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Rio já concentra 71%
da produção nacional
de petróleo e gás
Foram produzidos
3,559 milhões
de barris por
dia em 2019
A produção de petróleo e gás do
Estado do Rio de Janeiro aumentou em 2019 e correspondeu a 71%
da produção nacional, informou
a Agência Nacional de Petróleo
e Gás (ANP), que divulgou nesta
sexta-feira o Boletim Mensal da
Produção de Petróleo e Gás Natural. A edição também apresenta
destaques do ano passado.
No ano passado, no total a produção brasileira de petróleo e gás natural foi de 3,559 milhões de barris

equivalentes por dia (MMboe/d),
totalizando 1,299 bilhão de barris
de óleo equivalente, um aumento
de 8,1% em relação a 2018.
O Estado do Rio, onde estão
localizados os campos de Lula e
Búzios, puxou a produção. “Em
2019, foi o maior produtor de petróleo e gás natural, representando
71% do volume total produzido no
país, 5,3% maior que em 2018, registrando uma produção de 2,528
MMboe/d”, destacou o boletim.
O Estado de São Paulo vem em
seguida com uma participação de
11,5% na produção total: 409,77
mil boe/d. O Espírito Santo foi o
terceiro maior estado produtor,
com uma produção de 333,68
mil boe/d, representando 9,4% da
produção de petróleo e gás natural no país.
A produção total no pré-sal em

Comércio fluminense perde
R$ 37 milhões com temporal
Os prejuízos causados pelo temporal dos últimos dias 24 e 25 ao
comércio das regiões Norte e Noroeste fluminenses somaram cerca
de R$ 37,2 milhões, de acordo com
pesquisa divulgada nesta sexta-feira pelo Instituto Fecomércio RJ, da
Federação do Comércio do Estado
do Rio de Janeiro.
A sondagem consultou 569
estabelecimentos comerciais e
apurou que 56,6% deles foram
prejudicados. As fortes chuvas
deixaram várias cidades inundadas após o transbordamento de
três rios nas regiões. Os municípios mais afetados foram Varre-Sai, São João da Barra, Bom
Jesus do Itabapoana, Cardoso
Moreira, Cambuci, Campos dos

Goytacazes, Italva, Aperibé, Laje
do Muriaé, São José de Ubá, Natividade, Porciúncula, Itaperuna e
São Francisco do Itabapoana.
Segundo a pesquisa, 72,8% dos
comerciantes entrevistados afetados pelo temporal, relataram ter
sofrido redução drástica de clientes; 27,2% citaram a falta de funcionários; 25,6% reclamaram do
alagamento do estabelecimento ou
do depósito; 17,6% sofreram danos
à estrutura física do negócio e perda de mercadoria. Em 23,2% dos
comércios, não houve entrega de
mercadoria.
A pesquisa revela ainda que
32,8% dos entrevistados vão demorar em torno de 60 ou 90 dias para
recuperar o prejuízo.

Recuperação de FGTS
sonegado vai a R$ 6,3 bi
A recuperação do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço
(FGTS) não depositado pelos
empregadores bateu recorde em
2019. Segundo balanço divulgado pela Secretaria de Trabalho
do Ministério da Economia, os
auditores fiscais do trabalho conseguiram reaver R$ 6,31 bilhões
não repassados às contas vinculadas dos trabalhadores.
O valor recuperado para o FGTS
é 21,3% superior aos R$ 5,2 bilhões
devolvidos ao fundo em 2018. O
dinheiro resgatado é depositado nas
contas dos trabalhadores.
A recuperação no ano passado
resultou de 46.083 ações de fiscalização. Dos R$ 6,31 bilhões, R$

1,54 bilhão foram identificados
pela força-tarefa de fiscalização
em grandes devedores e pelos
grupos móveis dedicados exclusivamente à apuração de débitos do
FGTS. Por meio do cruzamento
eletrônico dos dados declarados
pelas empresas em diversos sistemas do governo, foram recuperados R$ 30,25 milhões.
O recolhimento do FGTS é
um direito dos trabalhadores e
uma das obrigações dos empregadores no caso de contratações
com carteira assinada, temporários, avulsos, trabalhadores rurais e atletas. O valor corresponde a 8% da remuneração paga no
mês anterior.

2019 foi de 2,183 MMboe/d, correspondente a 61,3% da produção
nacional. O campo de Lula, na Bacia de Santos, foi o maior campo
produtor e registrou uma média
diária de 1,196 MMboe/d, tendo
sido responsável por 33% de toda a
produção nacional no ano.
Os campos marítimos produziram 2,683 milhões de barris de
petróleo por dia (MMbbl/d) e 99,8
milhões de metros cúbicos de gás
natural por dia (MMm3/d), o que
correspondeu a, respectivamente,
96,3% e 81,4% da produção nacional. Dos campos terrestres, foram extraídos 104,1 mil barris de
petróleo por dia (Mbbl/d) e 22,73
MMm3/d de gás natural, o que corresponde a uma redução de 6,53%
de petróleo e um aumento de 3,56%
de gás natural, em relação à produção terrestre do ano anterior.

Reino Unido
já está fora
da União
Europeia
Apoiadores do Brexit – a saída
do Reino Unido da União Europeia – reuniram-se nesta sexta-feira
na praça do Parlamento, na zona
central de Londres, para comemorar a saída do bloco econômico. O
Big Ben, relógio símbolo da capital britânica, soou 11 badaladas em
meio a fogos e bandeiras inglesas.
A saída ocorreu exatamente às 23h
no horário de Bruxelas (20h em
Brasília), e o hino nacional inglês,
God Save the Queen (Deus Salve a
Rainha, em tradução livre), foi executado logo após a comemoração.
Nigel Farage, membro do parlamento europeu e líder do partido
do Brexit, e um dos principais articuladores políticos do movimento,
discursou durante os minutos que
antecederam a saída. “Nós conseguimos. Transformamos a paisagem do nosso país. Alguns dizem
que não devemos celebrar hoje.
Mas este é o momento mais importante da história moderna [do Reino Unido]. Não vamos mais ouvir
ordens de burocratas em Bruxelas”,
afirmou, em tom exaltado.
O primeiro-ministro Boris Johnson
afirmou, em um vídeo publicado mais
cedo, em rede social, que seu trabalho
é unir todas os grupos da sociedade,
tanto os que apoiaram quanto os que
rejeitaram o Brexit. Ele disse que a cooperação com a União Europeia será o
foco dos trabalhos para os 11 meses de
transição e que agora o Reino Unido
“está mais energético” e com “autonomia recuperada”.
O presidente da França, Emmanuel Macron, uma das vozes contrárias à saída, também deixou uma
mensagem sobre o momento. “Este é
um dia triste. Mas é um dia que deve
nos fazer prosseguir, de forma diferente, a construir uma União Europeia poderosa e eficaz, que consiga
convencê-los [aos membros da UE]
mais e redescobrir o fio desta história que faz da Europa uma aventura
única e insubstituível”.
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Número de trabalhadores sem
carteira assinada é recorde
A taxa média de desocupação
caiu de 12,3% em 2018 para 11,9%
em 2019, a segunda queda anual consecutiva, de acordo com a
Pesquisa Nacional por Amostra de
Domicílios Contínua (PNAD Contínua), divulgada nesta sexta-feira
pelo IBGE. A pesquisa revelou um
contingente de 12,6 milhões de pessoas desocupadas, no ano passado,
1,7% a menos do que em 2018. Porém, na comparação com o menor
ponto da série, quando atingiu 6,8
milhões em 2014, a população sem
trabalho quase dobrou, crescendo
87,7% em cinco anos.
A informalidade – soma dos
trabalhadores sem carteira, trabalhadores domésticos sem carteira,
empregador sem CNPJ, conta própria sem CNPJ e trabalhador familiar auxiliar – atingiu 41,1% da
população ocupada, o equivalente
a 38,4 milhões de pessoas, o maior
contingente desde 2016, apesar da
estabilidade em relação a 2018.
“Houve um aumento de 0,3 ponto
percentual e um acréscimo de um
milhão de pessoas”, avalia a analista da PNAD Contínua, Adriana
Beringuy.
O Brasil conta com 11,6 milhões
de trabalhadores sem carteira assinada no setor privado, exceto empregados domésticos – expansão de
4% em relação a 2018 e o mais alto

patamar da série histórica iniciada
em 2012. O número de trabalhadores por conta própria atingiu o
maior nível da série, subindo para
24,2 milhões, sendo que a maior
parte (19,3 milhões), sem CNPJ.
O número também representa um
acréscimo de 3,9 milhões de pessoas desde 2012. Na comparação com
2018, a expansão foi de 4,1% (958
mil).
Outro destaque da pesquisa é
o rendimento médio real habitual
(R$ 2.340) no trimestre outubronovembro-dezembro, que ficou
estável em ambas as comparações.
A média anual ficou em R$ 2.330,
com pequena variação (0,4%) em
relação a 2018. A massa de rendimento real habitual (R$ 216,3 bilhões) cresceu 1,9% em relação ao
trimestre julho-setembro. Frente ao
mesmo trimestre de 2019, houve
alta de 2,5%. A média anual (R$
212,4 bilhões) subiu 2,5% em relação a 2018.
Esses dados mostram que apesar
da ligeira melhora no número de
trabalhadores com carteira assinada, com a expansão de 1,1% pela
criação de 356 mil vagas – interrompendo a trajetória descendente
entre 2015 e 2018 –, ela não foi
acompanhada pelos indicadores
de informalidade na passagem de
2018 para 2019.

Cedae negocia indenização a
consumidores por água alterada
A Companhia Estadual de
Águas e Esgotos (Cedae) do Rio
de Janeiro poderá indenizar os
consumidores que foram prejudicados com o abastecimento,
desde o início do mês, de água
com cheio ruim, cor amarelada
e gosto de terra. A informação é
do Ministério Público do Estado
do Rio de Janeiro (MPRJ), que
realizou nesta sexta-feira reunião com a direção da empresa.
Também participaram da reunião
representantes da Defensoria Pública do Estado.
Ainda conforme o Ministério
Público, os valores e a forma do
ressarcimento começaram a ser
discutidos no encontro, na sede
do MPRJ, no centro da cidade.
“O entendimento prévio é que a
compensação poderá ser feita por
meio de desconto na conta”, informou o Ministério Público.
Segundo o MPRJ, a reunião
veio após um ofício encaminhado na semana passada à Cedae
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pelo Núcleo de Defesa do Consumidor (Nudecon) da Defensoria Pública. No documento, a
Nudecon pedia uma série de informações sobre a qualidade da
água para avaliar a extensão dos
danos causado à população que
pudessem servir de base para a
indenização. Um dos dados solicitados era o número de reclamações recebidas pelo serviço de
atendimento ao cidadão desde o
início do problema.
Agora, o acordo vai ser redigido para depois ser encaminhado à Cedae. A coordenadora do
Nudecon, Patrícia Cardoso, disse
que está confiante na conclusão
das negociações em 10 dias. Ela
elogiou o fato de a Cedae ter se
posicionado a favor da indenização pela via extrajudicial. “A
Cedae compreendeu que efetivamente houve um dano aos consumidores e se mostrou sensível
ao desconto na conta”, disse à
Agência Brasil.

COTAÇÕES
Dólar Comercial

R$ 4,2838

Dólar Turismo

R$ 4,4330

Euro

R$ 4,7515
Cotações das moedas fornecidas
pela plataforma BomCâmbio

IGP-M
2,09% (dezembro)
0,30% (novembro)
IPCA-E
RJ (dez.)
SP (set.)

0,15%
1,32%

Iuan

R$ 0,6173

Ouro (gr)

R$ 218,00

Selic
Hot Money

4,50%
0,85% a.m.
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O que está por trás da independência do Banco Central Lula presidente em
2022? O caminho
jurídico ainda é longo

Os grandes jornais têm
noticiado que o atual presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, tem
pressa para colocar em votação o projeto de independência do Banco Central e já
teria combinado tudo com
outras autoridades.
A propaganda vem sendo
veiculada no sentido de que
tal projeto seria algo positivo,
porém, na realidade, se for
aprovada essa independência,
o Banco Central passará a ser
um ente autônomo, acima de
tudo e de todos, pois ficará
acima do Poder Legislativo
(com poder para produzir suas
próprias normas, sem necessidade de lei votada no Congresso) e do Poder Executivo
(que sequer poderá demitir
diretores, independentemente
dos danos provocados à economia do país). Em resumo,
esse projeto representa imensos riscos para o país.
É importante lembrar o
que faz o Banco Central
(BC). Ele foi criado em
1964 e sua função principal é controlar a moeda
do país, tendo inclusive
atribuição exclusiva para a
sua emissão, o que é feito
através da Casa da Moeda que, por incrível que
pareça, o ministro da Eco-

nomia, Paulo Guedes, quer
privatizar.
Além de ter poder para
emitir moeda, o BC monitora o funcionamento do
sistema financeiro, define a
taxa básica de juros (Selic)
e é responsável pela gestão
das nossas reservas internacionais, entre outras coisas.
Historicamente, os presidentes e diretores do BC têm
sido pessoas de confiança do
mercado financeiro, ou seja,
pessoas do próprio mercado
que, à frente do Banco Central, têm feito tudo para agradar o mercado.
Em apenas dois exemplos
podemos entender melhor
essa atuação do BC, que
privilegia de forma escandalosa os interesses dos bancos nacionais e estrangeiros,
ao mesmo tempo em que
provoca rombo aos cofres
públicos e prejudica toda a
economia real, a geração de
empregos e o funcionamento
das empresas, em especial
as indústrias, que mais precisam de crédito.
Uma das operações ilegais
que tem sido feita pelo BC e
que pretendem “legalizar”
com esse projeto de independência é a remuneração
da sobra de caixa dos bancos. A maioria das pessoas

rou mais de US$ 37 bilhões
de nossas reservas internacionais, dos quais mais de US$
33 bilhões, ou seja, cerca de
R$ 140 bilhões, foram gastos
com esses contratos sigilosos,
que têm o nome de swap cambial.
Tais mecanismos, que
só privilegiam bancos e
grandes corporações nacionais e internacionais, serão
“legalizados” com a independência do BC, e ninguém
poderá fazer nada, pois o
BC passará a ser um ente intocável.
Não podemos aceitar isso!
É urgente pressionar parlamentares para rejeitar esse
projeto de “independência do
BC”, pois os recursos que estão vazando para aumentar ainda mais os lucros dos bancos
estão fazendo falta nas áreas
da saúde, educação e demais
investimentos de interesse da
população que paga a conta.
Por isso, convido todas as
pessoas para acessar as mídias
da Auditoria Cidadã da Dívida,
onde estão sendo disponibilizados modelos de cartas e contatos dos gabinetes de parlamentares. Faça a sua parte!

não sabe que o Banco Central gasta uma fortuna, todo
ano, para remunerar bancos
ilegalmente. Em dez anos
(2009 a 2018) essa operação
ilegal custou cerca de R$ 1
trilhão aos cofres públicos!
Além
desse
rombo
enorme, essa operação gera
escassez de moeda, que fica
esterilizada no Banco Central, o que provoca elevação
brutal das taxas de juros de
mercado para quem precisa
de empréstimo (pessoas, empresas e até governos), amarrando o funcionamento de
toda a nossa economia.
Assim, é por causa dessa
remuneração da sobra de
caixa dos bancos que os juros de mercado são tão indecentes no Brasil, apesar
da Selic em queda. Imaginem quanto os juros de
mercado cairiam se o BC
interrompesse essa benesse
ilegal e deixasse essa sobra
de caixa com os próprios
bancos... Essa operação usa
títulos da dívida pública, e a
Auditoria Cidadã da Dívida
tem denunciado essa fraude.
Outro escândalo são os
contratos que o Banco Central
faz com privilegiados sigilosos para garantir a variação do
dólar. Recentemente, no final
de 2019, o Banco Central tor-

q Maria Lucia Fattorelli
Coordenadora nacional da
Auditoria Cidadã da Dívida.

O recado dos coletes amarelos
17 de novembro de 2018
– 17 de janeiro de 2020.
Já mais de um ano se passou em que um dos maiores
movimentos de protesto da
história recente, da França
e da Europa, se ergueu no
palco das praças francesas,
trazendo toda a sua raiva, até
então reprimida nos campos
e nos subúrbios, que explodiu por todo o país. Numa
espécie de manifesto de ódio
pela capital, pelos ricos, pelo
establishment e por Emmanuel Macron, cujas políticas,
segundo reclamavam os gilets jaunes, os derrubaram.
Raiva que se transforma
em violência, violência a
dividir o movimento. A espiral, o paradoxo de uma
violência que lança os holofotes sobre o movimento, mas, ao mesmo tempo,
mina a sua credibilidade.
É também um sinal de uma
narração mediática, que
fez fadiga para focalizá-la.
Como o jornalista da Radio
France Inter Philippe Randé admite: “Não entendíamos o que poderia acontecer” e conta como, pela
primeira vez, os jornalistas
foram forçados a trabalhar
com guarda-costas.
“Foi a guerra”, dizem
aqueles
repórteres
que
saíram às ruas, narrando
aquela raiva com que os coletes amarelos se tornaram
artífices e, também, vítimas.
Entre os casseurs, quebradores, ou seja, vândalos, havia extremistas anarquistas
infiltrados, que se misturavam entre os manifestantes,
destruindo e atirando fogo.

Tudo foi dito sobre os
coletes amarelos: de serem
presa do Rassemblement
National, o partido de Marine Le Pen; de serem fascistas, extremistas. Entretanto,
ressoava, na rua, o canto
Bella Ciao, a canção dos esquerdistas italianos, da qual
eles colocaram a sua versão.
Tudo aconteceu numa heterogeneidade raramente vista e difícil de entender, onde,
mais do que o pertencimento
ideológico, o elo era, e é, a
raiva e a condição social:
aquela raiva que contém a
força do sonho e a frustração
da inutilidade do gesto.
“Saí para a rua para dizer
que queria viver melhor e,
no final, a situação é pior do
que antes”, admite David,
um jovem atingido por uma
bala do Lbd (Laser Beam
Defocus), as controversas
armas usadas pela polícia
francesa.
“Com os coletes amarelos, houve uma escalada
da violência policial, raramente vista no passado”,
explica Ian B., nome fictício
de um dos membros do coletivo Désarmons-les (vamos desarmar os policiais).
Ian examinou e registrou,
caso após caso, e alegou o
abuso da aplicação da lei.
De acordo com o relatório
anual da Inspeção Geral da
Polícia Nacional, com os
coletes amarelos houve um
“aumento sem precedentes e
significativo” no uso do Lbd
de mais de 200%.
Se a violência dos manifestantes está viajando ao
redor do mundo, através

e coloca uma proposta de
mudança.
Uma alternativa é possível,
uma alternativa que passe pela
construção de uma visão de
mundo, e não, apenas, baseada no consenso. A crise das
políticas neoliberais, a luta
pela justiça social e a redistribuição da riqueza interessam muitos protestos recentes, que encontram força, nas
mídias sociais, e estimulam
a explosão de sua frustração,
nas ruas. Esses movimentos
assumem as conotações de
uma ameaça real aos Estados,
que devem se confrontar com
um novo sujeito e, no esforço
de um diálogo, acabam respondendo à violência com a
violência.
Contudo, as reivindicações desse movimentos
espontâneos impõem uma
reflexão sobre os limites da
democracia e sobre o senso
de luta. Se ainda é difícil entender o legado de um movimento que tem contradições
de base e que corre o risco de
se perder e de perder a luta, o
que está claro é que o fenômeno dos coletes amarelos
marcou a política de Macron
e a história da França, um
país habituado a séculos de
luta.
Porém, este é um movimento que também marcou
a União Europeia, cuja jovem história ainda carece de
identidade e de construção
social.

das imagens da TV, a violência policial começa a se
manifestar apenas alguns
meses subsequentes, graças,
também, às condenações e
pedidos de investigações
do Conselho da Europa, do
Parlamento Europeu e das
Nações Unidas. E, sobretudo, graças à multiplicação
de investigações judiciais
sobre as responsabilidades
da polícia.
Após os numerosos casos
de pessoas feridas e mutiladas, em toda a França, aparece clara a possibilidade de
as forças policiais atacarem
os manifestantes, mesmo
quando estes não representam uma ameaça, demonstrando o uso deliberado e
desproporcional da força,
causada, segundo algumas
testemunhas, pela incapacidade do governo de administrar o protesto. De acordo
com outros observadores, o
uso deste tipo de arma seria
o resultado de uma estratégia
real de tensão, para desencorajar as pessoas a manifestarem e a protestarem.
Mas os confrontos nas
ruas, a ausência de um verdadeiro líder, a luta pela
democracia, a intolerância
para com a mídia tradicional, não se resumem apenas aos coletes amarelos.
Não se trata, somente, de
uma aparente sincronia do
mundo; existe um fio fino
e nítido que liga movimentos locais e geograficamente distantes a um
elo recíproco. Este elo assume os contornos da violência, contém uma ilusão

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

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

A corrida eleitoral municipal de 2020 já está esquentando as discussões
sobre candidatos e partidos.
Entretanto, em meio ao confronto regional, uma batalha
começou a ganhar corpo:
Lula versus Bolsonaro. O
renascimento da figura do
ex-presidente como possível
candidato ao posto máximo
do Poder Executivo Federal
decorreu da decisão exarada
pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento
das ADCs 43, 44 e 54, a qual
reconheceu a constitucionalidade do artigo 283 do
Código de Processo Penal,
afastando a possibilidade
do imediato encarceramento com início provisório do
cumprimento da pena com a
decisão de segunda instância. Surge, então, a seguinte
questão: Lula solto poderá
ser candidato a presidente
em 2022?
O Supremo, equivocadamente, em inequívoca afronta ao estado de inocência, declarou constitucional
as alterações introduzidas
pela Lei da Ficha Limpa,
em especial, no que pertine
a inelegibilidade em decorrência de condenação exarada por órgão colegiado
(tribunais), quer no âmbito
das improbidades administrativas, quer nas ações penais, como no caso do expresidente.
Agora, solto, o líder petista parece sonhar em ser
candidato nas próximas
eleições presidenciais, mas
ainda precisará trilhar um
caminho legal. Isso porque
Lula continua com os direitos políticos cassados. E
se tudo permanecer como
está, ele não poderá concorrer a nenhuma vaga, porque
ainda está enquadrado nos
critérios de inegibilidade da
Lei da Ficha Limpa, por já
ter condenações em segunda
instância (e até no Superior
Tribunal de Justiça, a terceira instância) no caso do
tríplex do Guarujá (SP) e
do sítio em Atibaia (SP, ambas originadas na Operação
Lava Jato. Considerando as
duas condenações, as penas
de Lula já somam 25 anos,
11 meses e 30 dias de prisão
na Lava Jato.
De acordo com a lei, ficam
inelegíveis para qualquer
cargo, pelo período de oito
anos, quem for condenado
“em decisão transitada em
julgado ou proferida por
órgão judicial colegiado”
em dez tipos de crimes. Entre eles enquadram-se os de
corrupção passiva e lavagem
de dinheiro, pelos quais Lula
foi condenado no caso do
litoral paulista.
Assim, fazendo uma
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análise da fotografia do
momento atual, diante das
condenações em segunda
instância proferidas contra
o ex-presidente, Lula estaria hoje inelegível para
disputar as eleições de
2022. Não se pode olvidar, todavia, que diante
das divulgações trazidas
pelo site Intercept, que
tornaram públicas as relações promiscuas existentes
entre o então juiz federal
Moro, titular da 13ª Vara
Federal de Curitiba, e os
integrantes da Força Tarefa
do MPF da Lava Jato, o
que, em tese, retiraria sua
necessária imparcialidade
para julgar o caso, uma vez
que deixou evidente sua ânsia desmesurada de condenar Lula.

Enquadrado na
Ficha Limpa,
petista depende
de STF anular
condenação no
triplex
Esse açodamento – melhor dizendo: esse crime contra a administração da justiça
– está a levar o bom trabalho
da Polícia Federal para a latrina, na medida em que, se
houver um julgamento escoimado de ideologismo pelo
STF, gerará a absolvição do
ex-presidente, desses e dos
demais delitos a ele imputados, contribuindo, possivelmente, com a impunidade,
o que resultará na elegibilidade de Lula para ser candidato a presidente.
O cenário pode mudar
caso a defesa jurídica do expresidente consiga uma nova
decisão no caso do tríplex
do Guarujá. Ele poderá se
tornar apto à corrida eleitoral caso os advogados consigam comprovar a suspeição
do ex-juiz e atual ministro
da Justiça, Sergio Moro, no
caso. A alegação é de que
Moro foi parcial ao julgar os
casos relacionados a Lula.
Se o STF acolher os argumentos de Lula, a sentença
proferida na primeira instância, e confirmada pelo Tribunal Regional Federal da 4ª
Região (TRF4), poderá ser
anulada. Com isso, o petista
deixaria de se enquadrar na
Lei da Ficha Limpa, e poderia, novamente, ser candidato. Aguardemos as cenas dos
próximos capítulos!

q Marcelo Aith
Professor de Processo Penal
da Escola Paulista de Direito.
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Governo comemora déficit
primário de R$ 61,8 bilhões
Em 2018 foi R$
108,2 bi. Ainda
longe dos R$ 32,5
bi em 2014

Justiça suspende resultado de
concorrência do Sesc/Senac
O desembargador Gilberto Campista Guarino, da 14ª
Câmara Cível do Rio de Janeiro, concedeu nesta sextafeira tutela provisória suspendendo os efeitos das concorrências Sesc/ARRJ 005/2019 e Senac/ARRJ 10/2019,
“obstando a contratação da vencedora”.
Como esta coluna informou na terça-feira, mais de
20 empresas participaram da disputa, sendo que 18 (17,
segundo o Sesc/Senac RJ) apresentaram propostas com
preço inferior ao praticado pela atual contratada, que havia sido selecionada em caráter emergencial, mas cujo
contrato vinha sendo prorrogado, sucessivamente, a cada
seis meses.
As 18 (ou 17) foram desclassificadas, e a 19ª colocada
– exatamente a mesma que já vem prestando o serviço –
foi declarada vencedora com um valor mensal R$ 1 milhão acima do oferecido pelas primeiras colocadas. Como
a coluna previu, a justiça foi, uma vez mais, convocada.
Na quarta-feira, o Sesc/Senac do Rio enviou nota em
que afirmou que “não procede a informação divulgada
(…) Na licitação citada na coluna, 17 empresas não atenderam aos requisitos do edital. Das três classificadas
por atenderem a todas as exigências, foi escolhida a de
menor preço.”
Na sentença, o desembargador coloca dúvidas sobre
o entendimento das duas entidades: “Causa espécie que,
por uma questão, aparentemente, envolvendo um banal
equívoco com a cotação de um profissional a mais para
uma (única) unidade do Sesc (Campos), se entenda mais
vantajoso para o interesse público eliminar concorrente
cuja proposta comercial tem o valor global anual de
aproximadamente a metade da vencedora.”
“Cumpre, ademais, frisar que a proposta comercial da
agravante [CNS Nacional de Serviços Ltda.] totalizou
preço (…) anual de R$ 12.407.747,28, (…) ao passo que
a 3ª ré (Logmans Logística Manutenção e Serviços Especializados Ltda.) sagrou-se vencedora com proposta cujo
preço anual é de R$ 24.368.012,88.”
Procurados, Sesc e Senac ainda não responderam.

Ingratidão
A gratidão com a Globo fica só para o pessoal do PT.
Apesar de a emissora ter injetado no Flamengo, em oito
anos, R$ 520 milhões a mais do que no Vasco, ou R$ 598
mi mais que no Flu e R$ 711 mi mais que no Botafogo,
o clube rubro-negro exige mais dinheiro para permitir a
transmissão de seus jogos no Campeonato Carioca.
Além disso, o Flamengo entrou com ação na justiça
em que cobra direitos de televisionamento do Campeonato Brasileiro das temporadas de 2019 a 2024. Segundo o clube, a Globo não teria cumprido proposta que
previa negociação por cada mídia. O Flamengo ainda
acusa a rede de TV de agir para esvaziar a concorrência
do Esporte Interativo.

Volta por cima
A Novo Mundo, varejista forte na região Centro-Norte
do país, é mais uma rede a apostar na volta dos carnês,
modalidade na qual registrou aumento de pagamentos.
O sistema permite maior número de parcelas do que os
cartões de crédito e, para o lojista, traz três ganhos: fideliza o cliente, não paga taxa às operadoras de cartões e
ainda embolsa os juros.

Brasil à deriva
A plataforma P-70 da Petrobras ficou meio à deriva nesta quinta-feira e acabou encalhando próximo a
Gragoatá, Niterói (RJ). O problema espanta menos do
que saber que a P-70 foi feita na China, quando poderia
ter sido construída no Brasil, gerando empregos aqui.

Rápidas
As centrais sindicais realizarão, nesta segunda-feira,
ato em Defesa do Emprego, dos Direitos Trabalhistas e
Contra a Desindustrialização do Brasil. A concentração
será às 9h, no Vão Livre do Masp, seguida de caminhada
até a sede da Fiesp, também na Paulista *** O Laboratório de Responsabilidade Social e Sustentabilidade
(Lares) do Instituto de Economia da UFRJ realizará o
MBE Responsabilidade Social e Terceiro Setor. O curso
é oferecido na modalidade ‘‘pós-graduação latu sensu’’.
Informações em ie.ufrj.br/lares *** Estão abertas as inscrições para oficinas gratuitas que serão realizadas em
fevereiro e março, de segunda a sábado, no AteliArte,
que fica no Caxias Shopping, em parceria com o Sesc
RJ *** A C&A inicia a edição 2020 do seu Programa de
Talentos. Inscrições até 24 de fevereiro em cea.grupociadetalentos.com.br/talentoscea2020/ *** “Você quer
ser consultor(a)?” é o curso que o experiente profissional Luiz Affonso Romano, presidente da Associação
Brasileira de Consultores (ABCO) realizará no Ibef Rio,
dia 6, das 9h às 12h. Inscrições: reservas@ibefrio.org.br

O setor público consolidado, formado por União, estados, municípios e empresas
estatais, registrou déficit primário de R$ 61,872 bilhões
no ano passado. Segundo dados divulgados nesta sextafeira pelo Banco Central,
o sexto ano seguido de resultado negativo nas contas
públicas.
No ano passado, segundo
o Banco Central, o Governo
Central (Tesouro Nacional,
Previdência Social e BC)
teve déficit primário de R$
88,899 bilhões. O resultado
negativo foi parcialmente
compensado pelo superávits
de R$ 15,196 bilhões registrado por estados e municípios e de R$ 11,831 bilhões
das empresas estatais, exclu-

ídas as dos grupos Petrobras
e Eletrobras.
O saldo negativo de 2019
corresponde a 0,85% do Produto Interno Bruto
Mesmo assim, números
de 2019 são os melhores
desde 2014, quanto o déficit
tinha chegado a R$ 32,536
bilhões. O resultado representa ainda grande melhora
em relação a 2018, quando
as contas ficaram negativas
em R$ 108,258 bilhões.
O déficit primário representa o resultado negativo
das contas do setor público
desconsiderando o pagamento dos juros da dívida
pública. O montante difere
do resultado divulgado na
quarta-feira pelo Tesouro
Nacional, de déficit de R$
95,1 bilhões, porque, além
de considerar os governos
locais e as estatais, o BC usa
uma metodologia diferente,
que considera a variação da
dívida dos entes públicos.
O resultado do Banco
Central é levado em conta
para o cumprimento da meta
fiscal estabelecida na Lei

de Diretrizes Orçamentárias
e no Orçamento Geral da
União, que era de até R$ 132
bilhões de déficit primário
nos três níveis de governo e
nas estatais para 2019.
Em dezembro de 2019,
o setor público consolidado
registrou déficit primário de
R$ 13,513 bilhões, resultado
menor do que de igual período de 2018, quando chegou
a R$ 41,133 bilhões.
No mês passado, segundo o BC, o Governo Central
teve déficit primário de R$
16,100 bilhões. Os estados
e os municípios registraram
déficit de R$ 7,136 bilhões;
e as estatais, excluídas as dos
grupos Petrobras e Eletrobras, superávit primário de
R$ 9,724 bilhões
Juros da dívida
Os gastos com os juros da
dívida pública totalizaram
R$ 24,920 bilhões no mês
passado, contra R$ 26,909
bilhões em dezembro de
2018. No acumulado no ano,
os juros nominais atingiram

R$ 367,282 bilhões (5,06%
do PIB), resultado menor em
relação a 2018, que chegou a
R$ 379,184 bilhões.
O déficit nominal, representado pela soma do resultado primário e dos juros,
atingiu R$ 38,43 bilhões em
dezembro e R$ 429,154 bilhões no acumulado de 2019
(5,91% do PIB)
O resultado nominal é levado em conta pelas agências de classificação de risco
ao analisar o endividamento
de um país. Quanto maior o
rombo nas contas públicas,
a recomendação de investimento piora porque o país
não está conseguindo economizar para pagar a dívida
pública.
A dívida bruta do setor
público recuou em 2019 para
R$ 5,500 trilhões, 75,8% do
PIB. Em 2018, o indicador
chegou a 76,5% do PIB (R$
5,271 trilhões). Assim como
o resultado nominal, a dívida
bruta é usada pelas agências
de classificação de risco para
traçar comparações internacionais.

Mais de 20% tiveram crédito negado em novembro
Levantamento da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e
do Serviço de Proteção ao
Crédito (SPC Brasil) revela
que, no último mês de novembro, em cada dez brasileiros que tentaram fazer
uma compra a prazo, dois
(21%) tiveram o pedido negado pelo credor. As principais razões da negativa
foram o fato de o consumidor estar com nome inscrito
em cadastros de devedores
(31%) e a falta de comprovação de renda para realizar
a compra (17%). Há ainda
15% que não conseguiram
parcelar por renda insuficiente e outros 15% que
já haviam excedido o seu
limite de crédito com outras aquisições. Já 19% não
souberam a razão do pedido
não ter sido atendido.
Na avaliação do presidente do SPC Brasil, Roque
Pellizzaro Junior, os modelos atuais de análise de crédito são limitados porque
entregam uma visão parcial
sobre a vida financeira do
consumidor, dando um peso
maior aos apontamentos de
inadimplência do que ao histórico de pagamentos como
um todo. “A tendência é que
o Cadastro Positivo mude

essa cultura e uma parcela maior de consumidores,
que hoje estão à margem do
mercado de crédito, possa
ter acesso a empréstimos e
financiamentos com condições adequadas ao seu perfil
de risco”, explica.
“Com o Cadastro Positivo, os credores poderão visualizar não apenas as contas
que os consumidores têm em
atraso, mas também aquelas que estão sendo pagas
em dia. Isso significa que
aquela parcela da população de renda mais baixa, que
normalmente possui poucas garantias para fornecer
em operações de crédito ou
possuem registros pontuais
de inadimplência, também
poderá mostrar que é boa pagadora”, ressalta Pellizzaro
Junior.
De forma geral, a maioria
(57%) dos brasileiros não
utilizou nenhuma modalidade de crédito no mês de novembro, como empréstimos,
linhas de financiamento, crediários ou cartões de crédito.
Outros 43% mencionaram
ter recorrido, ao menos a
uma modalidade no período,
número inferior aos 50% observados no mês anterior.
O cartão de crédito (37%)
e o crediário (11%) foram

as modalidades mais usadas
no último mês. Já o cheque
especial foi citado por 7%
da amostra. Há ainda 6% de
consumidores que contrataram empréstimos e 4% entraram em financiamentos.
O levantamento mostra ainda que as despesas correntes
do dia a dia foram as mais
realizadas via cartão de crédito, como as compras de supermercado (65%) e a aquisição de remédios (42%).
Em terceiro lugar aparecem
a compra de combustíveis
(40%), seguida da aquisição
de roupas e calçados (37%).
Quase um quarto (23%)
dos usuários de cartão de
crédito não conseguiu pagar
integralmente a fatura no
último mês de novembro e
entrou no chamado rotativo,
que cobra os juros mais caros do mercado. Os que honraram os compromissos em
dia somam 75% da amostra.
Em média, o valor da fatura
do cartão de crédito ficou
em R$ 855,79, sendo que a
maior parte (46%) dos entrevistados disse que manteve
um valor de gasto parecido
ao do mês anterior. Já 33%
viram o tamanho da fatura
aumentar em novembro, enquanto 15% diminuíram os
gastos via cartão.

A economista-chefe do
SPC Brasil, Marcela Kawauti, aconselha que, a cada
compra no cartão, o consumidor avalie o quanto a
prestação comprometerá a
sua renda para evitar o risco de atrasos e pagamento
de juros. “Passar as compras
no cartão é algo prático, mas
é preciso estar atento se o
pagamento dessas parcelas
não comprometerá a renda e o pagamento de outras
despesas. Com a facilidade
do parcelamento via cartão,
corre-se o risco de exagerar
nas compras por impulso ou
sem planejamento e ter de
arcar com altos juros”, alerta
a economista.
O Indicador abrange 12
capitais das cinco regiões
brasileiras: São Paulo, Rio
de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba,
Recife, Salvador, Fortaleza,
Brasília, Goiânia, Manaus
e Belém. Juntas, essas cidades somam aproximadamente 80% da população
residente nas capitais. A
amostra, de 800 casos, foi
composta por pessoas com
idade superior ou igual a 18
anos, de ambos os sexos e
de todas as classes sociais.
A margem de erro é de 3,5
pontos percentuais.

Inflação de produtos na saída das fábricas fecha 2019 em 5,19%
O Índice de Preços ao Produtor (IPP), que mede a variação de preços dos produto
industrializados na saída das
fábricas, ficou em 5,19% em
2019. A taxa é inferior à registrada em 2018, que havia
ficado em 9,76% e havia sido
a maior da série histórica,
iniciada em 2014, segundo
o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
No acumulado de 2019, 17
das 24 atividades pesquisadas
tiveram inflação. Entre as atividades que mais influencia-

ram a inflação do IPP em 2019
estão os alimentos (10,12%),
refino de petróleo e produtos
de álcool (20,25%) e indústrias extrativas (13,59%).
Por outro lado, seis atividades registraram deflação (queda de preços), com destaque
para outros produtos químicos
(-6,38%) que foram os principais responsáveis por frear a
inflação no ano passado.
Entre as grandes categorias econômicas da indústria,
a maior taxa de inflação ficou com os bens de consu-

mo semi e não duráveis, que
registraram alta de preços de
9,2% no acumulado do ano.
As demais categorias econômicas registraram as seguintes taxas de inflação: bens de
consumo duráveis (4,43%),
bens de capital, isto é, as
máquinas e equipamentos
usados no setor produtivo
(5,98%), e bens intermediários, isto é, os insumos industrializados usados no setor produtivo (2,89%).
Em dezembro de 2019, o
IPP registrou taxa de infla-

ção de 0,65%, abaixo do índice de novembro (0,88%),
mas acima do observado em
dezembro de 2018 (-1,56%).
O indicador de dezembro
foi influenciado por altas de
preços de alimentos (2,38%)
e refino de petróleo e produtos de álcool (3,82%).
Três das quatro grandes
categorias econômicas tiveram inflação em dezembro:
bens de consumo semi e não
duráveis (1,71%), bens intermediários (0,18%) e bens
de capital (0,16%).

Hong Kong sofre maior recuo na exportação anual desde 2009
Hong Kong testemunhou
o maior declínio na exportação anual de bens no ano
passado, sofrendo da fraca
economia global, mostraram dados oficiais na última
quinta-feira. O valor das exportações totais de bens caiu
4,1% ano a ano em 2019,

e o valor das importações
diminuiu 6,5%, segundo o
Departamento de Censo e
Estatística do governo da região administrativa especial.
O déficit do comércio foi
de 426,8 milhões de dólares
de Hong Kong (US$ 55 bilhões), representando 9,7%

do valor das importações.
As exportações para os destinos principais também tiveram
uma queda, com as exportações
para os EUA, a Índia e a Alemanha caindo 14,8%, 12% e 8,9%,
respectivamente. A informação
oficial é no sentido de que o
desempenho da exportação de

Hong Kong ainda terá grandes
incertezas em futuro próximo.
Em dezembro, as exportações
retomaram um aumento moderado de 3,3% em termos anuais devido ao aumento visível
nas exportações para a China,
enquanto as importações caíram 1,9% ano a ano.
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Até 2050 haverá 200 milhões
de refugiados ambientais
Situações ambientais e eventos extremos que geram
o deslocamento forçado de pessoas ocorrem a todo momento. Não apenas as ilhas, mas muitas cidades ao redor
do mundo sofrem o efeito do aumento do nível dos mares. Também a desertificação e a proliferação de fogo em
florestas ampliam a possibilidade de “refugiados ambientais” em âmbito mundial.
O relatório do IDMC (Internal Displacement Monitoring Centre) aponta que os deslocamentos associados a
desastres ambientais superam os de conflitos e violência,
muito embora relate as dificuldades em monitorar desastres causados apenas em virtude de causas naturais e
eventos climáticos.
O Brasil aderiu à Convenção de Genebra, reconhecida
por Estatuto dos Refugiados de 1951, e a ratificou por
meio do Decreto 50.215 de 28/01/1961. Em 1972, também aderiu ao Protocolo de 1967, que ampliou a abrangência do conceito de refugiados. Contudo, a categoria
de “refugiados ambientais” ainda não foi expressamente
reconhecida, embora haja estimativas que até 2050 possam existir no mundo cerca de 200 milhões de refugiados
ambientais. Em sua acepção literal, o conceito de refugiado abrange apenas os que sofrem fundado temor de
perseguição em seu país de origem.
Estima-se que em 2011 mais de 1 milhão de haitianos
tenham sido forçados a deixar o Haiti e muitos chegaram
ao Brasil através do Acre, forçados por acontecimentos
climáticos. O Brasil não os reconheceu na categoria de
refugiados ambientais, mas concedeu-lhes visto humanitário e, após sentença judicial, também os benefícios previstos aos refugiados comuns, o que foi mais vantajoso.
A elaboração de uma convenção internacional sobre a
matéria enfrenta resistência sobretudo de países que temem o aumento dos movimentos de migração em massa
de países periféricos. Em 2015 foi proposta pela iniciativa
Nansen, liderada pela Suíça e Noruega e com a participação de diversos países, a “agenda para a proteção de
pessoas deslocadas para além das fronteiras no contexto
de catástrofes e mudanças climáticas”.
O debate no âmbito interno e internacional acerca de
uma maior proteção aos migrantes ou refugiados ambientais merece prosperar, não só como fonte para aprimorar
a legislação dos países, mas também como forma de diminuir a causa dessa migração. Por meio de politicas de
prevenção de desastres em razão das mudanças climáticas
e propostas de medidas de sustentabilidade das regiões
afetadas ou diminuição dos riscos daquelas regiões mais
propícias aos eventos climáticos, é possível construir soluções preventivas.
O aumento de migrantes ambientais pressionados por
mudanças climáticas, em todo o mundo, também determina a importância de um maior envolvimento do Brasil
e dos demais países pela preservação do meio ambiente,
evitando a proliferação de catástrofes e mantendo a qualidade de vida das presentes e futuras gerações.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O SIGABAM – Sindicato dos Garçons, Barmen e Maitres do Estado
do Rio de Janeiro, representante das categorias: garçons, garçonetes,
barmen, maitres, cumins, atendentes de mesa de restaurantes e
atendentes de mesa de restaurantes self service, assim como seus
auxiliares, da base territorial de Nova Friburgo/RJ, através de seu
presidente, convoca sua categoria, para Assembléia Geral Extraordinária,
nos moldes do Estatuto Social da Entidade, a ser realizada no dia 03 de
fevereiro de 2020, às 08:00 hs., em primeira convocação e às 08:30 hs.,
em segunda e última convocação, na Rua Visconde de Inhaúma, 134 –
sala 918 – centro – Rio de Janeiro - RJ, para discussão e deliberação
da seguinte Ordem do Dia: 1° Apreciar, Discutir e Deliberar o Termo
Aditivo de Trabalho de Reivindicação de Campanha Salarial para
o exercício de 2020/2021, a ser integrado à Convenção Coletiva de
Trabalho registrada no Ministério do Trabalho, sob o nº de Registro:
RJ001971/2019. Rio de Janeiro/RJ., 31 de janeiro de 2020.
ANTONIO FRANCISCO DOS ANJOS FILHO
Presidente do SIGABAM

AUSTRAL PARTICIPAÇÕES II S.A.
CNPJ/MF nº 30.094.010/0001-02 / NIRE nº 33.3.0032669-3
Ata da Assembleia Geral Extraordinária. 1. Data, Hora e Local: Aos
30/12/2019, às 11h:00, na sede da Austral Participações II S.A. (“Companhia”),
na Av. Bartolomeu Mitre, 336, parte, Leblon, RJ/RJ, CEP: 22.431-002. 2. Convocação e Presença: Dispensada a convocação em razão da presença do acionista representante de 100% do capital social da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas da Companhia, observado
o disposto no §4º do art. 124 da Lei 6.404/76 (“Lei das S.A.”), bem como nos
termos do § 3º do art. 8º do Estatuto Social da Companhia. 3. Mesa: Presidente:
Sr. Ricardo Villela Abreu dos Santos Secretária: Sr. Daniella Lugarinho Fischer
Matos 4. Ordem do Dia: Apreciar e deliberar sobre: (i) a lavratura da ata em
forma de sumário; (ii) o crédito da Companhia em favor do acionista, de juros
sobre capital próprio, apurado no período de janeiro a dezembro de 2019 e (iii)
o pagamento do crédito de juros sobre capital próprio da Companhia, em favor
do acionista, apurado no exercício de 2019. 5. Deliberações: Todas as deliberações foram tomadas e aprovadas, sem quaisquer restrições, pelo acionista da
Companhia: (i) A lavratura da ata em forma de sumário. O acionista aprova
a lavratura da presente ata em forma de sumário, conforme Art. 130 § 1º da Lei
6.404/76. (ii) O crédito da Companhia em favor do acionista de juros sobre
capital próprio, apurado no período de janeiro a dezembro de 2019. Resolve
o acionista aprovar o crédito, devido pela Companhia em favor deste, de juros
sobre capital próprio, apurado com relação ao período de janeiro a dezembro de
2019, no montante total bruto de R$ 10.747.000,00, os quais serão imputados
ao dividendo mínimo obrigatório relativo ao exercício de 2019, tendo sido tal
apuração realizada com observância a todas as disposições legais aplicáveis, incluindo aquelas previstas na Lei 9.249/1995. Resolve ainda o acionista autorizar
os diretores da Companhia a tomarem todas as providências necessárias para
o registro do referido crédito de juros sobre capital próprio, ratificando, desde já,
todos os atos praticados neste sentido. (iii) O pagamento do crédito de juros
sobre capital próprio da Companhia, em favor do acionista, apurado no
exercício de 2019. Resolve o acionista aprovar o pagamento do crédito devido
pela Companhia em favor deste, a título de juros sobre capital próprio, apurado
no exercício de 2019, conforme item (ii) acima, devendo o mesmo ser pago em
até 60 dias contados a partir da presente data. 6. Encerramento, Lavratura,
Aprovação e Assinatura da Ata. Nada mais havendo a ser tratado, foi a presente ata lavrada, lida, aprovada e assinada por todos os presentes. Mesa: Sr.
Ricardo Villela Abreu dos Santos – Presidente e Sra. Daniella Lugarinho Fischer
Matos – Secretária. Acionista presente: Austral Participações S.A., neste ato representada na forma do seu Estatuto Social. Certifico que a presente é cópia fiel
da ata lavrada em livro próprio. RJ, 30/12/2019. Ricardo Villela Abreu dos Santos - Presidente; Daniella Lugarinho Fischer Matos - Secretária. Jucerja reg.
sob o nº 3835324 em 15/01/2020. Bernardo F.S. Berwanger - Secretário Geral.
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Black Friday desbanca vendas
virtuais em dezembro

O Sudeste apresentou dados negativos nas vendas varejistas online. Em dezembro
frente a novembro de 2019,
a queda foi de 25,85%. O
faturamento da região, no
mesmo período, também sinalizou variação negativa:
-37,51%, é o que revela o
índice MCC-Enet, levantamento desenvolvido pelo
Comitê de Métricas da Câmara Brasileira de Comércio
Eletrônico (camara-e.net) em
parceria com o Movimento
Compre & Confie.
Na composição de vendas por e-commerce, todas
as regiões tiveram dados
negativos na comparação
entre dezembro e novembro:
Centro-Oeste
(-27,41%);
Norte (-28,18%); Nordeste
(-32,91); e Sul (-34,27%).
“Se comparado ao mês
anterior, dezembro registrou
queda nas vendas e fatura-

mento não só no Sudeste,
mas em todo o país. O índice
negativo está diretamente relacionado aos ótimos resultados vistos no período da
Black Friday em novembro.
E, em que pese a variação
negativa em relação ao mês
anterior, os resultados ainda mostram um comércio
eletrônico que vem se fortalecendo, ao compararmos
com o mesmo período de
2018” afirma Felipe Brandão, secretário-executivo da
camara-e.net.
Ao comparar dezembro com o mesmo período
do ano passado, a variação
foi positiva no Sudeste:
38,97%. O acumulado do
ano também contou com aumento: 51,65%. Em relação
às demais regiões, o Sudeste registrou o pior resultado,
enquanto o Nordeste liderou
(71,42%); seguido por Nor-

te (68,81%), Centro-Oeste
(53,91%) e Sul (55,92%).
O índice de faturamento do Sudeste, em dezembro ante o mesmo período
de 2018, teve aumento de
35,35%. No acumulado do
ano, novamente ficou em
último lugar (64,24%). Em
primeiro, o Norte (80,18%),
seguido
pelo
Nordeste
(75,07%);
Centro-Oeste
(72,67%); e Sul (64,54%).
Já segundo pesquisa realizada pelo Instituto Ipsos
apontou que cerca de 80%
dos brasileiros fizeram compras via e-commerce nos últimos seis meses. O estudo
analisou o comportamento
dos consumidores na hora de
realizar compras por meio
de smartphones; o que mais
incentiva ou impede esse
hábito e o quanto os consumidores estão atraídos a realizarem compras online por

meio de dispositivos móveis.
Outra pesquisa, realizada
pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas
(CNDL) e pelo Serviço de
Proteção ao Crédito (SPC
Brasil), revelou que 86% dos
consumidores conectados
realizaram ao menos uma
aquisição em lojas online
nos últimos 12 meses, e os
smartphones foram o meio
utilizado por 67% dos consumidores.
Diversos estudos realizados no país mostram que a
taxa de abandono do carrinho pode chegar a mais de
80%. Entre algumas das possibilidades estão a “reserva”
de produtos para serem realmente comprados algum
tempo depois, ou o fato do
consumidor deixar os itens
no carrinho para pesquisar o
preço em outras lojas antes
de fechar a compra.

Brasil já tem 5 milhões de veículos
circulando com a nova placa
Desde julho do ano passado que os Detrans estaduais
se preparam para utilizar o
novo padrão de Placas de
Identificação Veicular (PIV)
e a partir desta sexta-feira,
a instituição que não tiver
aderido ao novo padrão da
PIV, não conseguirá emitir
emplacamentos para novos
veículos.
Nessa fase inicial, a nova
placa é obrigatória apenas
no primeiro emplacamento ou para proprietários de
veículos que já tem a placa
antiga mas precisou alterar o
município ou estado. Mesma
exigência se dá também para
situações de roubo, furto,
dano ou extravio da placa.
Se o proprietário não se
enquadrar nas situações acima e não tiver necessidade

de instalação de uma segunda placa traseira, poderá usar
a atual placa cinza até o fim
da vida útil do veículo.
A nova placa apresenta o
padrão com quatro letras e
três números, o inverso do
modelo atualmente adotado no país, com três letras
e quatro números. O novo
modelo permite mais de 450
milhões de combinações, o
que, considerando o padrão
de crescimento da frota de
veículos no Brasil, pode valer por mais de 100 anos.
Também muda a cor de
fundo, que passará a ser totalmente branca. A mudança
vai ocorrer na cor da fonte
para diferenciar o tipo de veículo: preta para os de passeio, vermelha para veículos
comerciais, azul para carros

oficiais, verde para veículos
em teste, dourado para os
automóveis diplomáticos e
prateado para os veículos de
colecionadores.
Todas as placas terão ainda um código de barras dinâmico, do tipo QR Code,
contendo números de série
e acesso às informações do
banco de dados do fabricante e estampador da placa. O
objetivo é controlar a produção, logística, estampagem e
a instalação das placas nos
respectivos veículos, além
da verificação de sua autenticidade. Essa segurança é
garantida pelo Serpro.
“A tecnologia permite a
rastreabilidade do processo
de estampagem, o que dificulta a falsificação da placa.
O QR Code funciona como

uma ‘impressão digital eletrônica’ da placa veicular,
possuindo uma assinatura
exclusiva emitida pelo Serpro que possibilita que smartphones façam a leitura do
código e acessem um número serial, que é uma espécie
de CPF da placa”, explica
Diego Migliavacca, gerente
do Departamento de Negócios - Soluções de Trânsito
do Serpro.
Segundo ele, qualquer
cidadão pode consultar, no
Portal de Serviços do Denatran, dados como a identificação do fabricante e do
estampador, além de informações atuais do veículo.
“É um conjunto de informações que garante a autenticidade de cada emplacamento”, explica.

Compra e venda de imóveis
Conta de luz este mês
seguem positivos em SP e no RJ não vai ter cobrança extra
Segundo dados do Registro de Imóveis do Brasil,
no acumulado de 2019 – de
janeiro até novembro – foram contabilizados 183.809
registros de imóveis nos
cartórios da capital paulista, sendo que 114.634 deles
(62,4% do total) se referem à
modalidade compra e venda.
Esses números revelam um
crescimento de 9,7%, quando comparado ao mesmo período de 2018.
Utilizando como referência os últimos 12 meses – dezembro de 2018 a novembro
2019 – o informe mostra que
foram realizados 203.276
registros de operações imobiliárias na capital paulista.
Desse total, 126.155 (62,1%)
são exclusivos do tipo de registro compra e venda, revelando um aumento de 10,5%
em relação aos 12 meses
precedentes.
O estudo também apresenta números exclusivos
de novembro de 2019. Em
São Paulo, foram registradas
18.206 operações envolvendo imóveis, das quais 10.963
(60,2%) se referem aos registros de compra e venda.
Esses números mostram que
houve queda de 3,9%, em
relação a outubro de 2019,
entretanto, evidenciam cres-

cimento de 5,3%, em relação
ao mesmo mês de 2018.
No Rio de Janeiro, a análise do acumulado no ano –
de janeiro até novembro de
2019 – mostra que o volume
registrado de transferências
imobiliárias foi de 68.124.
Desse total, 45.678 (67,1%)
se referem a registros compra e venda – um crescimento de 9,2% em comparação
ao mesmo período de 2018.
Nos últimos 12 meses
– dezembro de 2018 a novembro 2019 –, os Registros
de Imóveis da capital carioca contabilizaram 75.821
transferências de propriedade imobiliária. Dentre elas,
50.470 (66,6%) foram transações de compra e venda.
Na comparação com os 12
meses precedentes, a quantidade de registros dessa modalidade cresceu em 5,4%.
Os dados exclusivos de
novembro de 2019 revelam também que, na capital
fluminense, foram registradas 7.042 transferências de
imóveis, das quais 4.936
(70,1%) foram de compra e
venda. Os números revelam
uma queda de 14,8%, em relação ao mês anterior, mas
uma alta de 22,9%, em relação ao mesmo período do
ano de 2018.

A Agência Nacional de
Energia Elétrica (Aneel) informou nesta sexta-feira que a
bandeira tarifária no mês de fevereiro será verde, ou seja, não
haverá custo extra na conta de
luz para os consumidores. Segundo a agência, o mês deverá ser chuvoso nas áreas onde
estão localizados os principais
reservatórios das hidrelétricas
e o custo de geração de energia
será menor. Dessa forma, não
haverá necessidade de acionamento das usinas termoelétricas, que custam mais para
gerar energia.
Criado pela Aneel, o sistema de bandeiras tarifárias
sinaliza o custo real da energia gerada, possibilitando aos
consumidores o bom uso da
energia elétrica. O cálculo

para acionamento das bandeiras tarifárias leva em conta,
principalmente, dois fatores:
o risco hidrológico (GSF, na
sigla em inglês) e o preço da
energia (PLD).
As bandeiras tarifárias
funcionam da seguinte maneira. As cores verde, amarela ou vermelha (nos patamares 1 e 2) indicam se a
energia custará mais ou menos em função das condições
de geração, sendo a bandeira
vermelha a que tem um custo maior e a verde, o menor.
Os recursos pagos pelos
consumidores vão para uma
conta específica e depois são
repassados às distribuidoras
de energia para compensar
o custo extra da produção de
energia em períodos de seca.

Inadimplência do carioca
subiu 0,4% em dezembro
No município do Rio de
Janeiro, o Indicador de Registros de Inadimplentes
subiu 0,4% na comparação
mensal de dezembro contra
o mês anterior, de acordo
com os dados da Boa Vista,
enquanto na variação interanual (mesmo mês do ano

anterior) o indicador elevou
3,6%.
A recuperação de crédito
do consumidor, por sua vez,
subiu 0,8% na comparação
mensal de dezembro contra
o mês anterior, enquanto na
variação interanual o indicador obteve queda de 2,3%.
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AUSTRAL PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 14.105.758/0001-07 / NIRE nº 33.3.0029883-5
Ata da Assembleia Geral Extraordinária. 1. Data, Hora e Local: Aos 30/12/2019,
às 12h, na sede da Austral Participações S.A. (“Cia.”), na Av. Bartolomeu Mitre 336,
sl. 401, Leblon, RJ/RJ, CEP: 22.431-002. 2. Convocação e Presença: Dispensada a convocação em razão da presença dos acionistas representantes de 100%
do capital social da Cia., conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de
Acionistas da Cia., observado o disposto no §4º do art. 124 da Lei 6.404/76 (“Lei
das S.A.”), bem como nos termos do § 3º do art. 8º do Estatuto Social da Cia.. 3.
Mesa: Presidente: Sr. Ricardo Villela Abreu dos Santos. Secretária: Sra. Daniella
Lugarinho Fischer Matos. 4. Ordem do Dia: Apreciar e deliberar sobre: (i) a lavratura da ata em forma de sumário; (ii) o crédito da Cia. em favor dos acionistas de
juros sobre capital próprio, apurado no período de janeiro a dezembro de 2019;
(iii) o pagamento do crédito de juros sobre capital próprio da Cia., em favor dos
acionistas, apurado no exercício de 2019; (iv) a eleição da Sra. Margo Isabel Black
para o cargo de membro do Conselho de Administração da Cia.; (v) a ratificação
da composição do Conselho de Administração da Cia. (vi) a alteração do art. 16 do
Estatuto Social da Cia.; e (vii) a consolidação do Estatuto Social da Cia.. 5. Deliberações: Todas as deliberações foram tomadas e aprovadas, sem quaisquer restrições, pela totalidade dos acionistas da Cia.: (i) A lavratura da ata em forma de
sumário. Os acionistas aprovam a lavratura da presente ata em forma de sumário,
conforme Art. 130 § 1º da Lei 6.404/76. (ii) O crédito da Cia. em favor dos acionistas de juros sobre capital próprio, apurado no período de janeiro a dezembro de 2019. Resolvem os acionistas aprovar o crédito, devido pela Cia. em favor
destes, relativo ao juros sobre capital próprio apurado com relação ao período de
janeiro a dezembro de 2019, no montante total bruto de R$ 9.752.000,00, os quais
serão imputados ao dividendo mínimo obrigatório relativo ao exercício de 2019,
tendo sido tal apuração realizada com observância a todas as disposições legais
aplicáveis, incluindo aquelas previstas na Lei 9.249/1995. Resolvem ainda os acionistas autorizar os diretores da Cia. a tomarem todas as providências necessárias
para o registro do referido crédito de juros sobre capital próprio, ratificando, desde
já, todos os atos praticados neste sentido. (iii) O pagamento do crédito de juros
sobre capital próprio da Cia., em favor dos acionistas, apurado no exercício
de 2019. Resolvem os acionistas aprovar o pagamento do crédito devido pela Cia.
em favor destes, a título de juros sobre capital próprio, apurado no exercício de
2019, conforme item (ii) acima, devendo o mesmo ser pago, na proporção da participação societária detida por cada um dos acionistas na Cia., em até 60 dias contados a partir da presente data. (iv) A eleição da Sra. Margo Isabel Black para o
cargo de membro do Conselho de Administração da Cia.. Resolvem os acionistas aprovar a eleição da Sra. Margo Isabel Black, cidadã Britânica, divorciada,
securitária, portadora do Documento de Identidade RNE nº V319283-C, emitido
pela Polícia Federal, CPF 057.475.247-12, residente e domiciliada na Av. Aquarela do Brasil, nº 333, Bl. 1, aptº 2.002, São Conrado, RJ/RJ, CEP 22.610-010,
para compor o Conselho de Administração da Cia., com mandato até 30/04/2020.
A Conselheira, ora eleita, toma posse no cargo mediante assinatura do termo de
posse lavrado no Livro de Registro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração da Cia. e anexo à presente (Anexo I), na forma da legislação aplicável,
observada a prestação das declarações previstas em lei, e aceita o cargo para o
qual foi eleita, declarando expressamente, sob as penas da lei, que não está impedida, por lei especial, de exercer a administração de sociedades, e nem o acesso
a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo,
a fé pública ou a propriedade. (v) A ratificação da composição do Conselho
de Administração da Cia.. Em razão da eleição acima, os acionistas decidiram
ratificar a composição do Conselho de Administração da Cia., todos com mandato
até 30.04.2020, podendo se estender até a posse de seus sucessores, conforme
permite o Art. 18 do Estatuto Social da Cia., que será composto por: (a) Alessandro Monteiro Morgado Horta, brasileiro, casado, engenheiro elétrico, CI 835.740ES, SSP/ES, CPF 005.153.267-04, com escritório na Av.. Bartolomeu Mitre, 336,
Parte, Leblon, RJ/RJ, CEP: 22.431-002; (b) Bruno Augusto Sacchi Zaremba,
brasileiro, divorciado, economista, CI 08.423.755-1, IFP/RJ, CPF 034.032.377-96,
com escritório na Av.. Bartolomeu Mitre, 336, Parte, Leblon, RJ/RJ, CEP: 22.431002; (c) Antonio Alberto Gouvea Vieira Filho, brasileiro, casado, economista,
CI 11.568.592-7, IFP/RJ, CPF 056.577.087-09, residente e domiciliado em 101
Flood Street, Londres, Reino Unido, SW3 5TD; (d) Annette Merz, alemã, solteira,
administradora, passaporte nº C4FVFPHV0, emitido pela República Federal da
Alemanha, residente e domiciliada em Chlenglerweg 83, CH-8240, Thayngen, Suíça; e (e) Margo Isabel Black, cidadã Britânica, divorciada, securitária, portadora
do Documento de Identidade RNE nº V319283-C, emitido pela Polícia Federal,
CPF 057.475.247-12, residente e domiciliada na Av. Aquarela do Brasil, nº 333,
Bl. 1, aptº 2.002, São Conrado, RJ/RJ, CEP 22.610-010. (vi) A alteração do art.
16 do Estatuto Social da Cia.. Resolvem os acionistas aprovar a alteração do art.
16 do estatuto social da Cia. para que o Conselho de Administração da Cia. passe
a ser composto por, no mínimo, 3 e, no máximo, 7 membros, de forma que o caput
do art. 16 do estatuto social da Cia. passa a vigorar com a seguinte nova redação:
“Art. 16 – O Conselho de Administração será composto por, no mínimo, 3 e, no
máximo, 7 membros, eleitos pela Assembleia Geral de Acionistas e por ela destituíveis a qualquer tempo, com mandato unificado de 1 ano, permitida a reeleição.”
(vii) A consolidação do Estatuto Social. Face à deliberação tomada no item (vi)
acima, os acionistas decidiram consolidar o Estatuto Social da Cia., que como
Anexo II é parte integrante desta ata. 6. Encerramento, Lavratura, Aprovação e
Assinatura da Ata. Nada mais havendo a ser tratado, foi a presente ata lavrada,
lida, aprovada e assinada por todos os presentes. Mesa: Ricardo Villela Abreu dos
Santos – Presidente; Daniella Lugarinho Fischer Matos – Secretária. Acionistas
Presentes: Vinci Capital Partners II A Fundo de Investimento em Participações,
representado, neste ato, por seu gestor Vinci Capital Gestora de Recursos Ltda.,
Gilberto Sayão da Silva, Alessandro Monteiro Morgado Horta, Paulo Fernando
Carvalho de Oliveira, Rodrigo Guedes Xavier, Marcello Carvalho de Almeida, Bruno Augusto Sacchi Zaremba, Michel Cukierman, Fernando Marcondes Monteiro
Chibante, Pedro de Sousa Doria Dreux, José Guilherme Cruz Souza, Felipe Sousa
Bittencourt, Gabriel Felzenszwalb, Sérgio Passos Ribeiro, Daniel Guerra Linhares,
Michele Monteiro da Cunha de Oliveira, Rafael Rodrigues do Espírito Santo, Carlos
Eduardo Martins e Silva, Antonio Alberto Gouvea Vieira Filho, Antonio Bernardo
Braga de Albuquerque Mayer, Beny Podlubny, International Finance Corporation,
neste ato, por seu representante legal, Bruno de Abreu Freire, Marcelo Dodsworth
Penna e Guilherme Geraldo de Moraes Teixeira. Certifico que a presente é cópia
fiel da ata lavrada em livro próprio. RJ, 30/12/2019. Ricardo Villela Abreu dos
Santos Presidente Daniella Lugarinho Fischer Matos - Secretária. Jucerja reg.
sob o nº 3835545 em 15/01/2020. Bernardo F.S. Berwanger - Secretário Geral.
Estatuto Social da Austral Participações S.A. Cap. Primeiro – Nome, Objeto,
Sede e Duração - Art. 1 - A Sociedade tem a denominação de Austral Participações
S.A. e reger-se-á pelo presente Estatuto Social e pelas disposições legais aplicáveis. Art. 2 - A Sociedade tem por objeto a participação, direta ou indireta, em outras
empresas, na qualidade de sócia, quotista ou acionista: i) no Brasil, em sociedades
autorizadas a funcionar pela Superintendência de Seguros Privados e que adotem
padrões de governança corporativa, na forma definida na legislação vigente; e (ii)
no exterior, em sociedades que estejam autorizadas a funcionar nos termos da regulamentação local, conforme aplicável, e desde que seu objetivo social esteja relacionado ao mercado de seguro e resseguro (observada a limitação da atuação de
tais empresas ao mercado de resseguros). Art. 3 - A Sociedade tem sede e foro na
Av. Bartolomeu Mitre, 336, sala 401, Leblon, RJ/RJ, CEP 22.431-002, podendo criar
e extinguir filiais, agências ou escritórios de representação em qualquer ponto do
território nacional ou do exterior. Art. 4 - A Sociedade terá duração por tempo indeterminado. Cap. Segundo – Do Capital Social Art. 5 - O capital social é de
R$308.053.426,99, totalmente subscrito e integralizado, dividido em 122.175.652
ações ordinárias e 121.438.759 ações preferenciais, todas nominativas e sem valor
nominal. § Primeiro - Cada ação ordinária confere ao seu titular o direito a um voto
nas deliberações das Assembleias Gerais. § Segundo - As ações preferenciais não
conferem a seus titulares direito de voto, mas terão prioridade no reembolso de
capital, sem prêmio, e prioridade no recebimento do dividendo mínimo obrigatório,
no montante de 3% do patrimônio líquido da ação, na forma do Art. 17 §1º, I da Lei
6.404/1976. § Terceiro - A Cia. poderá, nos aumentos do capital social, emitir ações
ordinárias ou ações preferenciais, ou somente de um tipo, sem guardar proporção
entre as ações de cada espécie ou classe, observando-se, quanto às ações preferenciais, o limite máximo de 50% do total das ações emitidas, de acordo com o
disposto no art. 15, § 2º, da Lei das S.A. § Quarto - A Cia. está autorizada a aumentar o seu capital social, por deliberação do Conselho de Administração e independentemente de reforma estatutária, mediante a emissão de ações preferenciais, até
o limite de 11.318.811 ações preferenciais, e mediante a emissão de ações ordinárias, até o limite de 11.318.811 ações ordinárias, sendo certo que (i) a emissão de
ações ordinárias somente será permitida para atender à execução de opção de
compra de ações, outorgada no âmbito do plano de compra de ações da Cia., caso
o limite legal previsto no art. 15, § 2º da Lei das S.A. não permita a emissão de novas ações preferenciais; e (ii) caso seja necessária a emissão de ações ordinárias,
será emitida 1 ação ordinária para cada 1 ação preferencial também emitida (observado o limite total de ações de cada espécie), sendo vedada a emissão de apenas
ações ordinárias e/ou a emissão de mais ações ordinárias do que ações preferenciais pela Cia.. As ações preferenciais e/ou as ações ordinárias emitidas nos termos
deste § quarto serão da mesma classe e terão as características e direitos das
ações ordinárias e preferencias, conforme aplicável, emitidas pela Cia. até 28 de
agosto de 2014. Art. 6 - É vedado à Cia. emitir partes beneficiárias. Cap. Terceiro
– Da Assembleia Geral Art. 7 - A Assembleia Geral, que é o órgão deliberativo da
Sociedade, reunir-se-á na sede social: (a) Ordinariamente, dentro dos 4 meses
seguintes ao término do exercício social, para: (i) deliberar sobre as contas e demonstrativos do exercício findo, relatório dos administradores e parecer do conselho fiscal, se o órgão estiver em funcionamento; (ii) deliberar sobre a destinação do
lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos; (iii) eleger os administradores e membros do conselho fiscal, quando for o caso; e (iv) deliberar sobre outras
matérias de sua competência, definidas em lei; e (b) Extraordinariamente, sempre
que os interesses sociais o exigirem. Art. 8 - A Assembleia Geral será convocada
por iniciativa de qualquer dos membros do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal, se em funcionamento, ou de acionistas, de acordo com o que dispõe a
legislação aplicável. § Primeiro - A convocação far-se-á mediante anúncio publicado
por 3 vezes, no mínimo, contendo, além do local, data e hora da Assembleia Geral,
a ordem do dia, e, no caso de reforma do Estatuto Social, a indicação da matéria. §
Segundo - A primeira convocação da Assembleia Geral deverá ser feita com 30 dias
de antecedência, no mínimo, contado o prazo da publicação do primeiro anúncio.
Não se realizando a Assembleia Geral, será publicado novo anúncio, de segunda
convocação, com antecedência mínima de 5 Dias Úteis. Para fins deste Estatuto
Social, “Dia Útil” significa dia com expediente bancário na Cidade de Nova York,
Estado de Nova York, Estados Unidos da América, na Cidade e Estado de São
Paulo e na Cidade e Estado do Rio de Janeiro. § Terceiro - Independentemente das
formalidades previstas nos §s primeiro e segundo acima, será considerada regular
a Assembleia Geral a que comparecerem todos os acionistas. Art. 9 - Ressalvadas
as exceções previstas em lei, a Assembleia Geral será instalada em primeira convocação com acionista(s) que represente(m), no mínimo, a maioria do capital votante da Cia. e, em segunda convocação, com qualquer número. Art. 10 - A Assembleia
Geral será presidida por qualquer dos Diretores em exercício da Cia., que convidará qualquer um dos presentes à Assembleia Geral para secretariar os trabalhos.
Art. 11 - Os acionistas poderão fazer-se representar nas Assembleias Gerais por

procurador constituído há menos de 1 ano, que seja acionista, administrador da
Cia. ou advogado. § Único - A prova da representação deverá ser depositada na
sede da Cia. até o momento da abertura dos trabalhos da Assembleia. Art. 12 - A
Assembleia Geral tem poderes para decidir todos os negócios relativos à Cia., podendo tomar todas as resoluções que julgar convenientes à sua defesa e desenvolvimento. Art. 13 - Os acionistas terão os poderes para decidir todas e quaisquer
matérias cuja competência para deliberação seja das Assembleias Gerais dos Acionistas, conforme determinado por este Estatuto Social, pelos acordos de acionistas
arquivados na sede social da Cia. e pela Lei n° 6404, de 15 de dezembro de 1976
e suas alterações (“Lei das S.A’s”). Ressalvadas as exceções previstas na Lei das
Sociedades por Ações e nos acordos de acionistas arquivados na sede da Cia., as
decisões das Assembleias Gerais de Acionistas serão aprovadas por maioria simples dos votos presentes na referida Assembleia. § Único – Observado o disposto
no Acordo de Acionistas da Cia. firmado em 20 de agosto de 2014, conforme alterado de tempos em tempos (“Acordo de Acionistas 2014”), quanto ao quorum de
aprovação, as seguintes matérias dependerão da aprovação da Assembleia Geral
da Cia.: (i) alterar o Estatuto Social da Cia. ou o Estatuto Social de qualquer sociedade controlada pela Cia. de qualquer maneira que (a) resulte em alteração dos
direitos, privilégios ou preferências das ações de emissão da Cia. ou de qualquer
sociedade controlada pela Cia.; ou (b) possa impactar adversamente os direitos dos
acionistas da Cia. ou de qualquer sociedade controlada pela Cia., incluindo qualquer direito previsto neste Estatuto Social ou no Acordo de Acionistas 2014; (ii) criar,
autorizar ou emitir qualquer valor mobiliário: a. da Cia. que: i. tenha preferência em
direitos de voto ou tenha prioridade de pagamento às ações já emitidas pela Cia. e
detidas por seus acionistas, a menos que a emissão de valores mobiliários seja pari
passu ou com direitos inferiores ao garantidos às ações já emitidas pela Cia. e detidas por seus acionistas (incluindo através de valores mobiliários conversíveis ou
permutáveis em ações de emissão da Cia.); ou ii. tenha valor de emissão inferior
ao preço por ação de R$1,947127 corrigido por uma taxa fixa de 15% ao ano a
partir de 9 de Setembro de 2014; ou iii. resulte em uma operação qualificada, nos
termos do Acordo de Acionistas 2014; ou b. de qualquer sociedade controlada pela
Cia.; (iii) aprovar uma alteração relevante ao objeto social e/ou às atividades e negócios da Cia. e/ou de qualquer sociedade controlada pela Cia.; (iv) autorizar ou
assumir qualquer compromisso para a transferência (incluindo, sem limitação, qualquer venda, permute ou locação) de: a. outros ativos que não ações de emissão de
sociedades controladas pela Cia. ou ativos negociáveis líquidos que tenham sido
adquiridos em observância a exigências regulatórias de reservas mínimas, cujo
valor agregado represente mais de 25% do total de ativos da Cia. e/ou das sociedade controlada pela Cia. (conforme calculado com base nos balanços sociais mais
recentes), em uma única operação ou em uma série de operações; ou b. outros
ativos que não ações de emissão de sociedades controladas pela Cia. ou ativos
negociáveis líquidos que tenham sido adquiridos em observância a exigências regulatórias de reservas mínimas, que contribuam para a geração de mais de 25% da
receita líquida da Cia. ou de qualquer sociedade controlada pela Cia., conforme o
caso, em uma única operação ou em uma série de operações; ou c. quaisquer
ações ou outros valores mobiliários de qualquer sociedade controlada pela Cia. que
resulte em a Cia. deter (direta ou indiretamente) menos do que 67% dos direitos de
voto e/ou econômicos de qualquer sociedade controlada pela Cia. (ou o controle de
tal sociedade controlada pela Cia., conforme o caso). (v) qualquer incorporação,
fusão, consolidação, cisão, reconstituição, reestruturação ou operação semelhante
(incluindo incorporação de ações) que resulte em uma operação qualificada (conforme tal termo esteja definido no Acordo de Acionistas 2014) da Cia. e/ou de quaisquer sociedades controladas pela Cia.. (vi) autorizar ou aprovar a liquidação, dissolução, pedido de falência, recuperação judicial ou extrajudicial (ou qualquer procedimento similar) envolvendo a Cia. ou qualquer sociedade controlada pela Cia. (nos
termos do Acordo de Acionistas 2014); (vii) autorizar ou aprovar qualquer redução
de capital ou recompra de ações pela Cia. e/ou por qualquer sociedade controlada
pela Cia. que não seja uma subsidiária integral da Cia.; (viii) autorizar ou aprovar
qualquer listagem, oferta ou retirada de negociação da Cia. e/ou qualquer sociedade controlada pela Cia. ou de quaisquer valores mobiliários da Cia. (ou de sociedades controladas pela Cia.); (ix) outorgar ou celebrar, pela Cia. e/ou qualquer sociedade controlada pela Cia., qualquer licença, contrato ou acordo relevante relativo à
propriedade intelectual que contemple pagamentos em valores superiores a
R$5.000.000,00 (ou seu equivalente em outras moedas) em valor agregado, em
qualquer exercício social; (x) alterar ou revisar a Política de Dividendos da Cia.
aprovada em 28 de Agosto de 2014; (xi) alterar ou revisar o plano de opção de
ações em vigor e/ou adotar, alterar ou revisar qualquer plano de opção de ações ou
qualquer outra forma de remuneração extraordinária a um empregado da Cia. e/ou
de sociedades controladas pela Cia. envolvendo ações ou outros valores mobiliários, sendo certo que, para que não haja dúvidas, qualquer alteração à espécie e
classe, ou o número total de ações que podem ser emitidas nos termos do plano de
opção de ações será considerada alteração do plano de opção de ações, incluindo
a aprovação prevista no § 4º do Art. 5º deste Estatuto Social; (xii) celebrar (pela Cia.
ou qualquer sociedade controlada pela Cia.) qualquer contrato, acordo ou operação
com partes relacionadas, incluindo (A) tomada de empréstimos pela Cia. e/ou qualquer sociedade controlada pela Cia. de uma afiliada da Cia. e/ou de qualquer sociedade controlada pela Cia. ou (B) a concessão, pela Cia. e/ou qualquer sociedade
controlada pela Cia., de empréstimos a qualquer afiliada da Cia. ou para sociedade
controlada pela Cia. ou para qualquer parte relacionada; e (xiii) alterar a Política de
Conflito de Interesses. Art. 14 - As deliberações tomadas constarão de atas, que
deverão ser rubricadas e assinadas pelos presentes, registradas em livro próprio e
perante o Registro do Comércio, se necessário. Cap. Quarto – Da Administração Seção I - Normas Gerais - Art. 15 - A administração da Cia. compete ao Conselho
de Administração e à Diretoria, cujos membros serão eleitos para um mandato
unificado de (a) 3 anos, no caso dos membros da Diretoria e (b) 1 ano, no caso dos
membros do Conselho de Administração, podendo ser reeleitos. § Primeiro - Cabe
à Assembleia Geral fixar a remuneração dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria. § Segundo - Os administradores serão investidos em seus cargos mediante assinatura de termo de posse no livro próprio, observada a legislação
aplicável. Seção II – Conselho de Administração - Art. 16 - O Conselho de Administração será composto por, no mínimo, 3 e, no máximo, 7 membros, eleitos pela
Assembleia Geral de Acionistas e por ela destituíveis a qualquer tempo, com mandato unificado de 1 ano, permitida a reeleição. § Único – Os conselheiros poderão
ser ou não residentes no País. Os Conselheiros não residentes constituirão procuradores residentes no Brasil, conforme determinado pelo art. 146, § segundo, da Lei
das Sociedades por Ações. Art. 17 - O Conselho de Administração elegerá entre os
seus membros um Presidente e um Vice-Presidente. As reuniões do Conselho de
Administração serão presididas por qualquer dos membros do Conselho de Administração, que convidará qualquer um dos presentes à reunião do Conselho de
Administração para secretariar os trabalhos. Art. 18 - Os Conselheiros serão investidos nos seus cargos mediante assinatura de termo de posse no Livro de Atas do
Conselho de Administração e após apresentarem a documentação exigida por Lei,
permanecendo no exercício de suas respectivas funções até que seus substitutos
sejam empossados. Art. 19 - No caso de impedimento ou ausência de qualquer
membro do Conselho por mais de 30 dias, os demais conselheiros indicarão o
substituto do conselheiro impedido ou ausente. O substituto exercerá as funções
em caráter temporário, até a cessação do impedimento ou ausência ou realização
da Assembleia Geral dos Acionistas que for convocada para deliberar a respeito. §
Único – Fica estabelecido que o Vice-Presidente do Conselho de Administração
substituirá o Presidente do Conselho de Administração em suas ausências ou impedimentos ocasionais. Art. 20 - Os cargos no Conselho de Administração serão
exercidos independentemente de qualquer remuneração. Art. 21 - O Conselho de
Administração reunir-se-á ordinariamente a cada trimestre e, extraordinariamente,
sempre que convocado por seu Presidente ou pela maioria de seus membros. As
reuniões serão convocadas, por escrito, admitida a utilização de fax ou de e-mail,
com antecedência mínima de 10 dias, podendo realizar-se independentemente de
convocação escrita quando houver comparecimento de todos os seus membros.
Observado o disposto em acordos de acionistas arquivados na sede social da Cia.
e no Art. 22 abaixo, as deliberações do Conselho serão tomadas por maioria absoluta de votos, observado o quórum de instalação de mais da metade dos Conselheiros eleitos. As atas que contiverem deliberações destinadas a produzir efeitos perante terceiros, serão arquivadas no Registro de Comércio e publicadas. § Primeiro
– Os membros do Conselho poderão, ainda, participar de tais reuniões por intermédio de conferência telefônica ou videoconferência, ou outro meio similar que permita participação à distância, sendo considerados presentes à reunião. § Segundo –
Os membros do Conselho de Administração que participem das reuniões na forma
do § 1º do Art. 21 acima deverão confirmar seus votos através de declaração por
escrito encaminhada ao Presidente ou, em sua ausência, ao Vice-Presidente do
Conselho de Administração por carta, fac-símile ou correio eletrônico após o término da reunião. Uma vez recebida a declaração, o Presidente ou Vice-Presidente do
Conselho de Administração, conforme o caso, ficará investido de plenos poderes
para assinar a ata da reunião em nome do(s) referido(s) membro(s). Art. 22 – Sem
prejuízo das demais matérias de competência do Conselho de Administração previstas nos acordos de acionistas arquivados na sede social da Cia., compete ao
Conselho de Administração, observado o disposto no Acordo de Acionistas 2014 e
as matérias e limites de competência exclusiva da Assembleia Geral: (i) fixar os
objetivos, a política e a orientação geral dos negócios da Cia., aprovando planos de
trabalho, orçamentos de investimentos e de custeio anuais; (ii) convocar a Assembleia Geral Ordinária e, quando necessário, a Extraordinária; (iii) eleger e destituir
os Diretores da Cia., fixando-lhes suas atribuições; (iv) fiscalizar a gestão dos Diretores; examinar, a qualquer tempo, os livros e papéis da Cia.; (v) solicitar informações sobre contratos celebrados, ou em vias de celebração e quaisquer outros
atos; (vi) manifestar-se sobre o Relatório de Administração, as contas da Diretoria
e as demonstrações financeiras do exercício (vii) propor alterações do Estatuto, em
especial as que implicarem modificações do Capital Social e no exercício social da
Cia., observado o disposto no § único do Art. 13 acima; (viii) autorizar a aquisição e
alienação dos bens do ativo permanente e a constituição de ônus reais e a prestação de garantias a obrigações de terceiros, observado o disposto no § único do Art.
13 acima; (ix) escolher e destituir auditores independentes; (x) autorizar quaisquer
operações fora do curso normal dos negócios com afiliadas ou empresas relacionadas, que não tenham a maioria de seu respectivo capital social detido pela Cia.; (xi)
deliberar sobre quaisquer matérias não reguladas no Estatuto Social da Cia., resolvendo os casos omissos; (xii) aprovar ou alterar a Política de Investimentos da Cia.;
(xiii) assumir qualquer obrigação, fora do curso normal dos negócios da Cia., envolvendo valores superiores a R$10.000.000,00 (ou o equivalente em outras moedas)
em valor agregado, em qualquer exercício social; (xiv) assumir compromissos para
adquirir outras sociedades ou investimentos (seja por aquisição de ações, de ativos
ou de outra forma) envolvendo valores superiores a R$20.000.000,00 (ou o equivalente em outras moedas) em valor agregado, em qualquer exercício social; (xv)
nomear ou substituir o Diretor Financeiro da Cia. e aprovar lista com, no máximo, 3
candidatos para contratação e substituição do Diretor Presidente, sendo certo que,
na hipótese de não ser possível compilar tal lista após 3 reuniões do Conselho de
Administração, a nomeação do Diretor Presidente estará sujeita à aprovação da
maioria simples do Conselho de Administração; (xvi) autorizar, aprovar ou assumir
quaisquer das matérias acima (exceto com relação ao item (xv) acima) em qualquer
sociedade controlada pela Cia., observado o disposto no § único do Art. 13 acima;
(xvii) reunir-se com o Comitê de Auditoria, para discutir sobre políticas, práticas e
procedimentos identificados no âmbito das suas respectivas competências; e (xviii)
aprovar as regras operacionais de funcionamento do Comitê de Auditoria, as quais
serão formalizadas por escrito pelo próprio Comitê de Auditoria, eleger os membros
do Comitê de Auditoria e fixar as suas respectivas remunerações. Seção III – Dire-
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toria - Art. 23 - A Diretoria, eleita pelo Conselho de Administração, será composta
por no mínimo 2 e no máximo 5 membros, sendo 1 Diretor Presidente e os demais
Diretores sem designação específica. § Primeiro - Em suas ausências ou impedimentos temporários, os Diretores serão substituídos de acordo com a indicação do
Conselho de Administração. § Segundo - Em caso de vacância do cargo de Diretor,
o Conselho de Administração será imediatamente convocado para eleição do substituto, de forma a preencher o mínimo de cargos de Diretoria exigido por este Estatuto Social. § Terceiro - Os Diretores permanecerão em seus cargos até a posse de
seus sucessores. Art. 24 - A Diretoria reunir-se-á sempre que convocada por qualquer dos Diretores por escrito, através de fax, correio eletrônico ou correspondência
com aviso de recebimento, com antecedência mínima de 3 Dias Úteis. O quórum
de instalação da reunião é a maioria dos Diretores em exercício. § Primeiro - A
convocação de que trata o caput deste Art. 24 se dará por dispensada quando
presentes, à respectiva reunião, todos os Diretores. § Segundo - As deliberações
da Diretoria serão tomadas pelo voto favorável da maioria dos Diretores presentes
à reunião e serão lavradas em Livro de Registro de Atas das Reuniões da Diretoria,
devendo as atas ser assinadas pelos Diretores presentes. Art. 25 - A Diretoria é o
órgão de administração executiva da Cia., cabendo-lhe executar a política e as diretrizes básicas definidas pela Assembleia Geral, bem como a representação da
Cia.. Art. 26 - Competem à Diretoria, além das atribuições fixadas em lei, as seguintes atribuições: (a) implementar os planos e programas previstos para a Cia., conforme definidos em Assembleia Geral; (c) executar a política comercial, técnica,
administrativa e financeira da Cia., de acordo com os planos de negócios e orçamentos da Cia.; (d) admitir e demitir empregados; (e) executar os orçamentos
anuais e plurianuais, dentro das diretrizes básicas estabelecidas pela Assembleia
Geral; (f) preparar e submeter à apreciação da Assembleia Geral todos os documentos exigidos na legislação aplicável e neste Estatuto Social, necessários à boa
administração da Cia., incluindo, mas não limitado a planos de negócios; e (g)
cumprir e fazer cumprir o Estatuto Social e executar as deliberações da Assembleia
Geral. Art. 27 - Sem prejuízo de outras atribuições previstas neste Estatuto Social
e/ou na legislação aplicável, compete ao Diretor Presidente: (i) zelar pela execução
das deliberações da Diretoria; e (ii) estabelecer a ordem do dia das reuniões da
Diretoria e dirigir os respectivos trabalhos, podendo determinar que a deliberação
definitiva de qualquer assunto seja adiada para a reunião seguinte. Art. 28 - A representação ativa e passiva da Cia., em juízo ou fora dele, perante quaisquer terceiros,
e repartições públicas federais, estaduais e municipais, bem como perante os órgãos fiscalizadores de suas operações, compete a qualquer Diretor, individualmente, ou a 1 procurador da Cia. a quem tenham sido outorgados poderes específicos.
§ Primeiro – Os atos que impliquem responsabilidade para a Cia. somente produzirão efeitos se assinados por 2 Diretores em conjunto, ou por um Diretor em conjunto com um procurador, observados os limites previstos neste Estatuto Social,
especialmente no Art. 13 acima. § Segundo - As procurações serão outorgadas em
nome da Cia. por meio de mandato assinado por 2 Diretores, devendo ser especificados, no respectivo instrumento de mandato, os atos ou operações que o procurador poderá praticar e a duração do mandato. O mandato “ad judicia” pode ser
outorgado por prazo indeterminado. Art. 29 - É vedado aos Diretores obrigar a Cia.
em negócios estranhos ao objeto social, bem como praticar atos de liberalidade em
nome dela ou conceder avais, fianças e outras garantias que não sejam necessárias à consecução do objetivo social. Cap. Quinto – Do Conselho Fiscal - Art. 30 - A
Cia. terá um Conselho Fiscal integrado por 3 a 5 membros efetivos e igual número
de suplentes, ao qual competirão as atribuições previstas em lei. § Primeiro - O
funcionamento do Conselho Fiscal não será permanente, sendo instalado pela
Assembleia Geral, a pedido de acionistas nos termos do art. 161 da Lei das Sociedades por Ações. § Segundo - O pedido de funcionamento do Conselho Fiscal
poderá ser formulado em qualquer Assembleia, ainda que a matéria não conste do
edital de convocação. § Terceiro - A Assembleia que receber pedido de funcionamento do Conselho Fiscal e instalar o órgão deverá eleger os seus membros e fixar-lhes a remuneração. § Quarto - Cada período de funcionamento do Conselho
Fiscal terminará na data da primeira Assembleia Geral Ordinária após a sua instalação. Cap. Sexto – Do Comitê De Auditoria Estatutário - Art. 31 - A Cia. contará
com um Comitê de Auditoria estatutário vinculado ao Conselho de Administração.
§ Único - As atribuições e responsabilidades do Comitê de Auditoria são aquelas
definidas no seu Regimento Interno. Art. 32 - O Comitê de Auditoria será formado
por, no mínimo, 3 e, no máximo, 5 membros, com mandato unificado de 3 anos,
nomeados e destituídos pelo Conselho de Administração, a qualquer tempo, conforme critérios e condições estabelecidos em Regimento Interno aprovado pelo
Conselho de Administração da Cia.. § Primeiro - Os membros do Comitê de Auditoria poderão ter o mandato renovado, desde que o tempo total do exercício da
função não ultrapasse 5 anos. § Segundo - Os assuntos do Comitê de Auditoria
serão deliberados por maioria simples dos presentes. § Terceiro - O Conselho de
Administração indicará o Presidente do Comitê de Auditoria. § Quarto - A remuneração dos membros do Comitê de Auditoria e o seu orçamento anual serão definidos pelo Conselho de Administração. Art. 33 - O funcionamento do Comitê de Auditoria será regulado por seu Regimento Interno, podendo o Comitê de Auditoria
submeter propostas de alteração ao Conselho de Administração para deliberação.
Art. 34 - O Comitê de Auditoria comunicará imediatamente ao Conselho de Administração a existência de qualquer indício de fraude, falha ou erro que implique
risco relevante à Cia. ou à fidedignidade das demonstrações financeiras da Cia..
Art. 35 - O Comitê de Auditoria poderá ter seu funcionamento interrompido, por
decisão do Conselho de Administração da Cia.. Cap. Sétimo – Do Exercício Social,
dos Lucros e sua Distribuição - Art. 36 - O exercício social iniciar-se-á no dia 1 de
janeiro de cada ano e terminará no dia 31 de dezembro do mesmo ano, data em
que serão elaboradas as demonstrações financeiras previstas na legislação aplicável. § Único - As demonstrações financeiras anuais da Cia. deverão ser auditadas
por auditores independentes escolhidos pela Assembleia Geral e devidamente registrados na Comissão de Valores Mobiliários. Art. 37 – Os acionistas têm direito de
receber, como dividendo mínimo obrigatório, parcela equivalente a 25% do lucro
líquido do exercício, ajustado nos termos da Lei das Sociedades por Ações. § Primeiro - A Cia. poderá, por deliberação da Assembleia Geral, levantar demonstrações financeiras intercalares mensal, trimestral ou semestralmente e distribuir dividendos com base nas demonstrações financeiras intercalares, observados os limites legais. § Segundo - A Cia. poderá, por deliberação da Assembleia Geral, declarar dividendos intermediários, à conta de lucros acumulados ou reservas de lucros
existentes no último balanço anual ou semestral. Art. 38 - Salvo a deliberação em
contrário, o dividendo será pago no prazo máximo de 90 dias da data em que for
declarado e, sempre, dentro do mesmo exercício social em cujo pagamento tenha
sido deliberado. Cap. Oitavo – Dissolução e Liquidação - Art. 39 - A Cia. entrará em
liquidação nos casos previstos em lei, ou por deliberação da Assembleia Geral, que
estabelecerá a forma da liquidação, elegerá o liquidante e, se for o caso, instalará
o Conselho Fiscal, para o período da liquidação, elegendo seus membros e fixando-lhes as respectivas remunerações. Cap. Nono – Lei Aplicável - Art. 40 - Este
Estatuto Social será regido por e interpretado de acordo com as leis da República
Federativa do Brasil. Cap. Dez – Do Juízo Arbitral - Art. 41 - A Cia., seus acionistas,
membros do Conselho de Administração, Diretores e membros do Conselho Fiscal
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
aplicação, validade, eficácia, interpretação, violação e seus efeitos das disposições
contidas na Lei das S.A. e neste Estatuto Social. § Primeiro – As disputas ou controvérsias serão submetidas e decididas em caráter definitivo por arbitragem, a
qual será conduzida pelo Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil-Canadá (“CCBC”), de acordo com os termos de seu Regulamento em
vigor na data do requerimento de arbitragem, os quais somente poderão ser modificados, em relação à arbitragem em questão, por decisão consensual das partes.
Serão observados os dispositivos da Lei de Arbitragem. § Segundo – O tribunal
arbitral será composto por 3 árbitros, devendo a parte que iniciou a arbitragem escolher um árbitro e cabendo à parte contrária a escolha do outro. Se a disputa envolver múltiplas partes, seja como requerentes ou requeridas, todos os requerentes, em conjunto, e todos os requeridos, em conjunto, indicarão um árbitro dentro
do prazo fixado pelo Regulamento da CCBC. Os árbitros indicados pelas partes
deverão escolher, em conjunto, o terceiro árbitro, que presidirá o Tribunal Arbitral.
As partes e os co-árbitros escolhidos pelas partes poderão escolher como co-árbitro ou terceiro árbitro, respectivamente, alguém que não integre o corpo de árbitros
da CCBC, devendo ser observados os demais dispositivos do Regulamento da
CCBC. Caso as partes não designem seus árbitros, no caso de múltiplas partes
não alcancem um consenso e/ou os árbitros indicados pelas partes não alcancem
um consenso quanto à indicação do terceiro árbitro no prazo de 15 dias contados
do recebimento da notificação para nomear seu árbitro e/ou da nomeação do segundo árbitro, a indicação será feita pelo presidente da CCBC, conforme o caso. §
Terceiro – A arbitragem será conduzida em português e terá lugar na Cidade do Rio
de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, Brasil. § Quarto– O tribunal arbitral fica autorizado a proferir sentenças parciais e qualquer decisão proferida no procedimento
arbitral, parcial ou final, será considerada definitiva. A sentença arbitral deverá ser
proferida por escrito e devidamente fundamentada, de acordo com as disposições
da Lei de Arbitragem. § Quinto – As partes dividirão, de forma igual, todos os montantes incorridos durante eventual processo arbitral relativos a custos e despesas
de procedimentos demandados ou acordados em conjunto por elas. No entanto, a
parte vencida em eventual demanda arbitral arcará com o pagamento de todos os
custos e despesas documentadas incorridos pela parte vencedora no âmbito da
arbitragem, incluindo valores de sucumbência, honorários advocatícios e custos e
despesas de procedimentos demandados ou acordados em conjunto pelas partes
envolvidas no processo arbitral. § Sexto – As partes acordam que poderão ser
submetidas ao Poder Judiciário as questões relativas à: (i) obtenção de medidas
liminares ou cautelares, previamente ou após a constituição do tribunal arbitral; (ii)
execução de medidas coercitivas concedidas pelo tribunal arbitral; (iii) execução de
sentença arbitral; e (iv) demais procedimentos judiciais expressamente admitidos
na Lei de Arbitragem. § Sétimo – As partes (respeitados eventuais privilégios e/ou
imunidades aplicáveis a qualquer acionista, os quais são expressamente reservados e não são renunciados ou afetados pelo presente dispositivo ou qualquer outro
dispositivo deste Estatuto) elegem o foro da Comarca da Capital do Estado do Rio
de Janeiro para a propositura de qualquer medida relativa a uma das questões
referidas no § Sexto, ficando ressalvado que esta eleição de foro não será interpretada como limitação das disposições deste Cap. Nono, nem como incompatível
com a escolha da arbitragem como meio de solução das controvérsias e disputas
oriundas e/ou relacionadas com disposições contidas na Lei das S.A., e neste Estatuto Social. § Oitavo – Não obstante o disposto acima, toda e qualquer disputa ou
controvérsia que possa surgir entre os acionistas e/ou entre os acionistas e a Cia.,
relacionada a ou decorrente do Acordo de Acionistas 2014 serão resolvidas em
conformidade com as regras de arbitragem dispostas no Acordo de Acionistas
2014. Cap. Onze – Disposições Finais - Art. 42 - A Cia. respeitará todas as disposições dos acordos de acionistas arquivados em sua sede social, especialmente,
sem limitação, quanto à transferência de suas ações e exercício de direito de voto.
Art. 43 - É garantido a qualquer acionista o acesso a contratos firmados pela Cia.
com partes a ela relacionadas, incluindo acionistas e administradores, bem como
acordos de acionistas e programas de opções de aquisição de ações ou de outros
títulos ou valores mobiliários de emissão da Cia.. Art. 44 - No caso de abertura de
seu capital, a Cia. aderirá a segmento especial de bolsa de valores ou de entidade
mantenedora de mercado de balcão organizado que assegure, no mínimo, os níveis diferenciados de práticas de governança corporativa previstos na Instrução
CVM nº 391, de 16 de julho de 2003, conforme alterada. Art. 45 - Os casos omissos
ou duvidosos deste Estatuto Social serão resolvidos pela Assembleia Geral, a eles
aplicando-se as disposições legais vigentes.
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Sábado, domingo e 2ª feira, 1, 2 e 3 de fevereiro de 2020 n Monitor Mercantil

CALENDÁRIO FISCAL
05 A 27 DE FEVEREIRO/2019
DIA ESPECIFICAÇÃO
05

eSOCIAL – DATA E MOTIVO DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO - PESSOAS OBRIGADAS: Empresas ou
pessoas físicas equiparadas a empresas.
FATO GERADOR: Rescisões ocorridas no mês de janeiro/2020, exceto nas hipóteses previstas nos incisos I, I-A, II, IX e X do
artigo 20 da Lei 8.036/90, que devem ser comunicadas até o 10º dia, contado da data da extinção do vínculo.
OBSERVAÇÃO: Este prazo deve ser cumprido pelos empregadores dos 1º, 2º e 3º Grupos do cronograma de implantação do
eSocial, em substituição ao Caged.

COMPROVANTE MENSAL DE RETENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP E DA COFINS – AUTOPEÇAS
- PESSOAS OBRIGADAS: Fabricantes de máquinas, implementos e veículos classificados nos códigos 73.09, 7310.29,
7612.90.12, 8424.81, 84.29, 8430.69.90, 84.32, 84.33, 84.34, 84.35, 84.36, 84.37, 87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05, 87.06
e 8716.20.00 da Tipi aprovada pelo Decreto 7.660/2011, bem como os fabricantes de peças, componentes ou conjuntos
destinados a estes produtos, que efetuaram a retenção na fonte do PIS/Pasep e da Cofins nos pagamentos à pessoa jurídica
pela aquisição das autopeças constantes dos Anexos I e II da Lei 10.485/2002 (exceto pneumáticos).
FATO GERADOR: Pagamentos efetuados no mês de janeiro/2020.

eSOCIAL – REINTEGRAÇÃO DE EMPREGADO - PESSOAS OBRIGADAS: Empresas ou pessoas físicas equiparadas a
empresas.
FATO GERADOR: Reintegrações ocorridas no mês de janeiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Este prazo deve ser cumprido pelos empregadores dos 1º, 2º e 3º Grupos do cronograma de implantação do
eSocial, em substituição ao Caged.

IOF - PESSOAS OBRIGADAS: Instituições financeiras; empresas de factoring; pessoa jurídica que conceder o crédito,
nas operações de mútuo de recursos financeiros; instituições autorizadas a operar em câmbio; seguradoras; instituições
autorizadas a operar na compra e venda de títulos e valores mobiliários; bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e
assemelhadas; administrador do fundo de investimento; instituição que intermediar recursos, junto a clientes, para aplicações
em fundos de investimentos administrados por outra instituição; e as instituições autorizadas pelo Bacen que efetuarem a
primeira aquisição do ouro, ativo financeiro, ou instrumento cambial, dentre outras.
FATO GERADOR: Operações de crédito, câmbio, seguro ou relativas a títulos ou valores mobiliários, exceto derivativos
financeiros.
OBSERVAÇÕES: O vencimento do IOF toma por base a aquisição, no caso de ouro, ativo financeiro, e a cobrança ou o
registro contábil, nos demais casos, efetuados no 3º decêndio de janeiro/2020. Nas localidades onde não houver expediente
bancário, deve ser refeita a contagem do 3º dia útil subsequente ao fato gerador.

eSOCIAL – SALÁRIO DE CONTRATAÇÃO - PESSOAS OBRIGADAS: Empresas ou pessoas físicas equiparadas a empresas.
FATO GERADOR: Admissões ocorridas no mês de janeiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Este prazo deve ser cumprido pelos empregadores dos 1º, 2º e 3º Grupos do cronograma de implantação do
eSocial, em substituição ao Caged.
eSOCIAL – TRANSFERÊNCIAS DE EMPREGADO - PESSOAS OBRIGADAS: Empresas ou pessoas físicas equiparadas a
empresas.
FATO GERADOR: Transferências de entrada e de saída ocorridas no mês de janeiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Este prazo deve ser cumprido pelos empregadores dos 1º, 2º e 3º Grupos do cronograma de implantação do
eSocial, em substituição ao Caged.

IR/FONTE - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas que efetuaram retenção na fonte nos pagamentos ou créditos
decorrentes de juros sobre capital próprio e aplicações financeiras, inclusive os atribuídos a residentes ou domiciliados no
exterior, e títulos de capitalização; prêmios, inclusive os distribuídos sob a forma de bens e serviços, obtidos em concursos
e sorteios de qualquer espécie e lucros decorrentes desses prêmios; e de multa ou qualquer vantagem, de que trata o artigo
70 da Lei 9.430/96.
FATO GERADOR: Pagamento ou crédito efetuado no 3º decêndio de janeiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, deve ser refeita a contagem do 3º dia útil subsequente
ao fato gerador.
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SALÁRIOS - PESSOAS OBRIGADAS: Todos os empregadores, assim definidos pela CLT – Consolidação das Leis do
Trabalho, exceto os empregadores domésticos.
FATO GERADOR: O trabalho executado pelos empregados mensalistas no mês de janeiro/2020.

07

CAGED – CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS – INTERNET - PESSOAS OBRIGADAS: As
pessoas jurídicas de direito público da administração direta, autárquica e fundacional, que adotem o regime Celetista, bem
como as organizações internacionais, até que estejam obrigadas ao eSocial (4º, 5º e 6º Grupos do cronograma de implantação
do eSocial).
FATO GERADOR: Admissões, demissões ou transferências de empregados, no mês de janeiro/2020.
OBSERVAÇÕES: Os registros relativos a admissões para fins de pagamento do Seguro-desemprego deverão ser prestados:
a) até o dia anterior ao início das atividades do trabalhador;
b) no prazo estipulado em notificação para comprovação do registro do empregado lavrada em ação fiscal conduzida por
Auditor-Fiscal do Trabalho.
De acordo com a Portaria 1.127 SEPREVT/2019, a comunicação das admissões e dispensas ocorridas a partir da competência
janeiro/2020 passa a ser cumprida por meio do eSocial, em substituição ao Caged, pelas empresas ou pessoas físicas
equiparadas a empresas, que compõem os 1º, 2º e 3º Grupos do cronograma de implantação do eSocial.

eSOCIAL – ÚLTIMO SALÁRIO - PESSOAS OBRIGADAS: Empresas ou pessoas físicas equiparadas a empresas.
FATO GERADOR: Alterações salariais ocorridas no mês de janeiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Este prazo deve ser cumprido pelos empregadores dos 1º, 2º e 3º Grupos do cronograma de implantação do
eSocial, em substituição ao Caged.
PIS – COFINS – RETENÇÃO NA FONTE - PESSOAS OBRIGADAS: Fabricantes de máquinas, implementos e veículos
classificados nos códigos 73.09, 7310.29, 7612.90.12, 8424.81, 84.29, 8430.69.90, 84.32, 84.33, 84.34, 84.35, 84.36, 84.37,
87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05, 87.06 e 8716.20.00 da Tipi aprovada pelo Decreto 7.660/2011, bem como os fabricantes
de peças, componentes ou conjuntos destinados a estes produtos, que efetuaram a retenção na fonte do PIS e da Cofins
nos pagamentos à pessoa jurídica pela aquisição de autopeças constantes dos Anexos I e II da Lei 10.485/2002 (exceto
pneumáticos).
FATO GERADOR: Pagamentos efetuados na 2ª quinzena de janeiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
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CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – MENSAL – CONTRIBUINTE INDIVIDUAL E FACULTATIVO - PESSOAS OBRIGADAS:
Contribuintes individuais, quando for o caso, e facultativos.
FATO GERADOR: Remuneração de janeiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação pode ser prorrogado
para o primeiro dia útil subsequente.

20

COFINS – FINANCEIRAS E EQUIPARADAS - PESSOAS OBRIGADAS: Bancos comerciais, bancos de investimentos, bancos
de desenvolvimento, caixas econômicas, agências de fomento previstas no artigo 1º da Medida Provisória 2.192-70/2001,
sociedades de crédito, financiamento e investimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades corretoras, distribuidoras
de títulos e valores mobiliários, empresas de arrendamento mercantil, cooperativas de crédito, empresas de seguros privados
e de capitalização, agentes autônomos de seguros privados e de crédito, entidades de previdência complementar privada e
associações de poupança e empréstimo.
FATO GERADOR: Receitas auferidas no mês de janeiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.

CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO - PESSOAS OBRIGADAS: Empresas de trabalho temporário que celebraram
contratos de trabalho temporários.
FATO GERADOR: Contratos celebrados no mês de janeiro/2020.
OBSERVAÇÕES: Em caso de prorrogação que independa de autorização, a empresa de trabalho temporário deverá informar
a nova data de encerramento, por meio do Sirett, até o último dia do período inicialmente pactuado. Na hipótese de rescisão
antecipada, a empresa de trabalho temporário deverá informar a nova data de rescisão, por meio do Sirett, em até 2 dias após
o término do contrato.
Quando se tratar de celebração de contrato com prazo superior a 3 meses, a solicitação de autorização deve ser feita com
antecedência mínima de 5 dias de seu início, e quando se tratar de prorrogação, a solicitação de autorização deve ser feita
até 5 dias antes do termo final inicialmente previsto. A solicitação de autorização para contratação por período superior a 3
meses supre a obrigação de informação até o dia 7 de cada mês.

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO - PESSOAS OBRIGADAS: Cooperativas de trabalho
obrigadas a descontar e recolher a contribuição previdenciária devida por seus cooperados contribuintes individuais.
FATO GERADOR: Remuneração repassada ou creditada ao cooperado, no mês de janeiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – EMPREGADOR - PESSOAS OBRIGADAS: Empregadores, com exceção dos
domésticos e contribuintes individuais.
FATO GERADOR: Remuneração de janeiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.

FGTS (GRF – GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS) - PESSOAS OBRIGADAS: Empregador, urbano e rural, exceto o
empregador doméstico que recolherá pelo Simples Doméstico.
FATO GERADOR: Remuneração do mês de janeiro/2020.
OBSERVAÇÕES: Mesmo que não haja recolhimento ao FGTS, o arquivo Gfip deverá ser transmitido com as informações à
Previdência Social, e quando não existir fato gerador de contribuição ao FGTS ou à Previdência Social, o arquivo Gfip deverá
ser transmitido com Ausência de Fato Gerador, no Código 115. Nas localidades onde não houver expediente bancário, o
cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PRODUTOR RURAL - PESSOAS OBRIGADAS: Produtor rural, pessoa jurídica e
pessoa física com empregados, segurado especial, o adquirente, o consignatário ou a cooperativa de produto rural que ficam
sub-rogados nas obrigações do produtor rural. Também estão obrigadas ao recolhimento as agroindústrias, com exceção
da piscicultura, carcinicultura, suinocultura e avicultura. O produtor rural, pessoa jurídica ou pessoa física, deverá recolher a
contribuição de terceiros e a descontada dos empregados.
FATO GERADOR: Comercialização de produtos rurais no mês de janeiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.

REGISTRO DE PESSOAS NATURAIS – COMUNICAÇÃO AO INSS - PESSOAS OBRIGADAS: O Titular do Cartório Civil de
Pessoas Naturais, no caso de não haver sido registrado nenhum nascimento, natimorto, casamento, óbito ou averbações,
anotações e retificações no mês de janeiro/2020, deve comunicar este fato ao INSS por meio do Sirc – Sistema Nacional de
Informações de Registro Civil.
OBSERVAÇÕES: Quando houver registro de pessoas naturais, o Titular do Cartório deverá remeter ao INSS, em até 1 dia útil,
a relação dos nascimentos, dos natimortos, dos casamentos, dos óbitos, das averbações, das anotações e das retificações
registradas na serventia. Os Municípios que não dispõem de acesso à internet podem remeter a relação em até 5 dias úteis.

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – RECEITA BRUTA - PESSOAS OBRIGADAS: Empresas que desenvolvam as
atividades sujeitas ao recolhimento da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta, enquadradas na Lei 12.546/2011, e
que tenham optado pela contribuição substitutiva.
FATO GERADOR: Receita bruta do mês de janeiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.

SALÁRIOS – EMPREGADO DOMÉSTICO - PESSOAS OBRIGADAS: Todos os empregadores domésticos.
SIMPLES DOMÉSTICO (CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – FGTS – IR/FONTE) - PESSOAS OBRIGADAS: Empregadores
Domésticos.
FATO GERADOR: Remuneração do mês de janeiro/2020.
OBSERVAÇÕES: O DAE – Documento de Arrecadação do eSocial para recolhimento do valor devido será gerado pelo
aplicativo específico disponibilizado no endereço eletrônico https://portal.esocial.gov.br/.
O DAE abrangerá as seguintes parcelas incidentes sobre a folha de pagamento:
a) 8% a 11% de contribuição previdenciária, a cargo do empregado doméstico;
b) 8% de contribuição patronal previdenciária, a cargo do empregador doméstico;
c) 0,8% de contribuição social para financiamento do seguro contra acidentes do trabalho;
d) 8% de recolhimento para o FGTS;
e) 3,2% destinada ao pagamento da indenização compensatória da perda do emprego, sem justa causa ou por culpa do
empregador (rescisão indireta); e
f) Imposto de Renda retido na fonte, se incidente.
Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
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CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – RETENÇÃO DOS 11% - PESSOAS OBRIGADAS: Empresa contratante de serviços
executados mediante cessão de mão de obra ou empreitada, inclusive em regime de trabalho temporário.
FATO GERADOR: Emissão da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de serviços no mês de janeiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
CSLL – PIS – COFINS – RETENÇÃO NA FONTE - PESSOAS OBRIGADAS: Com exceção das pessoas jurídicas optantes
pelo Simples Nacional, todas as demais, inclusive associações, entidades sindicais, federações, confederações, centrais
sindicais e serviços sociais autônomos; sociedades simples, sociedades cooperativas; fundações de direito privado; e
condomínios de edifícios, que efetuaram pagamentos a outras pessoas jurídicas de direito privado, referentes à prestação
dos seguintes serviços: limpeza, conservação, manutenção, segurança, vigilância, transporte de valores, locação de mão de
obra, assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção e riscos, administração de contas a pagar e a receber,
inclusive quando prestados por empresas de factoring, e de serviços profissionais, sujeitos à retenção na fonte à alíquota de
4,65%.
FATO GERADOR: Pagamento dos serviços relacionados anteriormente, efetuado no mês de janeiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.

COMPROVANTE DE RENDIMENTOS – JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas
que pagaram ou creditaram juros sobre o capital próprio a beneficiário pessoa jurídica, no mês de janeiro/2020.
GPS – REMESSA DA CÓPIA AO SINDICATO - PESSOAS OBRIGADAS: Todas as empresas deverão encaminhar ao Sindicato
representativo da categoria profissional mais numerosa entre seus empregados cópia da GPS – Guia da Previdência Social,
relativa ao mês de janeiro/2020.

DARF NUMERADO (DCTFWEB MENSAL) – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAS OBRIGADAS: As entidades
empresariais obrigadas à entrega da DCTFWeb Mensal.
FATO GERADOR: Contribuições Previdenciárias relativas à competência janeiro/2020.
OBSERVAÇÕES: As entidades promotoras de espetáculos desportivos deverão recolher o Darf pertinente à DCTFWeb Diária
até o 2º dia útil após a realização do evento desportivo. Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento
desta obrigação deve ser antecipado.

IPI (CÓDIGO TIPI: 2402.20.00) - PESSOAS OBRIGADAS: Estabelecimentos importadores, industriais e os a estes
equiparados, com exceção das empresas que tenham prazos específicos, relativamente aos cigarros contendo tabaco.
FATO GERADOR: Apuração no mês de janeiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.

IR/FONTE - PESSOAS OBRIGADAS: Contribuintes que pagaram ou creditaram rendimentos sujeitos ao IR/Fonte a pessoas
físicas ou jurídicas, residentes ou domiciliadas no País, inclusive rendimentos do trabalho.
FATO GERADOR: Pagamento ou crédito dos rendimentos efetuado no mês de janeiro/2020.
OBSERVAÇÕES: Este prazo não alcança o IR/Fonte decorrente de juros sobre o capital próprio e aplicações financeiras,
prêmios, multa e qualquer vantagem, rendimentos e ganhos distribuídos pelos fundos de investimento imobiliário, serviços
prestados por transportador paraguaio, e rendimentos provenientes do trabalho assalariado pagos a empregado doméstico,
que possuem prazos específicos relacionados neste Calendário, bem como aquele incidente sobre a remuneração indireta ou
pagamentos efetuados a beneficiários não identificados, que deverá ser recolhido na data da ocorrência do fato gerador. Nas
localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.

IR/FONTE – SERVIÇOS PRESTADOS POR TRANSPORTADOR PARAGUAIO - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas,
domiciliadas no Brasil, autorizadas a operar transporte rodoviário internacional de carga, que efetuaram a retenção do IR/Fonte
sobre rendimentos que pagaram, creditaram, entregaram, empregaram ou remeteram a beneficiário transportador autônomo
pessoa física, residente na República do Paraguai, considerado como sociedade unipessoal naquele País, decorrentes da
prestação de serviços de transporte rodoviário internacional de carga.
FATO GERADOR: Rendimentos pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos durante o mês de janeiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
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IOF - PESSOAS OBRIGADAS: Instituições financeiras; empresas de factoring; pessoa jurídica que conceder o crédito,
nas operações de mútuo de recursos financeiros; instituições autorizadas a operar em câmbio; seguradoras; instituições
autorizadas a operar na compra e venda de títulos e valores mobiliários; bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e
assemelhadas; administrador do fundo de investimento; instituição que intermediar recursos, junto a clientes, para aplicações
em fundos de investimentos administrados por outra instituição; e as instituições autorizadas pelo Bacen que efetuarem a
primeira aquisição do ouro, ativo financeiro, ou instrumento cambial, dentre outras.
FATO GERADOR: Operações de crédito, câmbio, seguro ou relativas a títulos ou valores mobiliários, exceto derivativos
financeiros.
OBSERVAÇÕES: O vencimento do IOF toma por base a aquisição, no caso de ouro, ativo financeiro, e a cobrança ou o
registro contábil, nos demais casos, efetuados no 1º decêndio de fevereiro/2020. Nas localidades onde não houver expediente
bancário, deve ser refeita a contagem do 3º dia útil subsequente ao fato gerador.

PIS – FINANCEIRAS E EQUIPARADAS - PESSOAS OBRIGADAS: Bancos comerciais, bancos de investimentos, bancos
de desenvolvimento, caixas econômicas, agências de fomento previstas no artigo 1º da Medida Provisória 2.192-70/2001,
sociedades de crédito, financiamento e investimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades corretoras, distribuidoras
de títulos e valores mobiliários, empresas de arrendamento mercantil, cooperativas de crédito, empresas de seguros privados
e de capitalização, agentes autônomos de seguros privados e de crédito, entidades de previdência complementar privada e
associações de poupança e empréstimo.
FATO GERADOR: Receitas auferidas no mês de janeiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
RET – REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO – CONSTRUÇÕES PMCMV - PESSOAS OBRIGADAS: Construtoras que
optaram pelo RET, pagamento mensal unificado do IRPJ, da CSLL, do PIS/Pasep e da Cofins, em relação à construção de
unidades residenciais no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida (PMCMV), na forma da Lei 12.024/2009.
FATO GERADOR: Receita auferida pelo contrato de construção no mês de janeiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação pode ser prorrogado
para o primeiro dia útil subsequente.

IR/FONTE - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas que efetuaram retenção na fonte nos pagamentos ou créditos
decorrentes de juros sobre capital próprio e aplicações financeiras, inclusive os atribuídos a residentes ou domiciliados no
exterior, e títulos de capitalização; prêmios, inclusive os distribuídos sob a forma de bens e serviços, obtidos em concursos
e sorteios de qualquer espécie e lucros decorrentes desses prêmios; e de multa ou qualquer vantagem, de que trata o artigo
70 da Lei 9.430/96.
FATO GERADOR: Pagamento ou crédito efetuado no 1º decêndio de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, deve ser refeita a contagem do 3º dia útil subsequente
ao fato gerador.
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RET – REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO – INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS - PESSOAS OBRIGADAS: Incorporadoras
que optaram pelo RET, instituído pelo artigo 1º da Lei 10.931/2004, correspondente ao pagamento mensal unificado do IRPJ,
da CSLL, do PIS/Pasep e da Cofins, relativos à incorporação imobiliária.
FATO GERADOR: Receitas decorrentes das vendas de unidades imobiliárias que compõem cada incorporação, e respectivas
receitas financeiras e variações monetárias decorrentes dessas operações, recebidas no mês de janeiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação pode ser prorrogado
para o primeiro dia útil subsequente.

CIDE – COMBUSTÍVEL - PESSOAS OBRIGADAS: O produtor e o formulador, pessoa física ou jurídica, de gasolina e suas
correntes.
FATO GERADOR: Comercialização do combustível, no mercado interno, no mês de janeiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
CIDE – REMESSAS AO EXTERIOR - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas:
a) detentoras de licença de uso ou adquirentes de conhecimentos tecnológicos, bem como aquelas signatárias de contratos
que impliquem transferência de tecnologia, firmados com residentes ou domiciliados no exterior;
b) signatárias de contratos que tenham por objeto serviços técnicos e de assistência administrativa e semelhantes prestados
por residentes ou domiciliados no exterior; e
c) que pagam, creditam, entregam, empregam ou remetem royalties, a qualquer título, a beneficiários residentes ou domiciliados
no exterior.
FATO GERADOR: Pagamento, crédito, entrega, emprego ou remessa de valores no mês de janeiro/2020, a residentes
ou domiciliados no exterior, a título de royalties ou remuneração, previstos nos respectivos contratos, que tenham por
objeto: fornecimento de tecnologia; prestação de assistência técnica (serviços de assistência técnica e serviços técnicos
especializados); serviços técnicos e de assistência administrativa e semelhantes; cessão e licença de uso de marcas; e
cessão e licença de exploração de patentes.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.

SIMPLES NACIONAL - PESSOAS OBRIGADAS: Microempresas e empresas de pequeno porte que optaram pelo pagamento
unificado de impostos e contribuições.
FATO GERADOR: Receita bruta do mês de janeiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação pode ser prorrogado
para o primeiro dia útil subsequente.
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DCTF – DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas
de direito privado em geral, inclusive as equiparadas, as imunes e as isentas, os consórcios que realizem negócios jurídicos
em nome próprio, inclusive na contratação de pessoas jurídicas e físicas, com ou sem vínculo empregatício.
FATO GERADOR: Informações relativas ao mês de dezembro/2019.
OBSERVAÇÕES: A DCTF será apresentada de forma centralizada pela matriz.
As informações relativas às Sociedades em Conta de Participação (SCP) devem ser apresentadas pelo sócio ostensivo, em
sua própria DCTF.

DCP – DEMONSTRATIVO DE CRÉDITO PRESUMIDO - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoa jurídica produtora e exportadora
que apure crédito presumido do IPI para ressarcimento do PIS e da Cofins incidentes sobre os insumos utilizados.
FATO GERADOR: Informações relativas ao 4º trimestre de 2019.
DCTFWEB MENSAL - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas de direito privado em geral, inclusive as equiparadas,
os consórcios que realizem negócios em nome próprio, as entidades de fiscalização do exercício profissional, os
Microempreendedores Individuais com empregado, os produtores rurais pessoa física, as pessoas físicas que adquirirem
produção de produtor rural pessoa física ou de segurado especial para venda, no varejo, a consumidor pessoa física e as
demais pessoas jurídicas obrigadas ao recolhimento das contribuições previdenciárias, inclusive incidente sobre a receita
bruta.
FATO GERADOR: Informações relativas ao mês de janeiro/2020.
OBSERVAÇÕES: Este prazo deve ser cumprido pelas entidades empresariais do Grupo 2 do Anexo V da Instrução Normativa
1.863 RFB/2018 com faturamento acima de R$ 78.000.000,00, no ano-calendário de 2016 (1º Grupo do cronograma de
implantação da DCTFWeb), e R$ 4.800.000,00, no ano-calendário de 2017 (2º Grupo do cronograma de implantação da
DCTFWeb).
As entidades promotoras de espetáculos desportivos deverão transmitir ao Sped as informações relacionadas ao evento no
prazo de até 2 dias úteis após a sua realização.

IPI – DEMAIS PRODUTOS - PESSOAS OBRIGADAS: Estabelecimentos importadores, industriais e os a estes equiparados,
com exceção das empresas que tenham prazos específicos.
FATO GERADOR: Apuração no mês de janeiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
PIS – DEMAIS EMPRESAS - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas de direito privado e as que lhes são equiparadas
pela legislação do Imposto de Renda, exceto instituições financeiras e equiparadas.
FATO GERADOR: Receitas auferidas no mês de janeiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
PIS – FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAS OBRIGADAS: Entidades sem fins lucrativos, inclusive condomínios, e as
cooperativas que excluírem da base de cálculo do PIS-Faturamento ou da Cofins qualquer das receitas elencadas nos artigos
15 da Medida Provisória 2.158-35/2001 ou 30-A da Lei 11.051/2004.
FATO GERADOR: Folha de pagamento de janeiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.

EFD-CONTRIBUIÇÕES – TRANSMISSÃO AO SPED - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas contribuintes do PIS/
Pasep, da Cofins e/ou da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), tributadas pelo lucro real, presumido
ou arbitrado. Também estão obrigadas à entrega as imunes e as isentas do IRPJ, cuja soma dos valores mensais das
contribuições apuradas, objeto da escrituração, seja superior a R$ 10.000,00. As pessoas jurídicas sujeitas à entrega da EFDReinf deixam de informar a CPRB na EFD-Contribuições.
FATO GERADOR: Informações relativas ao mês de dezembro/2019.
OBSERVAÇÕES: A EFD-Contribuições será emitida de forma centralizada pelo estabelecimento matriz da pessoa jurídica.
No caso da pessoa jurídica ser sócia ostensiva de Sociedades em Conta de Participação (SCP), a EFD-Contribuições deverá
ser transmitida separadamente, para cada SCP, além da transmissão da EFD-Contribuições da sócia ostensiva.
EFD-REINF – TRANSMISSÃO AO SPED - PESSOAS OBRIGADAS: Estão obrigados a prestar informações por meio da EFDReinf os seguintes sujeitos passivos, ainda que imunes ou isentos:
a) pessoas jurídicas que prestam e que contratam serviços realizados mediante cessão de mão de obra nos termos do artigo
31 da Lei 8.212/91;
b) pessoas jurídicas responsáveis pela retenção do PIS/Pasep, da Cofins e da CSLL;
c) pessoas jurídicas optantes pelo recolhimento da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB);
d) produtor rural pessoa jurídica e agroindústria quando sujeitos a contribuição previdenciária substitutiva sobre a receita bruta
proveniente da comercialização da produção rural;
e) associações desportivas que mantenham equipe de futebol profissional que tenham recebido valores a título de patrocínio,
licenciamento de uso de marcas e símbolos, publicidade, propaganda e transmissão de espetáculos desportivos;
f) empresa ou entidade patrocinadora que tenha destinado recursos a associação desportiva que mantenha equipe de futebol
profissional a título de patrocínio, licenciamento de uso de marcas e símbolos, publicidade, propaganda e transmissão de
espetáculos desportivos;
g) entidades promotoras de eventos desportivos realizados em território nacional, em qualquer modalidade desportiva, dos
quais participe ao menos 1 associação desportiva que mantenha equipe de futebol profissional; e
h) pessoas jurídicas e físicas que pagaram ou creditaram rendimentos sobre os quais haja retenção do IR/Fonte, por si ou
como representantes de terceiros.
FATO GERADOR: Informações relativas ao mês de janeiro/2020.
OBSERVAÇÕES: Este prazo deve ser cumprido pelas entidades empresariais integrantes do Grupo 2 do Anexo V da Instrução
Normativa 1.634 RFB/2016, exceto as optantes pelo Simples Nacional, desde que a condição de optante conste do CNPJ em
1-7-2018. As entidades promotoras de espetáculos desportivos deverão transmitir ao Sped as informações relacionadas ao
evento no prazo de até 2 dias úteis após a sua realização.

COFINS – DEMAIS EMPRESAS - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas de direito privado e as que lhes são equiparadas
pela legislação do Imposto de Renda, exceto instituições financeiras e equiparadas.
FATO GERADOR: Receitas auferidas no mês de janeiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.

TAXA PELA UTILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS CONTADORES DE PRODUÇÃO - PESSOAS OBRIGADAS: Os fabricantes
de cigarros classificados na posição 2402.20.00 da Tipi, excetuados os classificados no Ex 01, obrigados à instalação do
Sistema de Controle e Rastreamento da Produção de Cigarros (Scorpios); e os estabelecimentos industriais envasadores de
bebidas obrigados à instalação do Sistema de Controle de Produção de Bebidas (Sicobe).
FATO GERADOR: Utilização de equipamento contador de produção de cigarros e bebidas no mês de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
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IOF - PESSOAS OBRIGADAS: Instituições financeiras; empresas de factoring; pessoa jurídica que conceder o crédito,
nas operações de mútuo de recursos financeiros; instituições autorizadas a operar em câmbio; seguradoras; instituições
autorizadas a operar na compra e venda de títulos e valores mobiliários; bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e
assemelhadas; administrador do fundo de investimento; instituição que intermediar recursos, junto a clientes, para aplicações
em fundos de investimentos administrados por outra instituição; e as instituições autorizadas pelo Bacen que efetuarem a
primeira aquisição do ouro, ativo financeiro, ou instrumento cambial, dentre outras.
FATO GERADOR: Operações de crédito, câmbio, seguro ou relativas a títulos ou valores mobiliários, exceto derivativos
financeiros.
OBSERVAÇÃO: O vencimento do IOF toma por base a aquisição, no caso de ouro, ativo financeiro, e a cobrança ou o
registro contábil, nos demais casos, efetuados no 2º decêndio de fevereiro/2020. Nas localidades onde não houver expediente
bancário, deve ser refeita a contagem do 3º dia útil subsequente ao fato gerador.
IR/FONTE - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas que efetuaram retenção na fonte nos pagamentos ou créditos
decorrentes de juros sobre capital próprio e aplicações financeiras, inclusive os atribuídos a residentes ou domiciliados no
exterior, e títulos de capitalização; prêmios, inclusive os distribuídos sob a forma de bens e serviços, obtidos em concursos
e sorteios de qualquer espécie e lucros decorrentes desses prêmios; e de multa ou qualquer vantagem, de que trata o artigo
70 da Lei 9.430/96.
FATO GERADOR: Pagamento ou crédito efetuado no 2º decêndio de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, deve ser refeita a contagem do 3º dia útil subsequente
ao fato gerador.
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Financeiro

OCDE impõe proposta sobre
cobrança de imposto digital
Os 137 países e territórios envolvidos nas negociações sobre fiscalização
da atividade digital na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento
Econômico (OCDE) selaram um acordo sobre um
imposto que incida sobre
o local onde as empresas
tecnológicas têm clientes,
mesmo sem lá ter presença
física. Desde meados dos
anos 1990, o Brasil mantém relações com a OCDE
e participa de seus comitês
e grupos de trabalho.
“ (esse acordo) significa
que a organização conseguiu impor a proposta, que
apresentou no mês de outubro de 2019, a todas as par-

tes e que os Estados Unidos
aceitam as bases do imposto sobre as grandes empresas da área digital, que na
sua maioria são americanas, como Google, Amazon, Facebook ou Apple”,
informou a agência Lusa
nesta sexta-feira.
As partes em negociação,
que se deverão reunir novamente em Berlim em julho
para tentar um acordo político sobre a estrutura detalhada do imposto, fixaram
uma lista de atividades que
devem ser abrangidas pela
taxa.
Washington conseguiu incluir na proposta o compromisso de continuar a discutir
um regime de proteção, ou

seja, a possibilidade de que
as empresas possam escolher
o regime fiscal a que seriam
submetidas. Os restantes
parceiros manifestaram “inquietação” com a ideia americana, mas aceitaram que o
tema esteja na lista de questões a debater nos próximos
meses, desde que não haja
uma decisão final antes de
aprovado o formato geral do
imposto.
Pascal Saint-Amans, responsável pela política fiscal
da OCDE, insistiu que esta
proposta não faz parte do
eixo central do novo imposto, ainda que possa ter implicações na sua aplicação, e
que só será discutida depois
de se decidir o essencial.

OPINIÃO DO ESPECIALISTA

Em conferência de imprensa, Saint-Amans reconheceu que o significado deste
regime de proteção deve ser
aprofundado e que por agora
a possibilidade de consenso
sobre esta questão é “quase
nula”.
Em cima da mesa está a
aplicação do imposto aos
serviços digitais automatizados, como redes sociais,
motores de busca, jogos
ou publicidade online. O
mesmo responsável destacou a “racionalidade” do
sistema que se irá discutir
e que vincula os impostos
que as empresas têm que
pagar aos consumidores
que lhes permitem obter
benefícios.

Vendas de loja da Starbucks crescem 3% na China
A principal cadeia de café
dos Estados Unidos, Starbucks Corporation, reportou
que seus negócios na China
registram um crescimento
constante, com suas vendas
comparáveis de lojas aumentando 3% no país asiático. A
marca registrou um crescimento de 15% nas receitas
através das suas operações
comerciais na China durante
o primeiro trimestre que terminou em 29 de dezembro
de 2019.

A Starbucks, sediada em Seattle, Estado de
Washington, disse que o
crescimento das vendas
no mercado chinês foi um
dos principais fatores que
impulsionaram um aumento de 5% em suas vendas
comparáveis de lojas neste
trimestre, em nível mundial. O número de lojas na
sua rede global aumentou
6% em relação ao ano anterior, o que foi liderado pela
expansão de 16% na China,

o segundo maior mercado
de rápido crescimento da
Starbucks.
O relatório de resultados
financeiros mostra no período de três meses a Starbucks registrou um aumento
de 10% nos pedidos móveis
de clientes chineses, ante o
trimestre anterior. As vendas baseadas em aplicativos
representaram 15% de sua
receita total gerada no mercado chinês.
Além disso, cerca de 10,2

milhões de usuários chineses
se inscreveram no programa
de fidelização da Starbucks
Rewards durante o trimestre,
representando um salto de
40% no ano passado.
“Continuamos sendo otimistas e comprometidos
com a oportunidade a longo
prazo na China, aproveitando a herança de nossa marca e o legado de 20 anos de
crescimento lucrativo”, disse
Kevin Johnson, o presidente
e CEO da Starbucks.

Juros baixos estimulam investimentos de risco

Em tempos de taxa de
juros mais baixa da história, o brasileiro vai precisar
encontrar novas formas de
lidar com seus investimentos. Com isso sai de cena o
conforto da renda fixa para
entrada da renda variável.
Regulamentado pela Comissão de Valores Mobiliários
(CVM), em julho de 2017,
o equity crowdfunding se
mostra uma alternativa bastante atraente, já que investir
em startups é uma opção que
atende a todos os perfis de
investidores.
Entre as mais de vinte
plataformas online de investimentos existentes no país,
a Linka Invest, lançada há
menos de dois meses, é a
única que une o conceito de
smart money ao de equity
crowdfunding, se tornando
a primeira plataforma Smart
Equity Crowdfunding do
país. Com isso, todas as star-

tups que integram a empresa recebem a orientação de
um conselho consultivo para
acompanhá-las por um ano,
além de apoio estratégico
aos sócios durante sua jornada de crescimento.
“Fazemos um filtro criterioso das startups que entram na nossa plataforma e
oferecemos a elas as melhores práticas do mercado
financeiro e do mundo corporativo. Temos especialistas de diferentes segmentos
para contribuir para o desenvolvimento da startup.
Ou seja, nossa preocupação
vai além da captação de
recursos financeiros”, conta Rachel Szklo, CEO da
Linka.
O momento econômico
favorável é comemorado
pela Linka. “Os investidores
precisam buscar novas formas de remunerar seu capital com renda variável. Com

a taxa Selic a 4,5% ao ano,
a menor de todos os tempos, boa parte das aplicações
convencionais perde rentabilidade. E os investimentos de
risco ficam mais interessantes”, comenta Rachel.
Atualmente, a Linka está
com uma campanha ativa
no site: o CaseMe, uma plataforma que reúne em um
único ambiente um guia de
fornecedores e lista de casamento, com o propósito
de facilitar a gestão do casamento para todos. A oferta
pública é para levantar um
capital de R$600 mil. Em
troca desse dinheiro, os sócios vão distribuir para quem
investiu 9,18% de participação na empresa.
Em janeiro, a Linka Invest se prepara para lançar
uma nova rodada de captação. Dessa vez, a empresa
beneficiada será ela própria.
A Linka conecta startups a

investidores - pessoa física e pessoa jurídica - para
rodadas de investimento até
R$5 milhões. “Somos uma
startup que gera negócios
para outras startups. Se acreditamos no nosso negócio,
por que não captar também
para a nossa empresa? Com
o aporte, vamos investir em
equipe, infraestrutura, marketing e tecnologia”, explica Rachel, complementando
que a empresa quer ter em
2020 três mil investidores e
pelo menos 20 empresas em
sua carteira.
O equity crowdfunding é
uma nova modalidade de investimento online coletivo,
que permite a pessoas físicas e jurídicas investirem em
startups em troca de um percentual da empresa. É uma
maneira de democratizar
as possibilidades de investimento, já que são aceitos
aportes a partir de mil reais.

KPMG e Microsoft aceleraram a transformação digital de serviços
Visando fortalecer o relacionamento global com a
Microsoft, a KPMG acaba
de firmar um contrato de
cinco anos para acelerar a
transformação digital para
firmas-membro e clientes.
De acordo com o anúncio,
serão investidos cerca de 5
bilhões de dólares em tecnologia, pessoas e inovação.
Além disso, as novas inovações serão incorporadas
nas tecnologias de nuvem
e de inteligência artificial
da Microsoft para ajudar
os clientes a obterem maior
precisão na capacidade de
tomada de decisão, além de
maior produtividade e eficiente de custos.
Segundo o acordo firma-

do, a plataforma fortalecerá
os negócios digitais com novos recursos para auditoria,
consultoria e tax, baseados
em nuvens, soluções tributárias e gerenciamentos de
risco. Outro ponto de destaque está relacionado ao crescimento das organizações
avançando para novas regiões para o desenvolvimento
de soluções e recrutamento
de talentos.
Desafio
“Com o aumento dos
processos de trabalho, a
tendência é que os serviços
de auditoria, consultoria
e tax, tornem-se cada vez
mais complexos e desafia-

dores. Além disso, as mudanças recentes como, por
exemplo, a implementação
das leis de proteção de dados e a flutuação cambial
aumentam a complexidade
e exigem maior capacidade
de resposta dos sistemas e
ferramentas, preferencialmente, com investimentos
em moeda local. Com isso,
a aliança entre a KPMG e
a Microsoft pode ajudar a
enfrentar esses desafios de
maneira mais rápida e efetiva, além de contribuir para
acelerar a transformação
digital.”, explica o sóciodiretor de Alianças e Soluções em Nuvem da KPMG
no Brasil, José Saldanha.
De acordo com a aliança
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entre KPMG e a Microsoft,
as duas empresas estão financiando e desenvolvendo
em conjunto uma carteira
robusta de soluções e serviços gerenciados nas áreas de
transformação de negócios
em nuvem, além de aplicativos focados em negócios
inteligentes e resultados para
locais de trabalho.
Desde 2017, a KPMG trabalha com a plataforma de
auditoria inteligente KPMG
Clara. Dessa forma, ela é
a primeira das “Big Four”
(grupo formado pelas quatro
maiores empresas de auditoria do mundo) a levar o fluxo
de trabalho para a nuvem,
baseada na ferramenta Microsoft Azure.

Assine o Monitor Mercantil

Até onde a bolsa pode ir?

O Brasil sempre foi conhecido como a terra da renda
fixa. Sempre tivemos os juros reais mais altos do planeta,
com alta rentabilidade, proteção e liquidez imediata. Basicamente, até três anos atrás, um investidor conseguiria
um retorno de 15% ao ano. O país era o paraíso dos rentistas. De lá para cá, parece que muita coisa mudou. Os juros caíram fortemente, a renda fixa perdeu o seu brilho e a
bolsa não parou de se valorizar. Deixamos de ter os juros
reais mais altos do mundo e os poupadores que quiserem
ter mais retorno, necessariamente, precisam abrir mão de
liquidez e correr mais riscos.
Nesse novo contexto, o pequeno investidor se viu sem
muita alternativa e teve que buscar investimentos que remunerassem melhor a sua renda fixa. O velho CDB já não
remunerava como antes, o Tesouro Direto já não oferecia
taxas tão gordas e tampouco LCI/LCA entregavam rentabilidades atrativas. Foi nesse cenário que o número de participantes na B3 mais que triplicou, saindo de 500 mil CPFs
ativos, em 2016, para bater a marca de mais de 1,5 milhão
de CPFs ativos investindo em ações, além de 500 mil pessoas investindo em fundos imobiliários no final de 2019.
Os investidores locais foram os responsáveis por esse
grande fluxo para a bolsa, já que até agora o dinheiro estrangeiro ainda não veio para cá. Os locais provocaram essa
forte valorização do índice. Para se ter uma ideia, nesses
últimos quatro anos, a bolsa valorizou 38,93% (2016),
26,86% (2017), 15,03% (2018) e 31,58% (2019), performando no somatório dos quatro anos robustos 166,77%.
Várias iniciativas governamentais possibilitaram a
redução dos juros e, consequentemente, a busca da população por alternativas mais ligadas à economia real. Dentre
elas, algumas reformas se mostraram essenciais, como a
do Teto de Gastos, trabalhista, a substituição da TJLP pela
TLP nos empréstimos públicos e a reforma da Previdência.
Esse conjunto de reformas provocou um encaminhamento do problema do déficit governamental. A trajetória da dívida pública era explosiva. Por 20 anos seguidos, os gastos do governo cresceram a uma taxa de 6%
acima da inflação, nenhum outro país do mundo conseguiu
tamanha “façanha”. Saímos de uma relação dívida/PIB de
60%, em 2013, para encostar em 80% ao fim de 2019. Algo
tinha que ser feito ou, em um dado momento, o governo
não conseguiria mais financiar a taxa de juros condizentes
e a inflação poderia voltar forte.
Os dois últimos governos, Temer e Bolsonaro, também se mostraram mais liberais, mais alinhados com os
interesses da iniciativa privada e dos mercados. Um movimento em oposição ao que aconteceu de 2003 a 2016 e
que acabou provocando uma das maiores crises da história
do país. Aliado a isso tudo, ainda temos uma melhora na
governança das empresas estatais, uma busca por profissionalismo nessas gestões e uma agenda de privatizações,
comandada pelo ministro Salim Mattar. Segundo a consultoria Economática, em 2015, as três maiores estatais
brasileiras, Banco do Brasil, Eletrobras e Petrobras, amargaram um prejuízo de R$ 35 bilhões, e em 2019 o lucro
deve ser algo perto de R$ 53 bilhões. Uma clara mudança
de rota na gestão estatal.
As perspectivas continuam favoráveis para continuidade
da valorização do índice Bovespa. Temos uma agenda repleta de reformas pela frente, como a administrativa e a
tributária, tão importante quanto a reforma da previdência.
Devemos ver uma redução ainda maior dos juros, devido
a inflação baixa e a capacidade ociosa da indústria; temos
uma taxa de câmbio favorável, o dólar na casa de R$ 4,15
possibilita maior competitividade da indústria brasileira;
a retomada do crédito para pessoas e empresas, com as
menores taxas de juros e, por fim, existe uma retomada da
confiança dos empresários e pessoas.
Em termos de preço da nossa bolsa, não há indício que
este item estaria “caro”, um índice que analistas e o mercado gostam de acompanhar, é o preço dividido pelo lucro, o famoso múltiplo P/L. Por exemplo, se tenho uma
empresa que custa no mercado R$ 10 a ação e lucra R$
1 por ano, ela tem um múltiplo P/L de R$ 10/R$ 1 = 10,
ou seja, em 10 anos eu receberia de volta o valor investido, caso a empresa lucrasse a mesma coisa. Quando se
estima esse múltiplo do índice Bovespa, somando todo o
valor de mercado das empresas e dividindo pelo somatório
dos lucros, tem-se uma relação de R$ 13. Bem próxima
da média histórica da bolsa de 12 x lucros. Esse múltiplo
se torna ainda mais barato, quando se lembra que antes a
Selic era bem maior e hoje temos a taxa básica de juros em
4,50%. Resumidamente, um múltiplo de 13 com uma Selic
de 4,50% é muito mais barato do que um múltiplo de 12
com uma Selic de 14,25%.
Outro ponto importante é que hoje, apenas 12% dos ativos
financeiros estão alocados em renda variável no Brasil. Esse
número já foi de 24%, em 2008, antes da Crise do Subprime.
Países emergentes, com mesmo perfil de renda que o Brasil,
possuem bem mais que isso alocados em ativos de risco. O
Chile, por exemplo, supera os 35% e a China os 25%. Dito
isto, é bem provável que esse fluxo continue a impulsionar a
bolsa e que, no futuro próximo, o percentual dos ativos financeiros alocados em ações se eleve muito.
Em outros momentos da história, o mercado esteve muito otimista como agora. Como em 2008, quando obtivemos
o grau de investimento pelas agências internacionais e não
sabia-se que viria a maior crise dos últimos 50 anos. Como
sempre, ainda mais no mercado financeiro, devemos ficar
atentos a questões que possam atrapalhar esse momento de
otimismo e estar preparados para uma inversão de tendência. Alguns fatores podem mudar essa dinâmica positiva,
como escândalos de corrupção do governo, crise internacional, falta de comunicação do governo com o congresso
e uma eventual renúncia do ministro da economia Paulo
Guedes, que seria muito ruim para o mercado.
O momento é de otimismo, de boas perspectivas, mas
sempre com muita cautela. Como diria o falecido economista e ex-político Roberto Campos, avô do atual presidente do Banco Central: “no Brasil e na Argentina, até o
passado é incerto!”.
q Carlos Henrique Chaves Pessoa
Gestor de recursos e CEO da Vêneto Gestão de Recursos.

8

Financeiro

Sábado, domingo e 2ª feira, 1, 2 e 3 de fevereiro de 2020

Emissões de debêntures
incentivadas chegaram a
R$ 33,76 bilhões em 2019
Papéis financiam
projetos de
infraestrutura
com isenção de IR

Títulos privados que financiam projetos de infraestrutura, as debêntures incentivadas têm atraído mais
o interesse dos investidores.
Relatório divulgado nesta
sexta-feira pela Secretaria de
Política Econômica do Ministério da Economia mostrou que as emissões desses
papéis, que são isentos de
Imposto de Renda (IR), bateram recorde em 2019, somando R$ 33,78 bilhões em
todo o ano passado.
Muito além de ser um
dado positivo para o país,
que está diante de um índice
de desemprego que supera a
casa de 13 milhões de pessoas, é importante ressaltar que

uma das funções da Secretaria de Política Econômica é
elaborar cenários econômicos, acompanhar e avaliar
os indicadores. O aumento
do apetite do investidor pelas debêntures incentivadas
é uma pauta positiva para
o governo, que vem tendo
desgastes em várias áreas,
sobretudo na condução da
política econômica.
De acordo com o documento, o total supera em
56,2% os R$ 23,89 bilhões
emitidos em 2018. Somente no mês de dezembro, por
exemplo, as emissões alcançaram R$ 6,2 bilhões.
Atualmente, existem R$
92,23 bilhões de títulos
desse tipo em circulação no
mercado.
Lançadas em 2012, as debêntures incentivadas permitem que as empresas peguem
dinheiro emprestado de investidores para financiar
projetos na área de infraestrutura ou projetos de inves-

timentos em geral. No caso
de empreendimentos em infraestrutura, só podem ser financiados projetos definidos
como prioritários conforme
o Decreto 8.874, de 2016.
Conforme a agência Brasil, os papéis têm como objetivo usar o mercado financeiro para ampliar as fontes
privadas de recursos para
grandes projetos, dependentes de financiamentos do
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES) por muitos
anos.
Em troca do dinheiro
emprestado pelos investidores, as empresas pagam dos
papéis a inflação pelo Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo (IPCA)
mais um prêmio, atualmente em torno de 5% ao ano,
com isenção de IR. Segundo
a SPE, os papéis em circulação têm prazo médio de 10
anos, o que significa que,
depois desse período, o in-

vestidor receberá IPCA mais
o prêmio.
Setores
Dos R$ 92,23 bilhões de
debêntures incentivadas em
circulação, R$ 83,9 bilhões
financiam empreendimentos
de infraestrutura. Os R$ 8,34
bilhões restantes financiam
investimentos em geral. Nos
papéis relacionados à infraestrutura, os projetos de
energia foram os que mais
receberam recursos das debêntures especiais, com R$
62,18 bilhões levantados
desde 2012.
Em segundo lugar, vêm os
empreendimentos de transporte e logística, com R$
19,66 bilhões. O saneamento
está em terceiro lugar, com
R$ 1,11 bilhão de papéis
lançados desde a criação do
mecanismo de financiamento. Por fim, estão os projetos
de telecomunicações, com
R$ 948,5 milhões.

JSL entra com pedido para IPO da Vamos
O grupo brasileiro de logística JSL (JSLG3.SA) comunicou, em fato relevante
aos acionistas e ao mercado
em geral nesta sexta-feira,
o registro de oferta pública primária e secundária de
ações ordinárias da sua controlada a empresa Vamos
Locação de Caminhões, Máquinas e Equipamentos S.A.
O IPO será realizado no Brasil, em mercado de balcão
não organizado, nos termos
da Instrução da Comissão de
Valores Mobiliários (CVM).
A previsão da data de oferta
não foi adiantada.
A oferta foi aprovada em
assembleia-geral extraordinária da Vamos nesta sextafeira, conjuntamente com
a submissão do pedido de
adesão da Vamos ao segmento especial de listagem
do Novo Mercado da B3
(B3SA3.SA), comunicou a
JSL, sediada na cidade de
Mogi das Cruzes, estado de
São Paulo. A participação
da JSL na oferta, mediante a
alienação de ações de emissão da Vamos que sejam de
sua titularidade, foi também

aprovada na presente data
em reunião do conselho de
administração da empresa de
logística.
“Serão oportunamente fixados pelo Conselho de Administração da Companhia:
(a) a quantidade de ações a
serem por ela alienadas no
âmbito da Oferta; e (b) o
preço de venda das ações,
conforme venha a ser acordado na data de precificação
da oferta, após a apuração
do resultado do procedimento de coleta de intenções
de investimento junto a investidores institucionais, a
ser realizado no Brasil e no
exterior”, informou o comunicado da empresa assinado
por Denys Marc Ferrez, diretor de relações com investidores.
Resultados
No terceiro trimestre de
2019, comunicado em novembro passado, a JSL registrou um lucro líquido
consolidado de R$ 66,1 milhões, avanço de 22,4% em
comparação ao mesmo inter-

SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.

Companhia Fechada
CNPJ/ME nº 06.057.223/0001-71 – NIRE 33.300.272.909
Aviso aos Debenturistas
A Sendas Distribuidora S.A. (“Companhia”), nos termos da cláusula 4.18.1(iii) do
Instrumento Particular de Escritura da 1ª (Primeira) Emissão de Debêntures
Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, com Garantia
Fidejussória Adicional, em Quatro Séries, para Distribuição Pública com
Esforços Restritos, da Sendas Distribuidora S.A. (“Debêntures”), celebrado
em 9 de agosto de 2019 entre a Companhia e o Agente Fiduciário (“Escritura
de Emissão”), comunica aos titulares das Debêntures que realizará a
amortização extraordinária obrigatória das Debêntures integrantes da 1ª série
de sua 1ª emissão (“Debêntures da Primeira Série”) em circulação, com código
do ativo SDAS11 (“Amortização Extraordinária Obrigatória”). A Amortização
Extraordinária Obrigatória decorre do recebimento pela Companhia, em 23 de
janeiro de 2020, da quarta e última parcela dos dividendos distribuídos pela
Almacenes Éxito S.A., sociedade colombiana controlada pela Companhia
(“Éxito”), relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, no
valor de R$ 41.947.983,21. Este pagamento configura recebimento de Recursos
para Amortização Obrigatória, nos termos da Escritura de Emissão. Deste
modo, apresentamos abaixo as informações requeridas pela Cláusula 4.18.3 da
Escritura de Emissão: (i) data e procedimento de Amortização Extraordinária
Obrigatória: a Amortização Extraordinária Obrigatória será realizada em 28 de
fevereiro de 2020 (portanto, dentro do prazo de até 30 (trinta) dias contados
da presente data, na forma prevista na Escritura de Emissão), e será feita
(a) por meio dos procedimentos adotados pela B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão
(“B3”) para as Debêntures da Primeira Série custodiadas eletronicamente
na B3, e/ou (b) mediante depósito em contas correntes indicadas pelos
titulares das Debêntures, a ser realizado pelo Banco Liquidante e Escriturador
(conforme definido na Escritura de Emissão), no caso de Debêntures que não
estejam custodiadas eletronicamente na B3; (ii) parcela do Valor Nominal
Unitário amortizada: a Amortização Extraordinária Obrigatória corresponderá
ao pagamento do preço unitário (P.U.) de R$ 209,73991607 para cada uma
das Debêntures da Primeira Série em circulação, equivalente a 4,1948% do
saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures da Primeira Série; (iii) valor
da Amortização Extraordinária Obrigatória: o valor total da Amortização
Extraordinária Obrigatória será de R$ 41.947.983,21; e (iv) demais informações
relevantes: a B3 será informada pela Companhia a respeito da Amortização
Extraordinária Obrigatória com 3 dias úteis de antecedência à sua realização.
Os termos iniciados em letra maiúscula que não forem expressamente
definidos neste Aviso aos Debenturistas terão o mesmo significado a eles
atribuído na Escritura de Emissão. Rio de Janeiro, 3 de fevereiro de 2020.
Sendas Distribuidora S.A.

valo de 2018. “O crescimento do lucro reflete parte da
transformação operacional
que passamos, quando deixamos de ser uma empresa
focada em serviços logísticos para um modelo de aluguel e gestão de frota”, disse
na ocasião Denys Ferrez. A
divulgação dos resultados
do quarto trimestre de 2019
está programada para 25 de
março.
A empresa, que foi fundada em 1956, atua em diversos ramos, como transportes de cargas gerais,
logística e cadeia de suprimentos, aluguel e gestão de
frota. Segundo informações
divulgadas no site da empresa, a JSl se diz a maior
transportadora de cargas do
Brasil. Tem 230 filiais no
país e no Mercosul, mais de
16 mil colaboradores, mais
de 13 mil ativos, entre esses 2.317 caminhões.
Nos últimos anos, a empresa adquiriu ativos importantes. Em 2013 comprou a
Trans Rio Sergipe em Aracaju, concessionária Volkswagen Caminhões e Ônibus,

em setembro do mesmo ano
adquiriu a empresa de locação de veículos Movida por
R$ 65 milhões.
Atualmente, através da
subsidiária CS Brasil, opera linhas municipais em
Mogi das Cruzes e Guararema na Região Metropolitana de São Paulo, em São
José dos Campos na Região
Metropolitana do Vale do
Paraíba e em Sorocaba na
Região Metropolitana de
Sorocaba.
Operou entre 2006 e 2016
o Consórcio Unileste na denominada Área 4 da EMTU,
responsável pelo transporte
intermunicipal de passageiros entre os municípios de
Mogi das Cruzes, Suzano,
Itaquacetiba, Poá, Ferraz de
Vasconcelos, Arujá, Santa
Isabel, Guararema, Biritiba
Mirim, Salesópolis, Guarulhos e São Paulo. Operou
até 31 de outubro de 2018 o
transporte municipal de Itaquaquecetuba. Optou por
vender sua operação para a
empresa mineira Expresso
Planalto, do grupo CSC “por
decisão estratégica”.

REQUERIMENTO DE LICENÇA
CADEG – CONDOMÍNIO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO DO
ESTADO DA GUANABARA, CNPJ 28.943.934/0001-86, TORNA PUBLICO QUE REQUEREU A SECRETARIA MINICIPAL DE CONSERVAÇÃO E MEIO AMBIENTE – SUBMA ATRAVÉS DO PROCESSO
Nº14/200.452/2019, LICENÇA AMBIENTAL MUNICIPAL PARA ATIVIDADE “COMÉRCIO” VENDA DE COMERCIO ATACADISTA, NO ENDEREÇO A RUA CAPITÃO FÉLIX 110 - BENFICA -RJ.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA PRIMEIRA ASSEMBLEIA
GERAL ORDINÁRIA DE 2020 E DA PRIMEIRA ASSEMBLEIA
EXTRAORDINÁRIA DE 2020 DA COOPERATIVA DE CONSUMO
DOS PROPAGANDISTAS, PROPAGANDISTAS VENDEDORES E
VENDEDORES DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, ODONTOLÓGICOS
E HOSPITALARES DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO CONSUCOOP IMPERIAL.
O presidente da COOPERATIVA DE CONSUMO DOS PROPAGANDISTAS,
PROPAGANDISTAS VENDEDORES E VENDEDORES DE PRODUTOS
FARMACÊUTICOS, ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO - CONSUCOOP IMPERIAL, CNPJ 28.719.022/000125, NIRE 334.0005591-8, Inscrição Estadual nº 87.438.589, com sede na
Rua Teresa nª 608, Salas 214 e 215, bairro Alto da Serra, Petrópolis, RJ,
CEP 25625-018, convida a presença de todo o quadro societário composto
de (20) vinte cooperantes para comparecer em sua sede no dia 29 de
fevereiro de 2020 com primeira chamada as 09:00h, segunda chamada as
10:00h e terceira e última chamada as 11:00h, para participar da PRIMEIRA
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE 2020 para votar e deliberar a
seguinte pauta: (1) A prestação de contas dos órgãos de administração
acompanhada de parecer do Conselho Fiscal, compreendendo o relatório
da gestão; o balanço e o demonstrativo das sobras apuradas ou das perdas
decorrentes da insuficiência das contribuições para cobertura das despesas
da sociedade e o parecer do Conselho Fiscal no exercício de 2019, (2)
Destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas decorrentes da
insuficiência das contribuições para cobertura das despesas da sociedade,
deduzindo-se, no primeiro caso as parcelas para os Fundos Obrigatórios
no exercício de 2019 e (3) Rodízio obrigatório de 2/3 do Corpo Diretivo
do Conselho Fiscal para um novo mandato. Logo em seguida para A
PRIMEIRA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 2020, para
votar e deliberar a seguinte pauta: (1) Movimentação no quadro social
com entrada e saída de associados e (2) Reposição de cargo vacante com
candidatura, eleição e posse. Petrópolis/RJ, 31 de janeiro de 2020.
Roberto Becker - Diretor Presidente - CPF 856.007.337-04.
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Petrobras começa fase
vinculante de refinarias
A Petrobras, em continuidade ao comunicado divulgado em 24 de outubro de 2019,
informou nesta sexta-feira
o início da fase vinculante
referente à venda de ativos
em refino, que inclui: Refinaria Isaac Sabbá (Reman)
no Amazonas, Lubrificantes
e Derivados de Petróleo do
Nordeste (Lubnor) no Ceará,
e Unidade de Industrialização
do Xisto (SIX) no Paraná, assim como seus ativos logísticos correspondentes.
De acordo com a estatal,
os potenciais compradores
classificados para essa fase
receberão carta-convite com
instruções detalhadas sobre
o processo de desinvestimento, incluindo orientações para a realização de due
diligence e para o envio das
propostas vinculantes.
“A presente divulgação ao
mercado está de acordo com
as diretrizes para desinvestimentos da Petrobras e com o
regime especial de desinvestimento de ativos pelas sociedades de economia mista
federais, previsto no Decreto

9.188/2017. Essa operação
está alinhada à otimização
do portfólio e à melhora de
alocação do capital da companhia, visando a geração de
valor para os seus acionistas”,
destacou o comunicado.
Reman

Sobre as refinarias, a Reman, localizada em Manaus,
no Estado do Amazonas,
possui capacidade de processamento de 46 mil barris/
dia e seus ativos incluem um
terminal de armazenamento. A Lubnor, localizada em
Fortaleza, Ceará, possui capacidade de processamento
de 8 mil barris/dia, é uma das
líderes nacionais em produção
de asfalto e a única no país a
produzir lubrificantes naftênicos. A SIX, localizada em
São Mateus do Sul, no Paraná, possui capacidade instalada de 6 mil barris/dia e seus
ativos incluem uma mina em
uma das maiores reservas de
xisto betuminoso do mundo e
uma planta de processamento
de xisto.

Estatal divulga oportunidades
para venda de usinas eólicas
A Petrobras também iniciou a etapa de divulgação
das oportunidades (teasers)
referentes às vendas da totalidade de suas participações
acionárias nas empresas Eólica Mangue Seco 1 e Eólica
Mangue Seco 2, proprietárias de usinas de geração de
energia eólica.
Os teasers, que contêm as
principais informações sobre os ativos e os critérios de
elegibilidade para a seleção
de potenciais investidores,
estão disponíveis no site da
Petrobras: https://www.investidorpetrobras.com.br/pt/
resultados-e-comunicados/
teasers.
A petroleira informou
nesta sexta-feira, que as
principais etapas subsequen-

tes de cada projeto serão informadas oportunamente ao
mercado.
As Eólicas Mangue Seco
1 e 2. As empresas estão
localizadas em Guamaré,
no Estado do Rio Grande
do Norte, e fazem parte de
um complexo de quatro parques eólicos com capacidade
instalada total de 104 MW.
Cada empresa detém e opera
um parque eólico, com capacidade de 26 MW.
Na Mangue Seco 1, a
Petrobras e a Alubar Energia S.A possuem, respectivamente, 49% e 51% de
participação. Na Mangue
Seco 2, a Petrobras e a Eletrobras possuem, respectivamente, 51% e 49% de
participação.

EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO
O MM Juiz de Direito, Dr.(a) Andrea Maciel Pacha - Juiz Titular do
Cartório da 4ª Vara de Orfãos e Sucessões da Comarca da Capital,
RJ, FAZ SABER a quantos este edital virem e dele conhecimento tiverem, que por sentença deste Juízo nos autos da ação nº
0121833-50.2018.8.19.0001, foi decretada a IMPOSSIBILIDADE
de Yeda de Lamare de Souza Silveira, brasileira, viúva, portadora
da cédula de identidade nº 01.219.860-2, expedida pelo IFP/RJ,
inscrita no CPF sob nº 076.665.547-45, e portadora da Certidão de
Casamento lavrada no Cartório do RCPN da 3ª Circuncrição, livro
nº 001358,fls.173, termo nº 0019423 residente e domiciliada à
Rua Tonelero nº 180 apt. 1002, Copacabana, Rio de JaneiroRJ, CEP: 22030-002, de receber valores, gerir o patrimônio, comprar e vender valores sem a representação da curadora nomeada
em caráter definitivo, Veronica de Lamare Silveira Ferreira, brasileira, casada, portadora da cédula de identidade nº 04.244.7706, expedida pelo IFP/RJ, inscrita no CPF sob nº 702.305.957-15,
residente e domiciliada à Av. Rainha Elizabeth da Bélgica nr. 509
apt. 501, Ipanema, Rio de Janeiro-RJ. Este edital será publicado
por três vezes com intervalo de 10 (dez) dias, no Órgão Oficial. Rio
de Janeiro, 08/05/2019. Eu, __ Roberto Carlos Baptista Campos Responsável pelo Expediente - Matr. 01/30628, o subscrevo.
POLO CAPITAL SECURITIZADORA S/A. (“Cia.”)
CNPJ Nº 12.261.588/0001-16 - NIRE 33.3.0029416-3
Ata da RCA. Data, hora e local: Dia 31/01/2020, às 10h, na sede social localizada na Av. Ataulfo de Paiva 204, 10º andar, Leblon/RJ, CEP 22440-033.
Convocação e Presença: Dispensada a convocação em virtude da presença
da totalidade dos membros do Conselho de Administração. Mesa: Presidente:
Carlos Eduardo Parente de Oliveira Alves Secretário: Luiz Felipe Salgueiro
Novaes. Ordem do Dia: Deliberar sobre a (i) reeleição da Diretoria e a (ii) remuneração dos administradores da Cia. Deliberações tomadas por unanimidade: Deliberação nº 1: Deliberada a reeleição da diretoria, com mandato de
2 anos a contar desta data até 31/01/2022, ou até a sua substituição, ficando
a composição da Diretoria da seguinte forma: (i) para o cargo de Diretor Presidente, o Sr. Carlos Eduardo Parente de Oliveira Alves, brasileiro, casado sob
o regime da comunhão parcial de bens, engenheiro, RG 10.639.034-7- IFP/RJ,
CPF 079.968.627-10; (ii) para o cargo de Diretor de Relações Com Investidores, o Sr. Mariano Augusto Cristovão de Andrade, brasileiro, casado
sob o regime da separação total de bens, engenheiro, RG 04.303.634-2- IFP/
RJ, CPF 883.843.497-20 e (iii) para o cargo de Diretor, sem designação específica, o Sr. Flavio Jarczun Kac, brasileiro, casado no regime da comunhão
parcial de bens, engenheiro, RG 11.414.465-2- IFP/RJ, CPF 055.218.917-06.
Todos são residentes e domiciliados no Rio de Janeiro, RJ, com escritório à
Av. Ataulfo de Paiva 204, 10º andar, Leblon/RJ, CEP 22440-033. Os diretores
ora eleitos tomam posse neste ao, mediante assinatura dos respectivos termos
de posse. 1.2 - Os diretores, presentes a este ato, declaram, individualmente,
para os efeitos legais, não estarem incursos em nenhum dos crimes previstos
em lei que os impeça de exercer a atividade mercantil tampouco impedidos de
exercer a administração de sociedades, seja em virtude de lei especial, seja
em virtude de condenação a pena que vede, ainda que temporariamente, o
acesso a cargos públicos; ou, ainda, em virtude de condenação por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão ou peculato; ou contra
a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas
de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou
a propriedade. Deliberação Nº 2: Os Diretores expressamente renunciam a
qualquer direito ao recebimento de remuneração (honorários) pelo exercício da
atividade de administração no período para o qual foram eleitos; com a expressa aprovação e concordância do Conselho de Administração. Encerramento:
Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrou-se a presente ata, que foi lida e aprovada pela unanimidade dos Conselheiros da Cia.,
bem como assinada por todos os presentes, assim como pelo presidente e
secretário. Assinaturas: Conselho de Administração: Marcos Duarte Santos
(Presidente do Conselho); Cláudio José Carvalho de Andrade (Vice-Presidente
do Conselho) e André Pines (Conselheiro). Diretores Eleitos: Carlos Eduardo
Parente de Oliveira Alves; Mariano Augusto Cristovão de Andrade e Flavio
Jarczun Kac; Certificamos que a presente é cópia fiel extraída do Livro próprio
da Cia. RJ, 31/01/2020.Carlos Eduardo Parente de Oliveira Alves - Presidente;
Luiz Felipe Salgueiro Novaes - Secretário.

