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Pré-sal é solução
para endividamento
da Petrobras
Perspectiva de 
ganhos com a 
maior descoberta 
em 2 décadas 
torna privatização 
desnecessária

Os argumentos a favor da venda 
de ativos da Petrobras para redu-
zir o endividamento da companhia 
desconsideram os desafios de curto 
prazo para exploração do pré-sal 
e as características da indústria de 
petróleo no longo prazo, seja na 
comparação com outras petroleiras 
do mundo que descobriram grandes 
reservas de óleo e gás nos últimos 
anos, seja em relação ao ganho da 
estatal brasileira a partir do pré-sal, 
descoberto em 2006.

É o que aponta a análise “O endi-
vidamento da Petrobras e as empre-

sas internacionais”, desenvolvida 
pelo Instituto de Estudos Estratégi-
cos de Petróleo, Gás Natural e Bio-
combustíveis (Ineep). De acordo 
com o estudo, petrolíferas que fize-
ram grandes descobertas, entre 2009 
e 2017, apresentaram uma trajetória 
de expansão do seu endividamento.

“De fato, a Petrobras detém a 
maior dívida entre as companhias 
de petróleo. No entanto, o endivi-
damento não foi algo exclusivo da 
empresa. Outras petrolíferas que 
fizeram grandes descobertas nos 
últimos anos, como a ExxonMobil 
e a BP, também se endividaram e 
terão de se endividar ainda mais 
para executar seus projetos explo-
ratórios”, explica Rodrigo Leão, 
pesquisador do Ineep.

O pré-sal brasileiro foi a maior 
descoberta global de petróleo e gás 
natural das duas últimas décadas. 
Desde 2008, considerando apenas 
seis áreas – Franco, Libra, Iara, 
Sapinhoá, Carcará e Júpiter, todas 
na Bacia de Santos – o volume esti-
mado in place é de 74,7 bilhões de 
barris de óleo equivalente (BOE), 

que soma os volumes de óleo e gás. 
Já a segunda maior descoberta de 
óleo e gás no mundo, as áreas de 
Barda Rash e Shakan, no Iraque, 
têm volumes estimados em 27,8 bi-
lhões de BOE in place.

O volume do pré-sal exigiu que a 
Petrobras levantasse recursos para 
explorar seu potencial. Isso se con-
firma pelo fato de a companhia bra-
sileira ter sido a que mais investiu 
entre 2009 e 2013, em comparação 
com BP, ExxonMobil, Equinor e 
Total. E em 2013, a empresa foi a 
que mais perfurou poços de explo-
ração e produção na comparação 
com as outras – 558 no total.

“É importante lembrar que a dí-
vida de hoje gerará receita e caixa 
para a empresa no longo prazo, 
por conta da produção do pré-sal, 
e este, por sua vez, poderá reduzir 
o endividamento original da Petro-
bras. O petróleo é uma atividade de 
altíssimo risco, que exige decisões 
de curto prazo, cujas ‘recompensas’ 
se darão num horizonte temporal 
muito mais longo”, explica Leão. 
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Economista vê sistema de 
proteção social em colapso

Após o primeiro ano de 
governo de Jair Bolsonaro, 
o país vive um momento de 
enorme gravidade econômica 
e social, com uma implacável 
destruição do Estado Demo-
crático de Direito e de ruptu-
ra do pacto civilizatório, antes 
amparado pela Constituição 
de 1988. Esta situação gerou 
uma enorme violência para a 
grande maioria dos trabalha-
dores que vive sem nenhuma 
perspectiva de uma vida mais 
digna.

A constatação é da professo-
ra de economia da Universida-
de Federal do Rio de Janeiro 
(URFJ), Denise Gentil, após 
analisar, para o site da CUT, 
os números da economia do 
país.

Para ela, há um emaranha-
do de fatores nocivos como a 
reforma da Previdência, a 
queda brutal do investimen-
to público, a desindustriali-
zação do país, a devastação 
do meio ambiente (tanto por 
desastres provocados por 
empresas quanto por eventos 
climáticos extremos), a des-
regulamentação do mercado 
de trabalho, o desmantela-
mento da educação e da saú-
de pública e a privatização 
de recursos naturais e dos 
serviços públicos essenciais à 
população que levaram ine-

vitavelmente à atual crise so-
cial e econômica de grandes 
proporções.

Segundo a professora, as 
medidas tomadas pelo gover-
no tiveram um amplo apoio da 
elite econômica do país, que se 
interessa apenas em resguar-
dar os ganhos financeiros na 
Bolsa de Valores, nos títulos 
públicos e nos vários ativos fi-
nanceiros.

Denise Gentil – que vem 
estudando há alguns anos o 
processo de financeirização da 
economia brasileira e mundial 
– vê na hipertrofia da especu-
lação financeira e no aprofun-
damento da dinâmica neolibe-
ral, os principais motivos para 
os baixos índices da economia 
brasileira.

“A política neoliberal resul-
ta em grandes ganhos para o 
capital financeiro investido em 
títulos públicos e na Bolsa de 
Valores. O ganho no ano pas-
sado na Bolsa foi de 31,58%, 
o quarto ano consecutivo de 
ganhos do Ibovespa. O lucro 
acumulado pelos quatro maio-
res bancos, Itaú, Santander, 
Bradesco e Banco do Brasil, 
foi de R$ 59,7 bilhões, um au-
mento de 14,6% em relação a 
2018, segundo dados da em-
presa Economatica. Enquanto 
isso, o PIB cresceu menos de 
1%”, ressalta a professora.

Denise Gentil

OCDE diz que coronavírus pode
derrubar crescimento global à metade

Embora uma crise econômica 
global para este ano já fosse previs-
ta há algum tempo, a Organização 
para a Cooperação e Desenvolvi-
mento Econômico (OCDE) redu-
ziu a expectativa de crescimento 
da economia mundial diante do 
surto de coronavírus e seu impacto 
na China, país mais atingido pelo 
novo vírus. A entidade prevê agora 
uma expansão de 2,4% no Produto 
Interno Bruto (PIB), nível mais bai-
xo desde 2009, ante 2,9% da pre-
visão anterior, que já estava enfra-
quecida pelas tensões comerciais e 
políticas.

“A economia global enfrenta a 
ameaça mais grave desde a crise 
financeira [de 2008 e 2009], à me-
dida que o coronavírus se espalha”, 

informou a OCDE. A previsão é 
que a recuperação venha já em 
2021, com crescimento de 3,3%. 
Em 2019, o PIB mundial teve ex-
pansão de 2,9%.

Contudo, a OCDE alerta que 
o índice pode ser de apenas 1,5% 
– a metade da previsão anterior – 
se surto não for controlado. OMC 
também espera impacto “substan-
cial” na economia. Nessa hipótese, 
o comércio mundial apresentaria 
uma contração de 3,75%.

A perspectiva de crescimento 
para a China caiu de 5,7% para 
4,9% em 2020. Para 2021, entretan-
to, o PIB chinês deve crescer 6,4%. 
Em 2019, a economia do país teve 
expansão de 6,1%. Em países como 
Japão, Coreia e Austrália o cresci-

mento terá uma recuperação difícil 
e gradual.

Em outras economias o impacto 
é menos severo, segundo o relató-
rio, mas ainda atingidas pela queda 
na confiança e na interrupção da 
cadeia de suprimentos. De acor-
do com a OCDE, para o Brasil, a 
previsão de crescimento do PIB se 
mantém em 1,7% para este ano. No 
ano passado, a economia do país 
cresceu 1,1%.

Em relatório divulgado nesta 
segunda-feira, a organização pede 
que os governos ajam imediata-
mente para limitar a disseminação 
do coronavírus, fortalecer o sis-
tema de saúde, proteger pessoas e 
empresas de seus efeitos e aumen-
tar a demanda na economia.

INSS vai cobrar de bancos
parcela do crédito consignado

A Medida Provisória 922/20 edi-
tada nesta segunda-feira pelo pre-
sidente Jair Bolsonaro altera a Lei 
do Empréstimo Consignado para 
permitir que o Instituto Nacional 
do Seguro Social (INSS) terceirize 
a operacionalização desse tipo de 
crédito.

Atualmente, cabe à estatal Data-
prev a realização dos descontos em 
folha. Com a MP, o INSS poderá 
contratar empresas para fazerem o 
procedimento. O texto permite dis-
pensa de licitação caso o órgão opte 
por empresas públicas ou de so-
ciedade de economia mista, como 
bancos públicos.

A MP também permite que o 
INSS passe a cobrar dos bancos 
uma parcela das operações de cré-
dito consignado dos aposentados 
e pensionistas. Até agora, o órgão 
cobrava somente o ressarcimen-
to dos custos operacionais. Pelas 
novas regras, a autarquia pode 
cobrar um valor fixo de cada ins-
tituição que empresta crédito 
consignado ou um percentual do 
volume de empréstimos pela mo-
dalidade. Segundo o Ministério 
da Economia, a medida tem como 
objetivo aumentar as receitas do 
INSS.
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Temporal deixa 4 mortos e 5
mil desabrigados no estado

Cerca de 5 mil pessoas estão 
desabrigadas ou desalojadas por 
causa das chuvas no estado do 
Rio de Janeiro. A informação 
é do último boletim divulgado 
nesta segunda-feira pela Defe-
sa Civil Estadual (Sedec-RJ) e 
do Corpo de Bombeiros Militar 
do Estado do Rio de Janeiro. Os 
números dos boletins são atuali-
zados pela Defesa Civil dos mu-
nicípios e mudam a todo instante.

Quatro mortes foram confir-
madas. Por causa das chuvas, 
os bombeiros atenderam mais 
de 800 chamados no estado 

desde a manhã de sábado. Os 
atendimentos incluem salva-
mentos, cortes de árvores, bus-
cas e resgates. 

Para esta terça-feira, o boletim 
meteorológico divulgado pela 
Defesa Civil do Governo do Rio 
de Janeiro prevê tempo instável 
no estado. Para todo o território 
fluminense, há previsão de chu-
va. As pancadas de chuva deve-
rão ser de moderadas a ocasional-
mente fortes na Região Serrana e 
na regiões Norte e Nordeste do 
estado. Os ventos estarão de fra-
cos a moderados.
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A experiência à frente da 
Auditoria Cidadã da Dívi-
da, ao longo de quase duas 
décadas, atuando no país e 
exterior, me permitiu criar 
a expressão “Sistema da 
Dívida”, pois, em todas as 
oportunidades, detectamos 
a geração de dívida pública 
sem contrapartida alguma: 
em vez de servir para apor-
tar recursos ao Estado, a dí-
vida tem funcionado como 
um instrumento que provo-
ca uma contínua e crescente 
subtração de recursos públi-
cos, que são direcionados 
principalmente para o setor 
financeiro.

A dívida gerada dessa 
forma espúria e sem a devi-
da transparência tem sido o 
principal alimento do capital 
financeiro e decorre de di-
versos mecanismos fraudu-
lentos.

Até mesmo o liberal eco-
nomista norte-americano Je-
ffrey Sachs chegou a afirmar, 
em 2012, que “em toda par-
te estamos assistindo a uma 
epidemia de comportamen-
tos criminosos e corruptos 
nos vértices do capitalismo. 
Os escândalos bancários não 
representam exceções nem 
erros, são fruto de fraudes 
sistêmicas, de uma avidez e 
arrogância sempre mais di-
fundidas”.

No Equador, a comissão 
designada pelo presidente da 
República para realizar au-
ditoria oficial da dívida em 
2007/2008, a qual tivemos 
a honra de integrar, identi-
ficou diversos mecanismos 
fraudulentos que atuaram no 
processo de endividamento 
externo desde a década de 
1970.

Cabe destaque o processo 
que, em 1994, ressuscitou 
elevado volume de dívida 
externa prescrita, portanto, 
morta, trocando-a por novos 
títulos denominados Brady, 
processo coordenado por 
grandes bancos internacio-
nais e o FMI em Luxembur-
go, paraíso fiscal, sem qual-
quer transparência e à revelia 
das poucas regulações legais 
existentes.

Esse mesmo processo foi 
aplicado de forma idêntica 
a cerca de 20 outros países, 
inclusive o Brasil, gerando 
elevado volume de dívida 
externa onerosa que, para 
ser paga, passou a compro-
meter drasticamente o fun-
cionamento da economia 
devido à exigência de cortes 
de gastos, reformas e priva-
tizações, levadas a efeito no 
governo de FHC.

Na Grécia, durante a au-
ditoria da dívida realizada 
no Parlamento helênico em 
2015, da qual tivemos a 
honra de participar, identifi-
camos mecanismos fraudu-
lentos que usaram a Grécia 
como vitrine para encobrir 
a criação de empresa esta-
tal sediada em Luxemburgo 
(EFSF), da qual eram sócios 
17 países europeus, os quais 

comprometeram centenas de 
bilhões de euros com garan-
tias aos papéis financeiros 
emitidos por essa empresa, 
que por isso eram classifi-
cados como AAA+, ou seja, 
praticamente equivalente a 
dinheiro vivo.

Tais papéis eram entre-
gues principalmente para a 
Grécia, que os contabilizava 
como uma “dívida pública”, 
porém, não podia vender 
esses papéis e apurar os re-
cursos necessários para os 
investimentos de interesse 
econômico-social. Ao con-
trário, tais papéis eram entre-
gues a um fundo financeiro 
criado por ordem do FMI, e 
tal fundo é que vendeu esses 
papéis para bancos, os quais 
efetuaram o pagamento com 
papéis podres, derivativos 
tóxicos, que detinham.

Dessa forma, aquelas cen-
tenas de bilhões de euros 
liberados pelos 17 países 
acabaram indo para os ban-
cos, enquanto a Grécia ficou 
com elevada dívida pública 
(registrada quando recebeu 
os papéis da EFSF) e com os 
papéis podres recebidos dos 
bancos. Nessa circunstância, 
o país passou a aplicar drás-
tico programa de austerida-
de fiscal, cortando direitos 
fundamentais da população, 
e ainda teve que privatizar 
tudo para conseguir pagar 
parte da dívida gerada por 
esse mecanismo!

A Grécia quebrou, inúme-
ras pessoas perderam seus 
empregos negócios e até a 
vida, na onda de suicídios, 
mas o objetivo do merca-
do foi alcançado: os bancos 
foram salvos, graças ao au-
mento da “dívida pública” 
da Grécia e dos outros países 
que deram garantias àqueles 
papéis emitidos pela EFSF!

No Brasil, temos identi-
ficado diversos mecanismos 
ilegais e ilegítimos, tanto na 
dívida externa como interna, 
federal, de estados e municí-
pios. Não se trata de questio-
nar a responsabilidade fiscal, 
mas sim do funcionamento 
da alimentação do Sistema 
da Dívida por mecanismos 
que sacrificam a economia 
real, ao mesmo tempo em 
que privilegiam os bancos. 
Por causa desses mecanis-
mos, as dívidas só crescem, 
mesmo em períodos de supe-
rávit primário.

De 1995 a 2015 produzi-
mos mais de R$ 1 trilhão de 
Superávit Primário, ou seja, 
gastamos bem menos do que 

arrecadamos. Apesar dessa 
economia imensa de mais de 
R$ 1 trilhão, a dívida interna 
aumentou de R$ 86 bilhões 
para quase R$ 4 trilhões no 
mesmo período, e seguiu 
crescendo, principalmente 
devido aos mecanismos de 
política monetária do Ban-
co Central, responsáveis por 
déficit nominal das contas 
públicas. (Fonte: Tesouro 
Nacional em tesourotrans-
parente.gov.br/historias/
entendendo-os-graficos-re-
sultado-primario-e-estoque-
da-divida-publica-federal)

Os mecanismos que fa-
zem o estoque da dívida 
aumentar, porém o dinheiro 
não chega aos cofres públi-
cos, são inúmeros, cabendo 
ressaltar as diversas trans-
formações de dívidas priva-
das (até de bancos) em dívi-
da pública; as conversões de 
dívida externa prescrita em 
dívida interna; e a inconsti-
tucional contabilização de 
juros como se fosse amorti-
zação.

Dentre os principais me-
canismos, selecionamos a 
seguir alguns, por sua rele-
vância em termos financei-
ros e também pela incrível 
semelhança com as Ques-
tões Econômicas e Financei-
ras mencionadas no docu-
mento assumido pelo Papa 
em 2018, mencionado no 
artigo publicado neste final 
de semana (em monitordi-
gital.com.br/a-economia-de-
francisco-e-o-sistema-da-
divida):

a) A histórica prática de 
juros elevadíssimos, sem 
justificativa técnica, jurídica, 
econômica ou política, além 
da incidência de juros sobre 
juros (anatocismo), que fa-
zem a dívida se multiplicar 
por ela mesma. Apesar da 
recente queda da taxa Selic 
para 4,25%, as taxas médias 
de juros incidentes sobre a 
dívida pública federal interna 
permanecem perto dos 10%. 
(Porque os juros de mercado 
seguem altíssimos apesar da 
Selic em queda, disponível 
em auditoriacidada.org.br/
conteudo/artigo-porque-os-
juros-de-mercado-seguem-
altissimos-apesar-da-selic-
em-queda)

b) A remuneração diária 
da sobra de caixa dos bancos 
pelo Banco Central (BC), 
que utiliza títulos da dívida 
pública para “justificar” essa 
remuneração diária, cumu-
lativa, que sequer possui 
previsão legal (O projeto de 
“independência” do BC que 
tramita na Câmara dos De-
putados pretende “legalizar” 
essa remuneração. Ver mo-
nitordigital.com.br/o-que-
esta-por-tras-da-indepen-
dencia-do-banco-central) e 
provoca a elevação do esto-
que da dívida de forma ex-
ponencial.

A maioria das pessoas 
não sabe que o Banco Cen-
tral 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 esteri-
lizada no BC, provocando 
elevação brutal das taxas 
de juros de mercado para 
quem precisa de emprésti-
mo (pessoas, empresas e até 
governos), amarrando o fun-
cionamento de toda a nossa 
economia.

c) Os contratos de swap 
cambial que o BC faz com 
privilegiados sigilosos para 
garantir a variação do dólar, 
têm gerado prejuízos bilio-
nários ao país, os quais são 
pagos às custas da chamada 
dívida pública. São contratos 
celebrados pelo Banco Cen-
tral, sem transparência algu-
ma: não se sabe quem são 
os beneficiários, como es-
tão sendo contabilizadas as 
perdas e os valores efetiva-
mente envolvidos na garan-
tia, a secretos investidores 
privilegiados, da cobertura 
da variação cambial. Só se 
sabe que o prejuízo é brutal 
e está fazendo a dívida in-
terna explodir. Operações de 
swap cambial já forma con-
sideradas ilegais, conforme 
TC-012.015/2003-0: “Não 
há, na Lei 4.595/64 ou em 
outra legislação, dispositivo 
que autorize o Banco Central 
a atuar no ramo de seguros 
ou que o autorize a assumir 
posições de agente segura-
dor de capital, muito menos 
a especular com variações 
cambiais, assumindo posi-
ções que podem dar muito 
lucro ou muito prejuízo.”

Tais contratos já fo-
ram repudiados até em 
representação do TCU 
(auditoriacidada.org.br/
conteudo/rrepresentacao-
tcu-contra-swap/) confor-
me TC-012.015/2003-0. No 
final de 2019, o BC torrou 
mais de US$ 37 bilhões de 
nossas reservas internacio-
nais, dos quais mais de US$ 
33 bilhões, ou seja, cerca 
de R$ 140 bilhões, foram 
gastos em operações conju-
gadas com esses contratos 
sigilosos.

d) Novo mecanismo de-
nominado “Securitização de 
Créditos Públicos” que está 
sendo implantado em diver-
sos estados e municípios no 
Brasil de forma ilegal, pois 
o PLP 459/2017 e a PEC 
438/2018, que pretendem 
“legalizar” tal esquema frau-

dulento, ainda não foram 
aprovados. Tal mecanismo 
é gravíssimo, pois está sen-
do aplicado para desviar 
diversos tipos de recursos 
públicos, como tributos ar-
recadados de contribuintes 
e receitas de exploração do 
petróleo e nióbio, tornando-
se um sofisticado modelo de 
negócios (auditoriacidada.
org.br/conteudo/desvio-de-
recursos-vira-modelo-de-ne-
gocios-securitizacao-e-rio-
previdencia/).

Esse mecanismo gera dí-
vida pública disfarçada e 
inconstitucional, a qual é 
paga por fora dos controles 
orçamentários, com recursos 
públicos desviados durante o 
seu percurso pela rede ban-
cária e que sequer alcançarão 
os cofres públicos, afetando 
de forma lesiva e ilegal o 
orçamento público. Por essa 
razão, a Auditoria Cidadã da 
Dívida tem pressionado par-
lamentares para rejeitar tais 
projetos nocivos (Mensagem 
a parlamentares: auditoria-
cidada.org.br/wp-content/
uploads/2020/02/2020-ini-
cia-com-alerta-contra-pro-
jeto-fraudulento-PLP-459-
2017-e-PEC-438-2018.pdf)

A dívida pública gerada 
por esses mecanismos tem 
sido a justificativa para o 
avanço das privatizações de 
todo o nosso patrimônio pú-
blico; o aprofundamento dos 
cortes de gastos e investi-
mentos sociais; modificações 
legais e até constitucionais 
como o teto de gastos so-
ciais (EC 95/2016, que dei-
xou aos gastos com a dívida 
sem teto ou limite algum) e 
o recente pacote “mais Bra-
sil para banqueiros” (audi-
toriacidada.org.br/conteudo/
monitor-digital-plano-mais-
brasil-escancara-privilegio-
da-divida), além das contrar-
reformas que retiram direitos 
da classe trabalhadora, como 
a da Previdência. Tudo isso 
trava completamente o nosso 
desenvolvimento socioeco-
nômico e acirra a desigualda-
de social.

O principal responsável 
por essa atuação distorcida, 
que denominamos Sistema 
da Dívida, é o poder finan-
ceiro mundial, encabeçado 
pelo BIS (“Banco de Com-
pensações Internacionais”, 
conhecido por ser o Banco 
Central dos Bancos Cen-
trais), FMI, Banco Mundial, 
Bancos Centrais e grandes 
bancos privados nacionais e 
internacionais.

Enquanto geram dívi-
da para a sociedade pagar, 
tais mecanismos transferem 
imensos ganhos principal-
mente para bancos, que ba-
tem sucessivos recordes de 
lucros a cada trimestre, es-
pecialmente no Brasil, ape-
sar da “crise” que assola a 
economia real.

O privilégio do Sistema 
da Dívida vem aumentan-
do após a aprovação da EC 
95/2016 (a qual deixou as 

despesas financeiras com a 
chamada dívida pública fora 
do teto de gastos) e afeta 
também os orçamentos de 
estados e municípios.

Um breve artigo sobre 
a dívida dos estados está 
disponível em auditoria-
cidada.org.br/conteudo/
moratoria-da-divida-dos-
estados-as-custas-de-danos-
aos-servidores-e-ao-patri-
monio-publico. E sobre a 
dívida paulistana, em audito-
riacidada.org.br/wp-content/
uploads/2014/06/Sistema-
da-Divida-em-Sao-Paulo.
pdf

Sequer sabemos para 
quem destinamos quase a 
metade do orçamento fede-
ral, consumido com o paga-
mento de juros e amortiza-
ções da dívida a beneficiários 
sigilosos.

É incontestável o tremen-
do privilégio do Sistema da 
Dívida, que tem transforma-
do o Estado brasileiro em 
um instrumento a serviço 
do poder financeiro trans-
nacional, às custas do atraso 
de nosso próprio desenvol-
vimento socioeconômico, 
sendo imprescindível a po-
pularização do conhecimen-
to que vem sendo produzido 
pela Auditoria Cidadã da Dí-
vida (auditoriacidada.org.br, 
facebook.com/auditoriacida-
da.pagina).

A fim de desmontar o ina-
ceitável cenário de escassez 
existente no Brasil e implan-
tar outro modelo fundamen-
tado na ética, solidariedade 
e justiça, como tem pregado 
o Papa Francisco, teremos 
que necessariamente enfren-
tar o Sistema da Dívida, por 
meio de auditoria integral, 
com participação cidadã, 
interrompendo esse proces-
so de sangria de recursos e 
submissão aos interesses do 
mercado financeiro.

Adicionalmente, para 
modificar o modelo econô-
mico concentrador de ren-
da e riqueza será necessário 
modificar o modelo tributá-
rio para que se transforme 
em instrumento efetivo de 
justiça fiscal e distribuição 
de renda; alterar a política 
monetária para que atue em 
favor dos interesses do país 
e do povo, e não apenas do 
setor financeiro; e rever 
completamente a exploração 
mineral predatória e agrone-
gócio voltado para exporta-
ção, dentre outras medidas.

Nosso desafio é desmas-
carar esse inaceitável ce-
nário de escassez, que não 
combina nem um pouco 
com toda a abundância que 
existem em nosso Brasil, e 
construir juntos outro mode-
lo econômico que coloque o 
ser humano no centro, e que 
respeite a nossa Mãe Terra, 
alinhados com a Economia 
de Francisco.

  Maria Lucia Fattorelli
Coordenadora nacional da 

Auditoria Cidadã da Dívida.

Desmascarar 
cenário de 
escassez, que não 
combina com 
abundância que 
há no Brasil

Implantar modelo 
fundamentado 
na ética e na 
solidariedade, 
como prega o 
Papa

O Sistema da Dívida na contramão da Economia de Francisco
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JUIZO DE DIREITO DA 26ª VARA CÍVEL 
COMARCA DA CAPITAL/RJ

EDITAL de 1º e 2º PÚBLICO LEILÃO PRESENCIAL, e INTIMAÇÃO 
com prazo de 05 (cinco) dias, extraído dos autos da Ação de 
Extinção de Condomínio proposta por DIONE VASCONCELOS 
SATURNINO BRAGA em face de SUZI MACHADO 
VASCONCELOS - Processo nº 0248972-63.2010.8.19.0001,
passado na forma abaixo: A DRA ROSANA SIMEN RANGEL – 
Juíza de Direito Titular da Vara acima, FAZ SABER por este Edital, 
aos interessados que nos dias 10/03/2020 e 17/03/2020 às 14:00 
horas, no Átrio do Fórum da Capital/RJ, situado na Av. Erasmo 
Braga nº. 115 – Hall dos elevadores, Centro/RJ, pelo Leiloeiro 
Público GUSTAVO PORTELLA LOURENÇO, disponível no site: 
www.gustavoleiloeiro.lel.br, e www.sindicatodosleiloeirosrj.com,
será apregoado e vendido o IMOVEL situado na PRAÇA JOSÉ 
DE ALENCAR nº 05 – APTO 408, FLAMENGO/RJ. AVALIADO 
EM R$ 706.615,00 (Setecentos e seis mil, seiscentos e 
quinze reais). – O Edital na integra está afixado no Átrio do 
Fórum, nos autos acima e no site www.gustavoleiloeiro.lel.br 
e  www.sindicatodosleiloeirorj.com. RJ,18.02.2020.

Geração Futuro Corretora de Valores S.A.
CNPJ/MF nº 27.652.684/0001-62 - NIRE 33.300.278.575

Extrato da Ata da Assembleia Geral Extraordinária de 12.04.2018
Data, hora local: 12.04.2018, 11hs, na sede, Rua Candelária, 65, conjun-
to 1.701, Rio de Janeiro/RJ. Presença: Totalidade dos acionistas. Compo-
sição da Mesa: Presidente: Cláudio Pracownik, Secretário: Bernardo No-
lasco Rocha. Deliberações aprovadas: 1. Alteração da razão social da 
Companhia para “Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários 
S.A.”; 2. Alteração do artigo 1º, Estatuto: “Artigo 1º. A Genial Investimen-
tos Corretora de Valores Mobiliários S.A. (“Sociedade”) é uma S.A. de ca-
pital fechado regida pela Lei 6.404/76 e pelas demais disposições legais e
regulamentares que lhe forem aplicáveis e pelo presente Estatuto Social”;
3. Consignar que a efi cácia das deliberações ora tomadas está condiciona-
da à aprovação deste ato pelo Banco Central do Brasil na forma da regula-
mentação aplicável à Companhia. Encerramento: Nada mais, lavrou-se a
ata. Rio de Janeiro, 12.04.2018. Acionista: Brasil Plural S.A. Banco Múl-
tiplo por Cláudio Pracownik e Bernardo Nolasco Rocha ambos Diretores.
JUCESP nº 545.918/19-4 em 16/10/2019. Gisela Simiema Ceschin - Se-
cretária Geral. JUCERJA nº 00003226238 em 12/07/2018. Bernardo Feijó
Sampaio Berwanger - Secretário Geral.

EDITAL PARA SEGUNDA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 
DE 2020 DA COOPERATIVA UNICOOPRO DE CONSUMO DOS 

PROFISSIONAIS DE VENDAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
O Presidente da COOPERATIVA UNICOOPRO DE CONSUMO DOS 
PROFISSIONAIS DE VENDAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO,
CNPJ nº 29.320.446/0001-85, NIRE nº 33.4.0005616-7, Inscrição 
Estadual nº 11.416.284, com sede na Travessa Vila Iboty nº 30, sala 
201, Centro, Nova Iguaçu/RJ, CEP 26255-240, convoca seu quadro 
social composto de 26 (vinte e seis) associados para a SEGUNDA 
ASSEMBLEIA ORDINÁRIA DE 2020 a ser realizada em sua sede no dia 
28 de março de 2020 com primeira chamada as 8:00h, segunda chamada 
as 09:00h e terceira e última chamada as 10:00h onde a seguinte pauta 
será deliberada: (1) Rodízio obrigatório de 2/3 do Conselho Fiscal para o 
exercício de 2020/2021. Nova Iguaçu, 23 de janeiro de 2020. 

Alexandre Azevedo Tavares Ferreira 
Diretor Presidente - CPF 074.356.827-30.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA 
ASSOCIAÇÃO DOS MOTORISTAS DE TÁXI DA RUA MÉXICO - TÁXI 
MÉXICO, devidamente inscrita no CNPJ 09.581.899/0001-58 com sede 
na Rua Cardoso n° 50, fundos, Engenho Novo, Rio de Janeiro - RJ CEP 
20715-170, representada neste ato por seu Diretor Presidente, conforme 
dispõe o Estatuto Social, vem convocar seus 46 associados no gozo de 
seus direitos sociais para reunirem-se em Assembléia Geral Extraordinária, 
a ser realizada no dia 14/03/20 na Rua Teixeira Junior, 415, São Cristóvão, 
Rio de Janeiro/RJ, sendo que às 09:00h horas em 1ª convocação com a 
presença mínima de 2/3 dos Associados, em 2ª convocação às 10:00 horas 
com mínimo de 10 associados, para deliberarem sobre a seguinte ordem 
do dia: 1) Prestação de contas do ano de 2019. 2) Assuntos Gerais 3) Ad-
missão e Demissão de cooperados. Rio de Janeiro, 3 de Março de 2020. 

SEVERINO JOSÉ DO NASCIMENTO 
Diretor Presidente 

Alguém viu o velho 
coronavírus?

A mídia mundial vem sendo pautada pelo “novo” 
coronavírus, família de vírus conhecida desde meados de 
1960. A implicância deste escriba é com o termo “novo”, 
como se não houvesse mutações todos os anos, com dife-
rentes graus de contaminação e letalidade. Agora mesmo 
a USP divulgou que o genoma do segundo caso confir-
mado no Brasil é diferente do primeiro. Leves modifica-
ções na “assinatura” do vírus que vão se processando ao 
longo do tempo.

O “novo” entra na questão como uma forma de dar 
destaque à doença, eleita como vírus expiatório para a 
crise econômica mundial que analistas mais atentos e 
menos comprometidos já enxergam desde 2018, ao me-
nos.

O “novo” coronavírus se assemelha ao “tríplex”, 
com acento, que apareceu no noticiário para designar o 
imóvel atribuído ao ex-presidente Lula. Os dicionários 
registram as duas formas de grafia e pronúncia, mas sa-
lientam que “triplex”, sem acento, é a forma mais co-
mum no Brasil. Mas, para acusar o petista, elaborou-se 
um “tríplex”, quem sabe um apartamento ainda mais 
luxuoso.

As invenções na língua para criar fatos de destaque 
onde pouco se sustenta não se limitam à política ou à 
economia. Começou no esporte, mas se espalhou pela 
vida, o uso de “diferenciado” no lugar de “diferente”, 
embora sejam sinônimos, com variações impercep-
tíveis a olho nu. Mas “diferenciado” carrega uma carga 
positiva, enquanto “diferente” tem um pezinho no pre-
conceito, em algo ruim ou pouco elogiável. Uma pes-
soa “diferente” pode ser estigmatizada; um jogador de 
futebol “diferenciado”, ainda que seja pouco mais que 
um medíocre, ganha status de ídolo.

Drible no Leão
Ainda é possível fazer doações a fundos de idosos na 

declaração do Imposto de Renda deste ano. Até 2019 só 
havia a opção de doar diretamente aos fundos do Esta-
tuto da Criança e do Adolescente (ECA). A opção existe 
para quem usa o modelo completo. Pode ser doado 6% 
do imposto devido.

O professor da Fecap Tiago Slavov explica qual é a 
vantagem. “Ao destinar parte do IRPF para os fundos 
municipais, por exemplo, o contribuinte garante que ao 
menos essa fração do tributo arrecadado será destinada a 
benefícios na sua comunidade.”

A Fecap oferece serviço gratuito para ajudar no 
preenchimento da declaração. O atendimento acontecerá 
de 4 de março a 28 de abril, de segunda a sexta, das 13h 
às 18h. É preciso agendar pelo e-mail naf@fecap.br. 
A Fecap tem critérios máximos de renda e patrimônio 
para fazer o atendimento Pede-se que leve um quilo de 
alimento não perecível, que será doado a instituições de 
caridade.

Quem obedece
A delação de Palocci que acusava todos os figurões 

do sistema financeiro nacional (e a Globo) de todo tipo 
de falcatrua pesada e bilionária com o PT foi preterida 
por um sítio e um apartamento no Guarujá. Fica claro 
quem manda nos destinos do Brasil – e quem obedece.

Rápidas
Com o objetivo de capacitar advogados e repre-

sentantes partidários quanto às normas atualizadas das 
próximas eleições municipais, o Iargs realizará o curso 
“Direito Eleitoral”, 12 e 13 de março, das 17h às 20h. 
Inscrições e informações: (51) 3224-5788 *** Entre 6 
e 11 de março, o Caxias Shopping terá programação 
especial para celebrar o Dia Internacional da Mulher 
*** O Instituto dos Advogados Brasileiros (IAB) e o 
Instituto Brasileiro de Ciências Criminais (IBCCrim) 
farão seminário “Temas Atuais de Processo e Direito 
Penal”, na próxima sexta, das 9h às 19h. Inscrições 
em iabnacional.org.br *** Para ajudar os desabrigados 
pelas fortes chuvas, o Shopping Jardim Guadalupe está 
arrecadando itens como alimentos não-perecíveis, ma-
teriais de higiene, roupas e água potável na loja Jardim 
Guadalupe Solidário *** Peter Pan é o espetáculo que 
abre a temporada de março do Passeio Shopping, no 
próximo sábado *** Música no Museu apresenta nesta 
quinta-feira, às 12h30, no Museu da Justiça à (rua Dom 
Manoel, 29, Centro. RJ), uma homenagem a Villa-Lo-
bos com Adriana Kellner, Cecília Guimarães, Fernanda 
Cruz & Ezequiel Peres e direção artística de Maria Hel-
ena Andrade *** O Banco RCI Brasil, braço financeiro 
das montadoras Renault e Nissan, anuncia dois novos 
executivos na sua diretoria: Enrico Rossini é o diretor-
geral no Brasil, e Fabien Jean Michel Tournier assume 
o posto de diretor administrativo-financeiro para as 
Américas.

Ganhar mais em 2020 é o 
maior desejo do trabalhador
47% sonham com 
melhores salários 
e 41% em mais 
qualidade de vida.

Levantamento realizado 
em todo o Brasil pelo Núcleo 
de Estudos Sodexo aponta que 
47% dos trabalhadores gosta-
riam de receber um aumento 
salarial em 2020. A pesquisa 
também mostrou que os ou-
tros desejos dos profissionais 
para este ano são: ter mais 
qualidade de vida (41%), ser 
promovido (31,1%), assumir 
novos desafios (31%), ser 
mais reconhecido (25,3%), re-
ceber um bônus maior (16%), 
abrir o próprio negócio (14%), 
trocar de emprego (7,4%), 
tirar um ano sabático para la-

zer ou estudos, se aposentar 
(3,2%), arrumar um emprego 
(para os que não possuem) e 
outros (1,5%).

O estudo, que coletou 
cerca de 57 mil respostas de 
trabalhadores durante o mês 
de janeiro de 2020, apon-
tou ainda que a maioria dos 
profissionais entrevistados 
já recebe algum tipo de be-
nefício da empresa em que 
trabalha atualmente, sendo 
os principais: cartão ali-
mentação (83%), plano de 
saúde (44%), vale-transpor-
te (41%), cartão refeição 
(34%), plano odontológico 
(31,4%) e outros.

“A partir desta pesqui-
sa, pudemos verificar que a 
maioria das empresas ofere-
ce uma boa oferta de bene-
fícios para seus colaborado-
res, o que mostra que elas já 
compreenderam o impacto 
positivo que tal iniciativa 
promove na produtividade, 

engajamento e na qualidade 
de vida do trabalhador brasi-
leiro”, explica Willian Tadeu 
Gil, diretor de Relações Ins-
titucionais da Sodexo Bene-
fícios e Incentivos.

No que se refere ao tipo 
de benefício concedido, os 
números de 83% dos traba-
lhadores que recebem cartão 
alimentação e 34% cartão 
refeição evidenciam “que 
estas companhias também 
notaram a importância de 
promover acesso à alimen-
tação de qualidade por meio 
do Programa de Alimenta-
ção do Trabalhador (PAT), 
iniciativa que atende a quase 
20 milhões de brasileiros e 
que tem se mostrado muito 
importante para estimular a 
economia brasileira e a pro-
dutividade nas empresas!”, 
ressalta.

Quando questionados so-
bre qual tipo de benefício 
gostariam de receber neste 

ano, os brasileiros escolhe-
ram: plano de saúde (29,4%); 
auxílio para cursos de apri-
moramento profissional 
(25,3%); cursos de idiomas 
(21,7%), plano odontológico 
(21,2%), cartão combustível 
(18,1%), auxílio para práti-
ca de atividade física (16%), 
auxílio farmácia (15,7%), 
bônus (12,2%), descontos e 
parcerias (10,7%), dias de 
folga (9,9%), auxílio creche 
e programas de apoio psico-
lógico (9,2%),cartão refeição 
e alimentação (9%), horário 
flexível (8,9%), cartão cultu-
ra (8,6%), massagem (8,5%), 
programas de educação fi-
nanceira (8,3%), ginástica 
corporal (5,9%), previdência 
privada (5,6%), home office
(5,2%), utilização de veículo 
da empresa (4,7%), nenhuma 
das alternativas (3,5%), ha-
ppy hour (3,4%), vale-trans-
porte (3%), dress code flexí-
vel (1,4%) e outros (1%).

Mulheres têm caminho mais difícil para aposentadoria
A reforma da Previdên-

cia, aprovada em novembro 
do ano passado, dificultou o 
caminho das trabalhadoras 
para alcançar o direito de 
se aposentar pelo Instituto 
Nacional do Seguro Social 
(INSS). O aumento da ida-
de mínima para as mulheres 
(agora em 62 anos) aproxi-
mou os critérios previdenci-
ários aos dos homens e, de 
modo geral, as novas regras 
ficaram mais rígidas para as 
seguradas que, muitas vezes, 
cumprem dupla ou até tripla 
jornada ao acumularem as 
atividades do trabalho com 
as da vida em família.

A licença-maternidade 
é o único benefício previ-
denciário exclusivo para as 
mulheres. Além disso, as 
trabalhadoras têm os mes-
mos direitos previdenciários 
que os homens, tal como as 
aposentadorias, benefícios 
por incapacidade, pensões, 
auxílio-reclusão e benefícios 
acidentários.

Apenas as mulheres fi-
liadas à Previdência Social, 
que tenham o período míni-
mo de carência necessário, 
além dos pressupostos exi-
gidos em lei, têm direito à 
aposentadoria e a benefícios 
por incapacidade e em razão 
da maternidade. “Já aquelas 
que desejem receber bene-
fícios oriundos de seus ma-
ridos e companheiros, tam-
bém filiados à Previdência, 

como a pensão por morte e 
o auxílio-reclusão, basta que 
comprovem o casamento ou 
a união estável”, explica De-
bora Silva, advogada previ-
denciária do escritório Aith, 
Badari e Luchin Advogados.

Para ter direito aos bene-
fícios, as trabalhadoras por 
conta própria devem com-
provar dez meses de tempo 
de trabalho, enquanto que as 
desempregadas devem ainda 
comprovar a qualidade de 
segurada do INSS. Contudo, 
são isentas de comprovação 
do período de carência as tra-
balhadoras contratadas por 
meio da CLT, empregadas 
domésticas e trabalhadoras 
avulsas, sem vínculo empre-
gatício, que estejam em ati-
vidade na data do afastamen-
to, parto, adoção ou guarda. 
Caso a qualidade de segura-
do seja perdida, a segurada 
deverá cumprir metade do 
tempo de carência, ou seja, 
trabalhar cinco meses a mais 
no caso dos critérios exigidos 
para a aposentadoria.

Desde o último dia 13 de 
novembro, as regras para se 
aposentar se tornaram mais 
difíceis de ser alcançadas de-
pois da vigência da Emenda 
Constitucional (EC) 103/19, 
responsável pela reforma da 
Previdência. As trabalhado-
ras do setor privado neces-
sitam agora alcançar uma 
idade mínima de 62 anos e 
15 anos de tempo de contri-

buição; as rurais necessitam 
atingir 55 anos de idade e 
15 anos de contribuição; 
e professoras do magisté-
rio Infantil, Fundamental e 
Médio devem ter uma idade 
mínima de 57 anos e o tem-
po de contribuição mínimo 
de 25 anos.

Também o diferencial de 
tempo de contribuição entre 
homens e mulheres foi eli-
minado pela reforma da Pre-
vidência. Pela regra antiga, 
as professoras tinham que 
comprovar 20 anos de con-
tribuição e os professores, 
25 anos. Pelas novas regras, 
ambos terão que comprovar 

25 anos de contribuição, sen-
do introduzida a idade míni-
ma de 57 anos às mulheres.

Para compensar as mu-
danças nos critérios, a re-
forma apresentou uma regra 
de transição exclusiva para 
trabalhadoras próximas de 
alcançar o direito de solicitar 
a aposentadoria. É possível 
que as seguradas se aposen-
tem com 60 anos e seis me-
ses de idade com no mínimo 
15 anos de contribuição. O 
critério de idade mínima teve 
um aumento de seis meses 
no início desse ano e aumen-
tará de forma progressiva até 
atingir 62 anos em 2023.

Dieese: MP 905 não é solução
A situação dos jovens no 

mercado de trabalho precisa de 
medidas que incluam “opor-
tunidades de trabalho seguro 
e decente, formação profissio-
nal e boas condições para a 
formação”, o que não é o caso 
da Medida Provisória que trata 
do contrato de trabalho verde e 
amarelo, a MP 905.

Na avaliação do Dieese, 
a geração de empregos será 
muito pequena. “A solução 
proposta não enfrenta o pro-
blema da oferta de mão de 
obra, os custos serão maiores 
do que outras alternativas pos-
síveis e o financiamento recai-
rá sobre desempregados e a 
Previdência Social”, resume o 
instituto, em nota técnica.

O projeto de lei de con-
versão da MP 905 deverá ser 
votado na quarta-feira (3), 
em comissão mista. A vota-
ção está prevista para ama-
nhã, mas foi transferida. O 
relator, deputado Christiano 
Aureo (PP-RJ), fez altera-
ções em relação à proposta 
original, que recebeu 1.930 
emendas – duas foram retira-
das e 476, acatadas. Em nota, 
o Dieese aponta a “substan-
cial desoneração” concedi-
da aos empresários, com o 
objetivo anunciado de atrair 
interesse para a contratação 
de jovens, além de “medidas 
ainda mais radicais” conti-
das na MP 905 para alterar a 
legislação trabalhista.

IR: 372 mil 
declarações no 1º dia

No primeiro dia de entrega 
da declaração do Imposto de 
Renda Pessoa Física (IRPF) 

2020, 372.493 contribuin-
tes acertaram as contas com 
o Leão. Esse é o número de 
documentos enviados das 8h, 
horário em que começou a en-
trega, até as 16h desta segun-
da-feira.

Milhões de migrantes 
turcos na UE

O presidente turco, Recep 
Tayyip Erdogan, anunciou 
nesta segunda-feira que mi-
lhões de pessoas irão entrar 

ilegalmente na Europa nos 
próximos meses. A ameaça 
decorre da suspensão de um 
acordo firmado com a União 
Europeia, em 2016, para im-
pedir a entrada de migrantes 
em solo europeu.
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Coronavírus afeta sistema de 
negócios no comércio exterior

As companhias brasileiras que trabalham com comér-
cio exterior estão na expectativa diante de um possível 
aumento de casos de coronavírus no país. Os contatos en-
tre empresários nacionais e estrangeiros, em especial da 
China e demais países asiáticos, passará a ser feito mais 
via telefone, e-mail ou videoconferência do que pessoal-
mente.

O presidente da Associação de Comércio Exterior do 
Brasil (AEB), José Augusto de Castro, afirmou à Agência 
Brasil, que a China (país que concentra o maior número 
de casos e mortes por coronavírus) passará por uma gran-
de reacomodação e isso causará um grande baque para as 
nações asiáticas, principalmente no que se refere a pro-
dutos novos, “porque eles não se vendem por fotografia”.

Castro informou que atualmente, “na medida do pos-
sível”, as empresas estão tentando exportar. “Infelizmen-
te, hoje, o coronavírus é que está dizendo o que deve ser 
feito”. Não basta simplesmente a vontade de exportar ou 
importar, afirmou.

Castro esclareceu que uma oferta maior de produtos no 
mercado internacional vai pressionar para baixo os preços 
das commodities (produtos agrícolas e minerais comer-
cializados no mercado exterior) e os manufaturados vão 
ser afetados por conta da quantidade. “Como o Brasil não 
tem preço competitivo em manufaturados, a tendência é 
que seja afetado em função do coronavírus”, analisou.

A AEB está projetando queda nas importações porque 
a demanda do mercado interno deverá ficar abaixo do que 
se previa, diante de um crescimento menor do Produto 
Interno Bruto (PIB) – soma de todos os bens e serviços 
produzidos no país. Também as exportações deverão cair 
porque esse novo vírus está espalhado pelo mundo, disse 
Castro.

Setor de TI registra falta de peças
Sondagem da Associação Brasileira da Indústria Elé-

trica e Eletrônica (Abinee) verificou que 57% do setor 
eletroeletrônico já lida com a falta de peças importadas 
da China que são necessárias para a montagem de produ-
tos. O que tem provocado o desabastecimento, segundo a 
associação, é a paralisação da produção dos artigos, em 
razão do surto do coronavírus, considerado pela Organi-
zação Mundial da Saúde (OMS) uma Emergência de Saú-
de Pública de Importância Internacional.

Segundo a Abinee, quem mais tem tido dificuldades 
para encontrar materiais, insumos e componentes são os 
fabricantes de celulares, computadores e demais produtos 
de tecnologia da informação. A Abinee ouviu cerca de 50 
industriais, que apontaram o problema com mais ênfase do 
que no levantamento anterior, elaborado duas semanas an-
tes, com o índice de 52% subindo cinco pontos percentuais.

A entidade esclarece que quase metade dos itens, 42%, é 
conseguida com fornecedores da China. Somente em 2019, 
o volume exportado do país asiático para o Brasil totalizou 
US$ 7,5 bilhões. Outros países do continente respondem 
por 38,3% desse tipo de provimento. O fornecimento da 
Ásia garante 80,5% das peças utilizadas pelo setor.

CNI: ICMS sobre exportações é retrocesso
O presidente da Confederação Nacional da Indústria 

(CNI), Robson  Braga de Andrade, afirma que ganhos de 
arrecadação seriam revertidos ou reduzidos pelos refle-
xos indiretos em outras bases tributárias. E destaca  que 
“ao mesmo tempo em que Congresso Nacional, governo 
federal, estados, municípios e setores produtivos discu-
tem projeto de reforma para promover o aperfeiçoamento 
do sistema tributário brasileiro, estão em tramitação no 
Legislativo federal propostas de emenda constitucional 
(PEC) prevendo o retorno da cobrança do ICMS sobre 
exportações. São movimentos totalmente contraditórios, 
que aumentam as incertezas dos investidores sobre o que 
esperar do futuro da nossa economia.

A PEC 42/2019, que tramita no Senado, e a 201/2019, 
em discussão na Câmara, restabelecem a incidência do 
ICMS sobre as exportações de produtos primários e se-
mielaborados, além de serviços. Trata-se de um retroces-
so inaceitável. Em vez da necessária aproximação com o 
padrão mundial de tributação, a aprovação de uma dessas 
proposições nos levaria de volta ao passado.” E acrescen-
ta: “Mais precisamente ao período anterior a 1996, ano 
em que a Lei Kandir eliminou a tributação do ICMS sobre 
as vendas ao exterior de bens primários e semielabora-
dos. Uma alíquota de 13% traria queda de 5% no total das 
vendas externas, com redução de R$ 43 bilhões anuais em 
valor exportado..”

Robson argumenta que “a indústria brasileira, além de 
enfrentar forte concorrência internacional, já é prejudica-
da por um cipoal de regras tributárias, que encarecem nos-
sas exportações pela existência de resíduos tributários não 
compensáveis. Aumentar ainda mais os custos de expor-
tação das empresas nacionais, com a incidência do ICMS, 
reduziria drasticamente a competitividade externa do país.

Se as exportações brasileiras pagarem tributos tanto 
aqui como nos países de destino, passarão a ser ainda 
menos competitivas, e perderemos vendas no exterior. As 
consequências de eventuais medidas do gênero serão sen-
tidas por toda a população, dados os efeitos negativos so-
bre a economia. Ressalte-se que a queda das exportações 
levaria à redução da produção nas áreas afetadas e, como 
esses segmentos compram insumos e serviços dos demais 
setores, toda a economia seria prejudicada. Como exem-
plo, para exportarmos R$ 1 bilhão em minério de ferro, 
as empresas mineradoras realizam compras de insumos e 
serviços no valor de R$ 466 milhões.”

Finaliza, argumentando que “a Confederação Nacio-
nal da Indústria (CNI) estima que a incidência do ICMS 
com alíquota de 13% sobre as exportações de produtos 
primários e semielaborados provocaria uma queda de 5% 
no total de vendas externas do Brasil. Isso significa uma 
diminuição de R$ 43 bilhões anuais em valor exportado. 
Cinco anos depois, os efeitos diretos e na cadeia produtiva 
dos exportadores levariam à perda de 728 mil empregos e 
a um PIB R$ 59 bilhões menor.”
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Ata de AGE realizada em 31/01/2020. 1. Data, Hora e Local: No dia 31/01/20, às 15h00, na sede social da Cia. na Rod. BR 356, nº 25, Bairro Presidente 
Costa e Silva/RJ. 2. Composição da Mesa: Presidente: Virgílio Deloy Capobianco Gibbon. Secretário: Aníbal José Grifo de Sousa. 3. Convocação e Pre-
sença: Dispensada a convocação, nos termos do Art. 124, §4º, da Lei 6.404/76, em razão da presença da acionista detentora da totalidade das ações da Cia., 
conforme assinaturas constantes do Livro de Registro de Presença de Acionistas da Cia. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre: a) a aceitação da renúncia dos 
atuais Diretores da Cia.; b) eleição dos novos Diretores da Cia.; e c) a reforma e consolidação do Estatuto Social. 5. Deliberações: os acionistas da Cia., por 
votação unânime, sem quaisquer ressalvas ou restrições, aprovaram: a) São recebidos e aceitos os pedidos de renúncia formulados pelos atuais Diretores 
da Cia., Srs.: (i) Heitor Antonio da Silva, brasileiro, casado, professor, RG nº 175.732 MAER-RJ, CPF 078.976.507-15; e (ii) Luis Adriano Pereira da Silva,
brasileiro, casado, administrador, RG nº 08037072-9 DETRAN, CPF 013.010.937-18, dos seus respectivos cargos, nos termos do Anexo I da presente ata, 
autenticado pela Mesa e que será arquivado na sede da Cia. Os Diretores ora renunciantes dão a mais plena, ampla, geral, completa, irrevogável e irretratá-
vel quitação com relação a todos os direitos e/ou benefícios por ele detidos em razão do exercício dos cargos de Diretores da Cia., bem como com relação 
a todos e quaisquer atos praticados durante o período em que exerceram os cargos de Diretores da Cia., declarando nada mais ter a receber ou reclamar a 
qualquer título e a qualquer tempo da Cia. b) A eleição dos Srs.: (i) Virgílio Deloy Capobianco Gibbon, casado, economista, RG nº 09868987-0- IPF/RJ, 
CPF 047.659.437-55, para o cargo de Diretor Presidente (“CEO”); (ii) Flávio Cunha de Carvalho, brasileiro, casado, médico, RG 10239140- SSP/MG, CPF 
053.976.336-58, para o cargo de Diretor sem Designação Específica; (iii) Júlio Eduardo Razente de Angeli, brasileiro, casado, administrador de empresas, 
RG 18.622.490-4 - SSP/SP, CPF 157.763.718-64, para o cargo de Diretor sem Designação Específica; (iv) Alexandre Pinto Ferraz, brasileiro, casado, en-
genheiro, RG 08.870.832-6-IFP/RJ, CPF 016.619.207-48, para o cargo de Diretor sem Designação Específica; (v) Anibal José Grifo de Sousa, casado, ad-
vogado, RG 126.120- OAB/RJ, CPF 082.381.497-11, para o cargo de Diretor sem Designação Específica, responsável pelo departamento jurídico e de com-
pliance da Cia.; e (vi) Denis Del Bianco, brasileiro, casado, analista de sistemas, RG 10636149-6- IFP/RJ, CPF 071.651.947-03, para o cargo de Diretor sem 
Designação Específica, todos com domicílio profissional na Al. Oscar Niemeyer, nº 119, sala 504, Bairro Vila da Serra - cidade de Nova Lima/MG. Os Diretores 
acima foram eleitos para um mandato de 2 anos, a contar da presente data e que se estenderá até a AGO que deliberar sobre as demonstrações financeiras 
referentes ao exercício social de 2021, e tomam posse de seus cargos mediante assinatura dos respectivos termos de posse, nos quais declaram, nos termos 
da lei, que conhecem a legislação, preenchem todos os requisitos legais para o exercício dos cargos e que não estão impedidos de exercer a administração da 
Cia. por lei especial, em virtude de condenação criminal ou por se encontrar sob efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, 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 normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. Os termos de posse dos Diretores encontram-se 
anexos à presente ata como Anexo II, autenticados pela Mesa e que serão arquivados na sede da Cia. c) A reforma, renumeração e consolidação integral 
do novo texto do Estatuto Social da Cia., nos termos do Anexo III da presente ata, autenticado pela Mesa e que será arquivado na sede da Cia. 6. Encerra-
mento e Lavratura: Nada mais havendo a tratar, foram os trabalhos suspensos pelo tempo necessário para a lavratura da presente ata, que, lida, conferida 
e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. 7. Presentes: Mesa: Presidente: Virgílio Deloy Capobianco Gibbon. Secretário: Aníbal José Grifo 
de Sousa. Acionista: AFYA Participações S.A., representada por Virgílio Deloy Capobianco Gibbon e Anibal José Grifo de Sousa. Itaperuna/RJ, 31/01/20.
ESTATUTO SOCIAL - Capítulo I - Da Denominação, Sede, Objeto e Duração. Art. 1º - A Cia. é uma S.A. regida pelo presente Estatuto Social, pela Lei 
6.404/76, conforme alterada (“Lei das S.A.”) e pelas demais leis e regulamentos que lhe forem aplicáveis. Art. 2º - A Cia. tem sua sede na Rod. BR 356, nº 
25, Bairro Presidente Costa e Silva - Itaperuna/RJ. § Único - A Cia. poderá instalar e extinguir filiais e escritórios em qualquer parte do território nacional e/
ou no exterior, por deliberação da Diretoria. Art. 3º - A Cia. tem por objeto social as seguintes atividades: (i) Fundar e manter instituições de ensino superior 
destinadas a promover a educação e crescimento nacional, de acordo com a Lei 9.394, de 10.12.1996, ou outras leis que a substituam, bem como instrumen-
tos delas decorrentes; (ii) Fundar e manter estabelecimentos de ensino fundamental e médio; (iii) Fundar e manter hospitais ou clínicas destinadas à presta-
ção de serviços sociais comunitários e a propiciar ambientes adequados aos estágios necessários aos profissionais em formação, bem como afirmar convê-
nios com instituições e/ou entidades públicas ou privadas com vista ao atendimento dos seus fins; e (iv) Prestar serviços multiprofissionais de psicólogo, 
médico, fonoaudiólogo, enfermeiro, fisioterapeuta, nutricionista, terapeuta ocupacional, assistência social, pedagogo, educador físico e cultural e afins. Art.
4º - O prazo de duração da Cia. é indeterminado. Capítulo II - Do Capital Social. Art. 5º - O capital social da Cia. é de R$ 1.621.889,00, dividido em 1.621.889 
ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. §1º - A cada ação ordinária nominativa corresponderá um voto nas deliberações das Assembleias Gerais 
e as decisões dos acionistas serão tomadas pela maioria do capital social votante da Cia., exceto se de outra forma exigida por lei, ou ainda, exceto se de 
outra forma disposto no presente Estatuto Social. §2º - As ações são indivisíveis com relação à Cia. §3º - Os acionistas têm preferência para a subscrição de 
novas ações, debêntures conversíveis em ações ou bônus de subscrição, de emissão da Cia., na proporção das suas respectivas participações (e respectivas 
classes, se aplicável) anteriormente possuídas, na forma da legislação aplicável. §4º - É vedada a emissão de partes beneficiárias pela Cia. Capítulo III - Da
Administração. Art. 7º - A Cia. será administrada por uma diretoria composta por, no mínimo, 2 e, no máximo, 7 membros, acionistas ou não, eleitos e des-
tituíveis, a qualquer tempo, pela Assembleia Geral, podendo ser: a) 1 Diretor Presidente (“CEO”); b) 1 Diretor Financeiro (“CFO”); e c) os demais diretores 
sem designação específica (“Diretoria” e, cada um dos membros da Diretoria, “Diretor”). §1º - Os membros da Diretoria terão mandato unificado de 02 anos, 
permitida a reeleição, podendo 1 Diretor cumular mais de uma função. §2º - Os Diretores serão eleitos pela Assembleia Geral segundo critérios de compe-
tência técnica e profissional, coerentes com as funções a serem desempenhadas e com os níveis técnicos exigidos. Os Diretores deverão ter experiência e 
conhecimento do mercado relevante e da condução dos negócios de sua alçada na administração da Cia. §3º - Os Diretores, findo o prazo de gestão, per-
manecerão no exercício dos respectivos cargos até a eleição e posse dos novos Diretores. Art. 8º - Compete à Diretoria a administração dos negócios sociais 
em geral e a prática, para tanto, de todos os atos necessários ou convenientes, ressalvados aqueles para os quais, por lei ou por este Estatuto Social, seja 
atribuída a competência à Assembleia Geral.  §1º - No exercício de suas funções, os Diretores poderão realizar todas as operações e praticar todos os atos 
necessários à consecução dos objetivos de seu cargo, observadas as disposições e limitações deste Estatuto Social e da lei quanto à forma de representação 
e à alçada para a prática de determinados atos, incluindo poderes para deliberar sobre e aprovar a aplicação de recursos, transigir, renunciar, ceder direitos, 
confessar dívidas, fazer acordos, firmar compromissos, contrair obrigações, celebrar contratos, adquirir, transferir e onerar bens móveis e imóveis da Cia., 
prestar caução, avais e fianças, emitir, endossar, caucionar, descontar, sacar e avalizar títulos em geral, assim como abrir, movimentar e encerrar contas em 
estabelecimentos de crédito, sempre observadas as restrições e limites da lei, bem como aquelas estabelecidas neste Estatuto Social. §2º - Compete ainda 
à Diretoria: (i) cumprir e fazer cumprir este Estatuto Social, acordos de acionistas arquivados na sede da Cia. e as determinações da Assembleia Geral; (ii) 
submeter, anualmente, à apreciação da Assembleia Geral, o Relatório da Administração e as contas da Diretoria, acompanhados do relatório dos auditores 
independentes, bem como a proposta de aplicação dos lucros apurados no exercício anterior; e (iii) submeter para aprovação da Assembleia Geral, o orça-
mento anual/plurianual da Cia. e suas subsidiárias. §3º - Compete ao CEO coordenar e dirigir a execução das atividades relacionadas com o planejamento 
geral da Cia., além das funções, atribuições e poderes a ele cometidos pela Assembleia Geral. §4º - Compete ao CFO, além das funções, atribuições e po-
deres a ele cometidos pela Assembleia Geral, exercer as funções e competências inerentes a função atribuídas e exercidas por um diretor financeiro, incluin-
do, exemplificativamente: a) planejar, coordenar, organizar e supervisionar as atividades relativas às operações de natureza financeira da Cia., incluindo a 
gestão das áreas de tesouraria, aplicação e captação de recursos, controle de recebíveis e de contas a pagar, de orçamento e controle das operações e de 
planejamento (incluindo a preparação do orçamento da Cia.) e a elaboração de proposta para distribuição de lucros e dividendos da Cia. (a ser submetida à 
Assembleia Geral); e b) planejar, coordenar, organizar e supervisionar as atividades de representação da Cia. perante os órgãos de controle e demais insti-
tuições que atuam no mercado financeiro e de capitais, no Brasil e no exterior. Art. 9º - Respeitados os limites determinados nesse Estatuto Social e na lei, 
a Cia. será representada: a) pela assinatura conjunta de qualquer 2  Diretores; b) pela assinatura conjunta de 1  procurador e 1 Diretor; ou c) pela assinatura 
isolada de 1  Diretor ou 1 procurador nas seguintes hipóteses: (i) perante órgãos, repartições ou entidades públicas (federais, estaduais ou municipais); 
(ii) perante entidades de classe, sindicatos e Justiça do Trabalho, para a admissão, suspensão ou demissão de empregados e para negociação de acordos 
trabalhistas; e/ou (iii) para representação da Cia. em processos judiciais, administrativos e arbitrais ou para a prestação de depoimento pessoal ou atuar como 
preposto ou testemunha. §1º - Não obstante o disposto no Art. 9° acima, as matérias abaixo dependerão da assinatura em conjunto do CEO com o CFO ou 
com o Diretor responsável pelo departamento jurídico da Cia., ou de quaisquer destes em conjunto com 1 Diretor sem designação específica ou procurador 
com poderes especialmente constituídos: (i) Outorga de procuração em nome da Cia., devendo as procurações outorgadas sempre especificar os poderes 
conferidos e, com exceção das procurações para fins judiciais, as procurações serão válidas por, no máximo, 1 ano; (ii) Celebração, alteração ou rescisão de 
quaisquer contratos de endividamento, incluindo empréstimos, emissão de títulos, assunção de dívidas, ou qualquer outro ato que afete a estrutura de capital 
da Cia., independentemente da forma, da natureza e/ou do valor; (iii) Celebração, alteração ou rescisão de quaisquer contratos de aquisição de participações 
societárias pela Cia. em outras sociedades, incluindo a aquisição de quotas/ações ou estabelecimentos comerciais de qualquer entidade, aquisição substan-
cial de todos os ativos de uma entidade, bem como a celebração, alteração ou rescisão de qualquer parceria ou joint venture (inclusive joint ventures comer-
ciais); (iv) Celebração, alteração ou rescisão de quaisquer contratos referentes à outorga ou concessão de quaisquer garantias, reais ou fidejussórias, pres-
tação de aval e/ou constituição de ônus de qualquer natureza sobre as ações, ativos e/ou direitos, políticos e econômicos, da Cia.; (v) Celebração, alteração 
ou rescisão de contratos que possuam cláusula de exclusividade, não-concorrência, não-solicitação e/ou que de qualquer outra forma limite o desenvolvimen-
to pela Cia. de seus negócios; (vi) Celebração, alteração ou rescisão de quaisquer contratos entre a Cia., de um lado, e, de outro lado, qualquer autoridade 
governamental ou entidade do terceiro setor, fazendo-se sempre respeitar, tanto na assinatura quanto na execução do contrato, as regras de compliance da 
Cia.; (vii) Celebração, alteração ou rescisão de quaisquer contratos de aquisição, alienação, transferência, oneração ou qualquer forma de cessão de direitos 
sobre imóveis pela Cia.; (viii) Celebração, alteração ou rescisão de contratos de locação dos imóveis de propriedade ou ocupados pela Cia. ou suas subsidi-
árias, de valor igual ou superior a R$ 250.000,00; (ix) Celebração, alteração ou rescisão de quaisquer contratos, acordos ou transação que possa representar 
na assunção de obrigações ou renúncia de direitos da Cia., de valor igual ou superior a R$ 250.000,00; e (x) Início de quaisquer litígios pela Cia. ou suas 
subsidiárias, ou a resolução de qualquer reivindicação iniciada por ou contra a Cia. ou suas subsidiárias, que seja: (i) em valor superior a R$ 250.000,00 por 
litígio; ou (ii) que possa razoavelmente causar um impacto material em quaisquer operações, negócios ou atividades da Cia. ou de seus acionistas. §2º - Não 
obstante o disposto no item (i) do §1º deste Art. 9º, acima, as procurações para fins judiciais serão celebradas mediante: a) a assinatura do CEO, em conjun-
to com qualquer Diretor sem designação específica e/ou procurador eleito na forma do item “i”, acima, ou, (ii) assinatura do Diretor responsável pelo depar-
tamento jurídico, em conjunto com qualquer outro Diretor da Cia. e/ou procurador eleito na forma do item (i), do §1º deste Art. 9º acima. As procurações para 
fins judiciais poderão ter validade por prazo indeterminado. Art. 10 - É expressamente vedado e será nulo de pleno direito o ato praticado por qualquer 
acionista, administrador, procurador ou empregado da Cia. que a envolva em obrigações relativas a negócios e operações estranhos ao objeto social, sem 
prejuízo da responsabilidade civil ou criminal, se for o caso, a que estará sujeito o infrator deste dispositivo. Art. 11 - A remuneração da administração será 
fixada pela Assembleia Geral. Capítulo IV - Do Conselho Fiscal. Art. 12 - A Cia. terá um Conselho Fiscal composto de 3 membros, o qual funcionará em 
caráter não permanente, nos exercícios sociais em que for instalado a pedido de acionistas, nos termos do Art. 161 da Lei das S.A.. §1º - Os membros do 
Conselho Fiscal, pessoas naturais, residentes no país, legalmente qualificadas, serão eleitos pela Assembleia Geral que deliberar a instalação do órgão, a 
pedido de acionistas, com mandato até a primeira AGO que se realizar após a eleição. §2º - Os membros do Conselho Fiscal somente farão jus à remunera-
ção que lhes for fixada pela Assembleia Geral, durante o período em que o órgão funcionar e quando estiverem no efetivo exercício de suas funções de 
membros do Conselho Fiscal. §3º - O Conselho Fiscal será instalado pela Assembleia Geral nas hipóteses previstas na Lei das S.A. e terá as atribuições
previstas na legislação aplicável, sendo indelegáveis as funções de seus membros. Capítulo V - Das Assembleias Gerais. Art. 13 - As assembleias gerais 
da Cia. (“Assembleia Geral”) deverão ser: (i) ordinárias, realizadas em até 4 meses após o término do exercício social da Cia., para deliberar sobre o dispos-
to no Art. 132 da Lei das S.A.; ou (ii) extraordinárias, realizadas sempre e à medida que os negócios sociais assim exigirem e nos termos da Lei das S.A. e 
deste Estatuto Social. § único - A cada ação ordinária corresponderá 1 voto nas deliberações das Assembleias Gerais da Cia. Art. 14 - Sem prejuízo das 
hipóteses previstas na Lei das S.A., as Assembleias Gerais serão convocadas com, no mínimo, 8 dias corridos de antecedência em 1ª convocação e 5 dias 
de antecedência em 2ª convocação, nos termos da legislação aplicável e do presente Estatuto Social, pelo CEO ou CFO, isoladamente, ou em conjunto por 
2 Diretores sem designação específica. §1º - Independentemente das formalidades referentes à convocação de Assembleias Gerais aqui previstas, será re-
gular a Assembleia Geral a que comparecer a totalidade dos acionistas da Cia., nos termos do §4º, do Art. 124, da Lei das S.A.. §2º - As Assembleias Gerais 
serão presididas pelo CEO da Cia. ou, na sua ausência, por qualquer outro membro da Diretoria indicado pelo mesmo acionista que indicou o CEO, devendo 
o presidente da referida Assembleia Geral indicar o secretário da Assembleia Geral. §3º - As Assembleias Gerais serão instaladas, em primeira convocação, 
com a presença de acionistas que representem, no mínimo 75% do capital social com direito de voto, e em segunda convocação com qualquer número, em 
conformidade com as formalidades previstas na Lei das S.A. e neste Estatuto Social. §4º - Para tomar parte na Assembleia Geral, o acionista ou seu repre-
sentante legal deverá comparecer à Assembleia Geral munido de documentos que comprovem sua identidade. §5º - O acionista poderá ser representado na 
Assembleia Geral por procurador constituído há menos de 01 ano, que seja acionista, administrador da Cia., advogado, instituição financeira ou administrador 
de fundos de investimento que represente os condôminos. §6º - As atas das Assembleias deverão ser lavradas na forma de sumário dos fatos ocorridos 
contendo a transcrição das deliberações tomadas, observado o disposto no §1º do Art. 130 da Lei das S.A.. Art. 15 - As deliberações da Assembleia Geral, 
exceto se maior quórum for exigido pela legislação aplicável ou por este Estatuto Social, dependerão da aprovação dos acionistas representando a maioria 
absoluta do capital social total e votante da Cia., não se computando os votos em branco. Art. 16 - A deliberação das seguintes matérias será de competên-
cia da Assembleia Geral: (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras; (ii) fixar a remuneração da Dire-
toria e a dos membros do Conselho Fiscal, se instalado; (iii) alteração na estrutura, funções e no número de membros que compõem o conselho de adminis-
tração das subsidiárias da Cia., conforme aplicável; (iv) criação de novas diretorias da Cia. e/ou de suas subsidiárias e extinção de diretorias e alterações nas 
suas respectivas competências; (v) alteração ou reforma do estatuto social da Cia. e/ou de suas subsidiárias; (vi) alteração dos direitos, preferências ou 
vantagens atribuídos às ações de emissão da Cia. e/ou de suas subsidiárias; (vii) transformação do tipo societário, cisão, fusão, incorporação de ações, in-
corporação da Cia. e/ou de suas subsidiárias e a incorporação de outras sociedades, ou de ações, pela Cia. e/ou pelas suas subsidiárias, drop down de ativos 
das subsidiárias e joint ventures da Cia. e/ou de suas subsidiárias; (viii) criação de novas classes de ações e emissão de novas ações pela Cia. e/ou pelas 
suas subsidiárias; (ix) dissolução e liquidação da Cia. e/ou de suas subsidiárias, nomeação e destituição dos respectivos liquidantes e cessação do estado 
de liquidação; (x) pedido de recuperação judicial ou extrajudicial, requerimento de autofalência, da Cia. ou de suas subsidiárias; (xi) grupamento e desdobra-
mento de ações, redução de capital, amortizações e/ou resgate de ações, concessão de opção de compra de ações na Cia. e/ou nas suas subsidiárias, 
plano de opção de compra de ações, stock grant ou mecanismos semelhantes de remuneração de executivos, envolvendo ações ou títulos e direitos que 
permitam a conversão, subscrição ou aquisição de ações, criação de partes beneficiárias e/ou emissão de bônus de subscrição; (xii) aumento do capital social 
da Cia. com a emissão ou não de novas ações ou valores mobiliários conversíveis em ações e criação de capital autorizado; (xiii) alteração de práticas con-
tábeis da Cia. e/ou de suas subsidiárias (incluindo, mas não se limitando à exclusão (write-off) de recebíveis ou de qualquer valor em qualquer outra conta do 
balanço ou da demonstração de resultado), salvo se exigido por lei; (xiv) autorização para aquisição de ações de emissão da Cia. e/ou de suas subsidiárias, 
para fins de cancelamento, permanência em tesouraria ou posterior alienação; (xv) celebração e rescisão de acordos de acionistas, acordo de quotistas ou 
qualquer outro acordo relativo à participação da Cia. e/ou de suas subsidiárias em outras sociedades;  (xvi) aprovação das demonstrações financeiras, da 
Cia. e/ou de suas subsidiárias;  (xvii) abertura de capital da Cia. e/ou de suas subsidiárias, distribuição pública de quaisquer valores mobiliários, ainda que 
realizada por esforço restrito, conforme regulamentação aplicável, bem como a contratação de bancos de investimento ou prestadores de serviços inerentes 
à processo de abertura de capital; (xviii) a alteração da política de dividendos da Cia. ou de suas subsidiárias e a criação de reservas e também a sua utiliza-
ção;  (xix) eleger e destituir os Diretores da Cia. e fixar-lhes as atribuições, observado o que a respeito dispuser neste Estatuto Social; (xx) aprovação, ou 
qualquer alteração, do orçamento anual/plurianual da Cia. e/ou de suas subsidiárias; (xxi) endividamento além daqueles valores aprovados no orçamento da 
Cia. e/ou de suas subsidiárias; (xxii) realização, negociação, rescisão ou aditivo de qualquer negócio, contrato ou operação entre a Cia. e/ou as suas subsi-
diárias, de um lado e qualquer parte relacionada à tais instituições; (xxiii) respeitado o disposto no item (xxiv) abaixo, aquisição, alienação ou oneração de 
bens do ativo permanente da Cia. e/ou de suas subsidiárias, isoladamente ou em operações múltiplas, cujo valor ultrapasse R$250.000,00;  (xxiv) qualquer 
alienação ou oneração, em favor de terceiros, de participação das subsidiárias, ou admissão de novo sócio ou acionista; (xxv) realização de investimentos 
fora do ramo principal de negócios da Cia., de suas subsidiárias e/ou de suas respectivas controladas. Para fins deste Art. 16, inciso (xxv), “ramo principal de 
negócios” significa a atividade desenvolvida ou realizada, diretamente relacionada à oferta de cursos de educação superior (graduação, mestrado, doutorado, 
especialização e pós graduação, incluindo MBA), bem como a oferta de cursos preparatórios para residência médica e revalidação de diploma de medicina. 
A título de esclarecimento, qualquer investimento imobiliário ou educação básica (infantil, fundamental, média), por exemplo, não é considerado ramo princi-
pal de negócios da Cia. e/ou de suas subsidiárias e controladas; (xxvi) constituição de sociedade, aquisição, alienação ou oneração pela Cia. e/ou de suas 
subsidiárias, a qualquer título, de participação no capital social de outras sociedades; (xxvii) prestação de fiança, aval ou quaisquer outras garantias reais pela 
Cia. e/ou pelas suas subsidiárias, relativas a obrigações de terceiros ou de partes relacionadas de quaisquer acionistas; (xxviii) a escolha ou a destituição do 
auditor independente da Cia.; e (xxix) a deliberação das matérias acima no âmbito das subsidiárias da Cia. Capítulo VI - Do Exercício Social. Art. 17 - O 
exercício social se inicia em 1º de janeiro e se encerra em 31/12 de cada ano calendário. Art. 18 - Ao final de cada exercício social a Diretoria fará elaborar 
o Balanço Patrimonial e as demais demonstrações financeiras exigidas pela legislação aplicável, para posterior manifestação e aprovação pela Assembleia 
Geral. § único - As demonstrações financeiras e contábeis deverão ser auditadas por auditores independentes registrados na CVM. Art. 19 - Após efetuados 
os ajustes previstos em lei e a retenção para a constituição da reserva legal, a Assembleia Geral deliberará sobre a destinação do saldo do lucro líquido, 
mediante proposta da administração, observados os orçamentos de capital da Cia. devidamente aprovados e as disposições legais aplicáveis. Art. 20 - Do 
lucro líquido do exercício, destinar-se-ão: a) 5% para a constituição da reserva legal, até o limite máximo previsto em lei; b) no mínimo 25% do lucro líquido 
ajustado como dividendo obrigatório; e c) o saldo para a destinação que vier a ser dada pela Assembleia Geral, observado o disposto no Art. 16, “xx” deste 
Estatuto Social. Art. 21 - Mediante deliberação da Assembleia Geral, a Cia. poderá preparar demonstrações financeiras em períodos menores e distribuir
dividendos intermediários com base nos resultados apurados em tais demonstrações ou à conta de lucros acumulados ou de reserva de lucros. Art. 22 - A 
Cia., mediante deliberação da Assembleia Geral, poderá creditar ou pagar aos acionistas juros remuneratórios sobre o capital próprio. As importâncias pagas 
ou creditadas pela Cia. a título de juros sobre o capital próprio poderão ser imputadas ao valor do dividendo mínimo obrigatório. Capítulo VII - Da Liquidação, 
Dissolução e Extinção. Art. 23 - A Cia. entrará em liquidação nos casos determinados na legislação aplicável, cabendo à Assembleia Geral eleger um ou 
mais liquidantes, bem como o Conselho Fiscal que deverá funcionar nesse período, obedecidas as formalidades legais. Capítulo VIII - Da Resolução de 
Disputas. Art. 24 - Toda e qualquer controvérsia, litígio, questão, dúvida ou divergência oriunda ou relacionada a este Estatuto (“Conflito”), bem como seus 
respectivos anexos, envolvendo qualquer dos acionistas da Cia. (“Partes Envolvidas”), será resolvida, de forma definitiva, por meio de arbitragem, a ser ad-
ministrada pelo Centro de Arbitragem da Câmara de Comércio Brasil-Canadá (“Câmara”). §1º - A arbitragem será conduzida de acordo com o Regulamento 
de Arbitragem da Câmara, em vigor no momento da instauração da arbitragem. §2º - A arbitragem caberá a um tribunal arbitral composto por 3 árbitros 
(“Tribunal Arbitral”). Cada Parte Envolvida indicará um árbitro. Havendo mais de um reclamante, todos eles indicarão, de comum acordo, um árbitro; havendo 
mais de um reclamado, todos eles indicarão, de comum acordo, um árbitro. O terceiro árbitro, que presidirá o Tribunal Arbitral, será escolhido de comum 
acordo pelos árbitros indicados pelas Partes Envolvidas. §3º - A arbitragem será realizada na Cidade de SP/SP, Brasil, podendo o Tribunal Arbitral, motiva-
damente, designar a realização de atos específicos em outras localidades, mediante prévia consulta às Partes Envolvidas. §4º - A arbitragem será realizada 
em língua portuguesa. §5º - A arbitragem será sigilosa e não haverá julgamento arbitral por equidade. §6º - Antes da instalação do Tribunal Arbitral, qualquer 
das Partes poderá requerer ao Poder Judiciário medidas cautelares ou antecipações de tutela, sendo certo que o eventual requerimento de medida cautelar 
ou antecipação de tutela ao Poder Judiciário não afetará a existência, validade e eficácia da convenção de arbitragem, nem representará dispensa com rela-
ção à necessidade de submissão do Conflito à arbitragem. Após a instalação do Tribunal Arbitral, os requerimentos de medida cautelar ou antecipação de 
tutela deverão ser dirigidos ao Tribunal Arbitral.  §7º - Para: a) as medidas cautelares e antecipações de tutela anteriores à constituição do Tribunal Arbitral; 
b) a execução das decisões do Tribunal Arbitral, inclusive da sentença final e eventual sentença parcial; c) eventual ação anulatória fundada no art. 32 da Lei 
9.307/96; e d) os Conflitos que por força da legislação brasileira não puderem ser submetidos à arbitragem, fica eleito o Foro Central da Comarca de São 
Paulo, Estado de São Paulo, Brasil, como o único competente, renunciando-se a todos os outros, por mais especiais ou privilegiados que sejam. Itaperuna/
RJ, 31/01/20. Mesa: Virgílio Deloy Capobianco Gibbon - Presidente, Anibal José Grifo de Sousa - Secretário. Jucerja em 28/02/20 sob o nº 3856443. Ber-
nardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.
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QUINQUAGÉSIMA VARA CÍVEL DA CAPITAL
EDITAL DE CITAÇÃO

Com o prazo de vinte dias O MM Juiz de Direito, Dr.(a) Cristina de 
Araujo Goes Lajchter - Juiz em Exercício do Cartório da 50ª Vara 
Cível da Comarca da Capital, RJ, FAZ SABER aos que o presen-
te edital com o prazo de vinte dias virem ou dele conhecimento 
tiverem e interessar possa, que por este Juízo, que funciona a Av 
Erasmo Braga, 115 sl 315C 317C 319C CEP: 20020-904 - Centro 
- Rio de Janeiro - RJ Tel.: 3133-3173 e-mail: cap50vciv@tjrj.jus.br, 
tramitam os autos da Classe/Assunto Procedimento Comum - Co-
brança de Aluguéis - Sem despejo / Locação de Imóvel / Espécies 
de Contratos / Obrigações, de nº 0018962-05.2019.8.19.0001, 
movida por ELY MENDES LOPES FILHO em face de ANA CRIS-
TINA DE AZEVEDO LIMA, objetivando a citação. Assim, pelo pre-
sente edital CITA a 1ª ré, ANA CRISTINA DE AZEVEDO LIMA, 
que se encontra em lugar incerto e desconhecido, para no prazo 
de quinze dias oferecer contestação ao pedido inicial, querendo, 
ficando ciente de que presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 
fatos alegados ( Art. 344, CPC) , caso não ofereça contestação, e 
de que, permanecendo revel, será nomeado curador especial (Art. 
257, IV, CPC). Dado e passado nesta cidade de Rio de Janeiro, 
Aos vinte e dois dias do mês de janeiro de dois mil e vinte. Eu, __ 
Luciane Tinoco da Costa - Responsável pelo Expediente - Matr. 
01/28858, digitei. E eu, __Luciane Tinoco da Costa - Responsável 
pelo Expediente - Matr. 01/28858, o subscrevo.

QUARTA VARA CÍVEL DA REGIONAL DA BARRA DA TIJUCA
EDITAL DE INTIMAÇÃO

Com o prazo de vinte dias O MM Juiz de Direito, Dr.(a) Bianca 
Ferreira do Amaral Machado Nigri - Juiz em Exercício do Cartório 
da 4ª Vara Cível da Regional da Barra da Tijuca, RJ, FAZ SA-
BER aos que o presente edital com o prazo de vinte dias virem 
ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este 
Juízo, que funciona a Av. Luiz Carlos Prestes, s/nº 2º andar CEP: 
22775-055 - Barra da Tijuca - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 3385-8700 
e-mail: btj04vciv@tjrj.jus.br, tramitam os autos da Classe/Assun-
to Procedimento Sumário (CADASTRO OU CONVOLAÇÃO ATÉ 
17.03.2016) - Pagamento, de nº 0010604-48.2015.8.19.0209, 
movida por ALICEIA CASTELLOES em face de ANGELA CHRIS-
TINA BARBUR MALTAROLLO, objetivando INTIMAÇÃO DO DE-
VEDOR ANGELA CHRISTINA BARBUR MALTAROLLO PARA 
CUMPRIR A R.SENTENÇA DE FLS.238 E PAGAR O VALOR DE 
R$ 135.612,79 NO PRAZO DE 15 DIAS SOB PENA DE MULTA DE 
10% SOBRE O VALOR DO DEBITO. Assim, pelo presente edital 
INTIMA o réu ANGELA CHRISTINA BARBUR MALTAROLLO, que 
se encontra em lugar incerto e desconhecido. Dado e passado 
nesta cidade de Rio de Janeiro, Vinte e dois de janeiro de 2020. 
Eu, __ Eliane Madeira Couto - Auxiliar / Assistente de Gabinete 
- Matr. 01/21930, digitei. E eu, __ Fernanda Celia Abreu Oliveira - 
Responsável pelo Expediente - Matr. 01/20111, o subscrevo.

QUARTA VARA CÍVEL DA REGIONAL DA BARRA DA TIJUCA         
EDITAL DE CITAÇÃO

Com o prazo de vinte dias O MM Juiz de Direito, Dr.(a) Marco Anto-
nio Cavalcanti de Souza - Juiz Titular do Cartório da 4ª Vara Cível 
da Regional da Barra da Tijuca, RJ, FAZ SABER aos que o pre-
sente edital com o prazo de vinte dias virem ou dele conhecimento 
tiverem e interessar possa, que por este Juízo, que funciona a Av. 
Luiz Carlos Prestes, s/nº 2º andar CEP: 22775-055 - Barra da Tiju-
ca - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 3385-8700 e-mail: btj04vciv@tjrj.jus.
br, tramitam os autos da Classe/Assunto Procedimento Comum - 
Despesas Condominiais / Condomínio em Edifício, de nº 0012815-
23.2016.8.19.0209, movida por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VE-
NEZA em face de ANTÔNIO FERNANDO GRIFO CARPINTEIRO, 
objetivando CITAÇÃO. Assim, pelo presente edital CITA o réu AN-
TÔNIO FERNANDO GRIFO CARPINTEIRO, que se encontra em 
lugar incerto e desconhecido, para no prazo de quinze dias ofere-
cer contestação ao pedido inicial, querendo, ficando ciente de que 
presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados ( Art. 
344, CPC) , caso não ofereça contestação, e de que, permanecen-
do revel, será nomeado curador especial (Art. 257, IV, CPC). Dado 
e passado nesta cidade de Rio de Janeiro, Tres de fevereiro de 
2020. Eu, __ Eliane Madeira Couto - Auxiliar / Assistente de Gabi-
nete - Matr. 01/21930, digitei. E eu,__ Fernanda Celia Abreu Olivei-
ra - Responsável pelo Expediente - Matr. 01/20111, o subscrevo.

JUÍZO DE DIREITO DA 01ª VARA CÍVEL 
REGIONAL DA BARRA DA TIJUCA/RJ

EDITAL de 1º e 2º PÚBLICO LEILÃO PRESENCIAL E INTIMAÇÃO, 
com prazo de 05 (cinco) dias, extraído dos autos da Ação de 
Cobrança de Cotas Condominiais proposta pelo CONDOMÍNIO
DO EDIFÍCIO ROBERTHA em face do ESPÓLIO DE WALDIR 
MARTINS FELIPPE E LEA RIBEIRO FELIPPE - Processo nº. 
0033089-42.2015.8.19.0209, passado na forma abaixo: O DR. 
ARTHUR EDUARDO MAGALHÃES FERREIRA – Juiz de Direito 
Titular da Vara acima, FAZ SABER por este Edital aos interessados 
que nos dias 11/03/2020 e 19/03/2020 às 15:00 horas, no  Átrio 
do Fórum Regional  da  Barra da Tijuca – á Avenida Luiz Carlos 
Prestes, s/nº., Térreo, Barra da Tijuca/ RJ., pelo Leiloeiro Público 
GUSTAVO PORTELLA LOURENÇO, disponível no site: www.
gustavoleiloeiro.lel.br, e www.sindicatodosleiloeirorj.com.br,
será apregoado e vendido o IMÓVEL: Apartamento 301, situado 
na Av. Genaro de Carvalho nº 2.048, Recreio dos Bandeirantes/
RJ. AVALIADO EM R$ 1.039.140,00 (Um milhão, trinta e nove 
mil, cento e quarenta reais). - O Edital na integra está afixado no 
Átrio do Fórum, nos autos acima e no site: www.gustavoleiloeiro.
lel.br, e www.sindicatodosleiloeirosrj.com.br. RJ, 03.02.2020.

JUÍZO DE DIREITO DA 07ª VARA CÍVEL
REGIONAL DE JACAREPAGUÁ/RJ

EDITAL de 1º e 2º PÚBLICO LEILÃO PRESENCIAL E 
INTIMAÇÃO, com prazo de 05 (cinco) dias, extraído dos autos 
da Ação de Cobrança de cotas condominiais proposta pelo 
CONDOMÍNIO VILLAGE BARRA LINDA em face de LÉA MARIA 
FRANCO DOS SANTOS e OUTRO(s) - Processo nº. 0024774-
14.2013.8.19.0203, passado na forma abaixo: A DRA. ANDREIA 
FLORENCIO BERTO – Juíza de Direito Titular da Vara acima, FAZ 
SABER por este Edital aos interessados que nos dias 11/03/2020 
e 18/03/2020 às 13:00 horas, no Átrio do Fórum Regional de 
Jacarepaguá, situado na Rua Professora Francisca Piragibe nº. 
80, hall de entrada – Taquara, Jacarepaguá/RJ, pelo Leiloeiro 
Público GUSTAVO PORTELLA LOURENÇO,  disponível do sitio: 
www.gustavoleiloeiro.lel.br, e www.sindicatodosleiloeirosrj.com
será apregoado e vendido o imóvel situado na RUA IGARAPE 
AÇU nº 352 - BLOCO 20, APTO. 305, JACAREPAGUÁ/RJ.
AVALIADO EM R$ 187.046,00 (Cento e quarenta e sete mil, 
quarenta e seis reais). O Edital na integra está afixado no Átrio 
do Fórum, nos autos acima e no site: www.gustavoleiloeiro.lel.br, 
e www.sindicatodosleiloeirosrj.com.br. RJ, 29.01.2020.

AUSTRAL RESSEGURADORA S.A.
CNPJ/ME Nº 11.536.561/0001-26 - NIRE 33.3.0029245-4

Ata da Reunião do Conselho de Administração. 1. Data, Hora e Local: Aos 
25/11/2019, às 9h, na sede da Cia., na Av. Bartolomeu Mitre, 336, sala 401, 
Leblon, RJ/RJ, CEP: 22.431-002. 2. Convocação e Presença: Dispensadas as 
formalidades para convocação, tendo em vista a presença da totalidade dos 
membros em exercício do Conselho de Administração, tendo o Sr. Antonio Al-
berto Gouvea Vieira Filho participado desta reunião via conferência telefônica, 
nos termos do § 1º do art. 21 do Estatuto Social da Cia.. 3. Composição da
Mesa: Sr. Alessandro Monteiro Morgado Horta - Presidente; Sra. Daniella Lu-
garinho Fischer Matos - Secretária. 4. Ordem do Dia: Apreciar e deliberar sobre: 
(i) a abertura de escritório de representação na Colômbia; (ii) a nomeação do
Representante Legal do escritório de representação na Colômbia; e (iii) a au-
torização para os diretores praticarem os atos necessários à implementação
dos itens “i” e “ii” acima, incluindo, mas não se limitando, a submissão desta ata 
à homologação junto à Superintendência de Seguros Privados (“SUSEP”). 5.
Deliberações: Os membros do Conselho de Administração, por unanimidade
e sem ressalvas, deliberaram: (i) Abertura de Escritório de Representação na
Colômbia: Nos termos dos artigos 3 e 22, item “x” do estatuto social da Cia.,
os conselheiros, de forma unânime, aprovaram a abertura de escritório de re-
presentação da Companhia em Bogotá, Colômbia, a ser localizado em Carrera 
9 Nº 113 - 52, Oficina 1207 (“Escritório de Representação”). (ii) Nomeação do
Representante Legal do Escritório de Representação: Em virtude do quanto
aprovado no item “i” acima, os conselheiros, de forma unânime, aprovaram a
nomeação do Sr. Tulio Hernan Moreno Torres, para representar e administrar o 
Escritório de Representação da Cia., na qualidade de Gerente Geral. O currícu-
lo do Sr. Tulio Hernan Moreno Torres, tendo sido rubricado pelos conselheiros
presentes, foi arquivado na sede da Cia.. (iii) Autorização da Prática de Atos Ne-
cessários à Implementação dos Itens “i” e “ii” acima: Os membros do Conselho 
de Administração autorizam os diretores a praticar os atos necessários à imple-
mentação das deliberações aprovadas nos itens “i” e “ii” acima, incluindo, mas
não se limitando, a submissão desta ata para homologação junto à SUSEP,
nos termos do art. 20 da Circular SUSEP nº 529, de 25 de fevereiro de 2016,
bem como a prática de quaisquer atos perante as demais autoridades públicas 
competentes. 6. Esclarecimentos: Foi autorizada a lavratura da presente ata na 
forma sumária, nos termos do Artigo 130, § 1º, da Lei 6.404, de 15/12/1976 (Lei 
das SA. 7. Encerramento, Lavratura,Aprovação eAssinatura daAta: Nada mais 
havendo a ser tratado, foi a presente ata lavrada, lida, conferida e assinada por 
todos os presentes. Certifico que a presente ata é cópia fiel da lavrada em livro
próprio. RJ, 25/11/2019. Mesa: Alessandro Monteiro Morgado Horta - Presiden-
te. Daniella Lugarinho Fischer Matos - Secretária. Jucerja nº 00003854035 em
19/02/2020. Bernardo Feijó Sampaio Berwanger - Secretário Geral.

CARTÓRIO DA 7ª VARA CÍVEL
DA REGIONAL DE JACAREPAGUÁ

EDITAL DE INTIMAÇÃO DA PENHORA, NA FORMA ABAIXO: O MM Juiz 
de Direito Dr.(a) Andréia Florêncio Berto - Juiz Titular do Cartório da 7ª 
Vara Cível da Regional de Jacarepaguá, RJ, na forma da Lei etc... FAZ 
SABER aos que o presente edital, extraído dos autos de “Procedimento 
Sumário (CADASTRO OU CONVOLAÇÃO ATÉ 17.03.2016) - Despesas 
Condominiais/Condomínio em Edifício” nº 0050176-68.2011.8.19.0203 
em curso neste Juízo, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar 
possa, especialmente os executados a seguir relacionados DJAIR LUIZ 
MOREIRA e MARIA DE FATIMA LIMA GRAÇAS MOREIRA, para ciência 
da Penhora efetuada por este Juízo, a qual recaiu sobre o imóvel localizado 
na Estrada Santa Maura, nº 900, Bl 5, Apto 312, freguesia de Jacarepaguá, 
nesta cidade, matrícula 216.128, 9º RI, ficando nomeados depositários os 
devedores DJAIR LUIZ MOREIRA - CPF: 525.031.947-53 e MARIA DE 
FATIMA LIMA GRAÇAS MOREIRA - CPF: 781.798.827-72. Cientes de que, 
em querendo, dispõem do prazo de quinze (15) dias para oferecimento de 
impugnação e de que não poderão dispor do bem sem a prévia autorização 
deste Juízo, o qual funciona na Professora Francisca Piragibe, 80, Fórum, 
CEP: 22710-195 - Taquara - Jacarepaguá - Rio de Janeiro - RJ, e-mail: 
jpa07vciv@tjrj.jus.br., sob as penas da Lei. Não sendo impugnada, a 
execução terá seu curso com a avaliação e leilão do bem penhorado. Valor 
do débito: R$ 28.235,97 (vinte e oito mil, duzentos e trinta e cinco reais 
e noventa e sete centavos). DADO E PASSADO nesta cidade do Rio de 
Janeiro, 12 de novembro de 2019. Eu, Fernanda Gomes Castelo Branco - 
Técnico de Atividade Judiciária - Matr. 01/29413, digitei. E eu, Gustavo Alves 
de Souza - Subst. do Resp. pelo Expediente - Matr. 01/23125, o subscrevo.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA PRIMEIRA ASSEMBLEIA GERAL 
ORDINÁRIA DE 2020 E PARA PRIMEIRA ASSEMBLEIA GERAL 

EXTRAORDINÁRIA DE 2020 DA ARUJÁCOOP COOPERATIVA DE 
CONSUMO E DO COMÉRCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS 

E BEBIDAS DO ESTADO DE SÃO PAULO.
A Diretora Presidente da ARUJÁCOOP COOPERATIVA DE CONSUMO E 
DO COMÉRCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS E BEBIDAS DO ESTADO 
DE SÃO PAULO, CNPJ 35.928.521/0001-12, NIRE nº 3540018920-7, 
Inscrição Estadual nº 127.061.970.116, com sede na Rua Darcy Vargas 
nº 64, sala 03, Jardim Zaíra, Guarulhos/SP, CEP 07094-020, convida a 
presença de todo o quadro societário composto de (20) vinte cooperantes 
para comparecer em sua sede no dia 14 de março de 2020 (Sábado) com 
primeira chamada as 14:00h, segunda chamada as 15:00h e terceira e última 
chamada as 16:00h, para participar da PRIMEIRA ASSEMBLEIA GERAL 
ORDINÁRIA DE 2020 em cumprimento ao Artigo 44º da Lei 5.764/71, onde 
uma cópia deste edital também será afixado em local visível na sede da 
cooperativa e uma cópia enviada por circular via e-mail para todo o quadro 
social, para deliberar, votar, aprovar ou não com número estatutário legal, 
os assuntos constantes deste Edital, quais sejam: (1) A prestação de contas 
dos órgãos diretivos da cooperativa no exercício 2019; (2) O balanço e da 
destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas decorrentes, caso 
exista, com todos os relatórios comprovatórios necessários no exercício 
2019 e (3) Efetuar a eleição com rodízio obrigatório anual de 2/3 dos 
componentes do Conselho Fiscal para o exercício 2020/2021, e logo em 
seguida para a PRIMEIRA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
DE 2020, com a seguinte pauta: (1) Alteração estatutária na mudança de 
endereço da sede. Guarulhos/SP, 26 de fevereiro de 2020.
Fabiana Aparecida Fernandes, CPF 219.308.33806 - Diretora Presidente.

COMARCA DA CAPITAL-RJ.
JUÍZO DE DIREITO DA TERCEIRA VARA CÍVEL

EDITAL DE 1º., 2º. LEILÃO PRESENCIAL E INTIMAÇÃO 
à VANESSA MATHEUS CAVALCANTE e à JOÃO VICTOR 
MATHEUS CAVALCANTE, com o prazo de 05 (cinco) dias, 
extraído dos autos da Ação Sumária (Processo nº 0279448-
84.2010.8.19.0001) proposta por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO 
PEREIRA BRAGA contra VANESSA MATHEUS CAVALCANTE 
e JOÃO VICTOR MATHEUS CAVALCANTE, na forma abaixo: A 
DRA. MARIA CRISTINA BARROS GUTIERREZ SLAIBI, Juíza de 
Direito da Vara acima, Faz Saber por este edital aos interessados, 
que nos dias 10.03.2020 e 17.03.2020, às 15:00 horas, no
Átrio do Fórum, à Av. Erasmo Braga, nº 115 - térreo (hall dos 
elevadores) – Castelo/RJ., e simultaneamente através do site de 
leilões online: www.portellaleiloes.com.br, pelo Leiloeiro Público 
RODRIGO LOPES PORTELLA, será apregoado e vendido o 
Apartamento C-02 – Bloco A, do edifício situado na Rua Leopoldo, 
nº 136 - Andaraí/RJ.- Avaliação: R$ 706.614,83 (setecentos e 
seis mil, seiscentos e quatorze reais e oitenta e três centavos).- O 
edital na íntegra está afixado no Átrio do Fórum, nos autos acima, 
no site www.portellaleiloes.com.br e no site do Sindicato dos 
Leiloeiros do Rio de Janeiro www.sindicatodosleiloeirosrj.com.br.

PROCTER & GAMBLE INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA
CNPJ 01.358.874/0018-26
REQUERIMENTO DE LMO

Torna público que requereu à Secretaria Municipal de Meio Ambiente 
- SMAC, através do processo nº 14/200140/20, Licença Municipal de 
Operação para comércio atacadista de alimentos, medicamentos, cos-
méticos, na Estrada dos Bandeirantes, 1700, Galpão 03,  armazém 108, 
bairro Taquara, município do Rio de Janeiro/RJ.

Venda de imóveis usados cresce 43,26% em São Paulo com preços estáveis

Comércio de veículos importados tem alta de 6,8% em fevereiro
Indústria 
automobilística 
emplacou 
2.668 unidades

As 15 marcas filiadas à 
Associação Brasileira das 
Empresas Importadoras e 
Fabricantes de Veículos Au-
tomotores (Abeifa), com 
licenciamento de 2.668 uni-
dades, anotaram em feverei-
ro último alta de 10,8% em 
relação a janeiro, quando 

foram vendidas 2.407 uni-
dades importadas. Ante fe-
vereiro de 2019, quando fo-
ram comercializadas 2.497 
unidades, o aumento foi de 
6,8%. Com esses resultados, 
o primeiro bimestre do ano 
fechou com alta de 2,1%: 
5.705 unidades contra 4.972 
emplacamentos de veículos 
importados.

“Com a valorização da 
moeda norte-americana de 
11,6%, somente no período 
de 2 de janeiro de 2020 ao 
dia de hoje, o setor de veí-
culos importados esforçou-
se ao máximo em manter 
os preços mais estáveis em 
reais. Por esse motivo, em 

fevereiro e no primeiro bi-
mestre, obtivemos um re-
sultado positivo. A perma-
necer essa escalada do dó-
lar, porém, certamente nos-
sos números de venda serão 
afetados seriamente para 
baixo nos próximos meses”, 
analisa José Luiz Gandini, 
presidente da Abeifa, para 
quem, com prováveis inter-
ferências mais incisivas do 
Banco Central na política 
cambial, a economia brasi-
leira pode acelerar seu pro-
cesso de recuperação.

Gandini ressalta ainda 
que “por mais paradoxal que 
possa parecer, em dólar os 
veículos importados encon-

tram-se hoje com os preços 
mais acessíveis dos últimos 
anos. Ou seja, é o momento 
certo para adquirir um im-
portado. Até porque, na se-
quência, tanto importadores 
como os fabricantes nacio-
nais terão de repassar a alta 
do dólar aos preços finais ao 
consumidor em reais”.

Produção local

As cinco marcas que mais 
venderam, em fevereiro, fo-
ram a Volvo (651 unidades / 
+19,2%), Kia (599 / +1%), 
Land Rover (323 / +22,8%), 
Porsche (279 / +24,6%) e 
BMW (268/ -7,6%).

Entre as associadas à 
Abeifa, que também têm 
produção nacional, BMW, 
CAOA Chery, Land Rover 
e Suzuki fecharam feverei-
ro último com 2.906 unida-
des emplacadas, total que 
representou alta de 15,2% 
em relação a janeiro de 
2020, quando totalizaram 
2.523 unidades. E aumento 
de 24,5% ante fevereiro de 
2019, quando foram comer-
cializadas 2.335 unidades de 
fabricação nacional.

Por marcas, a CAOA 
Chery, com 1.922 unidades 
emplacadas, obteve alta de 
46,5% ante igual perío-
do de fevereiro de 2019; a 

BMW, com 649 unidades, 
alta de 7,1%; a Land Rover, 
com 231, retração de 7,2% 
e a Suzuki, com 104 unida-
des licenciadas, queda de 
38,1%.

Segundo a Abeiva, em 
fevereiro último, ao consi-
derar somente os veículos 
importados por associadas 
à entidade – total de 2.668 
unidades -, o setor signifi-
cou marketshare de 1,38%. 
Com 5.574 unidades licen-
ciadas (importados + produ-
ção nacional), a participação 
das associadas à Abeifa foi 
de 2,89% do mercado total 
de autos e comerciais leves 
(192.639 unidades).

As vendas de imóveis usa-
dos na cidade de São Paulo 
fecharam o quarto ano con-
secutivo de crescimento com 
o resultado positivo registra-
do em dezembro do ano pas-
sado, de 11,1% em relação a 
novembro. Segundo pesqui-
sa feita com 272 imobiliárias 
pelo Conselho Regional de 
Corretores de Imóveis do 
Estado de São Paulo (Creci-
SP), dos imóveis que foram 
vendidos na capital, houve 
predominância dos aparta-
mentos (73,15%) sobre as 
casas (26,85%).

O saldo acumulado de 
vendas em 2019 ficou posi-
tivo em 43,26%, menor que 
o de 2018, de 51,03%. Em 
2017, o saldo positivo foi de 
114,89%, o dobro do regis-
trado em 2016, de 74%. Em 
2015, quando o PIB do país 
recuou 3,8% sobre o ano an-
terior, marcando o pior ano 
de recessão econômica dessa 

década, o saldo acumulado 
das pesquisas mensais do 
Creci-SP havia ficado nega-
tivo em 21,36%.

O crescimento das ven-
das de casas e apartamentos 
usados em dezembro foi in-
flado pela queda dos preços 
médios do metro quadrado 
dos imóveis vendidos, que 
recuaram 24,1% em com-
paração com novembro. Em 
2019, o preço do metro qua-
drado acumulou alta média 
de 5,72%, pouco mais de 1 
ponto percentual acima da 
inflação de 4,31% medida 
pelo IPCA do IBGE.

“Mas não é uma onda ge-
neralizada em que se vende 
de tudo e em pouco tempo, e 
sim um movimento marcado 
pela lentidão do processo de 
venda e centrado em imóveis 
mais baratos e de padrão 
mais simples”, ressalva José 
Augusto Viana Neto, presi-
dente do Creci-SP, ao refutar 

especulações de que o mer-
cado imobiliário estaria a 
caminho de um novo boom.

“Não vemos essa perspec-
tiva no mercado de casas e 
apartamentos usados, pelo 
menos”, acrescenta, ao afir-
mar que o segmento de usa-
dos “continua extremamente 
dependente de financiamen-
to bancário ainda caro para a 
maioria das famílias que, se 
empregadas, não têm recur-
sos para bancar a parcela de 
entrada e têm salários com-
primidos numa Economia 
que patina e arrasta consigo 
uma legião de 12 milhões de 
desempregados”.

Em dezembro, 53,7% dos 
apartamentos e casas vendi-
dos tinham preço final de até 
R$ 400 mil, valor que tem 
oscilado muito pouco ao lon-
go dos meses.

O preço do metro quadra-
do da maioria dos imóveis 
vendidos, 59,09% do total, 

fixou-se em torno das faixas 
de até R$ 6 mil o metro qua-
drado, preço 50% inferior, 
em muitos casos, ao de imó-
veis novos ou em lançamen-
to de tamanho semelhante e 
localização similar.

O crédito bancário, ou a 
dificuldade de acesso a ele, 
é outro grande limitador da 
expansão mais robusta das 
vendas de imóveis usados. 
O presidente do Creci-SP 
lembra que, em dezembro, 
56,48% das unidades foram 
vendidas com pagamento à 
vista enquanto os financiados 
por bancos somaram 39,81%. 
“É um fato que tem se repe-
tido”, diz Viana Neto. “Em 
nove meses de 2019, o paga-
mento à vista sobrepujou as 
outras formas de venda, com 
os financiamentos bancários 
liderando em apenas três dos 
12 meses”, acrescenta.

O presidente do Creci-SP 
espera que, este ano, com a 

queda dos juros, mais bancos 
se disponham a ampliar as 
margens de concessão do cré-
dito imobiliário, “com finan-
ciamento de 90% do valor do 
imóvel ou até mesmo 100% e 
pagamento em prazos de até 
30 anos pois, afinal, como os 
próprios bancos dizem, não 
há jeito melhor de fidelizar 
um cliente do que lhe per-
mitindo o acesso à casa pró-
pria”, pondera Viana Neto.

Em dezembro, segundo 
a pesquisa Creci-SP, apenas 
3,7% dos imóveis usados fo-
ram vendidos com pagamen-
to parcelado pelos proprie-
tários, e não se registrou nas 
272 imobiliárias pesquisadas 
nenhuma compra feita com 
carta de crédito de consórcio.

Para vender, os donos dos 
imóveis concederam descon-
tos médios sobre os preços 
anunciados de 4,94% para 
aqueles situados em bairros 
da Zona B; de 6,81% para os 

da Zona C; de 5,88% para os 
da Zona D; e de 4,75% para 
os da Zona E. Foi em bairros 
da Zona C, como Jabaquara 
e Santana, que a pesquisa 
Creci-SP registrou o maior 
volume de vendas, 40,72% 
do total. Em segundo lugar, 
com 23,11% das vendas, fi-
cou a Zona B, que agrupa 
bairros como Aclimação e 
Pompeia; e, em terceiro, a 
Zona A, onde estão os Jar-
dins, como 17,6%.

O mesmo percentual de 
vendas (9,28%) foi registrado 
na Zona D, onde estão reuni-
dos bairros como Casa Verde 
e Jaguaré, e na Zona E, que 
tem agrupados bairros como 
Lauzane Paulista e M´Boi 
Mirim. Nas 272 imobiliárias 
consultadas, imóveis de pa-
drão construtivo médio fo-
ram os mais vendidos, como 
74% do total, seguidos pe-
los de padrão standard, com 
14%, e luxo, com 12%.
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GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA
DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A. 

CNPJ/MF nº 27.652.684/0001-62 - NIRE 33.300.278.575
Ata da Assembleia Geral Extraordinária de 29/04/2019

Data, Horário, Local: Aos 29/04/2019, às 13h, na sede da empresa. 
Presença: A totalidade. 3. Convocação: Dispensada a convocação nos 
termos do §4 do Artigo 124 da Lei n° 6.404/76. Mesa: Presidente: Luis José 
Rebello de Resende, Secretária: Ana Clara Monteiro Rodrigues. 
Deliberações Aprovadas: (i) Alterar a composição da Diretoria da 
Companhia para que esta deixe de ser composta por, no mínimo 2 e, no 
máximo, 11 membros e passe a ser composta por, no mínimo 2 e, no máximo, 
12 membros. (ii) Em virtude da deliberação acima, o artigo 6º do Estatuto 
Social da Companhia passa a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 6º - A 
Sociedade será administrada por uma diretoria composta de no mínimo 2 e, 
no máximo, 12 membros, todos com a denominação de Diretores sem 
designação especí ca, acionistas ou não, residentes no país, eleitos pela 
Assembleia Geral, com mandato de 3 anos,  ndo os quais deverão continuar 
no exercício dos seus cargos até a posse dos seus substitutos. § 1º - A 
investidura dos diretores far-se-á mediante lavratura de termo em livro 
próprio, após a homologação de seus nomes pelo Banco Central do Brasil, 
 cando dispensados da prestação de caução em garantia de suas gestões. 
§ 2º - As reuniões da diretoria serão sempre convocadas por qualquer dos
diretores. Para que possam se instalar e validamente deliberar, é necessária
a presença da maioria dos diretores que, na ocasião, estiverem no exercício
de seus cargos. As deliberações da diretoria constarão de atas lavradas no
Livro de Atas de Reuniões da Diretoria e serão tomadas por maioria de
votos.” (iii) Eleger para o cargo de Diretora sem Designação Específi ca, com
mandato até a posse dos que forem eleitos na AGO de 2020 da Companhia,
a Sra. Cintia Sant’ana de Oliveira, brasileira, solteira, engenheira de
produção, CNH 94420194, CPF/MF 026.654.557-22, residente no Rio de
Janeiro/RJ e com endereço comercial em São Paulo/SP; (iv) Em vista do
quando deliberado acima, a Diretoria da Companhia será composta por 12
Diretores, que terão mandato até a posse dos que foram eleitos na AGO de
2020: (a) Guilherme Charnaux Grumser, brasileiro, casado, empresário,
RG 099726523 IFP/RJ, CPF/MF 023.406.007-74, residente e domiciliado no
Rio de Janeiro/RJ, na Praia de Botafogo, nº 228, 9º andar, Botafogo, CEP
22250-906; (b) Evandro Luiz de Almeida Pereira, brasileiro, casado,
empresário, RG 50.763.000-2 SESP/ES, CPF/MF 015.165.927-35, residente
e domiciliado em São Paulo/SP, Rua Surubim, 373, 1º andar, Cidade
Monções; (c) Ana Clara Monteiro Rodrigues, brasileira, solteira, empresária,
RG 27.211.000-00, CPF/MF 282.568.988-28, residente e domiciliada em São
Paulo/SP, com endereço comercial na Rua Surubim, 373, 1º andar, Cidade
Monções; (d) José Carlos Jacintho de Campos Junior, brasileiro, casado,
empresário, RG 22965144-6 SSP/SP, CPF/MF 053.517.777-11, residente e
domiciliado no Rio de Janeiro/RJ, com endereço comercial na Praia de
Botafogo, nº 228, 9º andar, Botafogo; (e) Ronaldo Torturella Faria, brasileiro,
divorciado, analista de sistemas, RG 009522009-1 DIC/RJ, CPF/MF
089.130.317-01, residente e domiciliado no Rio de Janeiro/RJ, com endereço
comercial na Praia de Botafogo, 228, 9° andar, Botafogo; (f) Luis José
Rebello de Resende, brasileiro, casado, analista de sistemas, RG 08707084-
3 IFP/RJ, CPF/MF 025.873.447-78, residente e domiciliado em São Paulo/
SP, com endereço comercial na Rua Surubim, 373, 1º andar, Cidade Monções
(g) Luis Felipe Lima Costa, brasileiro, casado, administrador de empresas,
RG 11.875.173-4 IFP/RJ, CPF/MF 080.739.557-92, residente e domiciliado
no Rio de Janeiro/RJ, com endereço comercial na Praia de Botafogo, 228, 9º
andar, Botafogo; (h) Claudio Pracownik, brasileiro, casado, advogado,
OAB/RJ 72.422, CPF/MF 001.189.617-56, residente e domiciliado no Rio de
Janeiro/RJ, com endereço comercial na Praia de Botafogo, nº 228, 9º andar,
Botafogo; (i) Cláudia Simon Simonsen, brasileira, casada, arquiteta, RG
19.419.313-5 SSP/SP, CPF/MF 311.608.868-30, residente e domiciliada em
São Paulo/SP, com endereço comercial na Rua Surubim, 373, 1º andar,
conjunto 12 – parte, Brooklin Novo; (j) Mariana Correlo Jobim Mallet,
brasileira, casada, administradora de empresas, RG 10883251-0 IFP/RJ,
CPF/MF 092.594.117-42, residente e domiciliada em São Paulo/SP, com
endereço comercial na Rua Surubim, 373, 1º andar, Cidade Monções; e (k)
Alexandre Thiede Donini, brasileiro, casado, administrador de empresas,
RG 29.635.285-8 - SSP/SP, CPF/MF 342.778.688-94, residente e domiciliado
em São Paulo/SP, com endereço comercial na Rua Surubim, 373, 1º andar,
Cidade Monções; e (l) Cintia Sant’ana de Oliveira, brasileira, solteira,
engenheira de produção, CNH 94420194, CPF/MF 026.654.557-22,
residente no Rio de Janeiro/RJ e endereço comercial em São Paulo/SP. (i)
Estabelecer que caberá à Diretora ora eleita, Sra. Cintia Sant’ana de
Oliveira, acima qualifi cada, a representação da Companhia perante a
Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), nos termos do artigo 4º, inciso III,
e artigo 30, inciso II, da Instrução CVM 558, de 26/03/2015, conforme
alterada, no que diz respeito à responsabilidade pela administração fi duciária
de carteiras de valores mobiliários e pela distribuição de fundos de
investimentos futuramente administrados pela Companhia, sendo esta
autorizada a prestar serviços de administração de carteira de valores
mobiliários nos termos do Ato Declaratório nº 15.333, de 4/11/2016, publicado
no DOU, Seção 1, página 48, em 14/11/2016, independentemente da
responsabilidade de todos os acionistas perante a mencionada autarquia,
substituindo expressamente a indicação do Sr. Guilherme Charnaux
Grumser; (ii) A posse da Diretora ora eleita fi ca condicionada à prévia
homologação de seu nome pelo Banco Central do Brasil. A Diretora ora eleita
tomará posse mediante assinatura do termo de posse a ser lavrado no Livro
de Registro de Atas de Reuniões da Diretoria da Companhia. (iii) Aprovado
pelo acionista representando a totalidade das ações da Companhia a
dispensa da consolidação do estatuto social da Companhia. Encerramento:
Nada mais. Acionista: Brasil Plural S.A. Banco Múltiplo, representado por
seus diretores Rodolfo Riechert e André Schwartz. Rio de Janeiro, 29/04/2019.
Mesa: Luis José Rebello de Resende - Presidente, Ana Clara Monteiro
Rodrigues - Secretária. JUCERJA nº 00003728426 em 20/08/2019.
Bernardo Feijó Sampaio Berwanger - Secretário Geral. JUCESP nº
545.919/19-8 em 16/10/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

PLURAPP SOLUÇÕES E SERVIÇOS S.A.
CNPJ/MF nº 20.685.440/0001-37 - NIRE 333003159-85
Extrato da Ata de Assembleia Geral Extraordinária

Data, Horário, Local: 20.09.2019, às 10h, na sede, Rio de Janeiro/RJ, 
Praia de Botafogo, 228, 9º andar, sala 903 – parte, Botafogo. Convocação: 
Editais de convocação publicados no jornal Diário do Acionista, nas 
edições dos dias 12, 13, 14, 15 e 16.09.2019, respectivamente nas páginas 
3, 2 e 3; e no DOERJ, nas edições dos dias 12, 13, e 16 de setembro 
de 2019, respectivamente nas páginas 6, 4 e 6. Presença: 88,95% da 
totalidade das ações. Mesa: Bernardo Nolasco, como Presidente; e 
Alexandre Moreira Conde como – Secretário. Deliberações Aprovadas: 
88,95% das ações com direito a voto da Companhia, aprovaram as 
seguintes deliberações: A redução do capital social da Companhia, no 
valor de R$ 676.002,00, por julgá-lo excessivo em relação às atividades 
da Companhia, sendo que (a) R$ 600.000,00 é referente ao capital social 
subscrito pela acionista Brasil Plural Empreendimentos e Participações 
Ltda., e por ela ainda não integralizado, conforme Assembleia Geral de 
Acionistas da Companhia realizada em 24.09.2015, cuja respectiva ata 
foi registrada na JUCERJA nº 00002829854, em 26.10.2015, fi cando 
portanto a referida acionista dispensada da obrigação de integralizar tal 
valor e não havendo, consequentemente, devolução de capital social no 
referido valor à acionista, nos termos do artigo 174, caput, da Lei 6.404/76; 
e (b) R$ 76.002,00 será restituído em dinheiro aos demais acionistas da 
Companhia, na proporção de suas respectivas participações no capital 
social da Companhia, bem como o consequente cancelamento de 
676.002 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal de emissão 
da Companhia, sendo (i) 600.000 ações subscritas pela acionista Brasil 
Plural Empreendimentos e Participações Ltda. em referida Assembleia 
Geral de Acionistas da Companhia realizada em 24.10.2015, ao preço 
de emissão de R$ 1,00 cada uma, e por ela ainda não integralizadas; e 
(ii) 76.002 ações subscritas e integralizadas pelos demais acionistas da
Companhia, na proporção de suas respectivas participações no capital
social da Companhia. Diante do quanto acima deliberado, o capital social
da Companhia passa de R$ 5.336.700,00, representado por 2.360.826
ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, totalmente subscritas
e parcialmente integralizadas, para R$ 4.660.698,00, representado por
1.684.824 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, totalmente
subscritas e integralizadas em moeda corrente nacional. Em vista da
deliberação constante do item 6.1 acima, a alteração da redação do Artigo
5º do Estatuto Social da Companhia, que passará a vigorar com a seguinte
redação: “Artigo 5º. O capital social é de R$ 4.660.698,00, representado
por 1.684.824 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal,
totalmente subscritas e integralizadas em moeda corrente nacional.”
Consignar que a redução de capital ora deliberada se tornará efetiva
após o decurso do prazo de 60 dias contados da publicação da ata que
se refere a esta Assembleia Geral. Encerramento: Nada mais. Rio de
Janeiro, 20.09.2019. Mesa: Bernardo Nolasco - Presidente; Alexandre
Moreira Conde. Secretário. Acionista: Brasil Plural Empreendimentos e
Participações Ltda. Bernardo Nolasco Rocha; Claudio Pracownik. JUCERJA 
nº 00003812860 em 25/11/2019. Bernardo Feijó Sampaio Berwanger -
Secretário Geral.

SPE 31 SANTOS EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO S.A.
CNPJ/ME 18.833.366/0001-07 - NIRE 35.300.464.524

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA DE ACIONISTAS

Ficam os senhores acionistas da SPE31 Santos Empreendimento Imobiliário
S.A., sociedade por ações com sede na Cidade de Osvaldo Cruz, Estado de São 
Paulo, na Avenida Felipe Carmona, nº 1.595, salas 7 e 8, Centro, CEP 17.700-000, 
inscrita no CNPJ/ME sob o nº 13.218.518/0001-48 (“Companhia”), convocados para 
participar da Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas da Companhia, que será 
realizada na Avenida Marechal Câmara, nº 160, Sala 1519 (Parte), Centro, Cidade 
do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP 20.020-907, novo endereço da 
sede social da Companhia, no dia 13 de março de 2020, às 10h00min, tendo por 
objeto a seguinte Ordem do Dia: (a) aprovar a alteração do endereço da sede social 
da Companhia e a consequente alteração dos Artigos 2º e 40 do Estatuto Social da 
Companhia; (b) aprovar a alteração dos jornais onde serão realizadas as publicações 
da Companhia; (c) aprovar a alteração do objeto social da Companhia a consequente 
alteração do Artigo 3 do Estatuto Social da Companhia; (d) aprovar a alteração da 
redação do caput do Artigo 9 do Estatuto Social da Companhia para consignar que 
os acionistas poderão participar de assembleias gerais da Companhia por meio de 
conferência telefônica, videoconferência ou por qualquer outro meio de comunicação 
que permita a interação com os demais acionistas; (e) aprovar a alteração do prazo 
de mandato unificado do Conselho de Administração da Companhia e a conse-
quente alteração do caput do Artigo 13 do Estatuto Social da Companhia; (f) aprovar 
a alteração do prazo de mandato dos Diretores da Companhia e a consequente 
alteração do caput do Artigo 23 do Estatuto Social da Companhia; (g) aprovar a 
eleição ou reeleição, conforme o caso, dos membros do Conselho de Administração 
da Companhia; e (h) aprovar a consolidação do Estatuto Social da Companhia, em 
razão das alterações constantes dos itens anteriores. Rio de Janeiro, 28 de fevereiro 
de 2020. Brasil Equity Properties Fundo de Investimento em Participações 
Multiestratégia, (por: BRPP Gestão de Produtos Estruturados Ltda.). Fabio Vilela 
de Morais, Membro Efetivo do Conselho de Administração 

JUÍZO DE DIREITO DA 46ª VARA CÍVEL DO RIO DE JANEIRO
EDITAL de 1º e 2º Leilão Presencial e Intimação, 

extraídos dos autos da Ação de E
XECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, movida por 

CÂMARA DE COMERCIO E INDÚSTRIA DO BRASIL LTDA 
em face de MARILEA SOUZA DA CRUZ ROSA, 

processo nº 0328518-94.2015.8.19-0001, na forma abaixo:
O Dr. LEONARDO RODRIGUES DA SILVA PICANÇO, Juiz da Vara 
acima, FAZ SABER por este Edital com prazo de 5 dias, a todos os 
interessados especialmente a MARILEA SOUZA DA CRUZ ROSA, 
que em 12/03/2020, às 13:00 hs, no Átrio do Fórum do Rio de 
Janeiro, a Av. Erasmo Braga nº 115, térreo, hall dos elevadores, o 
Leiloeiro MARIO MILTON B. RICART, venderá acima da avaliação, 
não havendo licitantes no dia 19/03/2020, no mesmo local e hora, 
a quem mais oferecer, na forma do art. 891 § único do NCPC, o 
imóvel registrado no 8º RGI, matrícula nº 91009-A, Rua Rio Claro – 
nº 57 – Oswaldo Cruz - RJ, avaliado as fls. 215/216 em 09/01/2018, 
por R$ 210.000,00. As certidões serão lidas no ato do pregão, 
assim como informações sobre débitos, etc. Pagamentos: à vista 
conf. art. 892 do CPC, 5% ao leiloeiro e custas de 1%, ocorrendo 
arrematação, adjudicação ou remição. Para conhecimento de 
todos foi expedido este, outro na integra estará afixado no local 
de costume e na sede do juízo e nos autos, ficando o executado 
ciente da Hasta Pública, se este não for encontrado pelo Sr. Oficial 
de Justiça, suprindo assim a exigência contida no Art. 889 inciso 
I do NCPC. Dado e passado nesta cidade, em 10/02/2020. Eu, 
Gisele Fernandes Magalhães Albuquerque, Chefe de Serventia, 
o fiz digitar e subscrevo. (ass) Dr. LEONARDO RODRIGUES DA 
SILVA PICANÇO - Juiz de Direito.

JUÍZO DE DIREITO DA 39ª VARA CÍVEL DO RIO DE JANEIRO
EDITAL de 1º e 2º Leilão Presencial e Intimação, 
extraídos dos autos da Ação SUMÁRIA, movida 

por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO BARÃO DE DRUMOND 
em face de ESPÓLIO DE LUIZA DE OLIVEIRA SOUZA, 

processo nº 0161976-04.2006.8.19.0001, na forma abaixo:
O Dr. LUIZ ANTONIO VALIERA DO NASCIMENTO, Juiz da Vara 
acima, FAZ SABER por este Edital com prazo de 5 dias, a todos os 
interessados especialmente a ESPÓLIO DE LUIZA DE OLIVEIRA 
SOUZA, representante legal LEILA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA 
TAVARES, que em 13/03/20, às 13:10 hs., no Átrio do Fórum do Rio 
de Janeiro, a Av. Erasmo Braga nº 115, térreo, hall dos elevadores, o 
Leiloeiro MARIO MILTON B. RICART, venderá acima da avaliação, 
não havendo licitantes no dia 20/03/20, no mesmo local e hora, a 
quem mais oferecer, acima de 70% da avaliação, conforme despacho 
de fls. 338, o DIREITO E AÇÃO do imóvel registrado no 10º RGI, 
matrícula nº 9291, Rua Visconde de Santa Isabel nº 186 apto 201 
– Vila Isabel - RJ, avaliado as fls. 311/312 em 18/12/2017, por R$ 
405.000,00. As certidões serão lidas no ato do pregão, assim como 
informações sobre débitos, etc. Pagamentos: à vista conf. art. 892 
do CPC, 5% ao leiloeiro e custas de 1%, ocorrendo arrematação, 
adjudicação ou remição. Para conhecimento de todos foi expedido 
este, outro na integra estará afixado no local de costume e na sede 
do juízo e nos autos, ficando o executado ciente da Hasta Pública, 
se este não for encontrado pelo Sr. Oficial de Justiça, suprindo assim 
a exigência contida no Art. 889 inciso I do NCPC. Dado e passado 
nesta cidade, em 12/02/2020. Eu, Rosely Rodrigues Antunes, Chefe 
de Serventia, o fiz digitar e subscrevo. (ass) Dr. LUIZ ANTONIO 
VALIERA DO NASCINENTO, Juiz de Direito.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA PRIMEIRA ASSEMBLEIA 
GERAL ORDINÁRIA DE 2020 DA COOPGRU COOPERATIVA DE 

CONSUMO DE ALIMENTOS E BEBIDAS DOS PROPAGANDISTAS E 
VENDEDORES DO ESTADO DE SÃO PAULO/SP.

O Diretor Presidente da COOPGRU COOPERATIVA DE CONSUMO DE 
ALIMENTOS E BEBIDAS DOS PROPAGANDISTAS E VENDEDORES 
DO ESTADO DE SÃO PAULO/SP, CNPJ 35.350.864/0001-18, NIRE nº 
3540018919-3, Inscrição Estadual nº 127.025.316.114, com sede na  Rua 
Major Benjamim Franco nº 735, sala 10, Jardim Vitória, Arujá/SP, CEP 
07400-590, convida a presença de todo o quadro societário composto de 
(20) vinte cooperantes para comparecer em sua sede no dia 14 de março 
de 2020 (Sábado) com primeira chamada as 14:00h, segunda chamada 
as 15:00h e terceira e última chamada as 16:00h, para participar da 
PRIMEIRA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE 2020 em cumprimento 
ao Artigo 44º da Lei 5.764/71, onde uma cópia deste edital também será 
afixado em local visível na sede da cooperativa e uma cópia enviada por 
circular via e-mail para todo o quadro social, para deliberar, votar, aprovar 
ou não com número estatutário legal, os assuntos constantes deste Edital, 
quais sejam: (1) A prestação de contas dos órgãos diretivos da cooperativa 
no exercício 2019; (2) O balanço e da destinação das sobras apuradas 
ou rateio das perdas decorrentes, caso exista, com todos os relatórios 
comprovatórios necessários no exercício 2019 e (3) Efetuar a eleição com 
rodízio obrigatório anual de 2/3 dos componentes do Conselho Fiscal para 
o exercício 2020/2021. Arujá/SP, 26 de fevereiro de 2020. 

Saulo Martins Miguelão, 
CPF 195.132.478- 13 - Diretor Presidente.

CONCESSIONÁRIA ÁGUAS
DE JUTURNAÍBA S/A

CNPJ nº 02.013.199/0001-18
NIRE 33.3.0016564-9

Aviso aos Acionistas. Comunica-
mos que se encontram à disposição 
dos Srs. Acionistas, na sede da socie-
dade à Rodovia Amaral Peixoto, s/n, 
Km 91, Bananeiras, Araruama/RJ, os 
documentos a que se refere o art. 133, 
da Lei nº 6.404/76, referentes ao exer-
cício social encerrado em 31/12/2019. 
Araruama, 02/03/2020. Carlos Alberto 
Vieira Gontijo - Diretor. Leonardo das 
Chagas Righetto - Diretor.

ÁGUAS DO PARAÍBA S/A
CNPJ nº 01.280.003/0001-99

NIRE 33.3.0016334-4
Aviso aos Acionistas. Comunica-
mos que se encontram à disposi-
ção dos Srs. Acionistas, na sede da 
sociedade à Av. Dr. José Alves de 
Azevedo nº 233, Centro, Campos 
dos Goytacazes/RJ, os documentos 
a que se refere o art. 133, da Lei nº 
6.404/76, referentes ao exercício so-
cial encerrado em 31/12/2019. Cam-
pos dos Goytacazes, 02/03/2020. 
Marcio Salles Gomes - Diretor. Jus-
celio Azevedo de Souza - Diretor.

JUÍZO DE DIREITO DA 39ª VARA CÍVEL DO RIO DE JANEIRO
EDITAL de 1º e 2º Leilão Presencial e Intimação, extraídos 

dos autos da Ação SUMÁRIA, movida por CONDOMÍNIO DO 
EDIFÍCIO HENRY GARAGE em face de JULIA DE OLIVEIRA, 

processo nº 014459920-2006.8.19.0001, na forma abaixo:
O Dr. LUIZ ANTONIO VALIERA DO NASCIMENTO, Juiz da 
Vara acima, FAZ SABER por este Edital com prazo de 5 dias, 
a todos os interessados especialmente a JULIA DE OLIVEIRA, 
que em 13/03/20, às 13:00 hs., no Átrio do Fórum do Rio de 
Janeiro, a Av. Erasmo Braga nº 115, térreo, hall dos elevadores, 
o Leiloeiro MARIO MILTON B. RICART, venderá acima da 
avaliação, não havendo licitantes no dia 20/03/20, no mesmo 
local e hora, a quem mais oferecer, pelo preço mínimo de 60% 
do valor da avaliação, conforme decisão de fls. 367, o imóvel 
registrado no 7º RGI, matrícula nº 43810, Vaga de garagem do 
Edifício na Rua Senador Dantas nº 71 – Centro - RJ, avaliado 
as fls. 359/360 em 25/09/2019, por R$ 28.000,00. As certidões 
serão lidas no ato do pregão, assim como informações sobre 
débitos, etc. Pagamentos: à vista conf. art. 892 do CPC, 5% ao 
leiloeiro e custas de 1%, ocorrendo arrematação, adjudicação ou 
remição. Para conhecimento de todos foi expedido este, outro na 
integra estará afixado no local de costume e na sede do juízo e 
nos autos, ficando o executado ciente da Hasta Pública, se este 
não for encontrado pelo Sr. Oficial de Justiça, suprindo assim a 
exigência contida no Art. 889 inciso I do NCPC. Dado e passado 
nesta cidade, em 16/01/2020. Eu, Rosely Rodrigues Antunes, 
Chefe de Serventia, o fiz digitar e subscrevo. (ass) Dr. LUIZ 
ANTONIO VALIERA DO NASCINENTO, Juiz de Direito.

Governo pretende privatizar 22 aeroportos até o final do ano
Anac faz primeira 
audiência pública 
da 6ª rodada de 
concessão de 
aeroportos

A Agência Nacional de 
Aviação Civil (Anac) reali-
zou nesta segunda-feira, em 
Goiânia, a primeira das qua-
tro audiências públicas pre-
senciais referente à 6ª rodada 
de concessão de aeroportos. 
Concedidos em blocos, o 
processo licitatório conta-
rá até o final do ano com o 
leilão de 22 aeroportos das 
áreas Sul, Central e Norte 
do país. As audiências fazem 
parte do processo de consul-
ta pública para privatização 
dos terminais.

O governo brasileiro pre-
tende realizar o leilão dos 
aeroportos de Congonhas e 
Santos Dumont entre o final 
de 2021 e início de 2022. 
A expectativa do governo 
é deixar de administrar os 
terminais aeroportuários no 
país até meados de 2022. 

O ministro da Infraestru-
tura, Tarcísio de Freitas, vem 

dizendo em suas declarações 
sobre a privatização que o 
Governo Federal pretende 
entregar para a iniciativa pri-
vada 53 aeroportos até 2021. 
“Além das concessões dos 
aeroportos operados pela In-
fraero, o governo pretende 
investir no desenvolvimen-
to da aviação regional”. Em 
2019, foram licitados 12 ae-
roportos.

Segundo a Anac, a pri-
meira audiência teve por 
objetivo apresentar, esclare-
cer dúvidas e receber contri-
buições a respeito do edital 
e contrato de concessão. A 
primeira audiência presen-
cial focou na apresentação 
de informações referentes ao 
Bloco Central, que reúne os 
aeroportos de Goiânia (GO), 
Palmas (TO), Teresina (PI), 
Petrolina (PE), São Luís e 
Imperatriz (MA).

A contribuição inicial mí-
nima é de R$ 49,7 milhões. 
O valor estimado para todo 
o contrato de concessão é
de R$ 4,5 bilhões. Dados 
divulgados pela agência re-
guladora mostram que os 
aeroportos do Bloco Central 
movimentaram 7,3 milhões 
de passageiros do transpor-
te regular no ano passado. 
O número representa 3,5% 
da movimentação em todo o 
país.

As contribuições realiza-
das durante o evento foram 
comentadas pela Anac. Ao
final do processo de consul-
ta pública, as manifestações 
realizadas nas audiências 
públicas serão formalmente 
respondidas pela agência. O 
evento contou com a parti-
cipação de órgãos públicos, 
empresas privadas e socie-
dade civil.

Etapas

O processo licitatório da 
6ª rodada de concessão de 
aeroportos teve início em 
maio de 2019, com a publi-
cação, por meio do Diário 
Oficial da União (DOU), 
dos 22 aeroportos a serem 
concedidos. No 2º trimestre 
de 2019, houve o chama-
mento público para a reali-
zação dos Estudos de Viabi-
lidade Técnica, Econômica 
e Ambiental (EVTEAs). A 
etapa seguinte foi a avalia-
ção e seleção dos EVTEAs, 
ocorrida no 4ª semestre do 
ano passado. A fase atual 
é a de realização de audi-
ência pública com término 
previsto para 30 de março 
deste ano.

Outras sessões presenciais 
acontecerão em Manaus 
(6/3), Curitiba (9/3) e Bra-
sília (11/3). Juntos, os ter-

minais respondem por 11% 
dos passageiros pagos movi-
mentados no mercado brasi-
leiro de transporte aéreo. Em 
2019, foram 23,9 milhões de 
embarques e desembarques. 
A duração dos contratos de 
concessão de todos os aero-
portos é de 30 anos.

Como parte do processo 
regulatório de concessão, as 
audiências presenciais são 
uma oportunidade para que 
as partes interessadas pos-
sam apresentar sugestões de 
alteração do edital, manifes-
tar dúvidas e fazer críticas ao 
documento.

Bloco Central

Assim como na última ro-
dada, um mesmo proponente 
pode arrematar os três blo-
cos. A concessionária deverá 
ter em sua composição um 
operador aeroportuário com, 
no mínimo, 15% de partici-
pação societária e experiên-
cia de 1 um ano no proces-
samento de pelo menos 1 
milhão de passageiros para 
os blocos Central e Norte, 
e 5 milhões de passageiros 
para o Bloco Sul.

A exemplo da 5ª rodada 
de concessões, a 6ª rodada 
propõe regulação flexível, 
compatível e proporcional 
ao porte de cada aeroporto 

em relação a tarifas, investi-
mentos e qualidade dos ser-
viços. A exigência quanto ao 
nível de serviço será aderen-
te à realidade de cada aero-
porto, sem que se abra mão 
de um melhor atendimento 
ao usuário.

Também como na última 
rodada, não haverá par-
ticipação da Infraero nos 
aeroportos e um mesmo 
proponente pode arrematar 
os três blocos. A concessio-
nária participante do leilão 
deverá ter em sua composi-
ção um operador aeroportu-
ário com, no mínimo, 15% 
de participação societária. 
Para concorrer ao leilão 
dos blocos Central e Norte, 
a participante precisa ainda 
ter experiência mínima de 
um ano no processamento 
de pelo menos 1 milhão de 
passageiros. Para o bloco 
Sul, a exigência de expe-
riência mínima de um ano 
no processamento de pelo 
menos 5 milhões de passa-
geiros.

Outros blocos

A audiência do bloco sul 
acontece no dia 6 de mar-
ço. Esse é composto por 
nove aeroportos: Curitiba, 
Foz do Iguaçu, Londrina e 
Bacacheri, no Paraná; Na-

vegantes e Joinville, em 
Santa Catarina; e Pelotas, 
Uruguaiana e Bagé, no Rio 
Grande do Sul. A contribui-
ção inicial mínima é de R$ 
516.278.067,20 (quinhen-
tos e dezesseis milhões, 
duzentos e setenta e oito 
mil e sessenta e sete reais 
e vinte centavos). O valor 
estimado para todo o con-
trato da concessão é de: 
R$ 8.954.000.938,86 (oito 
bilhões, novecentos e cin-
quenta e quatro milhões, 
novecentos e trinta e oito 
reais e setenta e trinta e 
nove centavos).

O bloco norte terá audi-
ência no dia 11 deste mês. 
Reúne Manaus, Tabatinga 
e Tefé, no Amazonas; Rio 
Branco e Cruzeiro do Sul, 
no Acre; Porto Velho (RO) e 
Boa Vista (RR), totalizando 
sete terminais. A contribui-
ção inicial mínima é de R$ 
43.736.988,96 (quarenta e 
três milhões, setecentos e 
trinta e seis mil, novecen-
tos e oitenta e oito reais e 
noventa e seis centavos). O 
valor estimado para todo o 
contrato da concessão é de: 
R$ 4.058.068.961,41 (qua-
tro bilhões, cinquenta e oito 
milhões, sessenta e oito mil, 
novecentos e sessenta e um 
reais e quarenta e um centa-
vos).



FinanceiroMonitor Mercantil  n Terça-feira, 3 de março de 2020 7

CVC encontra erros que podem 
impactar em R$ 250 mi

A CVC encontrou indícios de erros e irregularidades 
contábeis nos valores transferidos a operadores turísticos, 
entre 2015 e 2019, e que devem chegar a aproximadamente 
R$ 250 milhões, causando impactos no balanço do quarto 
trimestre do ano passado. A operadora turística comunicou 
ao mercado que, caso sejam confirmados, esses erros ob-
rigarão a realização de ajustes contábeis significativos nos 
resultados reportados, pois ocorreram na diferença entre 
valores provisionados no momento em que foram contrat-
ados os serviços turísticos e valores que foram efetiva-
mente desembolsados aos fornecedores após a realização 
das viagens. A companhia ressalta que a descoberta não 
alterará sua posição atual de caixa, mas determinou uma 
apuração independente pelo Comitê de Auditoria. 

Para os analistas do Bradesco BBI, tal fato é negativo 
para a empresa, significando que o lucro antes de juros, 
impostos, depreciação e amortização (Ebitda) foi super-
estimado na mesma magnitude de R$ 250 milhões para o 
período, e que a receita líquida também foi superestimada 
em R$ 165 milhões (ao redor de 8%) para o quadriênio. 
Destacam, o fato da geração de caixa não ter sido afetada, 
pois os fornecedores foram pagos corretamente e a receita 
superestimada foi equiparada por um capital da mesma 
magnitude.

O importante é que os técnicos da casa de análise se 
mantém construtivos em relação à CVC na expectativa do 
final do primeiro trimestre, porque as vendas se deteriora-
ram em março do ano passado. E, pelas suas ações terem 
sofrido desvalorização de 41% nos últimos doze meses, pr 
causa da alta do dólar e depois pelo surto do coronavírus 
que reduziu as vendas de viagens, a cotação deve se recu-
perar no futuro, pois a companhiia seguirá como operado-
ra líder de turismo no Brasil. W estabeleceram a classifica-
ção de acima da média), com preço-alvo de R$ 42,00 para 
2020, com pottencial de valorização em torno de 70%.

No pregão dessa segunda-feira, as ações da CVC sofre-
ram desvalorização de mais de 12,90% e foram cotadas a 
até R$ 21,95.

Eneva quer a AES Tietê
A Eneva, com controle compartilhado pelos fundos 

Cambuhy I, Moreira Sales, e do BTG Pactual, propôs a 
AES Tietê, do grupo norte-americano AES, uma combina-
ção de negócios entre as companhias que resultaria na cri-
ação de um dos três gigantes no setor de geração brasileiro 
de energia. Para a Eneva, a oferta apresentada ao Conselho 
de Administração da empresa paulista de energia, visa a 
unificação das bases acionárias em uma companhia aberta 
listada no Novo Mercado da B3, com sólido portfólio de 
ativos, recursos complementares e potencial de se benefi-
ciar de significativas sinergias operacionais e financeiras. 
Por causa disso, as units da AES Tietê subiram mais de 
20% passando da cotação de R$ 18,35, Eneva valorizaram 
5,29%, e foram a R$ 45,01.

A proposta está sujeita à aprovação dos acionistas da 
Eneva e da AES Tietê reunidos em assembleia geral; à 
aprovação prévia do Conselho Administrativo de Defesa 
Econômica e à aprovação prévia da Agência Nacional de 
Energia Elétrica. A operação se baseia na troca de 0,0461 
ações ordinárias de da Eneva para ação ordinária ou pref-
erencial da AES Tietê ou de 0,2305 por unit, mais uma 
parcela em dinheiro total de R$ 2,75 bilhões, equivalente 
a R$ 1,38 por cada ação ordinária ou preferencial ou R$ 
6,89 por unit. A relação de troca contemplaria prêmio de 
13,3% sobre o preço de fechamento das ações da AES 
Tietê no pregão anterior à proposta.

Hypera comprou os remédios da Takeda
As ações da Hypera subiram 11% no primeiro pregão 

da semana, ultrapassando os R$ 40, só porque a em-
presa confirmou que comprou por US$ 825 milhões, 
ou R$ 3,7 bilhões, o portfólio de 18 medicamentos sem 
prescrição da japonesa Takeda Pharmaceutical Interna-
tional, depois de assegurar com um consórcio de ban-
cos, linhas de crédito de R$ 3,5 bilhões para financiar 
a aquisição. Entre os remédios adquiridos pela estão o 
Neosaldina, Dramin e Nesina e a venda dos adquiridos 
gerou um faturamento de R$ 900 milhões no Brasil e 
no México, no ano passado, sendo que os brasileiros 
foram responsáveis por 83% do valor. A aquisição será 
concluída até o final deste ano. 

Para os analistas do Bradesco BBI, a aquisição dos re-
médios é bem-vinda por ampliar o portfólio da farmacêu-
tica e gerará sinergias avaliadas em R$ 280 milhões, 
destacando que a produção deles, como o Dramin e a Neo-
saldina será transferida para a fábrica de Anápolis, onde os 
incentivos fiscais tornam os custos menores que em São 
Paulo. Mas ressaltam que, apesar da aquisição, ainda ex-
iste cenário desafiador para a Hypera, com as margens sob 
pressão porque a empresa é obrigada a investir em mar-
keting para acelerar o crescimento. Assim, mantiveram a 
classificação como Neutra e o preço-alvo em R$ 36,00, 
uma alta de 4% sobre o preço de fechamento na B3 no 
pregão da última sexta-feira. 

Pelo visto, houve uma euforia exagerada.

Analistas do UBS Wealth acreditam nas ações
Para os analistas do UBS Wealth Management a classi-

ficação dos papéis pós e pré-fixados continua como abaixo 
da média do mercado, enquanto as das ações, principal-
mente das brasileiras, estão com uma exposição muito 
acima da média do mercado. E alertam que, a forte queda 
dos mercados mundiais na última semana, apesar de ter 
assustado parte dos investidores, não deve ser considerada 
como um divisor de águas em termos de fundamentos e 
perspectivas. Na visão da equipe do UBS Wealth Manage-
ment, o movimento de aversão a risco fez parte de uma 
correção dentro do esperado e a avaliação do mercado de 
ações brasileiro segue positiva; 

SERVIÇOS DE PETRÓLEO CONSTELLATION PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 12.045.924/0001-93 - NIRE 33.300.293.531

COMPANHIA FECHADA
Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 16 de 
Outubro de 2019. 1. Local, Dia e Hora: Aos dezesseis dias do mês de 
outubro de 2019, às 11:00 horas, na sede da Serviços de Petróleo Cons-
tellation Participações S.A. (“Companhia”), na Cidade do Rio de Janeiro, 
Estado do Rio de Janeiro, na Av. Presidente Antônio Carlos nº 51, sala 601 
(parte), Centro, CEP: 20020-010. 2. Convocação e Presença: Dispensadas 
as formalidades de convocação em virtude da presença do acionista repre-
sentando a totalidade do capital social, conforme disposto no artigo 124, §4º 
da Lei nº 6.404/76 (“Lei das Sociedades por Ações”), conforme assinaturas 
constantes do Livro de Presença de Acionistas. 3. Publicação: As demons-
trações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2018 
foram publicadas no dia 22 de julho de 2019, Edição de 22 de julho de 2019, 
nº 135, Parte V, Página 6 do Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e na 
Edição de 20, 21 e 22 de julho de 2019, do Jornal Monitor Mercantil, Página 
6. 4. Mesa: Presidente: José Augusto Fernandes Filho e Secretário: Valdir
Moreira Bufon. 5. Ordem do Dia: 5.1 Em Assembleia Geral Ordinária: (i)
Tomar as contas dos administradores e examinar, discutir e votar as de-
monstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2018; (ii) Deliberar sobre a destinação do resultado apurado
no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018; 5.2 Em Assembleia
Geral Extraordinária: (i) Aprovar a consolidação do Estatuto Social da
Companhia. 6. Deliberações: Instalada a Assembleia na forma do Estatuto
Social da Companhia e dispensada a leitura da ordem do dia, foi deliberado, 
pela unanimidade dos presentes, que a ata desta Assembleia fosse lavrada
na forma sumária, nos termos do artigo 130, §1º, da Lei nº 6.404/76 (“Lei
de Sociedade por Ações”). Após análise das matérias da agenda, foram
aprovadas, por unanimidade: 6.1 Em Assembleia Geral Ordinária: (i) as
contas dos administradores, as demonstrações financeiras referentes ao
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018; (ii) a proposta da
administração quanto à destinação do lucro apurado no exercício do ano de
2018 no valor de R$ 33.286.865,18 (trinta e três milhões, duzentos e oitenta
e seis mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e dezoito centavos), onde: a)
R$ 1.664.343,26 (um milhão, seiscentos e sessenta e quatro mil, trezentos
e quarenta e três reais e vinte e seis centavos) serão destinados à conta de
Reserva Legal; b) R$ 1.012.228,01 (um milhão, doze mil, duzentos e vinte e
oito reais e um centavo) relativos ao Dividendo Obrigatório, em face do art. 
202, §§ 4º e 5º da Lei nº 6.404/76 (“Lei de Sociedade por Ações”), valor que
será mantido em conta de Reserva Especial e sua distribuição será delibe-
rada extraordinariamente; e c) R$ 30.610.293,93 (trinta milhões, seiscentos
e dez mil, duzentos e noventa e três reais e noventa e três centavos) serão
destinados à conta de Reserva para Investimentos. 6.2 Em Assembleia
Geral Extraordinária: (i) a consolidação do Estatuto Social da Companhia,
nos termos do anexo II. 7. Relação dos Acionistas presentes à Assem-
bleia Geral Ordinária, realizada em 02 de outubro de 2019:

Acionista Ações Ordinárias
Constellation Overseas Ltd. 145.338.930

Valdir Moreira Bufon 01
TOTAL 145.338.931

8. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a assembleia,
que lida e aprovada, é assinada por todos os presentes. 9. Assinaturas:
Presidente: José Augusto Fernandes Filho e Secretário: Valdir Moreira Bu-
fon; Acionistas: Constellation Overseas Ltd. e Valdir Moreira Bufon. Mesa:
José Augusto Fernandes Filho - Presidente; Valdir Moreira Bufon - Secretá-
rio. Acionistas: Constellation Overseas Ltd.; Valdir Moreira Bufon.

JUÍZO DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DA COMARCA 
DE ANGRA DOS REIS

EDITAL DE 1º, 2º LEILÃO E INTIMAÇÃO - ELETRÔNICO E 
PRESENCIAL, com prazo de 05 dias, extraído dos autos da Ação de 
Execução de Título Extrajudicial proposta por CONDOMÍNIO VILLA 
VERDE em face de ANTERO LEMOS GONÇALVES (Processo nº 
0012234-44.2016.8.19.0003): A Dra. ANDREA MAURO DA GAMA 
LOBO D'ECA DE OLIVEIRA, Juíza de Direito, FAZ SABER aos que 
o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar 
possa, especialmente a ANTERO LEMOS GONÇALVES, por 
si e como herdeiro de Jairden Souza Gonçalves, de que no dia 
03/03/2020, às 12:00 horas, através do portal de leilões on-line do 
Leiloeiro Público Oficial JONAS RYMER (www.rymerleiloes.com.
br), bem como concomitantemente, no auditório do Sindicato dos 
Leiloeiros do Rio de Janeiro, situado na Av. Erasmo Braga, nº 227, 
sala 1.008, Castelo – Rio de Janeiro – RJ., pelo Leiloeiro Público 
JONAS RYMER, será apregoado e vendido a quem mais der acima 
da avaliação de R$ 850.000,00, ou no dia 06/03/2020, no mesmo 
horário e local, a quem mais der independente da avaliação, o
Direito e Ação sobre a Casa 03 do Condomínio Villa Verde, do 
loteamento denominado Frade, 2º distrito - Angra dos Reis / 
RJ. Cf. o Registro de Imóveis de Angra dos Reis, o referido imóvel, 
Foreiro à União Federal, encontra-se matriculado sob o nº 12.929, 
em nome de Jairden Souza Gonçalves, casada pelo regime da 
comunhão parcial de bens com Antero Lemos Gonçalves. De 
acordo com a Certidão Positiva Imobiliária, existem débitos de 
IPTU, nos exercícios de 2001, e de 2016 até 2019, no valor de 
R$ 20.620,65, mais acréscimos legais (Insc: 02.04.013.0347.003). 
Os créditos que recaem sobre o imóvel, inclusive os de natureza 
propter rem, serão sub-rogados sobre o preço da alienação, 
sendo observada a ordem de preferência, conforme preceitua o 
§ 1º, do artigo 908, do Código de Processo Civil. O interessado 
em adquirir o bem em prestações deverá apresentar ao Juízo, por 
escrito, até o início do primeiro ou do segundo leilão, proposta de 
aquisição do bem, na forma do art. 895 do CPC. Caso o devedor, o 
coproprietário, os usufrutuários, o credor pignoratício, hipotecário, 
anticrético, fiduciário ou com penhora anteriormente averbada 
e o promitente comprador e vendedor, não sejam encontrados 
pelo Sr. Oficial de Justiça, ficam pelo presente edital intimados 
da hasta pública, cf. art. 889 do CPC. Não havendo expediente 
forense na data designada, o leilão será realizado no primeiro dia 
útil subsequente, no mesmo horário e local. – E, para que chegue 
ao conhecimento dos interessados, foi expedido o presente, que 
será publicado e afixado no local de costume, cientes de que a 
arrematação, adjudicação ou remição far-se-á à vista, mediante o 
pagamento imediato do preço pelo arrematante, na forma do art. 
892, CPC; acrescida de 5% de comissão ao Leiloeiro, de acordo 
com o parágrafo único, do art. 24, Decreto nº 21.981/32; e custas 
de cartório de 1% até o máximo permitido. E, foi expedido este 
edital. Outro, na íntegra, está afixado no Átrio do Fórum e nos 
autos acima. RJ, 19/12/2019. Eu, Quedina de Almeida Mendes 
de Araujo - Mat. 01-24388, Chefe de Serventia, o fiz datilografar e 
subscrevo. Dra. Andrea Mauro da Gama Lobo D'Eca de Oliveira 
– Juíza de Direito. 

Banco pagará ao INSS  
por repassar consignado
Governo já 
pode decidir 
composição do 
Conselho do PPI

O Programa de Parcerias 
de Investimentos (PPI) terá 
um novo arranjo. Editada 
nesta segunda-feira pelo 
presidente Jair Bolsona-
ro, a Medida Provisória 
922/20 permite que o go-
verno defina livremente a 
composição do Conselho 
do PPI, inclusive seu pre-
sidente. Faz um mês que o 
programa passou da Casa 
Civil para o Ministério da 
Economia.

Ente as novidades está a 
de Instituo Nacional de Se-
guro Social (INSS) poder 
cobrar um valor fixo de cada 
instituição financeira que 
empresta crédito consignado 
ou um percentual do volume 
de empréstimos pela moda-
lidade.

Composição

Órgão máximo do PPI, o 
conselho era presidido pelo 
ministro-chefe da Casa Ci-
vil e composto por mais seis 
ministros - Economia, Se-
cretaria de Governo, Infra-
estrutura, Minas e Energia, 
Meio Ambiente e Desenvol-
vimento Regional - e os pre-
sidentes do Banco do Brasil, 
da Caixa Econômica Federal 
e do Banco Nacional do De-

senvolvimento Econômico 
e Social (BNDES). Entre as 
responsabilidades do conse-
lho, está a coordenação de 
concessões, privatizações e 
parcerias público-privadas.

A medida provisória tam-
bém alterou a Lei do Em-
préstimo Consignado para 
permitir que o Instituto 
Nacional do Seguro Social 
(INSS) terceirize a opera-
cionalização desse tipo de 
crédito. Atualmente, cabe à 
empresa estatal Dataprev a 
realização dos descontos em 
folha. Com a MP, o INSS po-
derá contratar empresas para 
fazerem o procedimento. O 
texto permite dispensa de li-
citação caso o órgão opte por 
empresas públicas ou de so-
ciedade de economia mista, 
como bancos públicos.

Consignado

A MP também permite 
que o INSS passe a cobrar 
dos bancos uma parcela das 
operações de crédito con-
signado dos aposentados e 
pensionistas. Até agora, o 
órgão cobrava somente o 
ressarcimento dos custos 
operacionais. Pelas novas 
regras, a autarquia pode co-
brar um valor fixo de cada 
instituição que empresta 
crédito consignado ou um 
percentual do volume de 
empréstimos pela modali-
dade. Segundo o Ministério 
da Economia, a medida tem 
como objetivo aumentar as 
receitas do INSS.

500 Startups: fundo de venture capital mais ativo do mundo
A aceleradora norte-

americana americana 500 
Startups, considerado o fun-
do mais ativo do mundo, 
recebeu mais de US$ 60,8 
bilhões investimentos em 
mais de 1.065 negócios, em 
2018. Estudo realizado com 
mais de 100 empresas apon-
tou que os investimentos em 
Corporate Venture Capital 
(CVC) crescem a cada ano. 
Os CVCs são fundos de in-
vestimento criados por gran-

des empresas para investi-
rem em startups.

“No ano passado, 23,1% 
das transações realizadas 
foram conduzidas ou apoia-
das por unidades de CVCs. 
O ecossistema brasileiro de 
startups está crescendo mui-
to e é importante que gran-
des empresas descubram 
como aproveitar oportuni-
dades nesse setor através de 
estratégias bem definidas”, 
conta Itali Collini, diretora 

de operações da 500 Star-
tups aqui no Brasil. A 500 
Startups nasceu há uma dé-
cada na Califórnia. No final 
de 2017, havia em seu por-
tfólio mais de 40 empresas 
brasileiras.

O tema Corporate Ven-
ture Capital será discutido 
em um evento que começa 
nesta terça-feira (3) em São 
Paulo, realizado em parceria 
entre a 500 e a Brazil Inno-
vators. Reconhecida pela 

revista Forbes como uma 
das melhores aceleradoras 
do mundo em 2016, a 500 
Startups foi também listado 
pelo Pitchbook como o fun-
do de Venture Capital mais 
ativo do mundo em estágios 
iniciais. A empresa possui 
programas de investimento e 
mentoria para startups tanto 
no estágio semente - Seed 
Program - quanto no está-
gio de crescimento - Growth 
Program.

Comissão da Câmara dos Deputados debaterá regulação nesta semana
No Brasil, as startups ain-

da não possuem regulamen-
tações específicas e seguem 
as mesmas burocracias das 
empresas tradicionais, como 
em aspectos societários e tri-
butários. Esta semana, a co-
missão especial da Câmara 
dos Deputados, que analisa o 
Projeto de Lei Complemen-
tar 146/19 que trata das star-
tups, realizará duas audiên-
cias para apresentar medidas 
de estímulo à criação dessas 
empresas, uma na quarta-
feira e outra na quinta-feira.

O projeto também propõe 
incentivos aos investimentos 
por meio do aprimoramento do 
ambiente de negócios no país

Em síntese, a proposta de 
regulamentação pede a des-
burocratização do ambiente 
de negócios da empresa; a 
facilitação e segurança ju-
rídica nos investimentos e 
recursos financeiros, para 
aqueles que investem em 
startups; a busca de soluções 
para processo de licitação de 
compras públicas, ou seja, 
uso do poder de compra do 
Estado para incentivar as 
empresas; e a definição da 
formalidade jurídica quanto 
às relações trabalhistas.

A primeira, na quarta-
feira (marcada para come-
çar às 10 horas, no plená-
rio 7, e será interativa), 

debaterá a “Facilitação de 
investimentos em startups: 
medidas regulatórias para 
incentivar e dar segurança 
jurídica a investidores em 
modelos disruptivos de ne-
gócios”. O encontro foi pe-
dido pelo deputado Paulo 
Ganime (Novo-RJ), um dos 
autores da proposta.

Foram convidados para 
o debate: Fabiana Kalil Fa-
gundes Cardoso, represen-
tante da Endevour Brasil; 
Renata Zanuto, representan-
te do Cubo Itaú; representan-
te da Associação Brasileira 
de Private Equity e Venture 
Capital.

Na quinta-feira (5), a 

comissão especial ouvirá 
o sócio da NBF Advoga-
dos, Tomas Neiva; o co-
ordenador do Comitê de 
Regulamentação da Asso-
ciação Brasileira de Priva-
te Equity e Venture Capital 
(ABVCAP), Luiz Eugenio 
Figueiredo; a pesquisado-
ra do Observatório da Ino-
vação e Competitividade 
da Universidade de São 
Paulo (IEA/USP), Gabrie-
la Capobianco Palhares; e 
representante da Comis-
são de Valores mobiliários 
(CVM). A segunda audi-
ência será às 10 horas, no 
plenário 7, e também será 
interativa.
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Pelo presente Edital o Sindicato dos Empregados nas Empresas de Re-
cursos Humanos, Recrutamento, Seleção de Pessoal e Trabalho Tempo-
rário no Município do Rio de Janeiro convoca todos os Empregados em 
Empresas de Prestação de Serviços a Terceiros, Colocação e Adminis-
tração de Mão de Obra, Trabalho Temporário, Leitura de Medidores e En-
trega de Avisos do Município do Rio de Janeiro, sócios e não sócios, dos 
segmentos: A) Empregados em Empresas de Prestação de Serviços a 
Terceiros, especializadas na área de Portaria, Controle de Acesso, inclusi-
ve por monitoramento eletrônico, Operador de Portaria Remota, Fiscaliza-
ção de Piso e Similares, inclusive os Administrativos e Temporários da Lei 
nº 6.019/74 e; B) Empregados em Empresas de Prestação de Serviços a 
Terceiros especializadas em Promoção e Merchandising e Trade Marke-
ting que é a atividade realizada pelos trabalhadores das empresas presta-
doras de serviços visando o desenvolvimento de estratégias nas relações 
entre fabricantes, marcas/produtos, pontos/canais de venda e consumido-
res, e os empregados internos, externos e temporários da Lei 6.019/74; 
C) Empregados em Empresas, Consórcios ou Grupos Econômicos que 
atuam na prestação de serviços de recepção, orientação, informação e 
atendimento, serviços de gestão abrangendo execução integrada dos ser-
viços de adequação de imóvel, de implantação, de operação, de apoio 
administrativo e operacional e de manutenção dos postos do Poupatempo 
e bem como os empregados temporários e os empregados administrativos 
e internos e externos das respectivas Empresas; D) Empregados nas em-
presas prestadoras de serviços a Terceiros de logística, nas instalações da 
prestadora ou nas instalações do tomador de serviço, compreendendo-se 
como segmento de "suply chain management", gerenciamento da cadeia 
de suprimentos, planejamento, implementação, administração e controle 
de fluxo e circulação, conferência, estocagem, guarda, manuseio e arma-
zenamento e distribuição de matérias primas, matérias semi acabadas, 
produtos e materiais semi acabados, bem como informações a eles relati-
vas; E) Empregados nas empresas prestadoras de serviços a Terceiros de 
facilities em geral, todos do Município do Rio de Janeiro, para se reunirem 
em Assembléia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 06/03/2020, as 
10:00hrs. Na Sede do Sindicato. Largo de São Francisco de Paula, n.º 26 
– 16º andar – sala 1610 – Edifício Patriarca – Centro – RJ. Não havendo 
em primeira convocação número legal para instalação das Assembléias, 
os trabalhos serão iniciados, meia hora após, com qualquer número de 
presentes, sendo que as deliberações tomadas terão plena validade rela-
tivamente aos assuntos em pauta, para todos os fins de direito. Ordem do 
Dia: 1) Leitura e Aprovação da ata anterior; 2) Apresentação, Discussão 
e Aprovação das condições a serem apresentadas a Federação Nacional 
dos Sindicatos de Empresas de Recursos Humanos, Trabalho Temporário 
e Terceirizado – FENASERHTT - CNPJ: 07.179.649/0001-60. 3) Assinar 
com a Federação na falta do sindicato especifico da categoria., ano 2020, 
data base Março, para constar na CCT; 4) Autorização para a Diretoria do 
Sindicato deliberar sobre as negociações com o FENASERHTT e celebrar 
Convenção Coletiva, Acordo Coletivo e Termos Aditivos com empresas 
empregadoras, requerer mediação, arbitragem e instaurar processo de 
dissídio coletivo perante a Justiça, Ministério Público e/ou Órgão Com-
petente, instaurar o Protesto  Judicial para garantia da data base de 1º 
de Março de 2020 e a Decretação de estado de greve, se necessário; 
4) Autorizar a continuação da Assembléia Geral, que se manterá perma-
nente até o final da Campanha Salarial 2020; 5) Discussão, aprovação e 
autorização do desconto da contribuição assistencial dos empregados em 
folha de pagamento, com o repasse pela Empresa para o Sindicato, na 
forma estabelecida na CCT ou ACT, concedendo o prazo de 10 dias para 
recebimento de oposição pessoalmente na sede ou subsede da Entidade, 
a partir da data base, encerrando o prazo em 15 dias após assinatura 
da CCT ou ACT de 2020, sendo a deliberação da assembléia soberana. 
Os empregados admitidos após a data base poderão apresentar oposição 
nos 10 dias a contar da contratação, mediante comprovação do início do 
contrato de trabalho. 6) Discussão e aprovação coletiva da Contribuição 
Negocial da CCT e nos ACT's, no percentual de 2% sobre o salário nomi-
nal, e da contribuição negocial da PLR, a ser recolhida e descontada de 
todos os trabalhadores no percentual de 2% sobre o valor da PLR, ambas 
parcela única; 7) Assuntos Gerais de interesse da Categoria. 

Rio de Janeiro, 29 de Fevereiro de 2020.
William dos santos Amaral.

Presidente

AMPARO FEMININO DE 1912 - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
CNPJ: 33.379.371/0001-85

Convocação: Assembléias Gerais Extraordinária e Ordinária. São convidados 
os sócios efetivos desta Associação para as Assembléias Gerais Extraordinária 
e Ordinária, a se realizarem em primeira convocação no dia 10 de março de 2020, 
às 8h30, na sede social da Associação, na Rua da Estrela nº 27 – Rio Comprido 
- Rio de Janeiro - RJ, a fim de tomarem conhecimento e deliberarem sobre a
seguinte Ordem do Dia: 1 - Alteração Estatutária; 2 - Relatório de Atividades
e Contas da Diretoria; 2 - Eleição da Diretoria, e 3 - Assuntos Diversos. Não
havendo presença mínima de 50 (cinqüenta) associados com direito a voto,
realizar-se-ão as Assembléias meia hora após, no mesmo local, para resolver
com qualquer número. RJ, 28/02/2020. Ronaldo Fabião Gomes - Presidente.

PLURAPP SOLUÇÕES E SERVIÇOS S.A.
CNPJ/MF nº 20.685.440/0001-37 - NIRE 333003159-85

Extrato da Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
Data, Hora, Local: 30.11.2019, às 10h, na sede, Praia de Botafogo, nº 228, 
9º andar, sala 903 - parte, Botafogo, Rio de Janeiro/RJ. Convocação: edital 
de convocação publicado no DOERJ, nas edições de 22, 25 e 26.11.2019 e 
no jornal Diário do Acionistas, nas edições de 22, 23, 24, 25 e 26.11.2019. 
Presença: 88,95% da totalidade das ações. Mesa: Rodolfo Riechert - 
Presidente; Alexandre Moreira Conde - Secretário. Deliberações Aprovadas: 
1. Em AGO: (i) As demonstrações fi nanceiras dos exercícios encerrados em
31.12.2014, 31.12.2015, 31.12.2016, 31.12.2017 e 31.12.2018; (ii) Em função
do resultado negativo do exercício de 31.12.2014, no valor de R$ 1.376,76,
não haverá a distribuição de dividendos aos acionistas; (iii) Em função do
resultado negativo do exercício de 31.12.2015, no valor de R$ 1.717.895,60,
não haverá a distribuição de dividendos aos acionistas; (iv) Em função do
resultado negativo do exercício de 31.12.2016, no valor de R$ 1.089.352,08,
não haverá a distribuição de dividendos aos acionistas; (v) Em função do
resultado negativo do exercício de 31.12.2017, no valor de R$ 1.815.446,95,
não haverá a distribuição de dividendos aos acionistas; (vi) Em função do
resultado negativo do exercício de 31.12.2018, no valor de R$ 8.066,18, não
haverá a distribuição de dividendos aos acionistas; 2. Em AGE: (i) Dissolução
e a liquidação da Companhia, uma vez que não há mais interesse em continuar
operando com os negócios sociais desta, com a sua consequente
descontinuação e baixa de todas as inscrições e registros perante os órgãos
competentes; (ii) Nomear: Alexandre Moreira Conde, brasileiro, solteiro,
advogado, OAB/RJ nº 104.584 e CPF/MF nº 028.150.437-77, residente no
Rio de Janeiro/RJ como liquidante, fi cando autorizado a (a) representar a
Companhia e praticar todos os atos necessários à sua liquidação, com amplos
poderes de representação perante órgãos federais, estaduais e municipais;
(b) realizar a baixa de inscrições e registros federais, estaduais e municipais,
necessárias à efetiva extinção da Companhia; e (c) praticar todos os atos
necessários para a implementação das deliberações tomadas pelos acionistas
na presente Assembleia, incluindo a constituição de procuradores para esses
fi ns; (iii) O Liquidante ora nomeado declara, sob as penas da lei, que não
está impedido de exercer a função de liquidante; (iv) Tendo em vista que a
Companhia não possui atividades operacionais em andamento, de modo
que não há providências relevantes a serem adotadas, o Liquidante levantou
Balanço Patrimonial de Encerramento da Companhia, datado de 30.11.2019;
(v) Aprovar o Balanço Patrimonial de Encerramento da Companhia, bem
como as contas do liquidante. (vi) Uma vez que foram apurados ativos
remanescentes no valor total de R$ 172.849,31, já deduzidos eventuais
débitos ou obrigações, este será rateado entre os acionistas de acordo com
as suas respectivas participações no capital social e serão pagos mediante
transferência dos valores e disponibilidade existentes na Companhia. Os
valores a que cada acionista faz jus em receber, bem como as suas respectivas
participações no capital social, constam do Anexo II a esta Ata. A acionista
Brasil Plural Empreendimentos e Participações Ltda. fi ca nomeada como
depositária dos valores a que fazem jus os acionistas, os quais deverão
solicitar o pagamento no prazo de até 3 anos contados da publicação da
presente Ata. (vii) Fica aprovada a liquidação e extinção da Companhia, com
a consequente descontinuidade de toda e qualquer atividade, realizando-se
as correspondentes baixas e cancelamentos de todos os registros e cadastros
da Companhia perante os órgãos competentes. (viii) Consignar que a guarda,
administração e responsabilidade sobre eventuais documentos e livros sociais
referentes à Companhia caberão ao Liquidante, acima nomeado, sendo que
qualquer litígio ou omissão oriundo da presente Ata será dirimido nos termos
da legislação vigente, fi cando desde já eleito o foro da Comarca do Rio de
Janeiro/RJ, para sua solução; (ix) Os acionistas e a Companhia outorgam,
entre si, a mais ampla, geral, irrevogável e irrestrita quitação, para mais nada
reclamarem, a qualquer título e a qualquer tempo, declarando, ainda, extinta
a Companhia, para todos os fi ns e efeitos. Encerramento: Nada mais. Rio
de Janeiro, 30.11.2019. Mesa: Rodolfo Riechert - Presidente; Alexandre
Moreira Conde - Secretário. Acionista: Brasil Plural Empreendimentos e
Participações Ltda. por Rodolfo Riechert e Claudio Pracownik. Liquidante
nomeado: Alexandre Moreira Conde. JUCERJA nº 00003825973 em
18/12/2019. Bernardo Feijó Sampaio Berwanger - Secretário Geral.

ÁGUAS DE NITERÓI S/A
CNPJ nº 02.150.336/0001-66

NIRE 33.3.0026182-6
Aviso aos Acionistas. Comuni-
camos que se encontram à dispo-
sição dos Srs. Acionistas, na sede 
da sociedade à Rua Marques de 
Paraná nº 110, Centro, Niterói/RJ, os 
documentos a que se refere o art. 
133, da Lei nº 6.404/76, referentes 
ao exercício social encerrado em 
31/12/2019. Niterói, 02/03/2020. Ale-
xandre Boaretto - Diretor. Leonardo 
das Chagas Righetto - Diretor.

ÁGUAS DO IMPERADOR S/A
CNPJ nº 02.150.327/0001-75

NIRE 33.3.0016655-6
Aviso aos Acionistas. Comunica-
mos que se encontram à disposi-
ção dos Srs. Acionistas, na sede da 
sociedade à Rua Dr. Sá Earp nº 84, 
Morin, Petrópolis/RJ, os documen-
tos a que se refere o Art. 133, da Lei 
nº 6.404/76, referentes ao exercício 
social encerrado em 31/12/2019. 
Petrópolis, 02/03/2020. Marcio Sal-
les Gomes - Diretor. Leonardo das 
Chagas Righetto - Diretor.

ABL SANTA CRUZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. 
CNPJ/MF 18.471.200/0001-98 - NIRE 33.300.318.437

Extrato da Ata de Assembleia Geral Extraordinária de 28.02.2019
Data, Hora, Local: 28.02.2019, às 10 horas, na sede social, Praia de Botafogo, 
nº 228, sala 906 - parte, Rio de Janeiro/RJ. Presença: totalidade do capital 
social. Mesa: Presidente: Vicente Carvalho Pierotti; Secretário: Rodrigo Nelson 
Brum Selles. Deliberações Aprovadas: 1. Aprovar a dissolução de pleno 
direito da Companhia, em conformidade com a regra do artigo 206, inciso I, 
alínea “c”, da Lei das S.A., tendo em vista o consenso unânime dos acionistas 
no sentido de descontinuar as atividades da Companhia, com a dissolução, 
liquidação e extinção da mesma, depois de cumpridas todas as obrigações 
inerentes ao processo de dissolução e liquidação. 2. Tendo em vista que a 
Companhia não possui Conselho Fiscal permanente, conforme prevê o art. 
20 do Estatuto Social da Companhia, e que não houve solicitação de qualquer 
acionista para a sua instalação, os acionistas consignam que a Companhia 
não contará com um Conselho Fiscal durante a fase de liquidação, em 
conformidade com o art. 208, §1º, da Lei das S.A.. 3. Nomear como liquidante 
da Companhia o Sr. Rodrigo Nelson Brum Selles, brasileiro, casado, 
engenheiro, RG 475.608, expedida pela Marinha do Brasil, CPF/MF nº 
075.016.747-52, residente no Rio de Janeiro/RJ, (“Liquidante”), como o 
responsável pelo processo de liquidação da Companhia, o qual toma posse 
do cargo mediante a assinatura do presente instrumento, declarando-se, 
para tanto, desimpedido e em condição de desempenhar função de liquidante, 
fi cando, desta forma, autorizado a: (i) representar a Companhia e praticar 
todos os atos necessários à sua liquidação, nos termos da Lei das S.A.; (ii) 
promover a comunicação a todas as autoridades competentes, com amplos 
poderes de representação perante órgãos federais, estaduais e municipais; 
(iii) realizar a baixa de inscrições e registros federais, estaduais e municipais,
necessária à efetiva extinção da Companhia; e (iv) praticar todos os atos
necessários para a implementação das deliberações tomadas nesta AGE,
incluindo a constituição de procuradores para esses fi ns e a arrecadação
dos livros e documentos da Companhia, os quais fi carão sob a guarda do
Liquidante. 4. Aprovar o acréscimo da expressão “Em Liquidação” à
denominação social, em consonância com o disposto no Art. 212 da Lei das
S.A., passando a Companhia a ser referida como “ABL Santa Cruz
Empreendimentos e Participações S.A. – Em Liquidação”. 5. Tendo em
vista que a Companhia não possui atividades operacionais em andamento,
de modo que não há providências relevantes a serem adotadas, os acionistas
consignam que o Liquidante levantou Balanço Patrimonial de Encerramento
da Companhia, conforme determina o art. 210, inciso III, da Lei das S.A., que
é apresentado à presente AGE. 6. Considerando que foram pagos todos os
credores da Companhia, e não havendo saldo ativo ou passivo da Companhia
a ser compartilhado ou de qualquer forma suportado pelos acionistas, e tendo
em vista, ainda, que todos os resultados já foram distribuídos, proceder à
liquidação da Companhia. 7. Aprovar o encerramento da liquidação e a
extinção defi nitiva da Companhia, que deixará de existir na forma do artigo
219, inciso I, da Lei das S.A., com a descontinuidade de toda e qualquer
atividade da Companhia, realizando-se as correspondentes baixas e
cancelamentos de todos os registros e cadastros da Companhia perante os
órgãos competentes. 8. Depois de concluídas as baixas e cancelamentos
de todos os registros e cadastros da Companhia perante os órgãos
competentes, os acionistas consignam que o Sr. Rodrigo Nelson Brum
Selles, acima qualifi cado, praticará todos os atos necessários e aplicáveis
à posição de liquidante na forma da lei. Encerramento: Nada mais. Rio de
Janeiro, 28.02.2019. Acionistas: ABL Shopping Fundo de Investimento em
Participações - Aldeir Salvadori - CPF: 990.342.987-87, Alexandre Moreira
Conde - CPF: 028.150.437-77. Vicente Carvalho Pierotti. Liquidante: Rodrigo
Nelson Brum Selles. JUCERJA nº 00003761789 em 17/09/2019. Bernardo
Feijó Sampaio Berwanger - Secretário Geral.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA PRIMEIRA
 ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE 2020

O presidente em exercício da UNIPROP – COOPERATIVA HABITACIONAL 
DOS PROPAGANDISTAS E VENDEDORES DE PRODUTOS 
FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES cooperativa sem fins lucrativos 
enquadrada na Lei 5.764/71, CNPJ 24.166.590/0001-95, NIRE 33400054725, 
com sede na Travessa Vila Iboty nº 30, sala 201, Centro, Nova Iguaçu/
RJ, CEP 26255-240, convoca todos os seus 24 (Vinte e quatro) membros 
em pleno gozo dos seus direitos cooperativados, para comparecerem 
a PRIMEIRA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE 2020 no dia 28 de 
março de 2020 a ser realizada em sua sede, com primeira chamada às 
08h00min, segunda chamada às 09h00min e terceira e última chamada às 
10h00min com qualquer número de cooperantes, para tratarem dos assuntos 
constantes neste edital sendo: (1) A prestação de contas dos órgãos diretivos 
da cooperativa no exercício 2019; (2) O balanço e da destinação das sobras 
apuradas ou rateio das perdas decorrentes, caso exista, com todos os 
relatórios comprovatórios necessários no exercício 2019 e (3) Efetuar a 
eleição com rodízio obrigatório anual de 2/3 dos componentes do Conselho 
Fiscal para o exercício 2020/2021. Nova Iguaçu/RJ, 05 de março de 2020. 

Wagner Souza de Mendonça 
CPF 088.210.247-84 – Diretor Presidente da UNIPROP.

Produção de gás 
natural chega a 139  
MMm3/d em janeiro
Estado do Rio 
de Janeiro foi 
responsável  
por 58%

A produção de gás natu-
ral superou, em janeiro, o 
recorde do mês anterior, ao 
registrar aumento de 0,7% 
e alcançar a média de 139 
milhões de metros cúbicos 
por dia (MMm3/d). Em re-
lação a janeiro de 2019, a 
variação foi de 22,6%. Os 
campos localizados nos 
estados do Rio de Janeiro, 
São Paulo e Amazonas fo-
ram responsáveis por 58%, 
13% e 11% do volume total 
produzido, respectivamen-
te.

Ao divulgar o Boletim 
Mensal da Produção de Pe-
tróleo e Gás Natural com 
dados detalhados de janeiro 
de 202, Agência Nacional 
de Petróleo (ANP) ressalta 
que a produção de petró-
leo foi de 3,168 milhões de 
barris por dia (MMbbl/d), 
superando em 2% o recorde 
registrado no mês anterior e 
em 20,4% a produção de ja-
neiro de 2019. A produção 
total foi de 4,041 milhões 
de barris equivalentes por 

dia (MMboe/d), superando 
pela primeira vez a marca 
dos 4 MMboe/d.

Pré-sal

A produção no pré-sal 
em janeiro teve origem 
em 119 poços e corres-
pondeu a 66,4% da produ-
ção nacional, totalizando 
2,682 MMboe/d, sendo 
2,150 MMbbl/d de petró-
leo e 84,572 MMm3/d de 
gás natural. Em relação ao 
mês anterior, a produção 
total aumentou 1% e, em 
relação a janeiro de 2019, 
46%.

Em janeiro, o aproveita-
mento de gás natural foi de 
97,1%. Foram disponibiliza-
dos ao mercado 67,9 MMm³/
dia. A queima de gás no mês 
foi de 4,034 MMm³/d, um 
aumento de 9,6% se compa-
rada ao mês anterior e uma 
redução de 28,5% se com-
parada ao mesmo mês em 
2019.

Os campos marítimos 
produziram 96,9% do pe-
tróleo e 80,8% do gás na-
tural. Os campos operados 
pela Petrobras produziram 
93,3% do petróleo e do 
gás natural. Com relação 
aos campos operados pela 
Petrobras e com participa-
ção exclusiva da empresa, 

produziram 41,5% do to-
tal.

Destaques

O campo de Lula, na Ba-
cia de Santos, foi o maior 
produtor de petróleo e gás 
natural, registrando 1,052 
MMbbl/d de petróleo e 44,1 
MMm3/d de gás natural. A 
plataforma FPSO Cidade de 
Maricá, produzindo no cam-
po de Lula por meio de sete 
poços a ela interligados, pro-
duziu 150,234 Mbbl/d e foi a 
instalação com maior produ-
ção de petróleo.

A instalação Polo Ara-
ra, produzindo nos campos 
de Arara Azul, Araracanga, 
Carapanaúba, Cupiúba, Rio 
Urucu e Sudoeste Urucu, 
por meio de 35 poços a ela 
interligados, produziu 8,482 
MMm³/d e foi a instalação 
com maior produção de gás 
natural. Estreito, na Bacia 
Potiguar, teve o maior núme-
ro de poços produtores ter-
restres: 1.085. Marlim Sul, 
na Bacia de Campos, foi o 
campo marítimo com maior 
número de poços produto-
res: 70. Esses campos produ-
ziram 59,3 bbl/d de petróleo 
e 7,3 Mm³/d de gás natural. 
O campo de Iraí, operado 
pela Petroborn, foi o maior 
produtor, com 43,1 boe/d.

Outras informações

No mês de janeiro de 2020, 
das 295 áreas concedidas, 
duas áreas de cessão onerosa 
e cinco de partilha, operadas 
por 34 empresas, foram res-
ponsáveis pela produção na-
cional. Dessas, 74 são maríti-
mas e 228 terrestres, sendo 10 
relativas a contratos de áreas 
contendo acumulações margi-
nais. A produção ocorreu em 
7.227 poços, sendo 649 marí-
timos e 6.558 terrestres.

O grau API médio foi de 
27,6, sendo 3,1% da produ-
ção considerada óleo leve 
(>=31°API), 83,4% óleo 
médio (>=22 API e <31 API) 
e 13,5% óleo pesado (<22 
API). As bacias maduras 
terrestres (campos/testes de 
longa duração das bacias do 
Espírito Santo, Potiguar, Re-
côncavo, Sergipe e Alagoas) 
produziram 104,8 Mboe/d, 
sendo 82,6 mil bbl/d de pe-
tróleo e 3,5 MMm³/d de gás 
natural. Desse total, 92,1 mil 
boe/d foram produzidos pela 
Petrobras e 12,8 mil boe/d 
foram produzidos por con-
cessões não operadas pela 
Petrobras, dos quais: 337 
boe/d em Alagoas, 4.323 
boe/d na Bahia, 15 boe/d no 
Espírito Santo, 7.892 boe/d 
no Rio Grande do Norte e 
200 boe/d em Sergipe.

Mesmo no caos, empresas 
chinesas tentam reagir 

Pesquisa online divulgada 
pelo Alibaba, a maior plata-
forma de negócios B2B on-
line do mundo, revela que 
apesar dos impactos econô-
micos do surto do novo co-
ronavírus, as micro, peque-
nas e médias empresas de 
toda a China se mantêm oti-
mistas sobre as perspectivas 
de negócios. 

A pesquisa online foi con-
duzida de 5 a 7 de fevereiro 
pelo Instituto de Pesquisa 
Ali e pelo Centro de Estudos 
e Pesquisa das Finanças de 
Casas da China da Univer-
sidade de Finanças e Eco-
nomia do Sudoeste. Mais de 
66% dos 23.715 comercian-
tes do Taobao e Tmall, prin-
cipais plataformas de comér-
cio eletrônico do Alibaba, 
expressaram otimismo sobre 
a atividade futura em 2020.

Conforme a agência Xi-
nhua, o estudo sobre pers-
pectivas de negócios e re-
cuperação econômica deu 
luz ao espírito empresarial 
perdurável do setor das em-
presas pequenas, que foi o 
mais afetado pela epidemia, 
assinalou a Academia Luo-
han, operada também pelo 
Alibaba, em um relatório.

O estudo sublinhou que 
houve retrocesso de curto pra-
zo, como a queda em pedidos 
e clientes, atrasos nas entregas 
e fluxo restringido de dinheiro 
causados pelo surto epidêmi-
co. Mais de 90% dos entrevis-
tados disseram que sofrerão 
perdas pelo surto, mas quase 
90% indicaram que não corta-
rão empregos em 2020, mes-
mo sob uma maior pressão 
financeira.

Logística

Os pesquisadores destaca-
ram que a recuperação eco-
nômica está estreitamente 
relacionada com a volta dos 
trabalhadores, incluindo 170 
milhões de operários migran-
tes, a seus empregos logo de-
pois das férias do Ano Novo 
Lunar chinês prolongadas por 
razões de saúde.

A Academia Luohan avalia 
que o retorno rápido e seguro 
dos trabalhadores a seus pos-
tos deve ser uma prioridade. 
Ao mesmo tempo, a manuten-
ção atual do ambiente de tra-
balho saudável é chave para 
garantir a recuperação sólida 
e sustentável das empresas e 
da economia.

Mercado financeiro  
reduz estimativa do PIB

A estimativa para a expansão 
do Produto Interno Bruto (PIB) 
- a soma de todos os bens e ser-
viços produzidos no país - caiu 
de 2,20% para 2,17% em 2020, 
segundo o boletim Focus, pes-
quisa semanal do Banco Cen-
tral. Já as previsões do mercado 
para o PIB dos anos seguintes, 
2021, 2022 e 2023, continuam 
em 2,50%.

De acordo com o boletim 
do BC, a cotação do dólar 
deve fechar o ano em R$ 
4,20. Para 2021, a expectati-
va é que a moeda americana 
continue no patamar alto e 
encerre o ano em R$ 4,15.

As instituições financeiras 
consultadas pelo BC também 
reduziram a previsão para a 
inflação de 2010. A projeção 
para o Índice Nacional de Pre-
ços ao Consumidor Amplo 
(IPCA) – a inflação oficial 
do país – caiu de 3,20% para 
3,19%. Para 2021, a estima-
tiva de inflação se mantém 
em 3,75%. A previsão para 
os anos seguintes também 
não teve alterações: 3,50% 
em 2022 e 2023. A taxa Selic 
para este ano está em 4,25%. 
Para 2021, a expectativa é que 
a taxa básica suba para 5,75% 
ao ano.




