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País cresce menos
da metade da
média global
em 2019
Primeiro PIB de
Bolsonaro é o menor
dos últimos três anos

O Produto Interno Bruto (PIB)
fechou o ano passado com crescimento de 1,1% frente a 2018. O
resultado foi alcançado após a variação do quarto trimestre de 2019,
que teve alta de 0,5% na comparação com o período anterior. Na comparação com o mesmo trimestre de
2018 houve elevação de 1,7%, o 12º
resultado positivo consecutivo após
11 trimestres de queda. Os números
foram divulgados nesta quarta-feira
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Embora o PIB tenha registrado
crescimento de 1,1% em 2019, o
percentual ficou abaixo de 2017
e 2018, quando fechou em 1,3%,
depois de dois anos de quedas em
2015 (3,5%) e 2016 (3,3%).
Além disso, o “pibinho” brasileiro do primeiro ano do Governo
Bolsonaro representa menos da metade do crescimento global, que foi
de 2,9% em 2019, segundo o Fundo

Monetário Internacional (FMI).
De acordo como IBGE, a economia brasileira nos últimos três
anos permanece ancorada na demanda interna, principalmente, no
consumo das famílias. A avaliação
foi feita pela coordenadora de Contas Nacionais do instituto, Rebeca
Palis. Em 2019, a demanda interna
cresceu 1,7%.
Do crescimento total da demanda interna, 1,2% se refere ao consumo das famílias. Já o setor externo contribuiu negativamente com
0,5% em consequência da queda
de 2,5% das exportações e bens e
serviços.
Para a coordenadora, o consumo
das famílias é o grande motor da
economia, porque representa 65%
na composição do PIB.
Em valores correntes, o PIB atingiu R$ 7,3 trilhões no ano. Do total,
R$ 6,2 trilhões se referem ao Valor
Adicionado a preços básicos e R$ 1
bilhão aos Impostos sobre Produtos
Líquidos de Subsídios.
Segundo o IBGE, a agropecuária
e serviços cresceram 1,3% e a indústria 0,5%. O PIB per capita variou 0,3% em termos reais e atingiu
R$ 34.533 em 2019.

Superterça consolida disputa
entre Biden e Sanders
O ex-vice-presidente norteamericano no governo Obama, Joe
Biden, venceu em dez dos 14 estados que votaram para escolher o
candidato democrata à Presidência
dos EUA na Superterça. Ele venceu
no Texas, Carolina do Norte, Massachusetts, Minnesota, Oklahoma,
Arkansas, Tennessee, Virginia,
Alabama e Maine.
Já o socialista Bernie Sanders
venceu no Colorado, Utah, Vermont e Califórnia.
A Superterça elege 1.300 dos
1.991 delegados para garantir a
convenção democrata, que escolhe o candidato do partido à Casa
Branca, em julho. Até agora, Biden
conta com 323 delegados e Sanders
com 214.
Biden chegou a mais de 50%
dos votos em dois dos 14 estados:
Alabama, onde conquistou 63%, e
a Virginia, com 53%. Já Sanders
só passou dos 50% em seu estado

natal, Vermont, onde conseguiu
51%.
Joe Biden, cuja campanha era
vista pelos analistas como “quase
morta” há uma semana, ressurgiu
no sábado com grande vitória na
Carolina do Sul e venceu agora
Bernie Sanders na maioria dos estados do Sul.
Nas duas próximas semanas,
a campanha vai continuar em ritmo acelerado. No dia 17 de março
ocorrem as primárias no estado da
Florida, onde serão eleitos mil delegados. Antes, em 10 de março, serão realizadas nos estados de Idaho,
Michigan, Mississippi, Missouri,
Dakota do Norte e Washington.
O candidato eleito pela convenção do Partido Democrata vai
disputar com Donald Trump nas
eleições presidenciais de 3 de novembro. O presidente dos EUA
venceu, sem surpresas, a Superterça do Partido Republicano.
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PIB menor até que o do Governo Temer também é piada de Bolsonaro?

Pibinho faz Maia pedir mais investimento público
O presidente da Câmara dos
Deputados, Rodrigo Maia (DEMRJ), disse nesta quarta-feira que o
resultado do Produto Interno Bruto (PIB, soma dos bens e serviços
produzidos no país), de 1,1%, não
foi tão positivo, e apontou uma redução dos investimentos públicos,
mostrando a importância da participação do Estado na retomada do
crescimento da economia.
“A expectativa [de crescimento
de 1,1%], infelizmente confirmada,
não era tão positiva. Os números
mostram uma queda do volume de

Congresso
confirma acordo
e mantém veto
sobre LDO
O Congresso Nacional manteve, na tarde desta quarta-feira,
o veto presidencial sobre a Lei
de Diretrizes Orçamentárias
(LDO). A manutenção do veto
veio após acordo entre Congresso e Palácio do Planalto, o
que explicou a votação maciça
favorável ao veto – 398 votos
favoráveis, dois contrários e
uma abstenção. O acordo envolveu o envio, pelo governo,
de Projetos de Lei (PL) que tratam da distribuição das verbas
de emendas e do relator-geral
do Orçamento.
Com a manutenção dos
vetos, o relator-geral do orçamento não poderá indicar
prioridades na execução de
obras realizadas com orçamento público. O governo não
terá mais o prazo limite de três
meses para repassar a verba do
Orçamento. Na prática, o orçamento destinado a emendas de
comissão e do relator não são
mais impositivas. Além disso,
não haverá punição ao governo
caso ele não faça o pagamento
dessa verba.
A votação ocorreu após dias
de negociações e acordos entre
governo e Congresso, encabeçados, principalmente, pelo
presidente do Congresso, senador Davi Alcolumbre (DEMAP), e o ministro da Secretaria-Geral de Governo, Luiz
Eduardo Ramos.

investimento público e uma queda dos serviços na área pública, o
que prova que na aplicação do orçamento, os investimentos públicos são muito importantes também
para ajudar o crescimento econômico”, disse.
Maia disse que as reformas,
como a da Previdência, a administrativa e a tributária, sozinhas,
são insuficientes para organizar o
Estado brasileiro, e que os investimentos privados sozinhos são insuficientes para a retomada do crescimento de maneira sustentável.

“A gente não consegue organizar
um país apenas fazendo as reformas, cortando, cortando, cortando.
Isso tudo é fundamental, a reforma
administrativa, previdenciária, do
sistema tributário. Agora, para o
Brasil crescer, é importante também que a gente olhe que o setor
privado sozinho não vai resolver os
problemas”, avaliou.
“A grande mensagem do PIB
que saiu hoje (quarta-feira) é que a
participação do Estado será sempre
importante para fazer o país crescer
e se desenvolver”, afirmou.

Alerj aprova cultivo de
maconha medicinal

A Assembleia Legislativa do Rio
de Janeiro (Alerj) aprovou a realização de pesquisa e cultivo científico da maconha por associações de
pacientes. A votação, simbólica, foi
nesta quarta-feira, e agora depende
de sanção do governador Wilson
Witzel para virar lei.
Segundo o autor do projeto, deputado Carlos Minc (PSB), a proposta quer facilitar o acesso de medicamentos à base de canabidiol,
princípio ativo da maconha, para
pacientes que sofram de problemas
de saúde somente reduzidos com o
uso da substância.
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“O Rio de Janeiro será o primeiro
estado do Brasil que passará a ter,
por lei, uma política de incentivo
à pesquisa com a cannabis medicinal, que tem benefícios para várias
doenças, como o câncer, a epilepsia
e o Parkinson. A lei permitirá também fazer convênios com associações de pacientes, já que hoje em
dia, mesmo quando um juiz autoriza o plantio caseiro, para ter acesso
ao óleo de canabidiol, às vezes as
pessoas as denunciam, acham que é
tráfico. Isso é importante para quebrar uma visão medieval e de estigma”, disse Minc.
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O lucro recorde da Petrobras: o que significa e a quem interessa
No último dia 19 de fevereiro, foi anunciado como
um grande feito pelo Governo Federal e pelos porta-vozes do “mercado” na mídia
que a Petrobras obteve, em
2019, um lucro de R$ 40,1
bilhões, o maior da sua história. Cabe então analisarmos: afinal, o que esse resultado significa para o Brasil?
A quem ele serve?
Para o bem ou para o
mal, e em que pese a muito bem-vinda ascensão das
chamadas “energias renováveis”, o petróleo ainda é
a substância elementar que
dá sustentação ao mundo
contemporâneo. No início
do século XXI, calculou-se
em aproximadamente 40%
a sua participação no abastecimento mundial de energia,
representando a fonte básica
para o funcionamento das infraestruturas manufatureiras
e de transportes modernas,
baseadas em centenas de milhões de veículos movidos
por motores de combustão
interna. Além disso, o petróleo é também a matéria
prima elementar para setores
industriais da maior importância como o petroquímico,
que produz desde insumos
agrícolas a componentes
plásticos, e o farmacêutico.
Dessa forma, resumidamente, não há nação industrializada e urbanizada (ou
que aspire a sê-lo) que possa
prescindir de obter petróleo
em grandes quantidades.
Não bastasse isso, o petróleo é também a matriz fundamental dos combustíveis
e fluidos que movem as Forças Armadas modernas, portanto, material indispensável
e insubstituível para a potência militar e a segurança dos
Estados nacionais contemporâneos.
Por essas razões, na sua
consagrada obra cuja edição em língua portuguesa
intitula-se O Petróleo: uma
história mundial de conquistas, poder e dinheiro, Daniel
Yergin enfatizou o seu papel

central para “a ascensão e o
desenvolvimento do capitalismo e dos negócios”, as
“estratégias nacionais [...]
poder e política globais” e
a formação do que chamou
de “Sociedade do Hidrocarboneto”, considerando o petróleo “fundamental para a
segurança, a prosperidade e
a própria natureza da civilização” e afirmando que “por
todo o século XX, o petróleo
significou hegemonia”.
Com efeito, quando nas
décadas de 1930 e 1940 Getúlio Vargas e muitos outros
brasileiros, civis e militares, começaram a almejar
a transformação do Brasil
num país moderno, logo perceberam a necessidade de
encontrar, explorar e refinar
petróleo no nosso território,
motivando campanhas como
a do Petróleo é Nosso, em
1948.
Em 1953, quando instituiu o monopólio estatal sobre a indústria petroleira (exceção feita à distribuição de
derivados) e criou a Petrobras, Getúlio declarou que
a empresa, “constituída com
capital, técnica e trabalho
exclusivamente brasileiros
[...] constitui novo marco da
nossa independência econômica”. Afinal, obter petróleo
brasileiro era um imperativo,
uma condição de autonomia
necessária para viabilizar o
nosso desenvolvimento.
Desde então, o Brasil tornou-se mais uma “Sociedade
do Hidrocarboneto”. Hoje, o
petróleo e seus derivados estão por toda parte, representando boa parte dos custos
de produção e distribuição
de riquezas no nosso país.
Em maior ou menor medida,
seus preços estão embutidos
nos de praticamente todos os
bens e serviços que consumimos.
Tomemos como exemplo
o que há de mais elementar
para a subsistência humana,
os alimentos. O petróleo e
seus derivados são empregados extensivamente na

produção de insumos agrícolas, como pesticidas e fertilizantes; dos componentes
de diversos instrumentos e
equipamentos agrícolas; e
dos combustíveis e óleos que
movem tratores, máquinas e
todos os veículos que fazem
a distribuição dos insumos,
matérias primas agrícolas e
produtos acabados das regiões produtoras até os consumidores finais.

les preços, sobre os quais
não exercemos rigorosamente nenhum controle.
Vale destacarmos, ainda,
que esse resultado da Petrobras não constitui exceção,
pois outras empresas (ainda)
sob controle estatal, como o
Banco do Brasil e a Eletrobras, também obtiveram lucros recordes nesse período.
Juntas, elas representam as
três maiores estatais listadas
na Bovespa, empresas que,
devemos lembrar, foram
criadas para oferecer bens e
serviços considerados de utilidade pública.
Por exemplo, a Empresa Brasileira de Correios e
Telégrafos, criada em 1969,
cumpre uma função crucial
de integração territorial, social e produtiva do país, interligando, apesar das imensas distâncias e carências de
meios de transporte, as suas
partes mais longínquas. A
Eletrobras desempenha função análoga com relação à
energia elétrica, integrando
e coordenando a sua geração e distribuição no território nacional. O Banco do
Brasil, assim como a Caixa
Econômica Federal, realiza
funções igualmente essenciais de integração financeira, produtiva e comercial
do país. Não são poucas as
regiões e municípios dessa
nação continental nas quais
o Estado nacional se faz
presente, fundamentalmente, pelas agências e serviços
ofertados por essas instituições.
Em resumo, as empresas
estatais são de suma importância para a coesão, a integração e o desenvolvimento
nacionais, representando poderosos instrumentos para o
seu incentivo. Não se destinam, portanto, apenas a obter
lucros, embora esse seja um
objetivo desejável, e que não
deve ser menosprezado, das
suas atividades. Permanece, então, a questão: como e
por que as estatais brasileiras
apresentaram tais resultados?

Estatais estão
sendo utilizadas
como máquinas
de extração
de recursos da
sociedade
Portanto, parte considerável dos preços de todos os
alimentos que consumimos
está diretamente relacionada aos do petróleo. Não nos
esqueçamos, ainda, da sua
importância para o funcionamento e os preços dos transportes públicos nas nossas
grandes cidades.
Tudo isso em vista, voltemos ao lucro recorde da
Petrobras. Entre as razões
apontadas para tal constaram a venda de subsidiárias
como a BR Distribuidora e a
de gasodutos, ativos importantíssimos dos quais a empresa foi forçada a se livrar
pela atual administração no
contexto do seu grotesco
“plano de desinvestimentos”; e a política de flutuação dos preços internos
dos combustíveis e demais
derivados de acordo com os
preços internacionais, dolarizados, do petróleo, assim
como com a taxa de câmbio
entre o real e o dólar, medidas que vêm subordinando
os preços internos de quase
tudo que é produzido, distribuído e consumido no
Brasil às flutuações naque-

Para esclarecê-la, recorreremos a algumas passagens do alemão Max Weber,
ressaltando a sua visão de
que a “economia” é, antes
de tudo, um “fenômeno social”. Resumidamente, foi a
razão para qual, entre muitas
outras posições, ele afirmou
que “por trás de toda ordem
econômica há e deve haver
o uso da coerção”; definiu
“poder econômico” como o
“poder de controlar e dispor”
do produto do trabalho social; considerou que a produção e a distribuição materiais
são fatos fundamentalmente
políticos e que “inflação
sempre significa, em primeiro lugar, uma forma particular de aumentar o poder
de compra de certos interesses”; afirmou que “preços
em dinheiro são o produto
de conflitos de interesse e de
compromissos [que] resultam de constelações de poder”, que o dinheiro é uma
“arma” na “luta do homem
contra o homem” e os preços
são “expressões dessa luta”;
e, finalmente, considerou
que o capitalismo pressupõe
“a batalha do homem contra
o homem”.
Diante disso, consideramos que não existem resultados ditos “econômicos” que
não correspondam a ações
orientadas por interesses políticos. Assim, os resultados
da Petrobras não foram mera
obra do acaso. Eles demonstram que ela foi apropriada por uma administração
cujo único objetivo é a
maximização dos seus resultados contábeis, a obtenção de lucros exorbitantes para a remuneração
do próprio Governo Federal, o ajudando a cumprir
suas metas de superávit
fiscal, e dos seus acionistas privados, através da
distribuição de lucros e
dividendos. O mesmo se
deu com as demais empresas estatais, que estão
deixando de ser utilizadas
para cumprir as funções in-

tegrativas e de incentivo ao
desenvolvimento nacional
às quais deveriam, também e
essencialmente, se destinar.
Em outras palavras, as estatais brasileiras estão sendo
utilizadas como máquinas de
extração de recursos da sociedade brasileira como um
todo em favor do próprio governo e dos seus acionistas
privados. Trata-se, em rigor,
de um confisco crescente
viabilizado por um processo velado de privatização no
qual, embora o controle das
empresas permaneça estatal,
vem sendo exercido de forma a servir muito mais aos
interesses de apropriação
privada do que aos de utilidade pública.
Dessa forma, e para concluirmos, esse resultado
contábil extraordinário da
Petrobras se deu em benefício de uma reduzida elite de
acionistas (brasileiros e estrangeiros), não representando qualquer indício de aumento da prosperidade ou do
desenvolvimento do Brasil.
Muito pelo contrário, pois
a venda, por valor irrisório,
de um ativo tão importante
quanto a BR Distribuidora
demonstra que, apesar do
lucro recorde, a Petrobras
está sendo flagrantemente
dilapidada enquanto empresa estruturante do desenvolvimento nacional.
Portanto, o seu lucro se
fundamentou sobre o sacrifício crescente dos níveis de
vida da sociedade brasileira,
condenada pelo governo e
pelos seus administradores
a pagar preços dolarizados,
altamente voláteis e que escapam inteiramente ao seu
controle ou influência, pela
utilização de uma substância
da qual ela ainda depende,
em enorme medida, para o
seu funcionamento.

 Daniel Kosinski
Doutor em Economia Política
Internacional, pesquisador da
UFRJ e membro do Instituto
da Brasilidade.

Três questões sobre a extinção do BNDESPar e o Estado mínimo
A declaração do secretário de Desestatização e Desinvestimento do Ministério
da Economia, Salim Mattar,
sobre vender todas as participações acionárias do BNDESPar e, enﬁm, fechá-lo
nos próximos quatro anos,
chamou muita atenção sobre
as fronteiras do Estado mínimo. A economia brasileira
está reagindo bem a esse movimento de governo, mas não
se pode generalizar, já que
sair de todos os cenários pode
não ser a melhor alternativa.
A justiﬁcativa consiste em
vender a carteira de ações de
empresas e utilizar esse recurso para abater dívidas. Em
valor de mercado, pode-se
obter cerca de R$ 110 bilhões
em participação e fazer frente
ao crescimento da dívida pública. Como consequência, o
governo teria mais recursos

para investir em educação,
saúde e infraestrutura.
Vamos abordar três pontos
sobre essa decisão. Em primeiro lugar é preciso olhar
para o mercado acionário
brasileiro e para o movimento que ele vem fazendo. As
ações estão valorizando, e o
valor que seria recuperado
(R$ 110 bilhões) poderia rapidamente ser levantado em
ações no médio prazo. Por
isso, essa justiﬁcativa ainda
é rasa, é preciso aprofundar
mais essa discussão.
É preciso observar que a
conjuntura macroeconômica
atual mostra um cenário de
juros reais em queda. Com
o avanço de importantes reformas estruturais do Estado
brasileiro, como a da Previdência Social e a Tributária,
os juros reais de longo prazo
poderão operar próximo de

3% ao ano, e um novo ciclo
de crescimento sustentável
poderá ser observado.
Teremos, portanto, o Ibovespa – o Índice da Bolsa
de Valores de São Paulo
– batendo novos recordes,
com a forte valorização das
principais ações negociadas
no mercado de capitais. Ou
seja, a venda do BNDESPar
poderá gerar um custo de
oportunidade signiﬁcativo.
Em outras palavras, o BNDES irá perder dinheiro.
A seguinte questão está
relacionada à experiência
internacional no desenvolvimento econômico. Muitos
países ou instituições ﬁnanceiras multilaterais utilizam
de seus bancos de desenvolvimento com o objetivo de
se tornar sócio de empresas.
Seguem alguns exemplos: o
Fundo Multilateral de Inves-

timentos (Fumin), do Banco
Interamericano de Desenvolvimento (BID), aprovou
67 projetos em 2017, no total
de US$ 85 milhões. Desse
montante, US$ 47 milhões
foram destinados a operações de cooperação técnica e
US$ 38 milhões a empréstimos e operações com participação acionária.
Outro caso é do Banco de
Desenvolvimento da Ásia,
que em 2017 aprovou US$
32,2 bilhões, sendo que US$
20,1 bilhões foram de empréstimos, doações e investimentos com recursos próprios, incluindo operações
não governamentais de US$
2,3 bilhões. Dessas operações não-governamentais,
cerca de US$ 300 milhões
foram de investimentos
acionários. É comum os bancos de desenvolvimento se
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tornarem sócios de projetos
e empresas.
A terceira questão – e a
mais impactante para o país
– consiste em entender a relevância do BNDESPar para
ﬁnanciar a inovação e empresas de tecnologia. Investidores desse segmento argumentam sobre a necessidade
de uma atuação mais técnica
e voltada às boas práticas no
mercado de capitais. É preciso reestruturar o processo de
seleção, mas não o extinguir.
Cabe destacar que, no caso
de empresas em estágios
mais avançados de maturidade, há a possibilidade de o
BNDESPar apoiar por meio
de fundos de private equity
ou da subscrição de valores
mobiliários, como ações ou
debêntures
conversíveis.
São fontes de recursos que
viabilizam as áreas de inova-
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ção e pesquisa nacional.
O desenvolvimento econômico deve contar com diversas opções de investimentos
e instrumentos ﬁnanceiros.
Entendo que as mudanças
às quais o atual ministro da
Economia, Paulo Guedes, irá
buscar imprimir no mercado
de capitais certamente o tornarão uma fonte fundamental
para alavancar os grandes investimentos necessários para
o Brasil. As empresas terão
maior acesso aos instrumentos e ﬁnanciamentos do mercado de capitais. Com isso,
ﬁca a pergunta: por que limitar totalmente a participação
do BNDES nesse mercado?

 Lucas Lautert Dezordi
Doutor em Economia, é
sócio da Valuup Consultoria
e professor titular da
Universidade Positivo.
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FMI e Banco Mundial na
luta contra a epidemia
Mulheres são minoria
nas instituições mundiais
A presença de mulheres nos comandos das grandes
companhias mundiais é escassa, mas no Brasil é ainda
pior. Apenas 18% das empresas do mundo são lideradas
por mulheres e, em média, nos países da OCDE, apenas
22% dos membros do conselho são do sexo feminino. Na
Índia, são 13%, e no Brasil, apenas 7,7%. O progresso
tem sido lento para dizer o mínimo.
O FMI ressalta que, embora cinco economias avançadas tenham uma diferença de gênero de 5 pontos percentuais ou menos, a diferença média nas economias avançadas permanece na casa dos 10 pontos percentuais.
Em outro estudo da equipe do FMI, que analisou 2
milhões de empresas em 34 países da Europa, constatase que maior diversidade de gênero em cargos seniores
foi associada a maior lucratividade das empresas. A presença de uma mulher na alta administração ou em um
conselho corporativo está associada a 8 a 13 pontos base
de maior retorno sobre os ativos.
E como é nas grandes instituições internacionais? Vale
o ditado de casa de ferreiro, espeto de pau. No FMI, apenas 13% dos cargos de direção são ocupados por mulheres; no europeu EBRD, 5%; no Banco Mundial, 20%;
na OCDE, 26%. O BIS, uma das mecas do financismo, é
radical: todos os membros da direção são homens.

EUA terrorista
Nesta quarta-feira, completaram-se 60 anos do atentado terrorista da CIA em Cuba que matou uma centena
de pessoas no início da revolução cubana ao explodir o
navio La Coubre. Nem os Estados Unidos, nem a França
liberam os documentos secretos sobre esse ato. Os EUA,
que se apropriaram do discurso antiterrorismo, não quer
tocar no assunto.

Vírus do FMI
O FMI garante que está preparado para o coronavírus.
“Graças à generosidade de nossos associados”, diz o
Fundo, tem US$1 trilhão em capacidade de empréstimos. Para países de baixa renda, oferece até US$10 bilhões emergenciais (limitados a 50% da quota do paísmembro) sem juros.
Para os emergentes, o empréstimo pode chegar a US$
40 bilhões. Além disso, conta com uma linha de contenção de catástrofes que adia os pagamentos de empréstimos anteriores feitos pelo Fundo. Essa linha, que foi
usada no surto de ebola na África, está com caixa baixo:
dispõe de apenas US$ 200 milhões, mas a avaliação é de
que será necessário US$ 1 bilhão.
Tudo somado, serão mais ferramentas na mão do FMI
para enquadrar países em suas políticas financeiras,
usando o coronavírus como álibi.

Joga para perder
O establishment estadunidense se uniu por Joe Biden
para evitar que Bernie Sanders seja o candidato democrata. Dizem que Sanders perderia para Trump; é uma possibilidade. Certeza é que Biden perderá para o presidente,
a não ser que venha uma catástrofe econômica.

Rápidas
Nesta sexta, o Núcleo de Estudos Brasil-China da
FGV Direito Rio realizará o “Novo Coronavírus: Por que
a China pode controlar a epidemia em um tempo relativamente curto?”, com palestra do cônsul geral chinês
no Rio de Janeiro, Li Yang. Inscrições: direitorio.fgv.
br/eventos/novo-coronavirus-por-que-a-china-podecontrolar-a-epidemia-em-um-tempo-relativamente-curto
*** O advogado Bruno Rezende, presidente do Ibajud
– Instituto Brasileiro da Insolvência, fará palestra no II
Congresso Internacional em Insolvência IWIRC, 12 e 13
de março, na OAB RJ. Rezende falará, dia 12, às 14h,
sobre as alterações trazidas pelo projeto de lei sobre participação do fisco *** A Rede Megamatte comemora o
dia Internacional da Mulher com ofertas de sexta a domingo *** Nesta sexta, a cantora Evelyn Lima faz show
em homenagem ao Dia da Mulher no Caxias Shopping,
às 19h30 *** Entre 8 e 10 de março, o advogado Paulo
Parente Marques Mendes, sócio do escritório Di Blasi,
Parente & Associados, estará no seminário “Digital
Business, the new frontier”, da Associação Interamericana da Propriedade Intelectual (ASIPI). Serão debatidos, em Montevidéu, o crescimento dos e-sports, problemas para os Jogos Olímpicos e direitos de celebridades
*** A exposição História da Arte, Olhar e Descoberta
estará, de 6 a 22 de março, no Carioca Shopping. Tratase de uma parceria entre e Aliansce Sonae e a ArtRio,
que reunirá reproduções de obras de Monet, Cézanne,
Picasso, Matisse e Miró com narração de Roberta Sá ***
A diretora de cardiologia da Rede D’Or São Luiz, Olga
Souza, e o cirurgião Alfredo Guarisch falam sobre segurança médica, nesta quinta-feira, no Centro de Estudos
do Copa Star, em Copacabana.

Fundo avalia a
situação país
por país para
dimensionar
o impacto

O crescimento global
será menor este ano do que
em 2019 por causa da epidemia de coronavírus, mas
é “difícil prever” o quanto
a economia cairá, afirmou
nesta quarta-feira a diretoragerente do Fundo Monetário
Internacional (FMI), a economista búlgara Kristalina
Georgieva.
O FMI disponibilizou
US$ 10 bilhões para empréstimos com juros zero,
especialmente para os países mais frágeis. O Banco
Mundial havia anunciado
na terça-feira um plano de
emergência de US$ 12 bilhões para ajudar os países
que precisam “tomar medidas eficazes para conter a
epidemia, salvar vidas e mitigar o impacto econômico
do coronavírus”..
Conforme a AFP, a chefe
do FMI, que deu uma entrevista coletiva nesta quartafeira em comum com David Malpass, presidente do
Banco Mundial, considerou
que a epidemia que atinge a

oferta e demanda econômica mundial exige uma “resposta global”. “Em tempos
de incerteza, é melhor fazer
muito do que não fazer o suficiente”, disse Georgieva.
O crescimento global foi
de 2,9% em 2019, e em janeiro o FMI ainda previa
uma expansão de 3,3% até
2020. Segundo a diretoragerente, a avaliação de impacto é difícil, porque ainda
existe uma incógnita maior,
que é a duração da epidemia, que afeta aproximadamente um terço dos 189
membros do órgão financeiro multilateral.
Os países-membros do
FMI prometeram dar “todo
o apoio necessário para limitar o impacto” da epidemia
de coronavírus, sobretudo
nos países mais vulneráveis,
após uma teleconferência do
comitê monetário e financeiro da instituição. “Pedimos
ao FMI que utilize todos os
instrumentos de financiamento à sua disposição para
ajudar os países-membros
necessitados”, indicaram os
integrantes do Fundo em um
comunicado.
Nesta quarta, Malpass insistiu na atenção que deve
ser dada às necessidades de
financiamento de curto prazo das empresas, mas também exortou repetidamente
os países membros a realizar reformas estruturais que
podem torná-las mais resistentes a choques sistêmicos

da natureza da epidemia de
Covid-19.
O Fundo avalia a situação,
país por país, para medir o
impacto com a maior precisão possível, mas Georgieva
esclareceu que números precisos não devem ser esperados em “várias semanas”.
A organização tradicionalmente publica suas previsões de crescimento global e
regional em abril e depois no
outono.
Georgieva afirmou que
o contágio que atinge as
cadeias de oferta - através
das cadeias de produção - e
de demanda, que é afetada
pelas medidas de contenção, exigem “uma resposta
global”. Questionada sobre
a decisão, na terça-feira,
do Banco Central norteamericano (Fed) de reduzir
suas taxas - um gesto sem
precedentes da instituição
desde a crise financeira de
2008 -, a dirigente e evocou
a necessidade de “adotar
medidas que restaurem a
confiança”.
Ela e Malpass insistiram
na necessidade de estreita
cooperação internacional, no
momento em que as reuniões
de diferentes grupos multilaterais estão se multiplicando
(G7, Eurogrupo etc.) para
encontrar uma resposta coordenada à crise.

Guedes: crescer mais
de 2% só com reformas

des, ao sair do Ministério da
Economia para cerimônia
no Palácio do Planalto.

Senado aprova
MP do Agro

A economia brasileira
crescerá mais de 2% em
2020 se as reformas propostas pelo governo forem aprovadas, disse nesta
quarta-feira o ministro da
Economia, Paulo Guedes,
acrescentando que o coronavírus terá pouco impacto
sobre o país porque a economia brasileira é fechada
em relação às economias
do resto do mundo. “No
segundo ano (de governo),
acho que crescemos acima
de 2%, mesmo com o coronavírus. O Brasil teve até
agora dois casos confirmados (o número subiu para
três nesta quarta-feira). É
uma economia que esteve
relativamente fechada todos
esses anos”, declarou Gue-

China: preços dos bens
de produção caem
Mais da metade dos bens
de capital monitorados pelo
governo registraram menores
preços nos últimos 10 dias
de fevereiro, em comparação
com os 10 dias anteriores,
mostraram dados oficiais.
Entre os 50 principais bens
monitorados pelo governo,
incluindo tubos de aço sem
costura, gasolina, carvão,
fertilizantes e alguns produtos químicos, 27 tiveram
queda nos preços durante o
período, enquanto 22 subiram e apenas um se manteve
inalterado, de acordo com o
Departamento Nacional de
Estatísticas (DNE).

YOLANDA PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF Nº 00.572.960/0001-26 - NIRE Nº 33.300.161.091
COMPANHIA FECHADA
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 28.02.2020
SUMÁRIO
LOCAL, DATA E HORA: na sede social da Companhia situada na
Av. República do Chile, 330, Bloco I, Salas 3001 a 3301, parte, nesta cidade,
em 28 de fevereiro de 2020, às 10 horas. ACIONISTAS: Presente o acionista
único SOUZA CRUZ LTDA, neste ato representada por seus Diretores,
Srs. Rinaldo Cesar Zangirolami e Jesus Carmona Abrego, representando a
totalidade do Capital Social, motivo pelo qual foi dispensada a Convocação.
MESA: Jorge Alejandro Irribarra Pastenes - Presidente da Mesa e Cristiano
Schramm Roth - Secretário. ORDEM DO DIA: I) Registrar a renúncia do
Sr. Andre Basile Mendonça do cargo de Diretor e indicar novo membro
da Diretoria em sua substituição. RESOLUÇÕES: Após deliberações,
foi registrada a renúncia, a partir da presente data, do Sr. Andre Basile
Mendonça, do cargo de Diretor da Sociedade. Como consequência, foi
eleito o Sr. RICARDO DOS MARES GUIA, brasileiro, casado, economista,
portador da cédula de identidade nº 08.764.625-3, expedida pelo DETRAN/
RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 012.172.467-03, para o cargo de Diretor,
em sua substituição. Esclarece-se, por fim, que o mandato do Diretor ora
eleito expirar-se-á juntamente com o dos demais diretores, ou seja, na data
da Assembleia Geral Ordinária de 2022. Nada mais havendo a tratar, foi
lavrada a presente Ata, que vai assinada pelo Acionista Único da Sociedade.
Rio de Janeiro, 28 de fevereiro de 2020. Mesa: Jorge Alejandro Irribarra
Pastenes - Presidente da Mesa e Cristiano Schramm Roth - Secretário;
Acionista: SOUZA CRUZ LTDA, neste ato representada por seus Diretores
Srs. Rinaldo Cesar Zangirolami e Jesus Carmona Abrego. Declaro que a
presente é cópia fiel ao original. Rio de Janeiro, 28 de fevereiro de 2020.
Nicole Tranjan Hajj - Procuradora. Certifico que este documento foi
arquivado na JUCERJA sob o nº 00003858137, em 04/03/2020. Bernardo
F. S. Berwanger - Secretário Geral.

América Latina
O Banco de Desenvolvi-

A poucos dias de perder
a validade (10 de março) o
plenário do Senado aprovou
nesta quarta-feira a medida
provisória que facilita o crédito e o financiamento das
dívidas para produtores rurais.
A votação da MP do Agro
(MPV 897/2019), como é
conhecida, foi acompanhada
pessoalmente pela ministra da
Agricultura, Tereza Cristina.

Maia suspende 12
deputados por um ano
O presidente da Câmara
dos Deputados, Rodrigo Maia
(DEM-RJ), acatou um pedido
da presidência do PSL e suspendeu as funções partidárias
de 12 parlamentares da legenda. A decisão foi publicada

mento da América Latina
(CAF) anunciou a aprovação de um crédito de US$
300 milhões para as “contingências” na região derivadas do novo coronavírus,
que já atinge Brasil, Argentina, Chile, México, Equador e República Dominicana. A direção do organismo
aprovou uma “linha de crédito contingente regional”
para “atender de maneira
ágil e oportuna as emergências que possam surgir” nos
países acionistas da CAF
pelo Covid-19, destaca um
comunicado emitido na Colômbia.
“O objetivo desta nova
linha de crédito é agilizar a
aprovação de operações para
a atenção imediata que permita salvaguardar a saúde da
população e atender, de maneira oportuna, as eventualidades que possam surgir”.
O organismo também
aprovou “a possibilidade”
de fornecer cooperação técnica não reembolsável de
até cinco milhões de dólares
para iniciativas relacionadas
a deter o vírus, que surgiu na
China e já matou 3 mil pessoas em todo o mundo.
O Banco Mundial também anunciou nesta terçafeira um fundo de contingência de 12 bilhões de dólares
para que os países possam
adotar medidas eficazes para
enfrentar o COVID-19, com
prioridade para as nações
mais pobres.

nesta terça-feira (3), em edição
extra do Diário da Câmara.
Com a suspensão, a bancada
do partido, formada por 53
deputados, cai para 41 parlamentares. Foram suspensos de
qualquer atividade partidária
na Câmara os deputados Aline Sleutjes (PR); Bibo Nunes
(RS); Carlos Jordy (RJ); Caroline de Toni (SC); Daniel
Silveira (RJ); General Girão
(RN); Filipe Barros (PR);
Cabo Junio do Amaral (MG);
Hélio Lopes (RJ); Márcio Labre (RJ); Sanderson (RS) e
Vitor Hugo (GO).
Na decisão, Maia registra
que as punições não serão aplicadas a Alê Silva (MG); Bia Kicis (DF); Carla Zambelli (SP);
Chris Tonietto (RJ) e Eduardo
Bolsonaro (SP), devido a uma
decisão liminar da Justiça. Com
isso, Eduardo Bolsonaro, atual
líder do PSL na Câmara, permanece na função.

MARIO MILTON BITTENCOURT RICART
LEILOEIRO PÚBLICO
ADITAMENTO AOS EDITAIS PUBLICADOS NOS DIAS:
28/02/20 FLS. 6, e 03/03/20 FLS. 6
JORNAL MONITOR MERCANTIL
MARIO MILTON BITTENCOURT RICART, Leiloeiro Público Oficial,
FAZ SABER a todos que nos Editais de 1º e 2º Leilões Presencias
e Intimação, aos interessados referentes aos processos nºs
0176427-53.2014.8.19.0001,
014459920-2006.8.19.0001,
0161976-04.2006.8.19.0001 e 0328518-94.2015.8.19.0001,
devido a obra de readequação do Fórum Central, faz alteração nos
Editais, onde se lê: Local do leilão – átrio do Fórum do Rio de
Janeiro, LEIA-SE: Local do leilão - Av. Erasmo Braga nº 115,
5º ANDAR – HALL DOS ELEVADORES DA LÂMINA CENTRAL.
Ratificam-se os demais termos das referidas publicações.
NETWORK COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS
DA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.
CNPJ: 04.636.401/0001-93 NIRE 33.4.0003964-5
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
O Diretor Presidente da Network Cooperativa de Trabalho dos
Profissionais da Área de Tecnologia da Informação Ltda., com sede na Av.
Presidente Vargas, 633, sala 215, no exercício de suas atribuições legais
e estatutárias, convoca todos os associados desta Cooperativa, para se
reunirem em AGO – Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 19
de março de 2020, na Rua Evaristo da Veiga,16, sala 1801, Cobertura,
Cinelândia, Centro – RJ, em 1ª convocação às 16:00 h, com a presença
mínima de 2/3 dos seus associados, em 2ª convocação às 17:00 h, com a
presença de ½ mais um de seus associados; e em 3ª e última convocação
às 18:00 h, com a presença mínima de 50 cooperados ou 20% do quadro
de cooperados, prevalecendo o menor número entre estas opções. Para
efeito de quórum na data da presente convocação a cooperativa possui
no total de seu quadro social 93 (noventa e três) cooperados. A pauta
da Ordem do Dia da AGO é: 1) Apresentação da Prestação de Contas
relativa ao Exercício 2019 composta dos seguintes itens: a) Apresentação
do Relatório de Gestão da Diretoria; b) Apresentação da Prestação de
Contas composta do Balanço Patrimonial e da Demonstração de Sobras
ou Perdas do Exercício; c) Apresentação do Parecer do Conselho
Fiscal sobre o Relatório de Gestão da Diretoria, Prestação de contas,
apresentação do Balanço Patrimonial e da Demonstração de Sobras
ou Perdas dos Exercício 2019; 2) Deliberação da Assembleia sobre a
Prestação de Contas relativa ao Exercício 2019, composta do Relatório
de Gestão da Diretoria, Balanço Patrimonial e da Demonstração de
Sobras ou Perdas dos Exercício; 3) Deliberação da Assembleia sobre
Destinação/Rateio das Sobras ou Perdas do Exercício 2019; 4) Eleição do
novo Conselho Fiscal, para o mandato 2020/2021; 5) Eleição de Gerente
Comercial e Social, para o mandato 2020/2021; 6) Fixação do valor dos
honorários da Administração, Conselho Fiscal e Gerência Comercial e
Social 2020/2021; 7) Reajuste da Taxa de Administração 2020/2021; 8)
Assuntos Gerais. Rio de Janeiro – RJ, 04 de março de 2020.
Newton Ribeiro Parahyba Junior – Presidente
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Negócios & Empresas

Máscaras e álcool em gel tiveram
alta nas vendas em janeiro

Carrancas em
coleção particular
A leiloeira Marcella Cals tem uma coleção muito diferente para apregoar nesta terça-feira (10) às 20h, composta por diversas carrancas que navegaram pelo rio São
Francisco, que foram reunidas pelo casal Paulo de Tarso
Pardal e Lully de Carvalho em sua residência em Casimiro de Abreu.
Paulo Pardal escreveu Carrancas do São Francisco, o
livro mais completo sobre o assunto, tema que o fascinava. A coleção foi idealizada para receber as obras que
têm elementos das raízes de cultura brasileira; seus mitos,
folclore, arte – marcos desta evolução cultural.
Segundo Paulo Pardal, talvez o principal pesquisador
do assunto, “a origem das carrancas deve ter sido a imitação de navios de alto-mar, vistos nas capitais da Província
da Bahia e do país pelos pequenos nobres e fazendeiros
do São Francisco em suas viagens à civilização”.
O catálogo completo, também em flash, está no website marcellacalsleiloeira.com.br, com itens de outras
coleções do casal, que tem muita experiência em arte –
lembrando que Lully (Anna Luíza Torres de Carvalho
Pardal), recebeu diversos prêmios em sua carreira como
artista plástica, com seus quadros marcantes, retratando
diversas culturas, paisagens e corpos. A exposição está
acontecendo esta semana das 12h às 19h30 e terminará na
segunda-feira (9) no Atlântica Business Center da Avenida Atlântica, 1.130 – 7º andar, Copacabana (RJ).

Objetos de apartamentos decorados
Construtoras leiloam objetos de apartamentos decorados, desde R$ 4 a R$ 3.400 – acontecendo nos estados de
São Paulo e do Rio de Janeiro, entre 2 de março e 29 de
abril. É possível arrematar um sofá em L por R$ 1.640,
em São Paulo, ou uma poltrona por R$ 160 e até mesmo
um televisor LED de 55 polegadas por R$ 130. O Rio
de Janeiro tem condicionadores de ar com condensadora
por R$ 300, um conjunto de três luminárias por R$ 90 e
quadros, enfeites e demais peças decorativas entre R$ 20
e R$ 40.
Serão mais de mil itens disponíveis no website da Sold
Leilões, onde vários fatores reunidos, como a redução da
taxa de juros e a facilidade de acesso ao crédito, tem ajudado a reaquecer um dos setores que mais sofreram com
a crise: o mercado imobiliário. Estimuladas por esse crescimento, cada vez mais empresas – como as construtoras
MRV, Cyrela, Even e You – têm colocado bens e móveis
de apartamentos decorados em leilão.
A lista tem desde móveis, como mesas, cadeiras, sofás e
eletrodomésticos, como aparelhos de ar condicionado, televisores, cafeteiras e geladeiras, materiais de construção,
como portas, janelas e pisos, além de itens de decoração.
Diz Henri Zylberstajn, CEO da Sold: “A retomada dos
investimentos em apartamentos decorados por parte das
corretoras tem sido um movimento crescente já há algum
tempo, representando uma oportunidade de economia
para os consumidores, que podem mobiliar seus lares
com itens seminovos de showrooms”.
Todos os bens de apartamentos decorados são abertos
a lances de qualquer pessoa, basta se cadastrar no site
da Sold, criar um login e senha e se habilitar para ofertar lances no leilão de decorados por meio do link bit.
ly/32Cy8Yw. A partir daí, basta acompanhar os lances no
dia marcado para o encerramento – quem der o maior lance, leva a oferta.
Presente em 14 estados do Brasil, a Sold leiloou no ano
passado mais de R$ 700 milhões em ativos e, para este
ano, a previsão é alcançar R$ 1 bilhão. Além de imóveis
e veículos, a organização inclui também equipamentos
industriais e agrícolas, máquinas, eletrônicos e bens de
consumo em geral.

O passado em arte e antiguidade
O leilão de arte e antiguidade está recheado de objetos
que podem fazer parte da casa, da coleção ou decoração
de um espaço de trabalho, colocando o ambiente em melhor nível cultural. É assim que trocam de mãos obras interessantes, como neste pregão dos leiloeiros Roberto e
Danielle Haddad, de terça a sexta-feira (10, 11, 12, 13 e
14) e na segunda-feira (17), sempre às 15h no endereço
da matriz, Rua Pompeu Loureiro, 27, Copacabana (RJ). A
exposição será neste sábado e domingo (7 e 8) das 14h às
20h e na segunda-feira (9) das 10h às 20h. Informações
com fotos e detalhes estão no website robertohaddad.
com.br ou no escritório da matriz.

Petros oferece imóveis
Imóveis de propriedade da Petros – Fundação Petrobras
de Seguridade Social, com lances iniciais de R$ 87.900
até R$ 2.495.400. São imóveis desocupados ou locados,
que podem ser pagos à vista ou sinal de 20% com mais
três parcelas anuais. A empresa Frazão Leilões vai promover este pregão, na sexta-feira (13) às 11hs, com lotes
que estão concentrados em dois empreendimentos comerciais situados nas cidades do Rio de Janeiro e Brasília.
O Edifício OAB, no Setor de Autarquias Sul, Bloco
N – Quadra 05, Brasília (DF), concentra o maior número
de imóveis, totalizando 43 salas comerciais. Já no Rio de
Janeiro, são salas comerciais e lojas no Condomínio dos
Edifícios Rio Office Park 4 e 5, Rua Victor Civita, 66, Jacarepaguá, com lances iniciais a partir de R$ 87.900/sala.
Os interessados poderão participar do leilão presencialmente ou pela internet. As informações sobre todos
os imóveis estão disponíveis em frazaoleiloes.com.br/leilao/5354. O leilão presencial será realizado no auditório
da Frazão Leilões (Rua da Mooca, 3547, São Paulo/SP),
já aberto para receber lances pela internet.

Atentos ao alcance global
do coronavírus, brasileiros
têm se mostrado preocupados com a epidemia chinesa e já buscam métodos de
prevenção. De acordo com o
aplicativo Farmácias App, as
vendas de máscaras e álcool
em gel refletem essa tendência, com alta exponencial em
janeiro deste ano em relação
ao mesmo período do ano
passado.
Nesse sentido, as máscaras de proteção tiveram destaque expressivo. O produto
registrou aumento de 117%
no volume de vendas e, analisando o faturamento, a alta
foi de 113% em relação a janeiro de 2019.
Segundo o estudo, os resultados apresentados seguem a tendência de alta já
registrada em 2019, acresci-

da do coronavírus. “No ano
passado, esses itens registraram crescimento de 12%.
Somando este dado com a
epidemia do coronavírus, as
vendas foram impulsionadas, atingindo este aumento
tão significativo”, explica a
companhia.
Outra importante categoria de itens de prevenção, a
dos os antissépticos para as
mãos (classe de produtos
que inclui o álcool em gel),
também teve aumento expressivo comparado ao primeiro mês do ano passado,
com alta nas vendas de 53%.
O faturamento se manteve
estável no período.
Em relação a esses produtos, a companhia afirma que
um fator foi essencial para
a alta: a queda do mercado
em 2019. “O mercado teve

variação negativa de 20%
em 2019. Este ano, com o
mercado abastecido e a repercussão da epidemia, as

vendas desses itens foram
impulsionadas e, por isso, a
variação foi tão expressiva”,
conclui.

Quatro em cada dez brasileiros querem reduzir gastos em 2020
Embora a situação da
economia brasileira tenha
se mostrado mais sólida no
último trimestre do ano passado, três em cada dez brasileiros (28%) deram adeus a
2019 no vermelho, segundo
pesquisa realizada pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e
pelo Serviço de Proteção ao
Crédito (SPC Brasil).
Ainda assim, o cenário
é positivo em comparação
com o ano anterior: em março de 2018, a taxa de consumidores que não conseguiram pagar todas as contas
chegou a 41%. Em 2019,
40% dos consumidores
conseguiram ficar no zero
a zero, ou seja, tiveram di-

nheiro apenas para pagar as
contas, sem sobras, e apenas
18% ficaram no azul.
“As pessoas têm a falsa
sensação de que viver no
zero a zero é saudável em
termos de finanças pessoais. Mas vale lembrar que
viver dentro do padrão de
vida equivale a gastar sempre menos do que se ganha.
Assim, é possível construir
uma reserva financeira de
forma a cobrir eventuais
gastos imprevistos”, destaca
a economista-chefe do SPC
Brasil, Marcela Kawauti.
Mais da metade dos que
viraram o ano no vermelho
(51%) apontaram como principal motivo os altos preços
dos produtos, que dificulta-

ram a tarefa de liquidar as
contas - justificativa que figura no topo do ranking desde o início da série histórica,
em janeiro de 2018, ainda
que os dados oficiais tenham
indicado uma tendência de
recuo da inflação ao longo
dos meses. Também foram
citados como obstáculos à
missão de honrar os compromissos financeiros a queda
da renda (23%) e a perda do
emprego (21%).
Para evitar fechar 2020
na mesma situação do ano
anterior, 39% dos brasileiros
querem diminuir o nível de
gastos, que envolvem desde
despesas básicas como supermercado, água, luz e telefone, até itens considerados

supérfluos, como lazer e vestuário. Esse desejo é impulsionado principalmente pelos preços elevados (46%),
pela tentativa de economizar
(28%) e pelo desemprego
(25%). Enquanto isso, 41%
dos consumidores pretende
manter o mesmo nível de
gastos dos meses anteriores,
enquanto 13% acredita que
vai elevá-lo, principalmente
em decorrência do aumento
do preço dos produtos e serviços (68%).
Foram entrevistadas 800
pessoas acima de 18 anos
de todos os sexos, classes
sociais e regiões. A margem
de erro é de 3,5 pontos percentuais para um intervalo
de confiança de 95%.

Produção de chocolate atingiu 756 mil toneladas em 2019
As indústrias de chocolate fabricaram 756 mil toneladas em produtos ao longo
do ano de 2019, segundo
levantamento da Associação Brasileira da Indústria
de Chocolates, Amendoim
e Balas (Abicab). Os dados
consideram todos os tipos de
produtos, incluindo achocolatados em pó.
As exportações de chocolate totalizaram 28 mil
toneladas em 2019, enquanto as importações alcançaram 20 mil toneladas,

resultando em um consumo
aparente de 749 mil toneladas no ano.
O consumo per capita em
2019 foi estimado em 2,6 kg
de chocolate por habitante.
“O chocolate é um produto
caracterizado pelo consumo
em momentos de indulgência e sabemos que, por não
ser um item de primeira
necessidade, acompanha o
desempenho da economia.
Contudo, o Brasil ainda consome pouco do produto em
comparação a outros países,

o que indica oportunidade
para o crescimento da categoria”, avalia o presidente
da Abicab, Ubiracy Fonsêca.
Em 2019 foram produzidas cerca de 10 mil toneladas
de chocolates para o período
de Páscoa, incluindo ovos,
figuras de Páscoa, produtos
em embalagens temáticas
presenteáveis e outros itens.
“O Brasil possui uma das
maiores Páscoas do mundo e
os produtos dessa data vêm
mantendo penetração acima
de 60% nos lares brasilei-

ros nos últimos anos, o que
reforça a tradição brasileira
de presentear com chocolate
nesta época”, afirma o presidente da Abicab, Ubiracy
Fonsêca.
O setor está otimista
para este ano. As indústrias
geraram 14 mil empregos
temporários para atender a
demanda tanto na linha de
produção quanto nos pontos
de venda. Só nas fábricas há
um incremento de cerca de
16% no volume de mão de
obra no período.
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Preço mínimo do
café é reajustado para
safra 2020/2021
A partir de 1º de abril,
os preços mínimos do café
arábica e conilon, safra
2020/2021, terão aumento
de 0,43% e de 15,31%, respectivamente. O reajuste é
baseado na variação do custo
de manutenção da lavoura,
incluindo insumos, mão de
obra e colheita, em relação à
safra passada.
De acordo com o diretor
de Comercialização e Abastecimento da Secretaria de
Política Agrícola, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa),
Sílvio Farnese, o reajuste integra “a política de sustentação de preço, garante as condições de apoio de preços
que garanta ao produtor a
sua permanência na atividade, em caso de crise de preço
no mercado”.
A medida foi publicada
na Portaria Mapa nº 66 nesta quarta-feira, no Diário
Oficial da União, depois
de aprovada pelo Conselho
Monetário Nacional.
O preço mínimo do arábica subiu de R$ 362,53/60 kg
para R$ 364,09/60 kg, referente ao café tipo 6, bebida
dura para melhor, com até 86
defeitos, peneira 13 acima,
admitido até 10% de vazamento e teor de umidade de
até 12,5%.
Para o cálculo dos preços
mínimos do conilon, o diretor
destacou que “os parâmetros
considerados foram os mesmos utilizados para o arábica”.

Ele acrescentou que foi
estabelecida uma regionalização para o preço do conilon, “em virtude da disparidade do sistema produtivo
de Rondônia em relação aos
demais estados produtores”.
“Visto que a recente modernização da lavoura no
Estado de Rondônia, encontrada na reavaliação do
sistema produtivo feito pela
Conab, gerou aumento expressivo de produtividade
com rebatimento no custo
médio, constituiu condições para a manutenção do
preço mínimo no estado em
R$ 210,13/60 kg”, destacou
Farnese.
Para os demais estados
produtores, exceto Rondônia, o preço do conilon foi
de R$ 210,13/60 kg para R$
242,31 para o café tipo 7,
com até 150 defeitos, peneira 13 acima e teor de umidade de até 12,5%.
Os valores (arábica e conilon) são válidos até março
do ano que vem.
O café é um dos produtos
contemplados pela Política
de Garantia de Preços Mínimos (PGPM), que é uma
importante ferramenta para
diminuir oscilações na renda
dos produtores rurais e assegurar uma remuneração mínima, atuando como balizadora da oferta de alimentos,
incentivando ou desestimulando a produção e garantindo a regularidade do abastecimento nacional.

COLÔNIA DE FÉRIAS DOS EMPREGADOS DA LIGHT / CEG
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam os senhores associados em pleno gozo de seus direitos associativos, convocados na forma Artigos 13/14/15 e 31 e suas alíneas do Estatuto em vigor, para se reunirem em Assembléia Geral Ordinária, no dia
06 de Abril de 2020, às 9:00 h em primeira convocação. Caso não haja
número legal, às 9:30 h em segunda e última convocação com qualquer
número de associados, na sede Social, sito a Av. Passos, 122 – sala
1003. Ordem do Dia: a) Votação para eleição dos órgãos administrativos
da Colônia de Férias, para triênio 2020/2023, conforme disposto no Artigo
12, com início às 10:30 h até 16:00 h; b) Apuração dos votos e proclamação dos eleitos; c) Inscrição de chapa de 16 à 20 de março de 2020.
Rio de Janeiro, 04 de Fevereiro de 2020.
Sidnei Castro Silva
Presidente

LARGO DO MACHADO PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/ME nº 18.319.940/0001-03 - NIRE 33.3.0030825-3
Ata da AGE realizada em 05/02/20. 1. Data, Horário e Local: No dia
05/02/20, às 10h, na sede social da Cia., na Rua Alcindo Guanabara,
25/1.804, Centro/RJ. 2. Convocação e Presença: Dispensada a convocação prévia consoante o disposto no Art. 124, §4º, da Lei 6.404/76, conforme
alterada (“Lei das S.A.”), em razão da presença de acionista representando
a totalidade do capital social da Cia., conforme atestam as assinaturas no
Livro de Presença de Acionistas. 3. Mesa: Presidente: Felipe Franco da
Silveira; Secretária: Bianca Nunes Falcone. 4. Ordem do Dia: Deliberar
sobre (i) o aumento do capital social, mediante a emissão de novas ações
ordinárias, nominativas e sem valor nominal da Cia., com a consequente
alteração do caput do Art. 5º do Estatuto Social; e (ii) a reforma e consolidação do Estatuto Social. 5. Deliberação Tomada por Unanimidade: Após
as discussões relacionadas à matéria constante da ordem do dia, os acionistas deliberaram, de forma irrevogável e irretratável, por unanimidade dos
votos, e sem ressalvas: (i) A aprovação do aumento de capital da Cia., no
montante de R$ 14.400.000,00, mediante a emissão de 14.400.000 novas
ações ordinárias, nominativas, e sem valor nominal, em tudo iguais às já
existentes, pelo preço de emissão de R$ 1,00 por ação, fixado nos termos
do Art. 170, §1º, da Lei das S.A., as quais serão subscritas neste ato e
integralizadas em moeda corrente nacional em até 6 meses pelo acionista
ICP - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Investimento no Exterior, nos termos do Boletim de Subscrição que consta como
Anexo I a esta Ata. O preço de emissão pago por cada ação no âmbito do
aumento de capital será alocado às contas de capital social e de reserva
de capital da Cia., na proporção de R$ 0,10 e R$ 0,90, respectivamente,
passando, assim, o capital social da Cia. de R$ 102.764.000,00 para R$
117.164.000,00, dividido em 117.164.000 ações ordinárias, nominativas, e
sem valor nominal. Em decorrência das deliberações acima, o caput do Art.
5º do Estatuto da Cia. passa a vigorar com a seguinte nova redação: “Art.
5º: O capital social da Cia., totalmente subscrito, em moeda corrente nacional, é de R$ 117.164.000,00, dividido em 117.164.000 ações ordinárias,
nominativas e sem valor nominal.” A administração da Cia. fica autoriza a
praticar todos e quaisquer atos necessários à implementação da deliberação ora aprovada. (ii) A reforma e consolidação do Estatuto Social da Cia.,
conforme proposta apresentada, cuja cópia, após lida e rubricada por todos,
foi arquivada na sede social da Cia. 6. Encerramento e Lavratura da Ata:
Nada mais tratado, lavrou-se, na forma de sumário, a ata referente a esta
AGE, nos termos do Art. 130, §1º da Lei das S.A., ata esta que foi aprovada e assinada pela totalidade dos acionistas da Cia. e pelos membros da
mesa. Mesa: Presidente: Felipe Franco da Silveira; Secretária: Bianca Nunes Falcone. Acionista Presente: ICP - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Investimento no Exterior. RJ, 05/02/20. Mesa: Felipe
Franco da Silveira - Presidente da Mesa; Bianca Nunes Falcone - Secretária
da Mesa. Acionista Presente: ICP - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Investimento no Exterior - Por: BRL Trust Investimentos Ltda.; Daniela A. Bonifacio Borovicz - Diretora. Jucerja em 14/02/20
sob o nº 3851396. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.
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ESPECIFICAÇÃO
IOF - PESSOAS OBRIGADAS: Instituições financeiras; empresas de factoring; pessoa
jurídica que conceder o crédito, nas operações de mútuo de recursos financeiros; instituições
autorizadas a operar em câmbio; seguradoras; instituições autorizadas a operar na compra
e venda de títulos e valores mobiliários; bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e
assemelhadas; administrador do fundo de investimento; instituição que intermediar recursos,
junto a clientes, para aplicações em fundos de investimentos administrados por outra
instituição; e as instituições autorizadas pelo Bacen que efetuarem a primeira aquisição do
ouro, ativo financeiro, ou instrumento cambial, dentre outras.
FATO GERADOR: Operações de crédito, câmbio, seguro ou relativas a títulos ou valores
mobiliários, exceto derivativos financeiros.
OBSERVAÇÕES: O vencimento do IOF toma por base a aquisição, no caso de ouro, ativo
financeiro, e a cobrança ou o registro contábil, nos demais casos, efetuados no 3º decêndio
de fevereiro/2020. Nas localidades onde não houver expediente bancário, deve ser refeita a
contagem do 3º dia útil subsequente ao fato gerador.
IR/FONTE - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas que efetuaram retenção na
fonte nos pagamentos ou créditos decorrentes de juros sobre capital próprio e aplicações
financeiras, inclusive os atribuídos a residentes ou domiciliados no exterior, e títulos de
capitalização; prêmios, inclusive os distribuídos sob a forma de bens e serviços, obtidos em
concursos e sorteios de qualquer espécie e lucros decorrentes desses prêmios; e de multa
ou qualquer vantagem, de que trata o artigo 70 da Lei 9.430/96.
FATO GERADOR: Pagamento ou crédito efetuado no 3º decêndio de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, deve ser refeita a
contagem do 3º dia útil subsequente ao fato gerador.
COMPROVANTE MENSAL DE RETENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP E DA
COFINS – AUTOPEÇAS - PESSOAS OBRIGADAS: Fabricantes de máquinas, implementos
e veículos classificados nos códigos 73.09, 7310.29, 7612.90.12, 8424.81, 84.29,
8430.69.90, 84.32, 84.33, 84.34, 84.35, 84.36, 84.37, 87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05,
87.06 e 8716.20.00 da Tipi aprovada pelo Decreto 7.660/2011, bem como os fabricantes de
peças, componentes ou conjuntos destinados a estes produtos, que efetuaram a retenção
na fonte do PIS/Pasep e da Cofins nos pagamentos à pessoa jurídica pela aquisição das
autopeças constantes dos Anexos I e II da Lei 10.485/2002 (exceto pneumáticos).
FATO GERADOR: Pagamentos efetuados no mês de fevereiro/2020.
CAGED – CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS – INTERNET
- PESSOAS OBRIGADAS: As pessoas jurídicas de direito público da administração direta,
autárquica e fundacional, que adotem o regime Celetista, bem como as organizações
internacionais, até que estejam obrigadas ao eSocial (4º, 5º e 6º Grupos do cronograma de
implantação do eSocial).
FATO GERADOR: Admissões, demissões ou transferências de empregados, no mês de
fevereiro/2020.
OBSERVAÇÕES: Os registros relativos a admissões para fins de pagamento do Segurodesemprego deverão ser prestados:
a) até o dia anterior ao início das atividades do trabalhador;
b) no prazo estipulado em notificação para comprovação do registro do empregado lavrada
em ação fiscal conduzida por Auditor-Fiscal do Trabalho.
De acordo com a Portaria 1.127 SEPREVT/2019, a comunicação das admissões e dispensas
ocorridas a partir da competência janeiro/2020 passa a ser cumprida por meio do eSocial,
em substituição ao Caged, pelas empresas ou pessoas físicas equiparadas a empresas, que
compõem os 1º, 2º e 3º Grupos do cronograma de implantação do eSocial.
CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO - PESSOAS OBRIGADAS: Empresas de
trabalho temporário que celebraram contratos de trabalho temporários.
FATO GERADOR: Contratos celebrados no mês de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÕES: Em caso de prorrogação que independa de autorização, a empresa de
trabalho temporário deverá informar a nova data de encerramento, por meio do Sirett, até o
último dia do período inicialmente pactuado. Na hipótese de rescisão antecipada, a empresa
de trabalho temporário deverá informar a nova data de rescisão, por meio do Sirett, em até
2 dias após o término do contrato.
Quando se tratar de celebração de contrato com prazo superior a 3 meses, a solicitação de
autorização deve ser feita com antecedência mínima de 5 dias de seu início, e quando se
tratar de prorrogação, a solicitação de autorização deve ser feita até 5 dias antes do termo
final inicialmente previsto. A solicitação de autorização para contratação por período superior
a 3 meses supre a obrigação de informação até o dia 7 de cada mês.
FGTS (GRF – GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS) - PESSOAS OBRIGADAS:
Empregador, urbano e rural, exceto o empregador doméstico que recolherá pelo Simples
Doméstico.
FATO GERADOR: Remuneração do mês de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÕES: Mesmo que não haja recolhimento ao FGTS, o arquivo Gfip deverá ser
transmitido com as informações à Previdência Social, e quando não existir fato gerador de
contribuição ao FGTS ou à Previdência Social, o arquivo Gfip deverá ser transmitido com
Ausência de Fato Gerador, no Código 115. Nas localidades onde não houver expediente
bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
REGISTRO DE PESSOAS NATURAIS – COMUNICAÇÃO AO INSS - PESSOAS
OBRIGADAS: O Titular do Cartório Civil de Pessoas Naturais, no caso de não haver sido
registrado nenhum nascimento, natimorto, casamento, óbito ou averbações, anotações e
retificações no mês de fevereiro/2020, deve comunicar este fato ao INSS por meio do Sirc –
Sistema Nacional de Informações de Registro Civil.
OBSERVAÇÕES: Quando houver registro de pessoas naturais, o Titular do Cartório
deverá remeter ao INSS, em até 1 dia útil, a relação dos nascimentos, dos natimortos, dos
casamentos, dos óbitos, das averbações, das anotações e das retificações registradas na
serventia. Os Municípios que não dispõem de acesso à internet podem remeter a relação
em até 5 dias úteis.
SALÁRIOS - PESSOAS OBRIGADAS: Todos os empregadores, assim definidos pela CLT –
Consolidação das Leis do Trabalho.
FATO GERADOR: O trabalho executado pelos empregados mensalistas no mês de
fevereiro/2020.
SALÁRIOS – EMPREGADO DOMÉSTICO - PESSOAS OBRIGADAS: Todos os
empregadores domésticos.
FATO GERADOR: O trabalho executado pelos empregados domésticos mensalistas no mês
de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Os empregadores domésticos com expediente aos sábados, desde que
NÃO utilizem via bancária, podem efetuar o pagamento no dia 7.
SIMPLES DOMÉSTICO (CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – FGTS – IR/FONTE) PESSOAS OBRIGADAS: Empregadores Domésticos.
FATO GERADOR: Remuneração do mês de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÕES: O DAE – Documento de Arrecadação do eSocial para recolhimento do
valor devido será gerado pelo aplicativo específico disponibilizado no endereço eletrônico
https://portal.esocial.gov.br/.
O DAE abrangerá as seguintes parcelas incidentes sobre a folha de pagamento:
a) 8% a 11% de contribuição previdenciária, a cargo do empregado doméstico;
b) 8% de contribuição patronal previdenciária, a cargo do empregador doméstico;
c) 0,8% de contribuição social para financiamento do seguro contra acidentes do trabalho;
d) 8% de recolhimento para o FGTS;
e) 3,2% destinada ao pagamento da indenização compensatória da perda do emprego, sem
justa causa ou por culpa do empregador (rescisão indireta); e
f) Imposto de Renda retido na fonte, se incidente.
Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve
ser antecipado.
COMPROVANTE DE RENDIMENTOS – JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO - PESSOAS
OBRIGADAS: Pessoas jurídicas que pagaram ou creditaram juros sobre o capital próprio a
beneficiário pessoa jurídica, no mês de fevereiro/2020.
GPS – REMESSA DA CÓPIA AO SINDICATO - PESSOAS OBRIGADAS: Todas as empresas
deverão encaminhar ao Sindicato representativo da categoria profissional mais numerosa
entre seus empregados cópia da GPS – Guia da Previdência Social, relativa ao mês de
fevereiro/2020.
IPI (CÓDIGO TIPI: 2402.20.00) - PESSOAS OBRIGADAS: Estabelecimentos importadores,
industriais e os a estes equiparados, com exceção das empresas que tenham prazos
específicos, relativamente aos cigarros contendo tabaco.
FATO GERADOR: Apuração no mês de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento
desta obrigação deve ser antecipado.
IR/FONTE – SERVIÇOS PRESTADOS POR TRANSPORTADOR PARAGUAIO - PESSOAS
OBRIGADAS: Pessoas jurídicas, domiciliadas no Brasil, autorizadas a operar transporte
rodoviário internacional de carga, que efetuaram a retenção do IR/Fonte sobre rendimentos
que pagaram, creditaram, entregaram, empregaram ou remeteram a beneficiário
transportador autônomo pessoa física, residente na República do Paraguai, considerado
como sociedade unipessoal naquele País, decorrentes da prestação de serviços de
transporte rodoviário internacional de carga.
FATO GERADOR: Rendimentos pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos
durante o mês de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento
desta obrigação deve ser antecipado.
CIDE – COMBUSTÍVEL - PESSOAS OBRIGADAS: O produtor e o formulador, pessoa física
ou jurídica, de gasolina e suas correntes.
FATO GERADOR: Comercialização do combustível, no mercado interno, no mês de
fevereiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento
desta obrigação deve ser antecipado.
CIDE – REMESSAS AO EXTERIOR - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas:
a) detentoras de licença de uso ou adquirentes de conhecimentos tecnológicos, bem como
aquelas signatárias de contratos que impliquem transferência de tecnologia, firmados com
residentes ou domiciliados no exterior;
b) signatárias de contratos que tenham por objeto serviços técnicos e de assistência
administrativa e semelhantes prestados por residentes ou domiciliados no exterior; e
c) que pagam, creditam, entregam, empregam ou remetem royalties, a qualquer título, a
beneficiários residentes ou domiciliados no exterior.
FATO GERADOR: Pagamento, crédito, entrega, emprego ou remessa de valores no mês de
fevereiro/2020, a residentes ou domiciliados no exterior, a título de royalties ou remuneração,
previstos nos respectivos contratos, que tenham por objeto: fornecimento de tecnologia;
prestação de assistência técnica (serviços de assistência técnica e serviços técnicos
especializados); serviços técnicos e de assistência administrativa e semelhantes; cessão e
licença de uso de marcas; e cessão e licença de exploração de patentes.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento
desta obrigação deve ser antecipado.
DCTFWEB MENSAL - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas de direito privado em
geral, inclusive as equiparadas, os consórcios que realizem negócios em nome próprio, as
entidades de fiscalização do exercício profissional, os Microempreendedores Individuais
com empregado, os produtores rurais pessoa física, as pessoas físicas que adquirirem
produção de produtor rural pessoa física ou de segurado especial para venda, no varejo,
a consumidor pessoa física e as demais pessoas jurídicas obrigadas ao recolhimento das
contribuições previdenciárias, inclusive incidente sobre a receita bruta.
FATO GERADOR: Informações relativas ao mês de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÕES: Este prazo deve ser cumprido pelas entidades empresariais do Grupo
2 do Anexo V da Instrução Normativa 1.863 RFB/2018 com faturamento acima de R$
78.000.000,00, no ano-calendário de 2016 (1º Grupo do cronograma de implantação da
DCTFWeb), e de R$ 4.800.000,00, no ano-calendário de 2017 (2º Grupo do cronograma de
implantação da DCTFWeb).
As entidades promotoras de espetáculos desportivos deverão transmitir ao Sped as
informações relacionadas ao evento no prazo de até 2 dias úteis após a sua realização.
EFD-CONTRIBUIÇÕES – TRANSMISSÃO AO SPED - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas
jurídicas contribuintes do PIS/Pasep, da Cofins e/ou da Contribuição Previdenciária sobre
a Receita Bruta (CPRB), tributadas pelo lucro real, presumido ou arbitrado. Também estão
obrigadas à entrega as imunes e as isentas do IRPJ, cuja soma dos valores mensais das
contribuições apuradas, objeto da escrituração, seja superior a R$ 10.000,00. As pessoas
jurídicas sujeitas à entrega da EFD-Reinf deixam de informar a CPRB na EFD-Contribuições.
FATO GERADOR: Informações relativas ao mês de janeiro/2020.
OBSERVAÇÕES: A EFD-Contribuições será emitida de forma centralizada pelo
estabelecimento matriz da pessoa jurídica.
No caso da pessoa jurídica ser sócia ostensiva de Sociedades em Conta de Participação
(SCP), a EFD-Contribuições deverá ser transmitida separadamente, para cada SCP, além
da transmissão da EFD-Contribuições da sócia ostensiva.
EFD-REINF – TRANSMISSÃO AO SPED - PESSOAS OBRIGADAS: Estão obrigados
a prestar informações por meio da EFD-Reinf os seguintes sujeitos passivos, ainda que
imunes ou isentos:
a) pessoas jurídicas que prestam e que contratam serviços realizados mediante cessão de
mão de obra nos termos do artigo 31 da Lei 8.212/91;
b) pessoas jurídicas responsáveis pela retenção do PIS/Pasep, da Cofins e da CSLL;
c) pessoas jurídicas optantes pelo recolhimento da Contribuição Previdenciária sobre a
Receita Bruta (CPRB);
d) produtor rural pessoa jurídica e agroindústria quando sujeitos a contribuição previdenciária
substitutiva sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção rural;
e) associações desportivas que mantenham equipe de futebol profissional que tenham
recebido valores a título de patrocínio, licenciamento de uso de marcas e símbolos,
publicidade, propaganda e transmissão de espetáculos desportivos;
f) empresa ou entidade patrocinadora que tenha destinado recursos a associação desportiva
que mantenha equipe de futebol profissional a título de patrocínio, licenciamento de uso
de marcas e símbolos, publicidade, propaganda e transmissão de espetáculos desportivos;
g) entidades promotoras de eventos desportivos realizados em território nacional, em
qualquer modalidade desportiva, dos quais participe ao menos 1 associação desportiva que
mantenha equipe de futebol profissional; e
h) pessoas jurídicas e físicas que pagaram ou creditaram rendimentos sobre os quais haja
retenção do IR/Fonte, por si ou como representantes de terceiros.
FATO GERADOR: Informações relativas ao mês de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Este prazo deve ser cumprido pelas entidades empresariais integrantes
do Grupo 2 do Anexo V da Instrução Normativa 1.634 RFB/2016, exceto as optantes pelo
Simples Nacional, desde que a condição de optante conste do CNPJ em 1-7-2018. As
entidades promotoras de espetáculos desportivos deverão transmitir ao Sped as informações
relacionadas ao evento no prazo de até 2 dias úteis após a sua realização.
eSOCIAL – DATA E MOTIVO DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO - PESSOAS
OBRIGADAS: Empresas ou pessoas físicas equiparadas a empresas.
FATO GERADOR: Rescisões ocorridas no mês de fevereiro/2020, exceto nas hipóteses
previstas nos incisos I, I-A, II, IX e X do artigo 20 da Lei 8.036/90, que devem ser comunicadas
até o 10º dia, contado da data da extinção do vínculo.
OBSERVAÇÃO: Este prazo deve ser cumprido pelos empregadores dos 1º, 2º e 3º Grupos
do cronograma de implantação do eSocial, em substituição ao Caged.
eSOCIAL – REINTEGRAÇÃO DE EMPREGADO - PESSOAS OBRIGADAS: Empresas ou
pessoas físicas equiparadas a empresas.
FATO GERADOR: Reintegrações ocorridas no mês de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Este prazo deve ser cumprido pelos empregadores dos 1º, 2º e 3º Grupos
do cronograma de implantação do eSocial, em substituição ao Caged.
eSOCIAL – SALÁRIO DE CONTRATAÇÃO - PESSOAS OBRIGADAS: Empresas ou
pessoas físicas equiparadas a empresas.
FATO GERADOR: Admissões ocorridas no mês de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Este prazo deve ser cumprido pelos empregadores dos 1º, 2º e 3º Grupos
do cronograma de implantação do eSocial, em substituição ao Caged.
eSOCIAL – TRANSFERÊNCIAS DE EMPREGADO - PESSOAS OBRIGADAS: Empresas ou
pessoas físicas equiparadas a empresas.
FATO GERADOR: Transferências de entrada e de saída ocorridas no mês de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Este prazo deve ser cumprido pelos empregadores dos 1º, 2º e 3º Grupos
do cronograma de implantação do eSocial, em substituição ao Caged.
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eSOCIAL – ÚLTIMO SALÁRIO - PESSOAS OBRIGADAS: Empresas ou pessoas físicas
equiparadas a empresas.
FATO GERADOR: Alterações salariais ocorridas no mês de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Este prazo deve ser cumprido pelos empregadores dos 1º, 2º e 3º Grupos
do cronograma de implantação do eSocial, em substituição ao Caged.
IOF - PESSOAS OBRIGADAS: Instituições financeiras; empresas de factoring; pessoa
jurídica que conceder o crédito, nas operações de mútuo de recursos financeiros; instituições
autorizadas a operar em câmbio; seguradoras; instituições autorizadas a operar na compra
e venda de títulos e valores mobiliários; bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e
assemelhadas; administrador do fundo de investimento; instituição que intermediar recursos,
junto a clientes, para aplicações em fundos de investimentos administrados por outra
instituição; e as instituições autorizadas pelo Bacen que efetuarem a primeira aquisição do
ouro, ativo financeiro, ou instrumento cambial, dentre outras.
FATO GERADOR: Operações de crédito, câmbio, seguro ou relativas a títulos ou valores
mobiliários, exceto derivativos financeiros.
OBSERVAÇÕES: O vencimento do IOF toma por base a aquisição, no caso de ouro, ativo
financeiro, e a cobrança ou o registro contábil, nos demais casos, efetuados no 1º decêndio
de março/2020. Nas localidades onde não houver expediente bancário, deve ser refeita a
contagem do 3º dia útil subsequente ao fato gerador.
IR/FONTE - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas que efetuaram retenção na
fonte nos pagamentos ou créditos decorrentes de juros sobre capital próprio e aplicações
financeiras, inclusive os atribuídos a residentes ou domiciliados no exterior, e títulos de
capitalização; prêmios, inclusive os distribuídos sob a forma de bens e serviços, obtidos em
concursos e sorteios de qualquer espécie e lucros decorrentes desses prêmios; e de multa
ou qualquer vantagem, de que trata o artigo 70 da Lei 9.430/96.
FATO GERADOR: Pagamento ou crédito efetuado no 1º decêndio de março/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, deve ser refeita a
contagem do 3º dia útil subsequente ao fato gerador.
PIS – COFINS – RETENÇÃO NA FONTE - PESSOAS OBRIGADAS: Fabricantes de
máquinas, implementos e veículos classificados nos códigos 73.09, 7310.29, 7612.90.12,
8424.81, 84.29, 8430.69.90, 84.32, 84.33, 84.34, 84.35, 84.36, 84.37, 87.01, 87.02, 87.03,
87.04, 87.05, 87.06 e 8716.20.00 da Tipi aprovada pelo Decreto 7.660/2011, bem como os
fabricantes de peças, componentes ou conjuntos destinados a estes produtos, que efetuaram
a retenção na fonte do PIS e da Cofins nos pagamentos à pessoa jurídica pela aquisição de
autopeças constantes dos Anexos I e II da Lei 10.485/2002 (exceto pneumáticos).
FATO GERADOR: Pagamentos efetuados na 2ª quinzena de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento
desta obrigação deve ser antecipado.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – MENSAL – CONTRIBUINTE INDIVIDUAL E
FACULTATIVO - PESSOAS OBRIGADAS: Contribuintes individuais, quando for o caso, e
facultativos.
FATO GERADOR: Remuneração de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento
desta obrigação pode ser prorrogado para o primeiro dia útil subsequente.
COFINS – FINANCEIRAS E EQUIPARADAS - PESSOAS OBRIGADAS: Bancos comerciais,
bancos de investimentos, bancos de desenvolvimento, caixas econômicas, agências de
fomento previstas no artigo 1º da Medida Provisória 2.192-70/2001, sociedades de crédito,
financiamento e investimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades corretoras,
distribuidoras de títulos e valores mobiliários, empresas de arrendamento mercantil,
cooperativas de crédito, empresas de seguros privados e de capitalização, agentes
autônomos de seguros privados e de crédito, entidades de previdência complementar
privada e associações de poupança e empréstimo.
FATO GERADOR: Receitas auferidas no mês de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento
desta obrigação deve ser antecipado.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO - PESSOAS
OBRIGADAS: Cooperativas de trabalho obrigadas a descontar e recolher a contribuição
previdenciária devida por seus cooperados contribuintes individuais.
FATO GERADOR: Remuneração repassada ou creditada ao cooperado, no mês de
fevereiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento
desta obrigação deve ser antecipado.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – EMPREGADOR - PESSOAS OBRIGADAS:
Empregadores, com exceção dos domésticos e contribuintes individuais.
FATO GERADOR: Remuneração de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento
desta obrigação deve ser antecipado.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PRODUTOR RURAL - PESSOAS OBRIGADAS:
Produtor rural, pessoa jurídica e pessoa física com empregados, segurado especial, o
adquirente, o consignatário ou a cooperativa de produto rural que ficam sub-rogados nas
obrigações do produtor rural. Também estão obrigadas ao recolhimento as agroindústrias,
com exceção da piscicultura, carcinicultura, suinocultura e avicultura. O produtor rural,
pessoa jurídica ou pessoa física, deverá recolher a contribuição de terceiros e a descontada
dos empregados.
FATO GERADOR: Comercialização de produtos rurais no mês de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento
desta obrigação deve ser antecipado.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – RECEITA BRUTA - PESSOAS OBRIGADAS:
Empresas que desenvolvam as atividades sujeitas ao recolhimento da Contribuição
Previdenciária sobre a Receita Bruta, enquadradas na Lei 12.546/2011, e que tenham
optado pela contribuição substitutiva.
FATO GERADOR: Receita bruta do mês de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento
desta obrigação deve ser antecipado.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – RETENÇÃO DOS 11% - PESSOAS OBRIGADAS:
Empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão de obra ou
empreitada, inclusive em regime de trabalho temporário.
FATO GERADOR: Emissão da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de serviços
no mês de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento
desta obrigação deve ser antecipado.
CSLL – PIS – COFINS – RETENÇÃO NA FONTE - PESSOAS OBRIGADAS: Com
exceção das pessoas jurídicas optantes pelo Simples Nacional, todas as demais, inclusive
associações, entidades sindicais, federações, confederações, centrais sindicais e serviços
sociais autônomos; sociedades simples, sociedades cooperativas; fundações de direito
privado; e condomínios de edifícios, que efetuaram pagamentos a outras pessoas jurídicas
de direito privado, referentes à prestação dos seguintes serviços: limpeza, conservação,
manutenção, segurança, vigilância, transporte de valores, locação de mão de obra,
assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção e riscos, administração de
contas a pagar e a receber, inclusive quando prestados por empresas de factoring, e de
serviços profissionais, sujeitos à retenção na fonte à alíquota de 4,65%.
FATO GERADOR: Pagamento dos serviços relacionados anteriormente, efetuado no mês
de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento
desta obrigação deve ser antecipado.
DARF NUMERADO (DCTFWEB MENSAL) – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PESSOAS OBRIGADAS: As entidades empresariais obrigadas à entrega da DCTFWeb
Mensal.
FATO GERADOR: Contribuições Previdenciárias relativas à competência fevereiro/2020.
OBSERVAÇÕES: As entidades promotoras de espetáculos desportivos deverão recolher o
Darf pertinente à DCTFWeb Diária até o 2º dia útil após a realização do evento desportivo.
Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve
ser antecipado.
DCTF – DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS - PESSOAS
OBRIGADAS: Pessoas jurídicas de direito privado em geral, inclusive as equiparadas, as
imunes e as isentas, os consórcios que realizem negócios jurídicos em nome próprio,
inclusive na contratação de pessoas jurídicas e físicas, com ou sem vínculo empregatício.
FATO GERADOR: Informações relativas ao mês de janeiro/2020.
OBSERVAÇÕES: A DCTF será apresentada de forma centralizada pela matriz.
As informações relativas às Sociedades em Conta de Participação (SCP) devem ser
apresentadas pelo sócio ostensivo, em sua própria DCTF.
IR/FONTE - PESSOAS OBRIGADAS: Contribuintes que pagaram ou creditaram rendimentos
sujeitos ao IR/Fonte a pessoas físicas ou jurídicas, residentes ou domiciliadas no País,
inclusive rendimentos do trabalho.
FATO GERADOR: Pagamento ou crédito dos rendimentos efetuado no mês de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÕES: Este prazo não alcança o IR/Fonte decorrente de juros sobre o capital
próprio e aplicações financeiras, prêmios, multa e qualquer vantagem, rendimentos e ganhos
distribuídos pelos fundos de investimento imobiliário, serviços prestados por transportador
paraguaio, e rendimentos provenientes do trabalho assalariado pagos a empregado
doméstico, que possuem prazos específicos relacionados neste Calendário, bem como
aquele incidente sobre a remuneração indireta ou pagamentos efetuados a beneficiários não
identificados, que deverá ser recolhido na data da ocorrência do fato gerador.
Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve
ser antecipado.
PIS – FINANCEIRAS E EQUIPARADAS - PESSOAS OBRIGADAS: Bancos comerciais,
bancos de investimentos, bancos de desenvolvimento, caixas econômicas, agências de
fomento previstas no artigo 1º da Medida Provisória 2.192-70/2001, sociedades de crédito,
financiamento e investimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades corretoras,
distribuidoras de títulos e valores mobiliários, empresas de arrendamento mercantil,
cooperativas de crédito, empresas de seguros privados e de capitalização, agentes
autônomos de seguros privados e de crédito, entidades de previdência complementar
privada e associações de poupança e empréstimo.
FATO GERADOR: Receitas auferidas no mês de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento
desta obrigação deve ser antecipado.
RET – REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO – CONSTRUÇÕES PMCMV - PESSOAS
OBRIGADAS: Construtoras que optaram pelo RET, pagamento mensal unificado do IRPJ,
da CSLL, do PIS/Pasep e da Cofins, em relação à construção de unidades residenciais
no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida (PMCMV), na forma da Lei 12.024/2009.
FATO GERADOR: Receita auferida pelo contrato de construção no mês de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento
desta obrigação pode ser prorrogado para o primeiro dia útil subsequente.
RET – REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO – INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS PESSOAS OBRIGADAS: Incorporadoras que optaram pelo RET, instituído pelo artigo 1º da
Lei 10.931/2004, correspondente ao pagamento mensal unificado do IRPJ, da CSLL, do PIS/
Pasep e da Cofins, relativos à incorporação imobiliária.
FATO GERADOR: Receitas decorrentes das vendas de unidades imobiliárias que compõem
cada incorporação, e respectivas receitas financeiras e variações monetárias decorrentes
dessas operações, recebidas no mês de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento
desta obrigação pode ser prorrogado para o primeiro dia útil subsequente.
SIMPLES NACIONAL - PESSOAS OBRIGADAS: Microempresas e empresas de pequeno
porte que optaram pelo pagamento unificado de impostos e contribuições.
FATO GERADOR: Receita bruta do mês de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento
desta obrigação pode ser prorrogado para o primeiro dia útil subsequente.
COFINS – DEMAIS EMPRESAS - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas de direito
privado e as que lhes são equiparadas pela legislação do Imposto de Renda, exceto
instituições financeiras e equiparadas.
FATO GERADOR: Receitas auferidas no mês de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento
desta obrigação deve ser antecipado.
IOF - PESSOAS OBRIGADAS: Instituições financeiras; empresas de factoring; pessoa
jurídica que conceder o crédito, nas operações de mútuo de recursos financeiros; instituições
autorizadas a operar em câmbio; seguradoras; instituições autorizadas a operar na compra
e venda de títulos e valores mobiliários; bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e
assemelhadas; administrador do fundo de investimento; instituição que intermediar recursos,
junto a clientes, para aplicações em fundos de investimentos administrados por outra
instituição; e as instituições autorizadas pelo Bacen que efetuarem a primeira aquisição do
ouro, ativo financeiro, ou instrumento cambial, dentre outras.
FATO GERADOR: Operações de crédito, câmbio, seguro ou relativas a títulos ou valores
mobiliários, exceto derivativos financeiros.
OBSERVAÇÕES: O vencimento do IOF toma por base a aquisição, no caso de ouro, ativo
financeiro, e a cobrança ou o registro contábil, nos demais casos, efetuados no 2º decêndio
de março/2020. Nas localidades onde não houver expediente bancário, deve ser refeita a
contagem do 3º dia útil subsequente ao fato gerador.
IPI – DEMAIS PRODUTOS - PESSOAS OBRIGADAS: Estabelecimentos importadores,
industriais e os a estes equiparados, com exceção das empresas que tenham prazos
específicos.
FATO GERADOR: Apuração no mês de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento
desta obrigação deve ser antecipado.
IR/FONTE - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas que efetuaram retenção na
fonte nos pagamentos ou créditos decorrentes de juros sobre capital próprio e aplicações
financeiras, inclusive os atribuídos a residentes ou domiciliados no exterior, e títulos de
capitalização; prêmios, inclusive os distribuídos sob a forma de bens e serviços, obtidos em
concursos e sorteios de qualquer espécie e lucros decorrentes desses prêmios; e de multa
ou qualquer vantagem, de que trata o artigo 70 da Lei 9.430/96.
FATO GERADOR: Pagamento ou crédito efetuado no 2º decêndio de março/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, deve ser refeita a
contagem do 3º dia útil subsequente ao fato gerador.
PIS – DEMAIS EMPRESAS - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas de direito privado
e as que lhes são equiparadas pela legislação do Imposto de Renda, exceto instituições
financeiras e equiparadas.
FATO GERADOR: Receitas auferidas no mês de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento
desta obrigação deve ser antecipado.
PIS – FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAS OBRIGADAS: Entidades sem fins lucrativos,
inclusive condomínios, e as cooperativas que excluírem da base de cálculo do PISFaturamento ou da Cofins qualquer das receitas elencadas nos artigos 15 da Medida
Provisória 2.158-35/2001 ou 30-A da Lei 11.051/2004.
FATO GERADOR: Folha de pagamento de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento
desta obrigação deve ser antecipado.
TAXA PELA UTILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS CONTADORES DE PRODUÇÃO PESSOAS OBRIGADAS: Os fabricantes de cigarros classificados na posição 2402.20.00 da
Tipi, excetuados os classificados no Ex 01, obrigados à instalação do Sistema de Controle
e Rastreamento da Produção de Cigarros (Scorpios); e os estabelecimentos industriais
envasadores de bebidas obrigados à instalação do Sistema de Controle de Produção de
Bebidas (Sicobe).
FATO GERADOR: Utilização de equipamento contador de produção de cigarros e bebidas
no mês de março/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento
desta obrigação deve ser antecipado.
SERVIÇO ÚNICO DE ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO – PROGRAMA BIENAL
- PESSOAS OBRIGADAS: As empresas que optarem pela manutenção de serviço único
de engenharia e medicina do trabalho ficam obrigadas a elaborar e submeter à aprovação
da Secretaria integrante do Ministério da Economia, competente pela segurança e saúde
no trabalho,um programa bienal de Segurança e Medicina do Trabalho a ser desenvolvido.
Fonte: Coad
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Sinergias entre a confederação
e os sindicatos das seguradoras
CNseg recebe
novos presidentes
dos sindicatos na
segunda fase
do projeto

O presidente da Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg), Marcio
Coriolano, reuniu-se nesta
segunda-feira (2) com todos os novos presidentes
dos oito Sindicatos Regionais das Seguradoras para
inaugurarem a segunda fase
do projeto “Sinergias entre
a Confederação e os Sindicatos das Seguradoras”.
O projeto objetiva alinhar
as atividades das entidades
para obter todas as sinergias
que resultem em coordenação compartilhada da estra-

tégia representativa ao nível
nacional, padronização de
procedimentos operacionais,
redução de custos através da
escala de contratações para
todos e incremento da interlocução sistemática entre os
entes representativos do setor segurador.
A primeira fase, já concluída, constou da harmonização de estatutos, publicação das diretrizes nacionais,
instituição de regime de
alçadas e constituição de
comitê executivo das mudanças. O comitê, presidido
pelo presidente da Confederação, Marcio Coriolano,
é também integrado pelo 1º
vice-presidente e mais um
vice-presidente da CNseg,
respectivamente, Roberto
Santos e Gabriel Portella,
pelos presidentes dos Sindicatos Regionais das Seguradoras de São Paulo e do Rio
de Janeiro e Espírito Santo,

respectivamente, José Rivaldo Leite e Antonio Carlos de
Melo Costa, e dos diretores
executivos Luiz Tavares e
Paulo Annes, que também
estiveram presentes no encontro, assim como os diretores executivos Alexandre
Leal, Miriam Miranda e Solange Beatriz Palheiro Mendes.
Marcio Coriolano ressaltou e agradeceu o empenho
dos Presidentes que encerraram suas gestões. “Eles
participaram ativamente da
primeira fase do projeto.
Mais do que nunca, o atual
ambiente de desafios para o
setor de seguros exige essas
transformações, que ampliarão decisivamente a nossa
capacidade de representação
setorial”, declarou
Os vice-presidentes Gabriel Portella e Roberto
Santos enfatizaram que as
sinergias têm “mão dupla”,

assinalando que a confederação deve estar preparada
para internalizar as avaliações e projetos próprios da
atuação sindical, que melhor
capturam as características e
oportunidades ao nível local.
Essas avaliações dos três
dirigentes da CNseg foram
unânimes e contaram com
a aprovação entusiástica de
todos os presentes. “Agora,
é colocar em prática todas as
recomendações do projeto”,
continuou Coriolano, aproveitando, junto com Tavares
e Paulo Annes, para endereçar os próximos passos da
implementação das sinergias. A interlocução envolverá todas as Diretorias Executivas da CNseg, lideradas
também por Alexandre Leal,
Solange Beatriz, e Míriam
Miranda, de modo a garantir
a integração e suporte operacional aos sindicatos e suas
equipes.

Unidade exclusiva para atendimento a Seguros de Riscos Digitais
Segundo uma pesquisa divulgada pela Neway, empresa brasileira especialista em
big data aplicada a negócios,
o Brasil possui aproximadamente 195 mil empresas
ativas no setor de tecnologia,
onde o levantamento aponta
69,3% dessas corporações na
Região Sudeste, a Região Sul
com 15,5%, o Nordeste com
7,7%, o Centro-Oeste com
5,8% e a Região Norte, com
1,8% das companhias. Levando essas informações em
consideração, que atualmente
99,9% das empresas no país
possuem bancos de dados
com informações sensíveis
não somente sobre o negócio
em si mas também de Clientes
, o Grupo Pentagonal Seguros
sai na frente através de uma
operação inédita no país com

a implantação em São Paulo
de uma franquia com foco
exclusivamente voltado para
o Seguro de cyber risk.
O projeto conta com profissionais de Tecnologia da
Informação, que vão se dedicar a especificar para os
empresários e gestores nos
mais diversos segmentos a
importância do Seguros de
Riscos Digitais e detalhar
sobre as particularidades
desse nicho de negócio, tendo como ênfase não só a Lei
Geral de Proteção de Dados
(Lei 13.853/2019), que está
para entrar em vigor em
agosto de 2020, onde os empresários poderão ser punidos caso não cumpram boas
práticas em relação a responsabilidade pela guarda, processamento e utilização de

todo tráfego de comunicação
da sua base de dados e também em caso de deixarem
estes dados vulneráveis.
Ataques
Os ataques cibernéticos já
fazem parte da realidade do
cotidiano de empresas que
atuam em diversos setores e o
Brasil está entre os principais
alvos dos hackers. Vazamento
e sequestro de dados, extorsão cibernética através dos
mais criativos e ousados métodos de desvios fazem parte
do cotidiano de qualquer empresa atualmente. Esses abusos não acontecem somente
nas grandes corporações, as
Pequenas e Médias Empresas
são os maiores alvos hoje em
dia desse contratempo.

As coberturas vão desde a
Responsabilidade Cibernética do Segurado em relação
a terceiros, garantindo o
reembolso das indenizações
causadas por ações judiciais,
Dados perdidos ou sequestrados, responsabilidade de
mídia, como plágio, pirataria, apropriação indébita ou
roubo de ideias, segurança
de rede, como o aparecimento de um Malware, um
código avançado para causar
um dano, como apagar informações ou negar um acesso,
é transmitido pela rede, e
outros são reclamações que
podem causar transtornos
e prejuízos irreparáveis. As
coberturas adicionais são
custos de remediação, multas PCI e custos de avaliação
e lucros cessantes.

Aecor-RJ reforça representação da categoria
Em fase de transição da
Associação dos Corretores da
Baixada Fluminense (ACBF),
já consagrada na região, conduzida por Roberto Cabral, a
Associação Estadual dos Corretores de Seguros do Rio de
Janeiro (Aecor-RJ) surge para
unir esforços com as demais
entidades de representação da
categoria e levar a mensagem
e os pleitos dos corretores do
Rio de Janeiro aos diversos
fóruns regionais e nacionais.
Jayme Torres, Roberto Cabral, Pedro de Lucca e Amilcar Vianna lideram a nova Associação com o apoio de um
grande número de corretores.
“Esta foi a forma que encontramos para criar uma
associação que represente os
interesses e as necessidades

do corretor de seguros no
Estado, formada por profissionais que realmente atuam
no dia-a-dia da categoria e
vivem exclusivamente da
corretagem de seguros. Por
isso, conhecem bem os problemas e as necessidades de
cada um de nós”, explica o
dirigente Jayme Torres.
Roberto Cabral, experiente liderança da Baixada,
presidente da Associação
dos Corretores da Baixada
Fluminense (ACBF), que
agora se integra à diretoria
da Aecor–RJ, explica que “a
ACBF nasceu em abril de
1999, formada por um grupo de corretores da região
para atender às demandas
dos profissionais da Baixada, que só recebiam atenção

da sua principal entidade de
classe estadual na época de
eleição. Hoje, precisamos
ganhar escala e crescer junto
com os profissionais da região metropolitana e interior
do estado. Nada mais apropriado do que nos unirmos
às lideranças ativas como
o Jayme Torres e Amilcar
Vianna para somarmos experiências e bagagem”.
O diretor Amilcar Vianna,
que também é vice-presidente de comunicação da Fenacor, destaca que “hoje, a AECOR-RJ reúne cerca de 200
profissionais/PF. Nossa expectativa é chegar a cerca de
dois mil associados em todo
estado. São basicamente corretores que atuam na Baixada Fluminense e outros pro-

fissionais que se uniram em
torno da Chapa 2 na última
eleição do Sincor-RJ”.
O objetivo da associação,
segundo os dirigentes, é fortalecer e representar a classe,
apoiar o associado em todas
as suas demandas, oferecer
diversos serviços, disponibilizar os recursos tecnológicos do mercado ao corretor, além de oferecer suporte
técnico, como treinamento,
promover reuniões e debates
com as seguradoras. “Estão
nos nossos planos realizar
ações de marketing para valorizar o corretor e disponibilizar assistência jurídica e
contábil para os associados.
Enfim, uma entidade do corretor para o corretor de seguros”, afirma Torres,

Fiança locatícia parcelado em até 60 vezes
A Porto Seguro traz novidades para os consumidores que adquirirem o Porto
Aluguel. Agora, os clientes
podem parcelar o seguro em
até 60x sem juros e têm desconto de 10% na contratação
do produto para pagamentos
em até 10x no cartão de crédito ou 4x no boleto, além da
possibilidade de pagamento
por meio do Cartão de Crédito Porto Seguro.
“Mais do que oferecer
opções de pagamento que
caibam no bolso do consumidor, com essas mudanças
buscamos atender às necessidades de uma gama cada
vez maior de clientes facilitando o processo de locação
de um imóvel”, avalia Nelson Aguiar, superintendente

de Riscos Financeiros e Capitalização da companhia.
O Porto Seguro Aluguel é
uma alternativa que facilita
o processo em todos os casos de locação, seja o imóvel
residencial ou comercial, ao
substituir o fiador e dar mais
segurança a inquilinos e proprietários. Acesse www.portoseguro.com.br/conteudo/
aluguel/residencial-comercial/ para mais informações
e detalhes sobre o produto e
as coberturas oferecidas.
Atendimento domiciliar
Prestes a completar o primeiro ano de vida, o “Alô
Saúde” - plataforma de orientação médica por telefone e
vídeo chamada do Porto Se-

guro Saúde – passa a oferecer
a possibilidade de solicitar
serviços de visita domiciliar.
Agora os segurados dos planos Ouro e Diamante terão
acesso ao novo benefício.
“Temos trabalhado incessantemente para oferecer
aos nossos segurados as melhores soluções, com facilidade e comodidade. Essa
iniciativa da visita médica
domiciliar permite que os
segurados tenham acesso ao
atendimento de qualidade,
dentro do conforto da sua
residência”, destaca Mônica
Bortolossi, superintendente
de negócios do Porto Seguro
Saúde.
Henrique Ramos, gerente
de produtos do Porto Seguro
Saúde, ressalta que a iniciati-

va abre um ano de 2020 que
promete muitas novidades.
“Nossos segurados e prestadores podem ter a certeza
que iniciativas importantes
como esta serão cada vez
mais constantes neste ano. A
Porto Seguro tem investido
em diferenciais que buscam
garantir ao cliente final a
melhor experiência na jornada”.
Terão o serviço disponível, os segurados dos planos
Ouro e Diamante, crianças
(menores de 12 anos) e idosos (maiores de 65 anos),
moradores de São Paulo capital e ABC Paulista. Vale
ressaltar que o serviço de
visita domiciliar não é recomendado em casos de Emergência Médica.
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO DAS ASSEMBLEIAS GERAIS
EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA DA COOPERATIVA COOPLAR
CNPJ 22.750.309/0001-31 / NIRE 33400054164
O Presidente da Cooperativa COOPLAR, no uso de suas atribuições estatutárias, convoca todos os Cooperados Associados para participarem das
Assembleias Gerais Extraordinária e Ordinária, a serem realizadas em nossa sede no dia 28 de Março de 2020, em primeira convocação às 10h00min
com a presença de 2/3 (dois terços) do número total de Cooperados Associados, em segunda às 11h00min com metade mais 01 (um) do número total
de Cooperados Associados e em terceira e última às 12h00min Convocação
com a presença mínima de 10 (dez) Cooperados Associados para deliberar
sobre as seguintes ordens do dia: 1. Assembleias Gerais Extraordinária e
Ordinária: Extraordinária: Entrada e Saída/Renúncia de Cooperados. Ordinária: 1. Prestação de Contas do Exercício Social do Ano de 2019; 2.
Relatório de Gestão; 3. Balanço Patrimonial; 4. Demonstração das Sobras
ou Perdas Apuradas no Exercício do Ano de 2019; 5. Destinação das Sobras
ou Perdas Apuradas no Exercício do Ano de 2019; 6. Eleição dos Membros
do Conselho Fiscal; 7. Eleição/Substituição de Diretores.
São Gonçalo/RJ, 06 de Março de 2020.
ANTONIO CARLOS TEIXEIRA DE MAGALHÃES - DIRETOR PRESIDENTE

JARDIM PERNAMBUCO S.A.
CNPJ/ME nº 19.343.732/0001-02 - NIRE 33.3.0031179-3
Ata da AGE realizada em 22/01/20. Data, Horário e Local. No dia 22/01/20,
às 12h, na sede social da Cia., na Rua Alcindo Guanabara, 25/1.804, Centro/RJ. Convocação e Presença. Dispensada a convocação prévia, nos termos do Art. 124, §4º da Lei 6.404/76, conforme alterada, tendo em vista o
comparecimento de acionista representando a totalidade do capital social da
Cia., conforme assinaturas constantes no Livro de Registro de Presença de
Acionistas da Cia. Mesa. Presidente: Marcelo Hudik Furtado de Albuquerque. Secretário: Tiago Branco Waiselfisz. Ordem do Dia. Deliberar sobre a
renúncia e eleição dos membros da Diretoria. Deliberações. Após exame
e discussão das matérias constantes da ordem do dia, deliberou-se, sem
ressalvas e por unanimidade: (i) Aceitar a renúncia do Sr. Marcelo Marinho
Cecchetto, brasileiro, casado, bacharel em economia, RG 20.441.326-4
- DETRAN/RJ e CPF 109.980.627-58, ao cargo de Diretor Presidente da
Cia., conforme carta de renúncia enviada no dia 20/01/20 e anexa à presente ata. A Cia. e o Sr. Marcelo Marinho Cecchetto conferem-se mutuamente
a mais ampla, plena, rasa, irrevogável e irretratável quitação em relação
a todos os direitos e obrigações de cada um. (ii) Aprovar a redesignação
do cargo de Diretor sem Designação Específica para o cargo de Diretor
Presidente da Cia. do Sr. Marcelo Hudik Furtado de Albuquerque, brasileiro, casado, bacharel em administração, RG 11.605.282-0 - IFP/RJ e
CPF 025.989.187-89, com mandato de 2 anos a contar da presente data,
permitida a reeleição, conforme o estatuto social da Cia. (iii) Eleger para o
cargo de Diretor sem Designação Específica da Cia. o Sr. Tiago Branco
Waiselfisz, brasileiro, solteiro, bacharel em economia, RG 7.542.187 e CPF
076.454.204-48, com mandato de 2 anos a contar da presente data, permitida a reeleição, conforme o estatuto social da Cia. Encerramento: Nada mais
havendo a tratar, e como nenhum dos presentes quis fazer uso da palavra,
foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata. Reabertos os
trabalhos, esta ata foi lida e aprovada, tendo sido assinada por todos os
presentes. RJ, 22/01/20. Mesa: Marcelo Hudik Furtado de Albuquerque Presidente; Tiago Branco Waiselfisz - Secretário. Jucerja em 27/02/20 sob
o nº 3855726. Bernardo F. S. 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 consequente 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

SINDICATO DOS SECURITÁRIOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CNPJ: 33.948.134/0001-98 - Inscrição Municipal 01.062.204
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O SINDICATO DOS SECURITÁRIOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
- SINSECRJ, entidade sindical inscrita no CNPJ sob o Nº 33.948.134/000198, com sede na Rua Álvaro Alvim nº 21 - 13º e 22º andares - Centro Rio de Janeiro/RJ, CEP: 20.031-010, neste ato representada por seu
Presidente Adolfo Lima, CPF Nº 219.968.067-34, inscrito no PIS sob o Nº
104.27089.07-4, com endereço para correspondência na Rua Álvaro Alvim
nº 21- 22º andar - Centro - Rio de Janeiro/RJ, de acordo com as disposições
legais e estatutárias, CONVOCA para participarem da Assembleia Geral Extraordinária toda a categoria dos Trabalhadores Securitários, no Estado do
Rio de Janeiro, sócios e não sócios, empregados em empresas de Seguros,
de Capitalização; Corretoras de Seguros; de Seguro Saúde; de Inspeções,
de Vistorias Prévias e de Liquidação de Seguros; Prestadoras de Serviços
de Seguros; de Planos de Saúde; de Medicina em Grupo; em Cooperativas
Médicas; de Pla-nos Odontológicos; de Vendas e Promoções de Planos
de Saúde; de Serviços Técnicos de Seguros e em todas as empresas que
tenham atividades de seguros, bem como os empregados em empresas
de serviços terceirizados prestados nas áreas operacional, administrativa
e financeira das empresas supra-mencionadas e os empregados em Clubes, Associações, Federações e Fundações com atividades relacio-nadas a
seguros (CVG, ACONSEG, CNSP, FENACAP, FENACOR, FENASAUDE,
FENSEG e FUNENSEG),a ser realizada no dia 09 de março de 2020, na
sede da Entidade, localizada na Rua Álvaro Alvim, 21 - 22ºandar - Centro,
às 17,00 horas em primeira convocação, e às 17,30 horas, em segunda e
últi-ma convocação, com qualquer número de presentes, para deliberarem
sobre a seguinte ORDEM DO DIA: a) Discussão, alteração ou aprovação
das pautas de reivindicações de direitos trabalhistas para o ano de 2020, a
serem negociadas com os senhores empregadores, que vigorarão a partir
da data base de 01 de janeiro; b) Discussão, alteração ou aprovação prévia
da contribuição negocial, a ser descontada, indistintamente, de todos os
empregados beneficiados pelas vantagens da norma coletiva, em favor do
Sindicato, conforme o inciso IV do artigo 8º da Constituição Federal e da
alínea "e" do artigo 513 da CLT; c) Concessão de poderes à diretoria do Sindicato para estabelecer negociações com o patronato e, caso sejam malogradas, suscitar o competente Dissídio Coletivo junto à Justiça do Trabalho.
Rio de Janeiro, 04 de março de 2020. Adolfo Lima - Presidente.

SANTO CRISTO PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/ME nº 31.468.656/0001-67 - NIRE 33.300.328.581
Ata da AGE realizada em 27/01/20. 1. Data, Horário e Local: No dia
27/01/20, às 10h, na sede social da Cia., na Rua Alcindo Guanabara,
25/1.804, Centro/RJ. 2. Convocação e Presença: Dispensada a convocação prévia consoante o disposto no art. 124, §4º, da Lei 6.404/76, conforme
alterada (“Lei das S.A.”), em razão da presença de acionistas representando
a totalidade do capital social da Cia., conforme atestam as assinaturas no
Livro de Presença de Acionistas. 3. Mesa: Presidente: Marcelo Hudik Furtado de Albuquerque; Secretário: Tiago Branco Waiselfisz. 4. Ordem do
Dia: Deliberar sobre (i) o aumento do capital social, mediante a emissão
de novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal da Cia., com
a consequente alteração do caput do Art. 5º do Estatuto Social; e (ii) a reforma e consolidação do Estatuto Social. 5. Deliberação Tomada por Unanimidade: Após as discussões relacionadas à matéria constante da ordem
do dia, os acionistas deliberaram, de forma irrevogável e irretratável, por
unanimidade dos votos, e sem ressalvas: (i) A aprovação do aumento de
capital da Cia., no montante de R$ 95.572.898,00, mediante a emissão de
95.572.898 novas ações ordinárias, nominativas, e sem valor nominal, em
tudo iguais às já existentes, pelo preço de emissão de R$ 1,00 por ação,
fixado nos termos do art. 170, §1º, da Lei das S.A., as quais serão subscritas
e integralizadas, em moeda corrente nacional, em até 30 dias pelo acionista
Deodoro Participações S.A., nos termos do Boletim de Subscrição que
consta como Anexo I a esta Ata. O preço de emissão pago por cada ação
no âmbito do aumento de capital será alocado às contas de capital social e
de reserva de capital da Cia., na proporção de R$ 0,10 e R$ 0,90, respectivamente, passando, assim, o capital social da Cia. de R$ 1.000,00 para
R$ 95.573.898,00, dividido em 95.573.898 ações ordinárias, nominativas,
e sem valor nominal. Em decorrência das deliberações acima, o caput do
Art. 5º do Estatuto da Cia. passa a vigorar com a seguinte nova redação:
“Art. 5º: O capital social da Cia., totalmente subscrito, em moeda corrente
nacional, é de R$ 95.573.898,00, dividido em 95.573.898 ações ordinárias,
nominativas e sem valor nominal.” A administração da Cia. fica autoriza a
praticar todos e quaisquer atos necessários à implementação da deliberação ora aprovada. (ii) A reforma e consolidação do Estatuto Social da Cia.,
conforme proposta apresentada, cuja cópia, após lida e rubricada por todos,
foi arquivada na sede social da Cia.. 6. Encerramento e Lavratura da Ata:
Nada mais tratado, lavrou-se, na forma de sumário, a ata referente a esta
AGE, nos termos do art. 130, §1º da Lei das S.A., ata esta que foi aprovada
e assinada pela totalidade dos acionistas da Cia. e pelos membros da mesa.
Mesa: Presidente: Marcelo Hudik Furtado de Albuquerque; Secretário: Tiago Branco Waiselfisz. Acionista Presente: Deodoro Participações S.A. RJ,
27/01/20. Mesa: Marcelo Hudik Furtado de Albuquerque - Presidente da
Mesa; Tiago Branco Waiselfisz - Secretário da Mesa. Jucerja em 03/03/20
sob o nº 3857789. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.
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Marco legal para o uso
de inteligência artificial
Garantir a
transparência
sobre o seu uso e
funcionamento

De grandes bancos até
sistemas de educação e pequenas empresas utilizam
a inteligência artificial (IA)
no Brasil. O Ministério de
Ciência, Tecnologia, Informações e Comunicações
(MCTIC) encerrou em janeiro a consulta pública (aberta
em dezembro) para definir a
chamada Estratégia Nacional de IA (Inteligência Artificial). O plano é debater
formas de potencializar os
benefícios da tecnologia e
mitigar seus impactos negativos, esclarece o ministério.
Atualmente, tramita na
Câmara dos Deputados, o
Projeto de Lei 21/20 cria o
marco legal do desenvolvimento e uso da Inteligência
Artificial (IA) pelo poder
público, por empresas, en-

tidades diversas e pessoas
físicas. “O texto estabelece
princípios, direitos, deveres
e instrumentos de governança para a IA”, defende o
autor da projeto, o deputado
Eduardo Bismarck (PDTCE).
A proposta será analisada
em caráter conclusivo pelas comissões de Ciência e
Tecnologia, Comunicação
e Informática; Trabalho, de
Administração e Serviço Público; e Constituição e Justiça e de Cidadania, informou
nesta quarta-feira a agência
Câmara.
Entre outros pontos, a
proposta estabelece que o
uso da IA terá como fundamento o respeito aos direitos humanos e aos valores
democráticos, a igualdade, a
não discriminação, a pluralidade, a livre iniciativa e a
privacidade de dados. Além
disso, a IA terá como princípio a garantia de transparência sobre o seu uso e funcionamento.
O autor diz que o objetivo
é dotar o país de uma legislação que, ao mesmo tempo,

estimule a IA e proteja os
cidadãos do mau uso dela.
“Precisamos de uma edição
de legislação tornando obrigatórios os princípios consagrados no âmbito internacional e disciplinando direitos e
deveres”, explica.

afetadas pelos sistemas de
inteligência artificial (chamadas no projeto de “partes
interessadas”). Entre eles, o
acesso à forma de uso, pelos
sistemas, de dados pessoais
sensíveis, como dados genéticos.

Agentes de IA

Relatório

O texto apresentado por
Bismarck prevê a figura do
agente de IA, que pode ser
tanto o que desenvolve e
implanta um sistema de IA
(agente de desenvolvimento), como o que opera (agente de operação). Os agentes
de IA terão uma série de
deveres, como responder,
legalmente, pelas decisões
tomadas por um sistema de
inteligência artificial e assegurar que os dados utilizados respeitam a Lei Geral de
Proteção de Dados (LGPD).
A norma regula o tratamento
de dados pessoais de clientes
e usuários de empresas do
setor público e privado.
A proposta também prevê os direitos dos agentes
de IA e de todas as pessoas

O projeto prevê ainda a
criação do relatório de impacto de IA, um documento
elaborado pelos agentes de
IA com a descrição da tecnologia, incluindo medidas de
gerenciamento e contenção
de riscos. A publicação do
relatório poderá ser solicitada pelo poder público, que
também poderá recomendar
a adoção de padrões e melhorias na tecnologia.
O texto destaca a importância do estímulo à adoção
de IA nos serviços públicos,
preferencialmente em formato aberto e livre; apoio a
pesquisas na área; capacitação de trabalhadores para se
adaptarem à nova realidade
tecnológica; e criação de
mecanismos de governança.

Coronavírus não impede Petrobras de bater recorde em exportação
Mesmo diante da epidemia de coronavírus, em
fevereiro a Petrobras exportou 238 mil barris de
óleos combustíveis por dia,
com 1 milhão de toneladas
no mês. “A marca é recorde para a estatal, que foi
beneficiada pela mudança
na especificação mundial
do combustível marítimo
(IMO 2020)”, disse a companhia em comunicado.
O novo padrão internacional reduziu o limite de
teor de enxofre de 3,5% para
0,5%, o que gerou oportuni-

dades para a Petrobras, que
produz petróleo e óleo combustível com baixo teor de
enxofre.
Segundo nota divulgada,
as exportações de petróleo
continuaram em patamares
elevados em fevereiro, com
volumes acima de 690 mil
barris por dia.
A estatal destaca que isso
só foi possível devido ao
ajuste de fluxo das exportações, aumentando a destinação dos produtos para
Caribe, Estados Unidos e
Europa. O aumento das ex-

portações a esses destinos
compensou a “fraca demanda” momentânea da Ásia
- principal destino das exportações da Petrobras - que
está com o mercado restrito
devido ao surto de coronavírus (Covid-19) que afeta a
região.
A Petrobras destacou que
ainda não é possível avaliar
os impactos que o surto pode
levar à companhia, diante
dos desdobramentos na economia global. No último dia
26, a bolsa brasileira despencou 7% , após dois dias

de fechamento por conta do
Carnaval e diante da primeira confirmação de coronavírus no Brasil.
A queda do Ibovespa (índice de referência da B3) foi
intensificada pelas perdas
de Petrobras e Vale, empresas exportadoras que, juntas,
perderam quase R$ 65 bilhões em valor de mercado
só em uma sessão. A petroleira perdeu R$ 39,2 bilhões,
e a mineradora viu sua capitalização cair em R$ 25,2.
Juntas, elas perderam R$
64,4 bilhões.

(SEI) – foi simplificado,
sendo solicitadas apenas informações realmente úteis
para a análise do caso. Também foi internalizado no SEI
a opção de o denunciante
ter sua identidade preservada, nos termos da Portaria
SG 292/2019. Desse modo,
garante-se que eventuais
empresas e pessoas físicas
denunciadas não tenham
acesso às suas informações
pessoais, evitando-se que
sofra eventuais represálias
durante a investigação.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DAS ASSEMBLEIAS GERAIS
EXTRAORDINÁRIA E ORIDINÁRIA
DA SOCIEDADE COOPERATIVA NOVO MILÊNIO
CNPJ 29.433.714/0001-75 / NIRE 33400056221
O Presidente da Sociedade Cooperativa NOVO MILÊNIO, no uso de suas
atribuições estatutárias, convoca todos os Cooperados Associados para
participarem das Assembleias Gerais Extraordinária e Ordinária, a serem
realizadas em nossa sede no dia 21 de março de 2020, em primeira
convocação às 09h:00min com a presença de 2/3 (dois terços) do número total dos Cooperados Associados, em segunda às 10h:00min com
metade mais 01 (um) do número total de Cooperados Associados e em
terceira e última às 11h:00min convocação com a presença mínima de 10
(dez) Cooperados Associados para deliberar sobre as seguintes ordens
do dia: Assembleias Gerais Extraordinária e Ordinária. Extraordinária: 1.
Entrada e Saída/Renúncia de Cooperados; 2. Reforma Estatutária. Ordinária: 1. Prestação de Contas do Exercício do Ano de 2019; 2. Relatório
de Gestão; 3. Balanço Patrimonial; 4. Demonstração das Sobras ou Perdas Apuradas no Exercício do Ano de 2019; 5. Destinação das Sobras
ou Perdas Apuradas no Exercício Social do Ano de 2019; 6. Eleição dos
Membros do Conselho Fiscal; 7. Eleição dos Membros da Diretoria.
Rio de Janeiro/RJ, 05 de março de 2020.
MAURO RODRIGUES ALMEIDA
DIRETOR PRESIDENTE

Para complicar ainda mais a situação do IRB, depois da
revelação do conteúdo das duas cartas da gestora Squadra
questionando as práticas contábeis realizadas pela resseguradora, a Berkshire Hathaway, de Warren Buffet, emitiu comunicado negando possuir qualquer participação acionária no
IRB Brasil e que não é, nunca foi acionista e nem tem intenção de comprar ações da companhia brasileira. Devido a isso,
a cotação da resseguradora registrou baixa superior a 40% no
pregão da quarta-feira, chegando na mínima a apontar queda
de 41,75%, e se situar em R$ 16,31, representando uma perda
de R$ 10,9 bilhões de valor de mercado. Perto do fechamento
a baixa foi reduzida para 32,69% e os preços voltaram para a
faixa de R$ 18,77. Assim, a diminuição no valor de mercado
passou para R$ 8,8 bilhões.
Depois da nota publicada pelo jornal O Estado de S.
Paulo, de que a companhia de Buffett tinha triplicado
sua posição na resseguradora, apresentando inclusive um
relatório que inclusive chegou a ser colocado sob suspeitas aqui nesta coluna, por causa da exagerada alta de 9%,
o IRB enviou um comunicado afirmando que a empresa
de Buffett não era acionista detentor de mais de 5%, percentual necessário, pela lei, a dar publicidade em qual alteração. Ora, agora a única saída honrosa para o DRI da
companhia é pedir demissão, pois omitiu nesse comunicado que o fundo norte-americano não é e nem nunca foi
acionista. E qual será a posição da Comissão de Valores
Mobiliários? Paulo Guedes, fique atento, pois alguém
plantou essa nota e realizou bom lucro.
Para os analistas da Eleven Financial Reaserch, a
questão do investimento ou não da Berkshire no IRB é
irrelevante para o seu modelo de valuation. Porém, acham
que a saída de Monteiro foi feita em um péssimo momento. Assim como o Monitor Mercantil, defendem que
a cronologia dos fatos deve ser investigada pelos órgãos
competentes, principalmente a CVM, que, após a carta da
Squadra, abriu alguns processos administrativos contra o
IRB. No caso de detectada alguma falha de conduta, medidas punitivas deverão ser tomadas.

Portugal vai arrestar dinheiro de Isabel

Carlos Costa, presidente do Banco de Portugal, falando
na comissão de Orçamento e Finanças, afirmou que pode
ser arrestado o dinheiro da venda da participação de Isabel
dos Santos no EuroBic, sem significar bloqueio da transação, mas sim salvaguardar o produto da transação.
A Prefeitura Municipal de Maricá
Torna público leilão presencial e online: a ser realizado em
20/03/2020, às 10:00h. Local Rua Raul Alfredo de Andrade, s/n,
Área, Lote 2, 3 e 4- Itapéba / Maricá, RJ. Leiloeira Pública Oficial
Juliana Araújo, matricula 238 – JUCERJA. Objeto do leilão: Veículos conservados e sucatas inservíveis. Descrição detalhada e
termo de condições do leilão em www.brbid.com.

ponível na página principal
do site da autarquia (http://
www.cade.gov.br) . Na página, você escolherá se deseja
preencher um formulário de
nova denúncia ou efetuar o
login na plataforma para realizar o acompanhamento de
uma acusação.
Pelo canal online, é possível relatar práticas anticompetitivas como cartel, venda
casada de produtos e serviços,
criação de dificuldades para
funcionamento de empresas
concorrentes, entre outras.

QUINQUAGÉSIMA SEGUNDA VARA CÍVEL DA CAPITAL
EDITAL DE CITAÇÃO
Com o prazo de vinte dias
O MM Juiz de Direito, Dr.(a) Maria Cecilia Pinto Goncalves - Juiz
Titular do Cartório da 52ª Vara Cível da Comarca da Capital, RJ,
FAZ SABER 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. Erasmo Braga, 115 3º andar L1 Sl
301 CEP: 20020-903 - Centro - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 3133-2664
e-mail: cap52vciv@tjrj.jus.br, tramitam os autos da Classe/Assunto
Procedimento Comum - Corretagem C/C Pagamento C/C Comissão, de nº 0272451-22.2009.8.19.0001 (2009.001.273267-5), movida por NOVA ALIANÇA IMÓVEIS LTDA. em face de PAULO CÉSAR
GONÇALVES JUNIOR, objetivando citação. Assim, pelo presente
edital CITA o réu PAULO CÉSAR GONÇALVES JUNIOR - SSP?SP
521330063, 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,
sete de fevereiro de dois mil e vinte. Eu, __ Alvaro Santos Mello
- Subst. do Escrivão - Matr. 01/22623, digitei. E eu, __ Lucilia Gherman - Responsável pelo Expediente - Matr. 01/18906, o subscrevo.

DEODORO PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/ME nº 31.614.800/0001-26 - NIRE 33.3.0032968-4
Ata da AGE realizada em 27/01/20. 1. Data, Horário e Local: No dia
27/01/20, às 10h, na sede social da Cia., na Rua Alcindo Guanabara,
25/1.804, Centro/RJ. 2. Convocação e Presença: Dispensada a convocação prévia consoante o disposto no art. 124, §4º, da Lei 6.404/76, conforme
alterada (“Lei das S.A.”), em razão da presença de acionista representando
a totalidade do capital social da Cia., conforme atestam as assinaturas no
Livro de Presença de Acionistas. 3. Mesa: Presidente: Marcelo Hudik Furtado de Albuquerque; Secretário: Tiago Branco Waiselfisz. 4. Ordem do
Dia: Deliberar sobre (i) o aumento do capital social, mediante a emissão
de novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal da Cia., com
a consequente alteração do caput do Art. 5º do Estatuto Social; e (ii) a
reforma e consolidação do Estatuto Social. 5. Deliberação Tomada por
Unanimidade: Após as discussões relacionadas à matéria constante da
ordem do dia, os acionistas deliberaram, de forma irrevogável e irretratável,
por unanimidade dos votos, e sem ressalvas: (i) A aprovação do aumento
de capital da Cia., no montante de R$ 96.447.898,00, mediante a emissão
de 96.447.898 novas ações ordinárias, nominativas, e sem valor nominal,
em tudo iguais às já existentes, pelo preço de emissão de R$ 1,00 por
ação, fixado nos termos do art. 170, §1º, da Lei das S.A., as quais serão
subscritas neste ato e integralizadas em moeda corrente nacional em até
30 dias pelo acionista Makalu Brasil Partners I J Fundo de Investimento
em Participações Multiestratégia Investimento no Exterior, nos termos
do Boletim de Subscrição que consta como Anexo I a esta Ata. O preço de
emissão pago por cada ação no âmbito do aumento de capital será alocado
às contas de capital social e de reserva de capital da Cia., na proporção
de R$ 0,10 e R$ 0,90, respectivamente, passando, assim, o capital social
da Cia. de R$ 1.000,00 para R$ 96.448.898,00, dividido em 96.448.898
ações ordinárias, nominativas, e sem valor nominal. Em decorrência das
deliberações acima, o caput do Art. 5º do Estatuto da Cia. passa a vigorar
com a seguinte nova redação: “Art. 5º: O capital social da Cia., totalmente
subscrito, em moeda corrente nacional, é de R$ 96.448.898,00, dividido
em 96.448.898 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.” A administração da Cia. fica autorizada a praticar todos e quaisquer atos necessários à implementação da deliberação ora aprovada. (ii) A reforma e
consolidação do Estatuto Social da Cia., conforme proposta apresentada,
cuja cópia, após lida e rubricada por todos, foi arquivada na sede social da
Cia.. 6. Encerramento e Lavratura da Ata: Nada mais tratado, lavrou-se,
na forma de sumário, a ata referente a esta AGE, nos termos do art. 130,
§1º da Lei das S.A., ata esta que foi aprovada e assinada pela totalidade
dos acionistas da Cia. e pelos membros da mesa. Mesa: Presidente: Marcelo Hudik Furtado de Albuquerque; Secretário: Tiago Branco Waiselfisz.
Acionista Presente: Makalu Brasil Partners I J Fundo de Investimento em
Participações Multiestratégia Investimento no Exterior. RJ, 27/01/20. Mesa:
Marcelo Hudik Furtado de Albuquerque - Presidente da Mesa; Tiago Branco Waiselfisz - Secretário da Mesa. Acionista Presente: Makalu Brasil
Partners I J Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Investimento no Exterior Por: BRL Trust Investimentos Ltda.; Daniela A.
Bonifacio Borovicz - Diretora. Jucerja em 03/03/20 sob o nº 3857583. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.
1ª VARA CIVEL DA COMARCA DE TERESÓPOLIS
RUA CARMELA DUTRA, 678, AGRIÕES, TERESOPOLIS-RJ
Tel.: (21) 3644-7785 - E-mail: ter01vciv@tjrj.jus.br
EDITAL DE 1º e 2º LEILÃO ELETRÔNICO E PRESENCIAL
(SIMULTÂNEO) E INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 05 DIAS,
EXTRAÍDOS DOS AUTOS DA AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA, MOVIDA POR CONDOMÍNIO DO EDIFICIO SÃO
MARCOS em face de PAULO CESAR VALDEZ JUNIOR PROCESSO Nº 0001302-85.2014.8.19.0061, na forma abaixo:
O(A) Doutor(a) CARLO ARTUR BASILICO – Juiz(a) de Direito da
Vara acima, FAZ SABER por esse Edital, a todos os interessados,
e especialmente ao(s) devedor(es) supramencionado(s) que será
realizado o público Leilão pelo Leiloeiro Público ALEXANDRO
DA SILVA LACERDA, NAS MODALIDADES ELETRÔNICO E
PRESENCIAL (SIMULTÂNEO): O Primeiro Leilão, por valor
igual ou superior a avaliação, será no dia 24/03/2020 às
11:00h, e, o Segundo Leilão, por valor igual ou superior a
50% da avaliação, no dia 24/03/2020 às 11:30h, sendo o Leilão
Eletrônico disponibilizado no portal eletrônico do Leiloeiro
www.alexandroleiloeiro.com.br e, o Leilão Presencial, na
forma simultânea, será realizado no Átrio Da Comarca De
Teresópolis/RJ, Situado Na Rua Carmela Dutra, 678, Agriões
- Teresópolis/RJ. DO BEM A SER LEILOADO: Apartamento
111, do Condomínio do Edifício São Marcos, na Rua Coronel
Borges, nº 208 – Vale Paraíso – Teresópolis/RJ. Matriculado
sob o nº 18852 no 3º RGI de Teresópolis e inscrito na
Prefeitura sob o nº: 01519801. (...) Que avalio em R$ 290.600,00
(Duzentos e noventa mil e seiscentos reais) correspondentes
a 90.815,33 UFIR, que atualizadas nesta data perfaz a quantia
de R$ 322.848,52 (Trezentos e vinte e dois mil, oitocentos e
quarenta e oito reais e cinquenta e dois centavos). Informações
podem ser obtidas nos seguintes locais: Escritório do Leiloeiro
situado na Avenida Almirante Barroso, nº 90, Grupo 608 –
Centro, Rio de Janeiro, RJ. Site: www.alexandroleiloeiro.com.
br. Telefone: (21)3559-2092 – (21)97500-8904. E-mail: contato@
alexandroleiloeiro.com.br. E para que chegue ao conhecimento de
todos os interessados, foi expedido o presente, para cautelas de
estilo, ficando o(s) Executado(s)/Condôminos(s) intimado(s)
da hasta pública se não for(em) encontrado(s) por intermédio
deste Edital na forma do art. 889, 892 do NCPC, sendo que
o EDITAL NA ÍNTEGRA SE ENCONTRA AFIXADO NO FÓRUM,
NOS AUTOS MENCIONADOS E NO SITE DO LEILOEIRO,
sendo uma das vias afixadas no local de costume do Fórum.
CUMPRA-SE. Dado e passado, nesta Cidade em Rio de Janeiro,
em 17 de Janeiro de 2020. Eu, digitei __, e Eu, Chefe da Serventia,
subscrevo __. (ass.) CARLO ARTUR BASILICO – Juiz de Direito.

Cade lança nova plataforma para recebimento de denúncias
O Conselho Administrativo
de Defesa Econômica (Cade)
lançou nesta quarta-feira o
novo “Clique Denúncia”. A
plataforma foi reformulada
para simplificar a apresentação, por qualquer cidadão, de
denúncias relativas a atos de
concentração e condutas anticompetitivas, e para garantir
maior segurança das informações pessoais do denunciante.
Com a nova ferramenta,
o formulário para denúncias – integrado ao Sistema
Eletrônico de Informações

Berkshire não é acionista,
e ação do IRB desaba 30%

“A nova plataforma permite o acompanhamento das
denúncias apresentadas e
cria um ambiente ainda mais
seguro para que denunciante
e Cade troquem informações
adicionais durante a instrução do procedimento administrativo, de forma a possibilitar investigações mais
efetivas”, explicou o Cade.
Qualquer cidadão pode realizar uma denúncia ao Cade
ou acompanhar sua análise.
Para isso, basta clicar no botão “clique denúncia”, dis-
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Eurogrupo procura alternativas
diante da epidemia de coronavírus
Órgão marcou
uma reunião com
seus 19 membros
para o dia 16
Em apenas um dia, precisamente 24 de fevereiro,
o mercado acionário europeu registrou perdas de US$
474 bilhões (equivalente a
mais de R$ 2 trilhões). Neste mesmo dia, o aumento no
número de casos de coronavírus fora da China abalou as
principais bolsas do mundo,
com os investidores temendo que a epidemia possa se
alastrar e receios de um impacto maior no crescimento global. As organizações
internacionais monitoram o
aumento do número de novos casos especialmente na
Coreia do Sul, Irã e Itália.
“Estamos preparados para
mais ações políticas. Isso
inclui medidas orçamentais,
quando apropriadas, uma
vez que podem ser necessárias para apoiar o crescimento”. A declaração foi feita
por teleconferência nesta
quarta-feira por Mário Centeno, presidente do Eurogrupo e ministro das finanças de
Portugal. Em reunião prevista para o próximo 16 o Eurogrupo prevê uma discussão
mais estruturada que terá
uma reavaliação da situação.
“A reunião abrangerá o
leque completo de políticas
orçamentais, financeiras e
estruturais que são importantes para salvaguardar o
bem-estar dos nossos cidadãos e atenuar os efeitos
negativos do coronavírus
no crescimento”, disse Centeno. O Eurogrupo é um órgão informal que reúne os
ministros das Finanças dos
Estados-Membros da União

Europeia e que visa estreitar
a coordenação das suas políticas econômicas. O grupo
tem 19 membros.
A reunião por teleconferência desta quarta-feira foi
convocada por Centeno na
sexta-feira passada e objetivou fazer uma avaliação do
surto de Covid-19 e discutir
a coordenação das respostas
nacionais face ao impacto
da epidemia nas economias
e nos mercados financeiros.
A teleconferência aconteceu
um dia depois de os ministros das Finanças e os bancos centrais do G7, também
por teleconferência, terem
igualmente discutido a resposta comum ao surto do
novo coronavírus.
No final dessa reunião, os
sete países mais ricos do mundo também garantiram que estão prontos a “utilizar todos os
instrumentos apropriados” para
reduzir o impacto económico
da epidemia e, em particular, a
adoptar políticas “orçamentais”
se tal se revelar necessário.
“Dadas as possíveis consequências do Covid-19 no
crescimento global, reafirmamos o nosso compromisso de utilizar todas as
ferramentas políticas apropriadas”, asseveraram os
sete países mais ricos do
planeta, entre os quais as
três maiores economias europeias, Alemanha, França e
Itália (a que se juntam no G7
os Estados Unidos, Canadá,
Japão e Reino Unido).
Reduzir impacto
Centeno afirmou que os ministros das Finanças da zona
euro estão preparados para
tomar todas as medidas necessárias para atenuar o impacto
negativo do surto de Covid-19,
incluindo uma flexibilização
das regras orçamentais.
“Não vamos poupar esforços para conter a doença,

apoiar aos serviços de saúde
e os sistemas de proteção civil na assistência à população nas áreas mais afetadas,
e para proteger as nossas
economias de danos suplementares”, declarou Centeno, após uma reunião do Eurogrupo por teleconferência.
Ministros das finanças dos
países fora da área do euro
também participaram, informou a agência Lusa.
“Este surto está tendo
um impacto negativo na
economia global, embora a
extensão e duração do problema sejam ainda incertos
nesta fase”, acredita Centeno que acrescentou que
“dado o potencial impacto
no crescimento, incluindo
perturbações nas cadeias de
fornecimento”, os Estadosmembros vão coordenar as
suas respostas e preparar-se
para “recorrer a todas as ferramentas políticas apropriadas para garantir um crescimento sólido e sustentável”.
Regras orçamentais
“Estamos
preparados
para tomar mais ações políticas. Isso inclui medidas
orçamentais, quando apropriadas, uma vez que podem
ser necessárias para apoiar
o crescimento”, apontou, na
declaração após a teleconferência, divulgada também
em Bruxelas.
Lembrando que o quadro
legal de regras orçamentais prevê flexibilidade no
caso de “eventos extraordinários fora do controlo dos
governos”, o presidente do
Eurogrupo precisou, “para
ser específico”, que, “nas
regras do Pacto de Estabilidade e Crescimento, esta
cláusula permite um desvio
temporário do caminho de
ajustamento, ainda que preservando a sustentabilidade
orçamental”, disse.
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Governo volta a usar FGTS
para salvar a economia
PIB deste ano já
estimado na casa
dos 2% poderá
ser revisto
O governo federal prepara
medidas na área de crédito
para estimular a economia
este ano, informou o secretário Especial de Fazenda
do Ministério da Economia,
Waldery Rodrigues, acrescentando que as medidas
devem abranger o Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e o mercado de
capitais buscando aumentar
o volume de crédito no país.
O secretário admitiu, em entrevista nesta quarta-feira à GloboNews, que a crise do coronavírus vai afetar o crescimento
do país em 2020. Segundo ele,
a revisão que está sendo feita
nas previsões do Ministério da

Economia será divulgada no
dia 11 de março. O crescimento está sendo estimado na casa
de 2%, contra o número oficial
atual de 2,40%.
“Posso colocar de maneira geral, essas medidas estão
sendo desenhadas dentro do
FGTS, podemos ter um crédito consignado com recebíveis
do Fundo, vinculado ao saque aniversário, que dará um
maior volume de crédito a um
custo menor”, disse o secretário. Segundo Rodrigues, atualmente, o crédito consignado
no setor privado é bem menor
do que no público. Cerca de
R$ 17 bilhões no primeiro,
contra mais de R$ 30 bilhões
no segundo.
“Além disso, temos 17
medidas voltadas para o
mercado de capitais, tanto
em torno de seguros, dívida
pública, instrumentos financeiros específicos, que permitirão, em conjunto com
Banco Central, Comissão de
Valores Mobiliários, Susep e

Previc, fomentar o mercado
de capitais para termos um
crédito privado ainda maior.
Com isso, teremos uma melhoria no investimento e um
PIB em 2020 melhor”, afirmou Waldery Rodrigues.
O secretário Especial de
Fazenda disse também que
o governo recebeu de forma
positiva o resultado divulgado nesta quarta de que o PIB
cresceu 1,1% em 2019. O
número, afirmou Waldery, é
um sinal de que as medidas
adotadas na área fiscal estão
dando resultado.
Waldery Rodrigues afirmou que “há uma probabilidade considerável” de que a
nova previsão fique perto de
2%. “Há uma probabilidade
considerável nessa revisão
de que isso seja alterado”,
mas acrescentou que “é possível que se mantenha acima
de 2%, estamos fazendo os
cálculos, o relatório Focus
(do Banco Central) está em
2,17%”, afirmou

BC chinês pede mais atenção à economia real
O banco central da China instou os bancos a apoiar a
economia real para restaurar o
desenvolvimento, expandir o
acesso ao crédito e reduzir os
custos de financiamento para
ajudar as empresas a superarem
as dificuldades decorrentes da
epidemia do novo coronavírus.
O setor financeiro dispõe
de 300 bilhões de iuanes (US$
43,17 bilhões) em fundos especiais de refinanciamento
para oferecer um suporte rápido e preciso às empresas
que trabalham na prevenção
e controle da epidemia, orientou um documento do Banco

AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ/MF nº 33.448.150/0001-11 - NIRE 33.3.0015453-1
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 22 DE NOVEMBRO DE 2019
1. Data, hora e local: 22 de novembro de 2019, às 17 h, na sede social,
na Avenida Rio Branco, nº 80, 20º andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ.
2. Presença: Acionistas representando a totalidade do capital social,
dispensada a convocação prévia, nos termos do parágrafo 4º do artigo
124 da Lei nº 6.404/76. 3. Composição da Mesa: Sr. Lene Araújo de Lima
- Presidente; Sra. Aline Salem da Silveira Bueno - Secretária. 4. Ordem
do dia: a) Desinvestidura da Sra. Claudia de Oliveira Machado Mattedi do
cargo de Diretora Financeira, de Patrimônio e Suprimentos; b) Modificação
da composição da Diretoria para excluir o cargo de Diretora Financeira,
de Patrimônio e Suprimentos, reduzindo o limite máximo de 13 (treze)
para 12 (doze) membros, com a consequente alteração do artigo 7º do
Estatuto Social da Companhia; c) Ratificação da atual composição da
Diretoria da Companhia; e d) Ratificação das funções específicas atribuídas
a determinados diretores. 5. Deliberações: A Assembleia Geral, por
unanimidade de votos: 5.1. Aprovou a desinvestidura da Sra. Claudia de
Oliveira Machado Mattedi, brasileira, divorciada, securitária, portadora da
cédula de identidade RG nº 16.602.049-7 SSP/SP e inscrita no CPF/ME
sob o nº 075.413.558-60 do cargo de Diretora Financeira, de Patrimônio
e Suprimentos da Companhia, registrando votos de agradecimento
por sua dedicação e contribuição à Companhia. 5.2. Ratificou a atual
composição da Diretoria da Companhia, com mandato que se estenderá
até a Assembleia que aprovar as contas do exercício social de 2021,
a saber: Diretor Presidente: Sr. Roberto de Souza Santos, brasileiro,
casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade
RG nº 05.380.778-0 SSP/RJ, inscrito no CPF sob o nº 641.284.587-91;
Diretor Geral - Seguros e Investimentos: Sr. Marcelo Barroso Pícanço,
brasileiro, casado, engenheiro eletrônico, portador da Cédula de Identidade
RG nº 008.600.541-0 SSP/RJ, inscrito no CPF sob o nº 004.881.937- 96;
Diretor Geral - Financeiro, Controladoria e Atendimento: Sr. Celso
Damadi, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade
RG nº 20.533.075-7 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 074.935.318-03;
Diretor Geral - Corporativo: Sr. Lene Araújo de Lima, brasileiro, casado,
advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº 20.537.948-5 SSP/SP,
inscrito no CPF sob o nº 118.454.608-80; Diretor Geral - Comercial: Sr.
José Rivaldo Leite da Silva, brasileiro, casado, administrador de empresas,
portador da Cédula de Identidade RG nº 15.407.073-7 SSP/SP, inscrito
no CPF sob o nº 047.332.458-07; Diretor Geral - Negócios Financeiros
e Serviços: Sr. Marcos Roberto Loução, brasileiro, casado, estatístico,
portador da Cédula de Identidade RG nº 5.436.328-1 SSP/PR, inscrito
no CPF sob o nº 857.239.919-49; Diretor de Sinistro Automóvel: Sr.
Lauriberto Tadeu Tavares, brasileiro, casado, administrador de empresas,
portador da Cédula de Identidade RG nº 13.517.296-2 SSP/SP, inscrito
no CPF sob o nº 012.085.678-61; Diretor Técnico: Sr. Fabio Ohara
Morita, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da
Cédula de Identidade RG nº 13.793.433-6 SSP/SP, inscrito no CPF sob o
nº 128.680.328-42; Diretor de Produto Automóvel: Sr. Gilmar Pires
Rodrigues, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da
Cédula de Identidade RG nº 05.923.053-2 Detran/RJ, inscrito no CPF sob o
nº 789.745.507-68, Diretora de Produção: Sra. Eva Vazquez Montenegro
Miguel, brasileira, casada, administradora de empresas, portadora da
Cédula de Identidade RG nº 8.077.674- 7 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sób
o nº 066.872.138-30, Diretor sem denominação especial: Sr. Luiz Felipe
Milagres Guimarães, brasileiro, casado, analista de sistemas, portador da
Cédula de Identidade RG nº 06.743.711-1 IFP/RJ, inscrito no CPF sob o
nº 874.657.877, todos com domicílio profissional na Alameda Barão de
Piracicaba, nº 618/634, Torre B, 10º andar, Campos Elíseos, São Paulo/SP,
permanecendo vago 01 (um) cargo de Diretor Geral - Produto Automóvel
e 01 (um) cargo de Diretora Financeira, de Patrimônio e Suprimentos.
5.3. Ratificou, ainda, as funções específicas atribuídas a determinados
diretores estatutários, nos termos da regulamentação vigente, conforme
segue: I - Funções de caráter executivo ou operacional: a. Diretor
responsável pelas relações com a SUSEP - Gilmar Pires Rodrigues; b.
Diretor responsável técnico (Circular SUSEP nº 234 e Resolução CNSP nº
321) - Fabio Ohara Morita; c. Diretor responsável administrativo-financeiro Celso Damadi; d. Diretor responsável pelo acompanhamento, supervisão e
cumprimento das normas e procedimentos de contabilidade - Gilmar Pires
Rodrigues; e. Diretor responsável pelo cumprimento das obrigações da
Resolução CNSP nº 143 - Gilmar Pires Rodrigues; II - Funções de caráter
de fiscalização ou controle: a. Diretor responsável pelo cumprimento
do disposto na Lei nº 9.613/98 (Circulares SUSEP nº 234 e 445) - Lene
Araújo de Lima; b. Diretor responsável pelos Controles Internos - Lene
Araújo de Lima; c. Diretor responsável pelos controles internos específicos
para a prevenção contra fraudes - Lene Araújo de Lima; 6. Documentos
arquivados na sociedade: procurações. 7. Encerramento: Nada
mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta ata
em forma de sumário, nos termos do Artigo 130, parágrafo 1º da Lei nº
6.404/76. Rio de Janeiro, 22 de novembro de 2019. (ass.) Presidente:
Sr. Lene Araújo de Lima; Secretária: Sra. Aline Salem da Silveira Bueno;
Acionistas: Porto Seguro S.A., por seu diretor, Sr. Lene Araújo de Lima e
por sua bastante procuradora, Sra. Adriana Pereira Carvalho Simões; Porto
Seguro Companhia de Seguros Gerais, por sua bastante procuradora, Sra.
Aline Salem da Silveira Bueno. Aline Salem da Silveira Bueno - Secretária.
JUCERJA Certifico o arquivamento em 28/02/2020 sob o nº 00003856495
em 28/02/2020. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

Popular da China (BPC). O
BPC, Ministério das Finanças
e a Comissão Reguladora de
Bancos e Seguros da China
realizaram na terça-feira uma
conferência sobre o apoio financeiro para o controle epidêmico e o crescimento econômico.
Conforme a agência Xinhua, após o surto epidêmico,
o sistema financeiro emitiu
30 políticas e medidas financeiras para a prevenção e o
controle epidêmico, que têm
garantido serviços financeiros
ininterruptos e estabilizado as
expectativas de mercado, de

acordo com um comunicado
publicado pelo banco na quarta-feira.
O comunicado do BC destaca que enquanto mantêm
políticas monetárias prudentes, as autoridades financeiras prestarão mais atenção à
flexibilidade, manterão uma
liquidez razoavelmente suficiente e liberarão o potencial
da reforma da principal taxa
de empréstimos. O apoio
de financiamento deve ser
reforçado para as regiões,
indústrias e empresas gravemente afetadas pela epidemia, indicou o documento.

Souza Cruz Ltda.
CNPJ/MF Nº 33.009.911/0001-39 - NIRE Nº 33.2.1017523-8
35ª REUNIÃO DE SÓCIOS-QUOTISTAS. Pelo presente instrumento,
(i) BRITISH AMERICAN TOBACCO INTERNATIONAL (HOLDINGS) B.V.,
sociedade devidamente constituída e regida pelas leis da Holanda, com
sede na Cidade de Amsterdam, Handelsweg 53A 1181, ZA Amstelveen,
inscrita no CNPJ/MF sob nº 13.076.887/0001-43, neste ato representada
por seu procurador, Sr. Marcio Eduardo Tenório da Costa Fernandes,
brasileiro, casado, advogado, portador da carteira de identidade
nº 49.021.959, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº
746.926.157-53, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro,
Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Av. República do
Chile, nº 330, Bloco I, Salas 3001 a 3301, Centro, na Cidade do Rio de
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, e (i) MOLENSTEEGH INVEST B.V.,
sociedade devidamente constituída e regida pelas leis da Holanda, com
sede na Cidade de Amstelveen, Handelsweg 53A, inscrita no CNPJ/MF sob
o nº 26.646.777/0001-11, neste ato representada por seu procurador,
Sr. Marcio Eduardo Tenório da Costa Fernandes, brasileiro, casado,
advogado, portador da carteira de identidade nº 49.021.959, expedida
pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 746.926.157-53, residente e
domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com
endereço comercial na Av. República do Chile, nº 330, Bloco I, Salas 3001
a 3301, Centro, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro,
únicos sócios da SOUZA CRUZ LTDA, sociedade limitada, com sede na
Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Av. República do
Chile, nº 330, Bloco I, Salas 3001 a 3301, Centro, inscrita no CNPJ/MF sob
o nº 33.009.911/0001-39, com os seus atos constitutivos arquivados na
Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro sob o NIRE 33.210.175.238
(“Sociedade”), resolvem: PRIMEIRO - Aprovar, nos termos do artigo 1.063
do Código Civil, a destituição do Sr. MARCOS SALVADEGO, a partir de
01/03/2020, de seu respectivo cargo na administração da Sociedade.
Os sócios agradecem os serviços prestados pelo mesmo durante o prazo
de seu mandato como administrador da Sociedade. SEGUNDO - Como
consequência da destituição acima mencionada, os sócios indicam por
unanimidade, o Sr. CRISTIANO SCHRAMM ROTH, brasileiro, casado,
administrador de empresas, portador da carteira de identidade nº
1049455312, expedida pela SSP/DI - RS em 19/01/2011 e inscrito no CPF/
MF sob o nº 691.587.270-91, atual Diretor de Operações eleito na ata
da 25ª Reunião de Sócios realizada em 01/04/2019, com escritório na Av.
República do Chile, nº 330, Bloco I, Salas 3001 a 3301, Centro, na Cidade do
Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, para ocupar o cargo de Diretor de
Tabaco, a partir de 01/03/2020, em substituição ao Diretor ora destituído.
TERCEIRO - Tendo em vista a deliberação acima, os sócios indicam, por
unanimidade de votos o Sr. FRANCISCO JAVIER TOSO CANEPA, chileno,
casado, engenheiro industrial, portador do passaporte nº P16627245,
expedido em 21/11/2018, pelo Servicio de Registro Civil e Identificación
Chileno e inscrito no CPF sob o nº 065.756.197-54, com escritório na Av.
República do Chile, nº 330, Bloco I, Salas 3001 a 3301, Centro, na Cidade
do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, para ocupar o cargo de Diretor
de Operações da Sociedade, em substituição ao Diretor Sr. Cristiano
Schramm Roth, sendo que a eficácia da eleição e sua efetiva posse estão
condicionadas à conclusão de seu processo de visto junto às autoridades
imigratórias brasileiras. QUARTO - Ademais, os sócios registram a renúncia
do Sr. ANDRE BASILE MENDONÇA ao cargo de Diretor da Sociedade, a
partir de 01/03/2020, conforme termo apresentado à Sociedade, e em sua
substituição, elegem o Sr. RICARDO DOS MARES GUIA, brasileiro, casado,
economista, portador da cédula de identidade nº 08.764.625-3, expedida
pelo DETRAN/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 012.172.467-03, com
escritório na Av. República do Chile, nº 330, Bloco I, Salas 3001 a 3301,
Centro, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, para ocupar
o cargo de Diretor de Finanças e Tecnologia da Informação (IT), a partir
de 01/03/2020. QUINTO - Os membros da Diretoria ora eleitos tomarão
posse na data da assinatura dos seus respectivos Termos de Posse e seus
mandatos expirar-se-ão em 01/04/2022, junto com o dos demais Diretores.
SEXTO - Em consequência das deliberações acima, os sócios aprovaram a
alteração do Anexo 2 ao Contrato Social - Quadro da Diretoria, que passará
a ter a seguinte configuração:
NOME
CARGO
Jorge Alejandro Irribarra Pastenes
Diretor - Presidente
Ricardo dos Mares Guia
Diretor
Cristiano Schramm Roth
Diretor
Patricio Mauro Zapata
Diretor
Francisco Javier Toso Canepa
Diretor*
Rinaldo Cesar Zangirolami
Diretor
Jesus Carmona Abrego
Diretor
* A eficácia da eleição e a efetiva posse do Sr. Francisco Javier Toso Canepa no
cargo de Diretor de Operações da Sociedade estão condicionadas à conclusão
de seu processo de visto junto às autoridades imigratórias brasileiras.
E, POR ESTAREM ASSIM JUSTAS E CONTRATADAS, AS PARTES ASSINAM O
PRESENTE INSTRUMENTO EM 03 (TRÊS) VIAS, DE IGUAL TEOR E FORMA,
NA PRESENÇA DAS TESTEMUNHAS ABAIXO. Rio de Janeiro, 28 de fevereiro
de 2020. Sócios: BRITISH AMERICAN TOBACCO INTERNATIONAL
(HOLDINGS) B.V. p/p Marcio Eduardo Tenorio da Costa Fernandes;
MOLENSTEEGH INVEST B.V. p/p Marcio Eduardo Tenorio da Costa
Fernandes. Certifico que este documento foi arquivado na JUCERJA sob o nº
00003857554, em 03/03/2020. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

