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FUP denuncia 
Dallagnol em ação 
contra ‘acordo’ da 
Petrobras e EUA

O coordenador da Federação 
Única dos Petroleiros (FUP), José 
Maria Rangel, protocolou na Justi-
ça Federal do Rio de Janeiro, nesta 
segunda-feira, uma Ação Popular 
em que pede a anulação do acordo 
firmado entre a Petrobras, o Minis-
tério Público Federal (MPF) e o De-
partamento de Justiça dos Estados 
Unidos que visa destinar R$ 2,5 bi-
lhões da estatal, de origem pública, 
para uma futura entidade de direito 
privado de “combate à corrupção”.

Segundo informações da Revista 
Fórum, a ação denuncia o coorde-
nador da força-tarefa da Operação 
Lava Jato, Deltan Dallagnol, e ou-
tros procuradores da operação que 
assinaram o acordo. Para Norman-
do Rodrigues, assessor jurídico da 
FUP, o acordo é lesivo à Petrobras.

“Os procuradores se ufanam de 
ter devolvido à Petrobras R$ 3,24 bi-
lhões, dos quais agora tomam de vol-
ta R$ 2,5 bilhões (...) Assim a vítima 
do crime (Petrobras) faz um acordo 
com o investigador do crime (MPF), 
que custa à vitima 77% do dinheiro 
que lhe foi devolvido”, explica Ro-
drigues à reportagem da Fórum.

Paulo Botelho

Lei de combate a sonegadores vai ao Congresso esta semana
O projeto de lei que combate a 

sonegação à Previdência Social 
será enviado ao Congresso até o 
fim desta semana, disse nesta se-
gunda-feira o secretário especial de 
Previdência e Trabalho do Ministé-
rio da Economia, Rogério Marinho. 
Ele também negou que a proposta 
de reforma da previdência dos mi-
litares, a ser mandada para o Con-
gresso até o dia 20, será fatiada.

Marinho deu as declarações ao 
sair de reunião no Ministério da 
Defesa para definir pontos da refor-
ma dos militares. Ele não adiantou 
detalhes da proposta, apenas escla-
receu que o texto está nos ajustes fi-
nais e que a previsão de economizar 
R$ 92,3 bilhões em dez anos está 
mantida.

Originalmente previsto para ser 
entregue junto com a reforma da 
Previdência dos militares, o projeto 
de combate a grandes devedores do 
Instituto Nacional do Seguro Social 
(INSS) também pretende agilizar 
a cobrança da dívida ativa, facili-
tando a penhora de bens e criando 
alternativas para o pagamento de 
débitos.

De acordo com a Procurado-
ria-Geral da Fazenda Nacional 
(PGFN), a dívida ativa do INSS 
está estimada em R$ 490 bilhões, 
com cerca de 1 milhão de deve-
dores. Desse total, no entanto, so-

mente R$ 160 bilhões podem ser 
facilmente recuperados pela União. 
O restante corresponde a empresas 
falidas, em recuperação judicial ou 
inativas sem condições de quitar os 
débitos.

Marinho negou que proposta para militares será fatiada

Privatização da previdência
fracassou no mundo
Mais da metade dos 
países voltou ao 
sistema público

A privatização da previdência 
fracassou na maioria dos países que 
adotou o sistema de capitalização, 
comprova o estudo “Revertendo as 
Privatizações da Previdência – Re-
construindo os sistemas públicos na 
Europa Oriental e América Latina”, 
divulgado nesta segunda-feira pela 
Organização Internacional do Tra-
balho (OIT).

O modelo de capitalização é o 
que a equipe econômica do Gover-
no Bolsonaro pretende implantar 
no Brasil. De acordo com a OIT, de 
1981 a 2014, 30 países privatizaram 
total ou parcialmente seus sistemas 
de previdência social, sendo 14 da 
América Latina.

Após a crise financeira global 
de 2008, 18 países reverteram total 
ou parcialmente a privatização da 
previdência, entre eles Venezuela 
(2000), Equador (2002), Nicarágua 
(2005), Bulgária (2007), Argentina 
(2008), Eslováquia (2008), Bolívia 
(2009), Hungria (2010), Polônia 
(2011) e Rússia (2012).

O estudo mostra que sistemas de 
capitalização aumentaram a desi-
gualdade de gênero e de renda, os 
rendimentos e os valores das apo-
sentadorias são baixos e quem se 
beneficiou com as poupanças dos 
trabalhadores e trabalhadoras foi o 

sistema financeiro.
Os técnicos da OIT constataram 

a importância de reforçar o seguro 
social público, associado a regimes 
solidários não contributivos.

Em outra pesquisa divulgada 
nesta segunda (General Survey 
2019), a OIT constata que mais da 

metade da população mundial não 
tem acesso a cuidados essenciais de 
saúde e apenas 29% têm cobertura 
abrangente de seguridade social. 
O estudo foi realizado em mais de 
100 países.

Apenas 68% das pessoas em ida-
de de aposentadoria recebem algu-

ma forma de pensão e, em muitos 
países de baixa renda, esse percen-
tual cai para apenas 20%. Em le-
vantamento anterior, a Organização 
mostrou que mais da metade dos 
trabalhadores na América Latina 
não contribui para um sistema de 
seguridade social.

O Carnaval de 2019 reuniu mais de 7 milhões de foliões no Rio de Janeiro 
e movimentou R$ 3,78 bilhões em receitas na economia da cidade, divulgou 
a Prefeitura, que comemorou os números, considerados recordes. O balanço 
considera os dias entre a sexta-feira de Carnaval e o último fim de semana, 

quando ainda havia megablocos desfilando na cidade. A receita gerada para 
os setores de comércio e serviços aumentou 26% em comparação com 2018. A 

cidade recebeu mais de 1,6 milhão de turistas, que ficaram no Rio durante uma 
média de sete a 11 dias. Outro número positivo informado pela prefeitura foi 

a queda no número de atendimentos nos postos de saúde. Foram 16,4% menos 
pacientes recebidos nessas unidades.

Meta de reduzir poluição 
química não será alcançada

Os países não conseguirão al-
cançar o objetivo de reduzir, até 
2020, os impactos adversos que 
o uso de produtos químicos cau-
sam ao meio ambiente. O alerta 
foi feito durante a 4ª Assembleia 
das Nações Unidas para o Meio 
Ambiente (Unea), evento que co-
meçou nesta segunda-feira, em 
Nairóbi, no Quênia.

A meta de reduzir “ao mínimo” 
os efeitos adversos dos produtos 
químicos foi acordada em 2002, 
durante a Cúpula Mundial sobre 
Desenvolvimento Sustentável, a 
Rio+10, que aconteceu em Jo-
hannesburgo, África do Sul.

Segundo o estudo Perspec-
tivas dos Produtos Químicos a 
Nível Mundial, preparado pela 
ONU Meio Ambiente ao longo 
dos últimos três anos, “é urgente 
a adoção de medidas contra a po-
luição química”. Sobretudo dian-
te da expectativa de que a produ-
ção mundial destas substâncias 
continue aumentando.

Os especialistas alertam que 
produtos químicos perigosos e 
contaminantes seguem sendo li-
berados em grande quantidades, 
acumulando-se e ameaçando a in-
tegridade das pessoas e da nature-
za. E apontam que o crescimento 
de setores industriais que empre-
gam grandes volumes de produtos 
químicos (como a construção civil, 
a agricultura e o eletrônico) po-
tencializa os riscos, mas também 
oferece “novas oportunidades de 
promoção ao consumo, à produção 
e à inovação sustentáveis”.

O estudo da ONU sugere que 
há alternativas para minimizar os 
prejuízos ao meio ambiente e à 
saúde humana, mas que é neces-
sário adotar “medidas mais am-
biciosas, em todo o mundo, com 
urgência”.

O ministro do Meio Ambiente 
do Brasil, Ricardo Salles, discur-
sa nesta quarta-feira, durante a 
abertura do plenário do segmento 
de alto nível da assembleia.
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Socialismo de mercado: 
o caminho chinês para o 
desenvolvimento
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Avianca, no 
vermelho, pode 
vender ativos  
para Azul

A companhia aérea Azul infor-
mou nesta segunda-feira que assi-
nou uma proposta de aquisição de 
ativos da Avianca Brasil, que in-
cluem aviões e slots (termo usado 
na aviação para se referir ao direito 
de pousar ou decolar em aeroportos 
congestionados). A aquisição soma 
US$ 105 milhões. De acordo com o 
comunicado, a aquisição envolve o 
direito de a Azul usar 30 aeronaves 
Airbus 320 da frota da Avianca Bra-
sil e a cessão de 70 slots de aeropor-
tos hoje ocupados pela Avianca.

Segundo o comunicado ao mer-
cado, a aquisição será por meio de 
uma Unidade Produtiva Isolada 
(UPI). O mecanismo é previsto na 
Lei de Falências e Recuperações 
Judiciais para venda de ativos ren-
táveis de companhias que enfren-
tam problemas financeiros. Pela 
proposta, a Avianca seria desmem-
brada e uma parte da empresa cons-
tituída por meio de UPI seria com-
prada pela concorrente. Página 6

Marcelo Camargo/ABr
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Não é de hoje, nem nasceu 
com o movimento sufragista 
há quase um século, nem no 
movimento feminista a par-
tir da década de 1960, que 
se percebe no Brasil uma 
ascensão progressiva da mu-
lher nos âmbitos do poder 
em nossa sociedade tradicio-
nalmente patriarcal.

Muitos podem lembrar de 
Nísia Floresta, como uma 
das primeiras mulheres bra-
sileiras a conversar, debater 
e se fazer presente em círcu-
los intelectuais de peso, pri-
meiro, surpreendentemente 
em Natal e no Rio de Janei-
ro, depois em Paris, por vol-
ta de 1850.

A vontade da mulher por 
se fazer presente na literatu-
ra, nas ciências e nas profis-
sões já vinha de algum tem-
po, sobretudo na aristocracia 
tupiniquim (emulando as 
aristocracias europeias), mas 
foi se espalhando pelas clas-
ses médias. Apesar do pa-
triarcalismo, do catolicismo 
e do positivismo, que reser-
vavam à mulher um espaço 
sociocultural apenas na área 
do afeto e do sentimento.

Por sua vez, a mulher da 
classe trabalhadora, a mu-
lher rural, a mulher das pe-
riferias pobres das cidades, 
sempre estiveram presentes 
no trabalho de ganhar o pão 
para seus filhos e suas fa-
mílias. Estas há muito que 
tinham todas as condições 
sociais de se emancipar da 
tutela masculina, e muitas de 
fato assim o fizeram.

A ascensão mais vertigi-

nosa e contundente da mu-
lher que se deu a partir da 
década de 1960, com a ex-
pansão da participação do 
mundo do trabalho externo à 
casa, trazendo uma liberda-
de de ação e comportamen-
to nunca dantes experimen-
tado por aqui, nem alhures, 
provocou uma reação muito 
grande por parte do homem, 
à qual ainda hoje o país paga 
um preço muito alto em atos 
de agressão e assassinatos 
contra as mulheres. O tradi-
cional patriarcalismo virou 
uma virulenta forma de ma-
chismo.

Eis que, passado tanto 
tempo, estamos num gran-
de e assustador momento de 
impasse na sociedade e cul-
tura brasileiras em relação à 
ascensão feminina. Algo há 
que se fazer para derrubar 
definitivamente as barreiras 
à participação definitiva, li-
vre e consciente, da mulher 
em um ponto de igualdade 
em direitos com os homens.

No meu livro O Brasil 
Inevitável, que em breve es-
tará nas livrarias, tratei dessa 
tema no capítulo final. Eis o 
trecho (pp. 397-99):

“Exceto por uma minoria 
ínfima de sociedades iguali-
tárias – que nunca passaram 
pela mó da desigualdade 
social, na qual a individu-
alidade do ser resplandece 
na coletividade –, o mundo 
vive no desigualitarismo 
social. Uns poucos homens 
e mulheres detêm mais ri-
queza e mais poder do que 
uma maioria substancial das 

sociedades contemporâne-
as. Isto traz infelicidade e 
agressividade. Em alguns 
aspectos econômicos e polí-
ticos, essa desigualdade tem 
aumentado, em outros, dimi-
nuído.

A internet auspicia uma 
janela de comunicação entre 
as mais diferentes pessoas, o 
que pode ajudar no processo 
de diminuição da desigual-
dade se, ao menos, outros 
fatores econômico-culturais 
emergirem, como a dimi-
nuição da ânsia consumista 
e a horizontalização das re-
lações sociais. Um cidadão 
mundial pode estar emer-
gindo, com uma individu-
alidade própria, indefinida 
ainda nos termos sociológi-
cos conhecidos. Contudo, a 
internet, a informática (em 
termos gerais) e seus novos 
robber barons detêm um iné-
dito e incomensurável poder 
de controle e manipulação.

O homem novo há de 
surgir no Brasil, já queria o 
estrangeiro Vilém Flusser. 
Mas esse homem não é pro-

priamente um homem como 
tal, mas um homem-mulher, 
isto é, um homem com qua-
lidades femininas e, ao mes-
mo tempo, uma mulher com 
qualidades masculinas, gra-
tia plena aos baianos Pepeu 
Gomes e Gilberto Gil.

Com efeito, essa mulher 
já vem surgindo há mais 
tempo que o homem. À cus-
ta de muito sacrifício pes-
soal, ela emerge com uma 
força telúrica de quem quer 
compensar os milhares de 
anos perdidos, a desigual-
dade imposta pelo patriar-
cado e pelas formas prévias 
do poder masculino. É uma 
mulher que desenvolve suas 
qualidades que haviam sido 
reprimidas ou embutidas no 
âmago do seu ser, agora em 
explosão. Qualidades como 
ousadia, decisão e determi-
nação para realizar tarefas 
antes alocadas ao homem; 
qualidades como clareza, 
sistematicidade e liderança 
no trabalho, antes domínio 
masculino.

Tudo isso está se dando 
a partir de uma qualidade 
já por demais feminina, a 
criatividade para pensar o 
diferente e duvidar do mais 
evidente. Enquanto isso, o 
homem masculino está mais 
devagar no seu processo de 
recriação e vai lentamente 
incorporando as qualidades 
mais tradicionalmente femi-
ninas, como não se acomo-
dar na certeza de suas ações, 
relativizar o seu ego nar-
císico e adquirir um senso 
melhor de responsabilidade 

pela vida e pela comunidade.
O importante para nós, 

brasileiros, é que a mulher 
brasileira não só acompa-
nha essa tendência mundial, 
mas, em muitos aspectos, 
está à frente desse movimen-
to em outros países ditos de-
senvolvidos. A mulher bra-
sileira está majoritariamente 
nas universidades, em todas 
as ciências e profissões, in-
clusive as tradicionalmente 
masculinas, como as enge-
nharias e a matemática, nos 
ofícios mecânicos e na cole-
ta de lixo, nas Forças Arma-
das e nos sínodos religiosos.

Na política ela ainda se re-
trai, em parte porque não está 
disposta a participar da corrup-
ção de origem patrimonialista, 
em parte porque a agressivida-
de masculina tem se intensifi-
cado muito nos últimos tem-
pos. Haverá de aumentar nos 
próximos anos. É auspicioso 
que essa mulher conte com a 
simpatia e o apoio da mulher 
mais velha, suas mães e avós, 
que, se no primeiro momento 
se escandalizaram com o ím-
peto e o alcance da liberdade 
feminina, hoje se rendem à 
ousadia de suas filhas e netas 
e sentem que algo importante 
está acontecendo na socieda-
de. O senso mais profundo 
feminino é o da continuidade 
da vida e da sociedade, e isso 
leva à busca de entendimento 
entre contendores. Políticos e 
juízes femininos melhorariam 
em muito a justiça e a ética no 
país.

Vendo essa mulher, não 
podemos esquecer de que 

muito antes dessa insurgência 
feminina já havia no Brasil a 
mulher trabalhadora que apa-
nhava algodão e café no cam-
po, que hoje sai de casa para 
arrumar as casas das patroas 
e vender acarajé nas ruas, e 
havia a mulher sacerdotisa 
dos candomblés e das paje-
lanças com seus filhos e fi-
lhas de santo debaixo da saia, 
e havia a mulher livre para o 
amor com quem a atraísse. Se 
essa mulher não é vista como 
responsável pela emergência 
da mulher atual, ela está aí e 
para além de si, como uma 
pioneira e um símbolo do po-
tencial feminino.

No momento em que o 
homem e a mulher brasilei-
ros adquirirem qualidades 
inatas e instintivas mútuas, 
o ser brasileiro dará um salto 
de qualidade para trabalhar 
pela melhoria da sociedade. 
A mulher certamente está 
fazendo a sua parte, mas o 
faz também facilitada por 
uma abertura tácita do ho-
mem e da ampla sociedade 
para isso acontecer. Então, 
mulher e homem estão de 
algum modo se entendendo, 
ao menos por meio de sinais, 
como em uma nova dança de 
acasalamento. Valerá ainda 
mais quando eles se enten-
derem por atos conscientes.”

q  Mércio Gomes
Ph.D em Antropologia, 

presidiu a Funai entre 2003 
e 2007. Atualmente leciona 

na UFRJ. Autor de diversos 
livros, mantém o blog https://
obrasilinevitavel.home.blog/

Estamos num 
assustador 
momento de 
impasse em 
relação à ascensão 
feminina

Dia Internacional da Mulher: Brasil claudica mas segue avante

Socialismo de mercado: o caminho chinês para o desenvolvimento
Ao contrário do que se 

pensa, capitalismo e socia-
lismo são modelos políticos 
e socioeconômicos com di-
versas facetas que surgem e 
desaparecem ao longo das 
décadas tanto em nível in-
ternacional, como nacional, 
particular dos países onde 
foram implantados. Sendo 
mais clara, o capitalismo que 
foi incorporado pela grande 
maioria dos países, em uma 
visão marxista, tem flutua-
ções econômicas em gerais 
cíclicas, próprio da dialética 
deste sistema, onde os ele-
mentos que geram o ápice, a 
prosperidade, também mais 
tarde levam à crise e ao de-
clínio.

Em diferentes épocas da 
história humana, os ciclos 
deste modelo sistêmico tive-
ram o comércio, primeiro, e 
a indústria, segundo, como 
condutores das forças produ-
tivas. Atualmente, as “regras 
do jogo” são estabelecidas 
pelo setor financeiro, o ní-
vel maior de acumulação do 
capital, em que se produz, 
no jargão popular, dinheiro 
pelo dinheiro e que se en-
contra em crise. Em cada 
uma destas fases históricas 
do capitalismo, o modelo foi 
implementado e adaptado às 
particularidades de cada na-
ção. Portanto, é isso que faz 
possível encontrar diferen-

ças da economia capitalista 
do Zimbábue com a da In-
glaterra, por exemplo.

Neste ponto, especifica-
mente, o socialismo, um 
modelo muito mais jovem e 
que teve suas primeiras ex-
periências no século XX – 
enquanto o capitalismo, para 
alguns historiadores, iniciou 
no século XIII – com o ad-
vento do desenvolvimento 
chinês pode futuramente 
viver a segunda fase de seu 
processo histórico.

A primeira caracterizou-
se em grande parte pela 
construção da economia 
planificada, forma cuja 
produção é controlada pelo 
Estado, e o centro gover-
namental das decisões es-
tabelece metas e planos 
econômicos de como será 
ordenada e conduzida a 
economia do país. Desta 
maneira, as metas estabele-
cidas e as matérias-primas 
são distribuídas para as 
unidades de produção. E a 
decisão política de quanto 
do produto interno bruto 
deve ser investido e quan-
to dele deve ser consumido 
também é algo estabelecido 
pelo Estado. Assim, ocor-
reu no passado e ainda se 
caracteriza as economias 
socialistas.

Esta forma de promover 
a economia de cunho socia-

lista funcionou bem em paí-
ses como a Rússia, na época 
parte da União das Repú-
blicas Socialistas Soviética 
(URSS), que observaram um 
repentino desenvolvimento 
econômico e social em pou-
quíssimo tempo. Foi este 
modelo também responsável 
pela recuperação dos países 
da URSS, em todas as áreas, 
durante o período pós Se-
gunda Guerra Mundial, che-
gando, no caso dos russos, 
a vencer a corrida espacial 
com os Estados Unidos.

Contudo, ao longo dos 
anos e com as novas deman-
das de uma sociedade que 
já conquistara educação, 
moradia, saúde, cultura, ali-
mentação e ciência, tal mo-
delo encontrou problemas 
justamente para responder a 
dinâmica dos novos tempos 
e buscar novas soluções para 
problemas que surgiam.

O plano norte-americano 
para isolar a União Sovi-
ética também funcionou, 
e por esta e outras razões 
foi colocado um fim a este 
sistema. Para substituí-lo, 
foi escolhido na Rússia um 
sistema capitalista de livre 
mercado, que apenas levou 
a uma crise geral profunda 
e quase desmantelamento do 
Estado russo, resultando em 
um declínio de 50% de sua 
economia.

Ao ter a chance de obser-
var as escolhas de Moscou 
e o sistema conduzido por 
Washington, Pequim resol-
veu encontrar uma nova via 
entre as oportunidades que 
o socialismo pode render-
lhe. Mao-Tse-Tung foi im-
portante figura na expulsão 
das forças estrangeiras do 
território chinês, na mudan-
ça de paradigmas dentro da 
sociedade chinesa, que an-
teriormente mantinha valo-
res bastante conservadores, 
e na reunificação da par-
te continental do país sob 
uma bandeira.

Sob sua liderança, a Chi-
na promoveu medidas eco-
nômicas que resultaram 
em algumas mudanças im-
portantes, mas tal modelo 
também teve grandes pro-
blemas e não foi suficiente 
para impulsionar as forças 
produtivas chinesas e cor-
responder às demandas eco-
nômicossociais necessárias 
do país e completamente 
diversas das russas.

Foi Deng Xiaoping, o lí-
der que assumiu no lugar de 
Mao-Tse-Tung, que iniciou 
a construção de um cami-
nho para uma nova alterna-
tiva de modelo econômico: 
o socialismo de mercado, 
algo que defendeu até sua 
morte em 1997.

Este sistema é, na reali-

dade, uma mistura de vários 
sistemas econômicos, em 
que os meios de produção 
básicos são de proprieda-
de estatal e/ou cooperativa, 
sendo operados de forma so-
cialmente como uma econo-
mia de mercado. Conforme 
o professor de Oxford Allen 
Buchanan, os lucros gerados 
por empresas estatais são 
alocados para a remuneração 
direta dos empregados, ou 
acumulados em uma forma 
de financiamento público.

Para Alberto Gabrielle 
(Universidade de Nápoles) 
e Elias Jabbour (Uerj), em 
artigo já publicado, e fazen-
do referência a Li Daokui, 
intelectual chinês e ex-con-
sultor do banco mundial, 
“o que ocorre na China é a 
emergência de uma ‘nova 
formação econômico-social’ 
(FES) onde modos de pro-
dução (MP) que surgiram 
em diferentes épocas histó-
ricas convivem entre si em 
uma verdadeira ‘unidade 
de contrários’ sob a égide 
e predominância da grande 
propriedade estatal/socialis-
ta concentrada no núcleo da 
grande produção industrial 
(mais de uma centena de 
conglomerados empresariais 
estatais), na grande finança 
(bancos estatais, provinciais 
e municipais de desenvolvi-
mento)”.

Contudo, é importante 
relembrar que já durante os 
anos 1920 a União Sovié-
tica, com a Nova Política 
Econômica, antes da total 
implementação de uma eco-
nomia planificada, indicava 
algumas características do 
que viria depois a ser o so-
cialismo de mercado.

No entanto, os chineses 
iriam reformular tal prática, 
em especial com o progra-
ma de Deng Xiaoping sobre 
as Quatro Modernizações: 
indústria, agricultura, ci-
ência e tecnologia e Forças 
Armadas. Trata-se de um 
amplo projeto nacional de 
política educacional, in-
dustrial, agrícola, ciência e 
tecnologia, e defesa, cujo 
Estado é o “empreendedor 
mor, o condutor” de todo o 
processo e permite o cresci-
mento de um setor privado 
submetido as suas decisões. 
Mesmo ainda em processo 
de formação e construção, 
este modelo já traz um arca-
bouço político e econômico 
capaz sim de promover pro-
fundas mudanças no siste-
ma internacional.

q  Alessandra
Scangarelli Brites

Jornalista, editora da Revista 
Intertelas e especialista em 

relações internacionais e 
audiovisual russo e asiático.
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Ministério da Saúde adverte: 
austeridade mata mais cedo

A longevidade no Reino Unido diminuiu. E não se 
trata de um ponto fora da curva. A expectativa de vida de 
homens que chegam aos 65 anos era de 87,4 anos, mas 
caiu para 86,9. Entre as mulheres, de 89,7 para 89,2 anos. 
Em comparação com 2015, as projeções para a expecta-
tiva de vida diminuíram em 13 meses para homens e 14 
meses para mulheres.

Os dados são do Institute and Faculty of Actuaries, 
que calcula a expectativa de vida para o setor de previ-
dência no Reino Unido. Quais os motivos para a piora? 
Sir Michael Marmot, diretor do Institute of Health Equi-
ty na University College London, arrisca: “É totalmente 
possível que a austeridade teve impacto.”

Reportagem do jornal britânico The Guardian aponta 
fatores como crescimento de obesidade, diabetes e doen-
ças variadas. Mas os cortes no orçamento do Serviço Na-
cional de Saúde (NHS) contribuíram para a dificuldade 
em se controlar os problemas.

O mercado financeiro já se ajusta. Esta semana, a Le-
gal & General disse que liberou 433 milhões de libras 
das reservas que detém para pagar futuras aposentadorias 
por causa das reduções nas expectativas de longevidade. 
Analistas preveem elevação nas cotações das ações de 
empresas de previdência.

O governo britânico, que estava pensando a aumentar 
a idade mínima de aposentadoria nos próximos anos, está 
agora sofrendo pressões para recuar. “Essa discussão de 
planos de previdência não é exclusiva do Brasil”, afirma 
o consultor Francisco Galiza.

Menor longevidade significa menores reservas para 
pagar futuras aposentadorias. O problema do sistema 
de capitalização, como o que o Governo Bolsonaro pre-
tende implantar no Brasil, é que o inverso também é ver-
dadeiro: mais expectativa de vida implica mais desem-
bolsos ou benefícios menores.

Borracha nova
A Polícia Militar do Rio exibia, no início da tarde desta 

segunda, uma frota novinha de carros patrulha passeando 
em velocidade abaixo da máxima na Ponte Rio–Niterói 
pela pista da esquerda – aquela destinada a ultrapassa-
gens. Não bastasse, uma van da PM ia na faixa ao lado.

Adiante, um engarrafamento logo após a saída da 
Ponte. O que fizeram os policiais, até então sem pressa? 
Ligaram a sirene e foram abrindo caminho em meio aos 
carros parados. O quadro sempre pode piorar: o culpado 
pelo trânsito era um carro da PM, que fazia uma blitz 
caça-níqueis.

O filme da Polícia Militar do Rio sempre pode ficar 
um pouco mais queimado.

Onde está Queiroz?
As entidades dos jornais (ANJ), Revistas (Aner) e Rá-

dio e TV (Abert) “lamentam que o presidente da Repúbli-
ca reproduza pelas redes sociais informações deturpadas 
e deliberadamente distorcidas com o sentido de intimidar 
a jornalista e a liberdade de expressão”.

A jornalista em questão é a repórter Constança 
Rezende, do Estadão, vítima de fake news de bolsonar-
istas reproduzidas pelo presidente na tentativa de se es-
quivar do escândalo do Queiroz.

Vai ter que fazer dinheiro
Internação de Bolsonaro no Eistein, 17 dias, custará aos 

cofres públicos R$ 400 mil; médicos não cobraram. Por 
regra de três, Queiroz, que ficou 10 dias no mesmo hos-
pital, teria que pagar, do próprio bolso, R$ 235 mil, mais 
os honorários. Deve ter aberto uma concessionária em SP.

Rápidas
A Orquestra de Solistas do Rio de Janeiro (OSRJ) fará 

concerto em homenagem ao Queen, no Teatro da Uerj, 
em 26 de março, às 19h30, no Teatro Odylo Costa, filho. 
Mais em https://www.sympla.com.br/queen-concert-na-
uerj__454624 *** O atual contexto político brasileiro 
para a mulher é o tema do seminário que a Comissão 
da Mulher do Instituto dos Advogados Brasileiros (IAB) 
realizará nesta terça-feira, das 17h às 20h, no plenário da 
entidade, no Centro do Rio. Inscrições no site www.iab-
nacional.org.br/eventos *** Em 16 e 17 de março, a 3RA 
Intercâmbio e a Immi Canada realizam feira e palestras 
sobre estudo e imigração para o Canadá, no Arena Copa-
cabana Hotel, no Rio de Janeiro. Para participar, acesse 
3ra.ca/palestras2019 *** Neste sábado, das 14h às 18h, o 
Shopping Jardim Guadalupe promove a Feira de Adoção 
de Animais Me dê um Lar *** A Associação Comercial 
de Santos (ACS) realiza a partir desta quinta-feira a déc-
ima edição da Semana do Jovem Empreendedor. Serão 
seis dias de palestras com profissionais de diversas áreas. 
Detalhes em www.acs.org.br *** A décima edição da 
Beauty Week começa dia 25 de março, reunindo salões 
de São Paulo com descontos exclusivos para o público. 
Confira mais em http://beautyweek.me/ 

COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO DO RIO DE JANEIRO LTDA.
SICOOB CENTRAL RIO

CNPJ N° 14.568.725/0001-95 – NIRE Nº 33400051688
Sede Social: R. Rodrigo Silva 26, 6° andar – Centro – Rio de Janeiro/RJ

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa Central de 
Crédito do Rio de Janeiro Ltda. – SICOOB CENTRAL RIO, no uso das 
atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca as cooperativas 
associadas, que nesta data são em número de 8 (oito), em condições de 
votar, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se em 
sua sede social à Rua Rodrigo Silva 26, 6° andar, no dia 16/04/2019, às 
08h30min, com a presença de 2/3 (dois terços) das associadas, em primeira 
convocação; às 09h30mim, com a presença de metade mais uma de 
associadas, em segunda convocação; ou às 10h30min, com a presença de, 
no mínimo, 03 (três associadas), em terceira convocação, para deliberar 
sobre os seguintes assuntos, que compõem a ordem do dia: I. Prestação de 
contas do exercício de 2018 dos órgãos de administração, compreendendo: 
a) relatório da gestão; b) balanço do exercício social; c) parecer do Conselho 
Fiscal e da Auditoria Externa realizada pela Confederação Nacional de 
Auditoria Cooperativa - CNAC; d) demonstrativo dos resultados do exercício 
de 2018; II. Destinação das sobras apuradas, deduzidas as parcelas 
para fundos obrigatórios; III. Eleição dos componentes do Conselho de 
Administração; IV. Fixação do valor das cédulas de presença e gratificações 
dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal; V. 
Fixação do valor global para pagamento dos honorários, das gratificações, 
da remuneração variável, em razão do cumprimento das metas e dos 
encargos sociais aplicáveis, dos membros da Diretoria Executiva; VI. Outros 
assuntos de interesse social. Notas quanto à eleição para o Conselho 
de Administração: 1. O término para o registro de chapas findará no dia 
20/03/2019, às 18hs; 2. Em caso de empate, ocorrerá nova assembleia para 
eleição no dia 24/04/2019, no mesmo local e horários comunicados neste 
edital de convocação. Rio de Janeiro, 12 de março de 2019.

Luiz Antônio Ferreira de Araújo – Presidente

CMSA PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ 10.826.232/0001-57 - NIRE 33.3.0029027-3

Convocação: O Conselho de Administração da CMSA Participações S/A 
convoca os senhores acionistas da Companhia a se reunirem em Assem-
bleia Geral Ordinária, no dia 10 de abril de 2019, na sede da Companhia, 
à Av. das Américas nº 3.500, bloco 2, sala 503, Barra da Tijuca, Rio de 
Janeiro, às 16:00 horas, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) 
Exame, discussão e aprovação das Contas da Administração, do Relatório 
Anual da Administração e Demonstrações Financeiras da Companhia, refe-
rentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018; b) Destinação 
do resultado do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018; c) Eleição 
do Conselho de Administração e do seu Presidente; e d) Fixação da remu-
neração global dos Administradores para o ano de 2019; e e) Ratificação da 
remuneração global dos Administradores para o ano de 2018.
Avisos: Encontram-se desde já à disposição dos senhores acionistas, na 
sede social da Companhia, os documentos a que se refere o Artigo 133, 
da Lei nº 6.404/1976. Os instrumentos de representação na Assembleia 
deverão ser apresentados na sede social da Companhia nos termos da Lei 
e do Estatuto Social dela. Rio de Janeiro, 8 de março de 2019. José Inácio 
Cercal Fucci - Presidente do Conselho de Administração.

CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO
Fundado em 15 de novembro de 1895

CONSELHO DELIBERATIVO - REUNIÃO ORDINÁRIA - ELEIÇÃO
ELEGER E EMPOSSAR MEMBROS DO CONSELHO FISCAL

Ficam convocados os senhores membros natos e eleitos do Conselho De-
liberativo do Clube de Regatas do Flamengo, para reunião ordinária a reali-
zar-se no próximo DIA 30 DE MARÇO, SÁBADO, das 8h às 21h, na Av. Bor-
ges de Medeiros, 997, Lagoa, no salão nobre Gilberto Cardoso Filho, para 
a seguinte ordem do dia: ELEGER E EMPOSSAR OS MEMBROS EFETI-
VOS E SUPLENTES DO CONSELHO FISCAL, para o triênio 01.04.2019 / 
31.03.2022. Rio de Janeiro, 08 de março de 2019. 

Antonio Alcides Pinheiro da Silva Freire
Presidente do Conselho Deliberativo

Previdência desconsidera realidade do campo
70% terão que 
trabalhar entre 
41 e 46 anos para 
se aposentar. 
Expectativa de 
vida não supera 
65 anos 

Tanto a reforma da Previ-
dência, instituída pela PEC 
6/2019, quanto a Medida 
Provisória 871/2019, que 
muda regras para concessão 
de benefícios do INSS, im-
pactam negativamente a vida 
do trabalhador rural. Essa é a 
conclusão de representantes 
do setor que participaram de 
audiência pública da Comis-
são de Direitos Humanos 
e Legislação Participativa 
(CDH), nesta segunda-feira. 
Desta vez, o ciclo de debates 
teve foco na Previdência ru-
ral, atendendo requerimento 
do presidente da comissão, o 
senador Paulo Paim (PT-RS).

Pela lei atual, os homens 

que trabalham no campo se 
aposentam com 60 anos e 
as mulheres, com 55. Com a 
reforma, todos passarão a se 
aposentar com 60 anos. Na 
avaliação do assessor jurídico 
para assuntos previdenciários 
da Confederação Nacional 
dos Trabalhadores na Agricul-
tura (Contag), Evandro José 
Morello, caso o texto seja 
aprovado como está, 70% das 
produtoras rurais atualmente 
ocupadas terão que trabalhar 
entre 41 e 46 anos para alcan-
çar a idade de aposentadoria, 
enquanto a expectativa média 
de vida em muitos municípios 
não supera os 65 anos.

Condições de trabalho

“Além de muitas come-
çarem a trabalhar ainda an-
tes dos 14 anos de idade, 
precisamos levar em conta 
as condições de trabalho da 
mulher no campo: é uma 
atividade penosa, insalubre, 
intensa, que leva de 12 a 14 
horas de jornada”, ressaltou.

Considerados segurados 
especiais no sistema de apo-
sentadoria rural, os trabalha-
dores rurais terão que contri-
buir anualmente com R$ 600 
por pelo menos 20 anos para 

se aposentar. Evandro res-
salta, no entanto, que a ativi-
dade agropecuária é de alto 
risco, sendo comum a perda 
da produção devido a fatores 
como condições climáticas e 
ataques de pragas. Segundo 
o especialista, também é co-
mum o agricultor vender sua 
produção por um preço que 
não cobre os custos.

A coordenadora da Fede-
ração Nacional dos Traba-
lhadores e Trabalhadoras na 
Agricultura Familiar (Fetraf) 
no Rio Grande do Sul, Cleo-
nice Back, disse que as tra-
balhadoras rurais estão preo-
cupadas com a reforma. Ela 
apontou que a maioria das 
propriedades rurais ainda é 
administrada por homens 
e, por esse motivo, a auto-
nomia financeira de muitas 
mulheres só acontece com a 
aposentadoria. “Essa é outra 
preocupação nossa, porque o 
sonho dessas mulheres será 
ainda mais adiado, caso essa 
medida seja aprovada” disse, 
Ao se posicionar contraria-
mente à reforma, Cleonice 
ponderou que as mudanças 
propostas pelo governo são 
“uma tentativa de acabar 
com a aposentadoria rural”.

“Pelo menos 60% dos 

agricultores do nosso país 
não terão condições de con-
tribuir e acabarão sendo ex-
cluídos da Previdência e da 
seguridade especial. Além 
disso, alterar a idade para a 
aposentadoria das mulheres 
deixa claro que esse governo 
não tem noção do que é o dia 
a dia de uma mulher agricul-
tora”, afirmou Cleonice.

Realidade social

Diretor da Associação Na-
cional dos Magistrados da 
Justiça do Trabalho, Paulo 
da Cunha Boal disse que a 
reforma da Previdência des-
considera a realidade social 
do país, especialmente no 
que se refere à vida do tra-
balhador do campo. Para ele, 
os critérios propostos são 
“destoantes do dia a dia des-
sas pessoas”, já que se tra-
ta de profissionais liberais, 
sem renda fixa mensurável e 
ainda maltratados pelas más 
condições do trabalho.

Paulo Paim defendeu que 
o debate sobre a reforma 
deve ser feito repetidamente, 
em todas as esferas públicas 
do país, no intuito de aumen-
tar a conscientização sobre a 
seriedade do assunto.

Lei Kandir: falta de repasse é crime de responsabilidade do presidente
O senador Jayme Campos 

(DEM-MT) apresentou Pro-
jeto de Lei que caracteriza 
como crime de responsabili-
dade do presidente da Repú-
blica contra a lei orçamentá-
ria o não repasse das verbas 
da contrapartida do governo 
federal aos governos esta-
duais e municipais sobre 
exportação, previstas na Lei 
Kandir (Lei Complementar 
87, de 1996).

Essa lei previa que a 
União compensaria os esta-
dos e municípios pela não 
cobrança do ICMS de produ-
tos destinados à exportação. 
Entretanto, a União não tem 
cumprido esses repasses, 
causando grandes prejuízos, 

afirma o senador. Segundo 
Jayme Campos, o projeto 
(PL 1.122/2019) é funda-
mental para a economia dos 
estados exportadores, como 
Mato Grosso.

“Essa iniciativa contribui-
rá decisivamente para um 
maior equilíbrio federativo 
e para o equacionamento da 
grave crise fiscal que os en-
tes nacionais enfrentam. Os 
estados e municípios não po-
dem ficar à mercê da União, 
com suas fianças prejudica-
das”, disse o senador.

A questão da omissão dos 
repasses foi levada inclusive 
ao Supremo Tribunal Fede-
ral (STF) em ação direta de 
inconstitucionalidade por 

omissão (ADO). O plenário 
do STF havia inclusive dado 
um prazo de 12 meses para 
o Congresso legislar sobre o 
assunto. Entretanto, o Con-
gresso não votou o tema, e 
o ministro relator do caso no 
STF, Gilmar Mendes, con-
cedeu novo prazo, para até 
fevereiro de 2020. Caso con-
trário, o Tribunal de Contas 
da União (TCU) deverá fixar 
as regras e proporções e cal-
cular os repasses devidos a 
cada ente da Federação.

O senador Paulo Paim 
(PT-RS), que aparteou Jay-
me Campos quando este 
leu o projeto no Plenário, 
defendeu a iniciativa. “Ti-
vemos um período para vo-

tar, o Congresso não votou 
e o TCU não decide. Nós 
temos de fazer um movi-
mento com a Câmara e o 
Senado para cada estado re-
ceber o que tem de direito”, 
ressaltou.

O projeto estabelece que 
o presidente da Repúbli-
ca pode perder seu cargo, 
caso não faça cumprir a 
compensação financeira 
aos estados prevista na Lei 
Kandir. Segundo vários go-
vernadores que estiveram 
em Brasília para conversar 
com ministro Gilmar Men-
des, relator do processo no 
STF, a dívida da União com 
os estados já ultrapassou os 
R$ 600 bilhões.

Guaidó: protesto 
contra o apagão

Em meio ao apagão que 
atinge a Venezuela há cinco 
dias, Juan Guaidó, autodecla-
rado presidente venezuelano, 
convocou para manifestações 
nesta terça-feira a partir das 
15h quando, durante discurso 
na Assembleia Nacional de-
fendeu a união de forças em 
busca da consolidação dos 
“direitos”. Ele responsabili-
zou o presidente da Venezue-
la, Nicolás Maduro, pelo apa-
gão, que foi o tema principal 
da sessão desta segunda-feira 
na Assembleia Nacional, que 
acabou aprovando esta de 
emergência no país.

Balança: superávit 
em queda de 0,8%

O Ministério da Econo-
mia informou nesta segunda-
feira que a balança comercial 
registrou superávit de US$ 
2,397 bilhões nas duas pri-

meiras semanas de março. 
De acordo com o ministério, 
as exportações somaram US$ 
5,144 bilhões (alta de 33,5% 
na comparação com o mes-
mo mês de 2018) na parcial 
de março. As importações, 
ainda segundo o governo, to-
talizaram US$ 2,748 bilhões 
(elevação de 4,5% na mesma 
comparação. No acumulado 
deste ano, as exportações so-
maram US$ 40,051 bilhões, 
com média diária de US$ 
870 milhões (queda de 0,8% 
sobre o mesmo período de 
2018). As importações tota-
lizaram US$ 31,756 bilhões 
no acumulado de 2019, ou 
US$ 690 milhões por dia útil 
(queda de 3% em relação ao 
mesmo período de 2018).

Mourão: desvincular 
Orçamento da União

O vice-presidente da Re-
pública, Hamilton Mourão, 
defendeu a possibilidade de 
o governo enviar ao Con-

gresso Nacional uma pro-
posta de emenda à Constitui-
ção (PEC) para acabar com 
a vinculação de recursos do 
Orçamento Geral da União. 
Segundo ele, assim o Con-
gresso recupera o poder de 
organizar o Orçamento, en-
quanto o governo fica com a 
função de executá-lo.

“Essa PEC da desvincula-
ção, se realmente for entregue 
no Congresso, julgo que é 
muito bom porque o Congres-
so recupera um poder que hoje 
ele não tem, que é de montar o 
Orçamento. E aí o Executivo 
fica com a grande função de 
executar o orçamento”, disse 
Morão ao chegar ao Palácio 
do Planalto. Segundo ele, a 
PEC da desvinculação pode-
ria tramitar ao mesmo tempo 
que a proposta de reforma da 
Previdência sem que esta se 
enfraqueça.

Bolsonaro: agenda 
internacional

A agenda internacional 

do presidente Jair Bolso-
naro começa intensa na se-
gunda quinzena deste mês 
e prossegue até o próximo 
semestre. Além dos Estados 
Unidos, Chile, de Israel, há 
viagens programadas para o 
Japão e a China. Em pauta, 
desde a crise na Venezuela 
ao incremento das relações 
econômicas e comerciais. 
No Japão, participará da 
Cúpula do G20  em Osaka, 
que ocorrerá de 28 a 29 de 
junho.

A viagem para a China 
deve ocorrer no segundo se-
mestre. Bolsonaro disse que, 
nessa visita, pretende ampliar 
negócios e fronteiras e confir-
mou que o presidente da Chi-
na, Xi Jinping, virá ao Brasil 
para participar da 10ª Cúpula 
do Brics (grupo que reúne 
Brasil, Índia, China e África 
do Sul). Neste mês deverá ter 
reuniões com os presidentes 
dos EUA, Donald Trump, e 
do Chile, Sebastián Piñera, e 
com o primeiro-ministro de 
Israel, Benjamin Netanyahu.
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Ai, ai, ai!
Sou do tempo em que pra educar filhos não era preciso 

“lei da palmada”. Os pais sabiam que surra não educa, e 
os filhos sabiam que pais não deseducam. Bastava um “ai, 
ai, ai” bem firme, olho no olho, cara de poucos amigos, 
e todos se entendiam. Hoje em dia, basta mandar uma 
mensagem ao WattsApp do filho, que, quase sempre, está 
a dois palmos do nariz, do outro lado da mesa de jantar 
e não presta a mínima atenção ao que você está dizendo.

Nos negócios, também é assim. Nem sempre a em-
presa anda na linha, mas nem sempre sai da linha porque 
quer. Às vezes, é puro desconhecimento mesmo. Nesses 
casos, em que não há propriamente má-fé, basta um “ai, 
ai, ai” legal, na hora certa, e se corrige o erro, evitam-
se os prejuízos e a vida volta ao seu curso normal. Ul-
timamente, muitos desvios de conduta empresarial são 
corrigidos por meio dos Termos de Ajustamento de Con-
duta (TAC), firmados entre as empresas e o Ministério 
Público estadual, federal ou do trabalho. Antes de propor 
um TAC, o Ministério Público instaura um inquérito civil 
(CF/88, arts.127 e 129,III). 

O TAC foi, primeiramente, instituído no art.211, da 
Lei 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), e, 
depois, no art.133, da Lei 8.078/90 (Código de Defesa 
do Consumidor), que acrescentou o §6º ao art. 5º da Lei 
da Ação Civil Pública (Lei 7.347/85). Firmar um TAC 
não é prerrogativa do Ministério Público. O TAC pode 
ser firmado por iniciativa de qualquer órgão público que 
esteja legitimado a propor ação civil pública (Ministério 
Público, Defensoria Pública, União, estados, municípios, 
Distrito Federal, autarquias e fundações (Lei 7.347/85, 
art. 5º; CDC, art. 82).

O TAC é uma espécie de contrato, um “mea culpa” 
onde o Ministério Público mostra ao empresário onde 
está o erro, e o empresário se dispõe a corrigi-lo, sob 
pena de pagar uma multa diária, livremente estabeleci-
da entre eles. É, portanto, uma transação, e somente é 
cabível onde a lei disser que é. Não há TAC válido fora 
da expressa autorização legal. O TAC atua no “vácuo da 
lei”, isto é, naquelas situações onde a lei aparentemente 
não regula. Se a solução já está prevista na lei, não cabe 
proposição de TAC. Basta exigir o cumprimento da lei. 
O TAC também não pode ser meio de pressão política ou 
“perdão legal” ao infrator.

O TAC é muito comum entre o MP e empresas que 
lesionam o meio ambiente e degradam áreas históricas 
ou sítios arqueológicos protegidos e de interesse geral, 
ou, ainda, para assegurar o cumprimento de garantias de 
acessibilidade a portadores de necessidades especiais, 
para coibir propaganda que prejudique a formação de cri-
anças e adolescentes, para coibir práticas perniciosas às 
relações de consumo e, em especial, nos casos em que as 
empresas contratam ou deixam de contratar determina-
dos empregados, ferindo as regras protetivas do Direito 
do Trabalho.

Por meio deles, as empresas flagradas em alguma ir-
regularidade nos autos do inquérito civil se comprome-
tem a ajustar suas condutas e adequar seus interesses e os 
interesses dos seus empregados, produto e público-alvo 
às diretrizes que o Ministério Público indicar, sob pena 
de multa até a efetiva normalização da conduta. O TAC 
é, evidentemente, uma medida preventiva, uma forma 
de intervir na vida social antecipando a infração e aos 
prejuízos disso decorrentes. O TAC vale para o futuro. 
Os ilícitos anteriores não se apagam com a celebração do 
TAC, e devem ser apenados. Como todo título executivo 
judicial, seu descumprimento permite a execução ime-
diata pelas multas e astreintes combinadas.

SEU
DIREITO
Monica Gusmão
Professora de Direito Empresarial.
monik@predialnet.com.br

ADMINISTRADORA IPANEMA S.A.
CNPJ/MF nº 33.144.502/0001-45

RELATÓRIO DA DIRETORIA
Submetmos à vossa apreciação o Balançao Patrimonial, a Demonstração do Resultado do Exercício, a Demonstração do Fluxo de Caixa e a Demonstração das 
Mutações do Patrimônio Líquido referentes ao exercício findo em 31/12/2018. Para quaisquer informações ou esclarecimentos, estaremos inteiramente à disposição.

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2018 E 31/12/2017
Ativo 31/12/2018 - R$ 31/12/2017 - R$
Circulante 29.586.351,84 31.796.886,76
Caixa e Bancos 594.128,22 506.533,94
Títulos e Valores Mobiliários 27.858.674,41 30.456.578,03
Tributos e Encargos a Recuperar 333.549,21 333.549,21
Outros Valores a Receber 800.000,00 500.000,00
Clientes 0,00 225,58
Permanente 39.037.964,25 35.996.710,33
Investimentos 17.504.782,43 16.063.008,94
Ações e Participações 17.504.782,43 16.063.008,94
Imobilizações 21.533.181,82 19.933.701,39
Bens Imóveis 21.646.715,72 20.006.662,54
Bens Móveis 563.157,25 563.157,25
Depreciações Acumuladas (676.691,15) (636.118,40)
Total do Ativo 68.624.316,09 67.793.597,09
Passivo 31/12/2018 - R$ 31/12/2017 - R$
Circulante 1.248.836,33 1.115.673,77
Impostos e Contribuições a Recolher 1.244.495,54 1.115.673,77
Contas a Pagar 4.340,79 0,00
Patrimônio Líquido 67.375.479,76 66.677.923,32
Capital Realizado 3.000.000,00 3.000.000,00
Reserva Legal 600.000,00 600.000,00
Reserva Especial de Dividendos Não 
Distribuídos 63.775.479,76 63.077.923,32
Total do Passivo 68.624.316,09 67.793.597,09

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS 
 FINDOS EM 31/12/2018 E 31/12/2017

Exercício findo em 31/12/2018 - R$ 31/12/2017 - R$
Receita Operacional 1.279.869,27 866.811,41
Aluguel 1.279.869,27 866.811,41
Receita Bruta 1.279.869,27 866.811,41
Impostos Incidentes Sobre Receita (730.700,37) (716.523,17)
Receita Líquida 549.168,90 150.288,24
Despesas Com Imóveis (437.646,82) (304.309,35)
Lucro Bruto 111.522,08 (154.021,11)
Despesas Operacionais (1.262.845,15) (1.442.966,07)
Despesas Administrativas (173.898,95) (197.295,12)
Despesas Com Honorários e Encargos Sociais (713.013,20) (702.825,52)
Despesas Financeiras (312.282,56) (490.036,68)
Despesas Tributárias (23.077,69) (12.198,50)
Depreciações (40.572,75) (40.610,25)
Outras Receitas Operacionais 11.066.039,16 12.306.671,86
Rendimentos Sobre Aplicações Financeiras 1.305.780,32 2.583.464,92
Dividendos 3.900.385,65 3.900.375,65
Juros Sobre Capital Próprio 5.826.100,46 5.814.150,08
Reembolso de Despesas 33.772,73 1.058,01
Ganhos no Mercado de Renda Variável 0,00 7.623,20
Resultados Não Operacionais 1.369.261,64 0,00
Resultado na Venda de Imobilizado 1.369.261,64 0,00
Lucro Antes da Provisão Para Contribuição 
Social

11.283.977,73 10.709.684,68

Provisão Para Contribuição Social (664.523,28) (612.837,81)
Lucro Antes da Provisão Para Imposto de 
Renda

10.619.454,45 10.096.846,87

Provisão do Imposto de Renda (1.921.898,01) (1.678.327,25)
Lucro do Exercício 8.697.556,44 8.418.519,62
Resultado Líquido do Exercício 8.697.556,44 8.418.519,62

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DOS EXERCÍCIOS 
 FINDOS EM 31/12/2018 E 31/12/2017

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais 31/12/2018 - R$31/12/2017 - R$
Resultado Líquido do Exercício 8.697.556,44 8.418.519,62
Ajustes (12.394.728,05) (12.266.061,61)
Depreciação 40.572,75 40.610,25
Resultado na Venda de Imobilizado (1.369.261,64) 0,00
Outras Receitas Operacionais (11.066.039,16) (12.306.671,86)
Resultado Líquido do Exercício Ajustado (3.697.171,61) (3.847.541,99)
Variações no Ativo Circulante (299.774,42) (526.371,31)
Tributos e Encargos a Recuperar 0,00 (30.508,22)
Outros Valores a Receber (300.000,00) (495.637,51)
Clientes 225,58 (225,58)
Variações no Passivo Circulante 133.162,56 68.273,83
Impotos e Contribuições a Recolher 128.821,77 70.066,88
Contas a Pagar 4.340,79 (1.793,05)
Fluxo de Caixa de Atividades Operacionais (3.863.783,47) (4.305.639,47)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais (3.863.783,47) (4.305.639,47)
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos 31/12/2018 - R$31/12/2017 - R$
Outras Receitas Operacionais: 11.066.039,16 12.306.671,86
Rendimentos Sobre Aplicações Financeiras 1.305.780,32 2.583.464,92
Dividendos 3.900.385,65 3.900.375,65
Juros Sobre Capital Próprio 5.826.100,46 5.814.150,08
Ganhos no Mercado de Renda Variável 0,00 7.623,20
Reembolso de Despesas 33.772,73 1.058,01
Receitas Não Operacionais 1.369.261,64 0,00
Resultado da venda de Imobilizado 1.369.261,64 0,00
Compras de Ações: (4.926.773,49) 0,00
243.000 Ações Ambev ON (4.926.773,49) 0,00
Recebimentos por Vendas de Ações: 3.485.000,00 0,00
233.550 Ações da Vale 3.485.000,00 0,00
Benfeitorias Imóvel (514, Lakeview Street Orange) (1.640.053,18) (936.000,00)
Obras na Filial EUA (1.640.053,18) (936.000,00)
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos 9.353.474,13 11.370.671,86
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos 31/12/2018 - R$31/12/2017 - R$
Dividendos Distribuídos (8.000.000,00) (10.000.000,00)
Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos (8.000.000,00) (10.000.000,00)
Variação das Disponibilidades 31/12/2018 - R$31/12/2017 - R$
No Início do Período 30.963.111,97 33.898.079,58
Caixas e Bancos 506.533,94 484.012,18
Títulos e Valores Mobiliários 30.456.578,03 33.414.067,40
No Final do Período 28.452.802,63 30.963.111,97
Caixas e Bancos 594.128,22 506.533,94
Títulos e Valores Mobiliários 27.858.674,41 30.456.578,03
Variação das Disponibilidades no Período (2.510.309,34) (2.934.967,61)
Resumo da Demonstração do Fluxo de Caixa
Caixas Líquidos: 31/12/2018 - R$31/12/2017 - R$
Atividades Operacionais (3.863.783,47) (4.305.639,47)
Atividades de Investimentos 9.353.474,13 11.370.671,86
Atividades de Financiamentos (8.000.000,00) (10.000.000,00)
Variação das Disponibilidades no Período (2.510.309,34) (2.934.967,61)

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE 2018
 Patrimônio Líquido  Capital  Reserva Legal  Reserva de Lucros  Res. Esp. de Divid. Não Dist.  Totais 
 Saldo em 31/12/2017 3.000.000,00 600.000,00 0,00 63.077.923,32 66.677.923,32
 Resultado Líquido do Exercício - - 8.697.556,44 - 8.697.556,44
 Dividendos Distribuídos no Exercício - - - (8.000.000,00) (8.000.000,00)
 Reserva Especial de Dividendos Não Distribuídos - - (8.697.556,44) 8.697.556,44 0,00
 Saldo em 31/12/2018 3.000.000,00 600.000,00 0,00 63.775.479,76 67.375.479,76

NOTAS EXPLICATIVAS
1- As depreciações foram efetuadas às taxas máximas permitidas pela legislação fiscal. 2- Os bens do Ativo Permanente são registrados ao custo de
aquisição. 3- O Capital Social é formado por 3.000.000 (três milhões) de ações oridinárias, no valor de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais). Rio de Janeiro,
31 de dezembro de 2018.

Diretor Presidente: Dr. Francisco Xavier Esperança - CPF nº 019.399.807-63
Contabilista: Sr. Jair Carlos Ferreira - CRC/RJ TC nº 033453/0-2 - CPF nº 310.454.137-04

Exportações de biscoitos e massas 
movimentaram US$ 136,6 mi em 2018

A Associação Brasileira 
das Indústrias de Biscoitos, 
Massas Alimentícias e Pães 
& Bolos Industrializados 
(Abimapi) divulgou dados 
referentes ao desempenho 
das exportações em 2018. 
Juntas, as três categorias 
representadas pela entidade 
atingiram mais de 120 países 
ao redor do mundo com um 
total de 71,7 mil toneladas 
de produtos e movimenta-
ram US$ 136,6 milhões, au-
mento de 11% em volume de 
vendas e 6% em faturamento 
em relação a 2017.

Os EUA é o principal des-
tino das exportações brasi-
leiras do setor. Lá, as vendas 
atingiram US$ 33 milhões 
e 12 mil toneladas. O país 
compra todos os tipos de 
produtos do setor, mas o des-
taque fica por conta do pane-
tone. “Nesse último período, 
a categoria atingiu mais de 
US$ 8 milhões e 3 mil to-
neladas em vendas só para 
os norte-americanos, entre 
os quais brasileiros residen-
tes fora do Brasil que fazem 
jus ao chamado ‘mercado 
da saudade’. Assim, mais da 
metade de todas as exporta-
ções de panetones brasileiros 
ao mundo também encontra-
ram espaço para as festivi-
dades como Thanksgiving 
e, claro, o Natal”, ressalta 
Rodrigo Iglesias, diretor in-

ternacional da entidade.
Os países do Mercosul se 

destacam entre os maiores 
mercados compradores, re-
presentando 45% de todas as 
vendas internacionais do se-
tor. “Somente o Paraguai foi 
o principal destino das ex-
portações de produtos do se-
tor dentro do bloco em 2018, 
além de ser a segunda região 
mais importante no mundo 
das vendas internacionais 
das empresas associadas à 
Abimapi, seguido por Uru-
guai e Argentina, respectiva-
mente”, pontua Iglesias.

Nos últimos quatro anos 
as vendas internacionais 
dos produtos representa-
dos pela Abimapi também 
se fortaleceram em mer-
cados da América Andina, 
a exemplo do Chile, Peru, 
Bolívia e Colômbia. Nesses 
países, os consumidores lo-
cais e mesmo estrangeiros 
já conseguem identificar 
com facilidade no varejo 
marcas brasileiras de bis-
coitos, waffers, macarrão, 
massa instantânea, bolos, 
panetones, cereais, pão de 
queijo, entre outros. Em 
países lusófonos, como 
Portugal, Angola e Moçam-
bique, também já é possível 
encontrar os produtos do 
setor nas gôndolas.

“Para a Abimapi, não 
adiantará estabelecer acor-

dos de redução de tarifas de 
importação se o tema regula-
tório não estiver contempla-
do. Os países precisam criar 
acordos de facilitação de ne-
gócios e harmonização regu-
latória no âmbito alimentício 
para que seja possível per-
mitir a troca comercial, pois 
sem isso, muitas negocia-
ções internacionais perdem 
sua força para a indústria”, 
reforça o executivo.

Em parceria com a Agên-
cia Brasileira de Promoção 
de Exportações e Investi-
mentos (Apex-Brasil), a 

entidade mantém o projeto 
setorial Brazilian Biscuits, 
Pasta and Industrialized 
Breads & Cakes. O último 
convênio renovado, com 
vigência até 2019, prevê o 
investimento total de R$ 4,1 
milhões. Este valor é inves-
tido em ações de promoção, 
capacitação e competitivi-
dade para exportação. “Para 
este ano, o nosso foco estará 
em sete países-alvo: EUA, 
Portugal, China, Colômbia, 
Nigéria, Emirados Árabes e 
África do Sul”, finaliza Ro-
drigo Iglesias.

Copel já pode operar comercialmente hidrelétrica Colíder
Depois de nove ano no 

aguardo, a estatal parana-
ense de energia Copel foi 
autorizada a iniciar a ope-
ração comercial da hidre-
létrica de Colíder, em fase 
final de construção pela 
companhia no Mato Gros-
so, segundo despacho da 
Agência Nacional de Ener-
gia Elétrica (Aneel) no Di-
ário Oficial da União desta 
segunda-feira.

A hidrelétrica de Colí-
der recebeu investimentos 
de cerca de R$ 2,3 bilhões, 
segundo a Copel, dos quais 
cerca de R$ 1 bilhão com-
preendem financiamento do 

Banco Nacional de Desen-
volvimento Econômico e 
Social (BNDES), já quase 
totalmente liberado. O em-
preendimento teve a con-
cessão licitada pelo governo 
federal em 2010. O aval do 
regulador foi para o início 
da produção da primeira 
turbina do empreendimento, 
com uma capacidade insta-
lada de 100 megawatts, de 
um total de 300 megawatts 
que a usina terá quando con-
cluída.

A Copel disse em comu-
nicado que “as obras estão 
em ritmo acelerado” para 
a entrada em operação das 

próximas duas máquinas, 
com uma delas em fase de 
comissionamento com água 
e outra em montagem eletro-
mecânica.

Atuação

A Copel gera, transmite 
e distribui energia elétrica e
também atua nas áreas de 
telecomunicações em prati-
camente todo o estado. No 
segmento de geração e trans-
missão de energia elétrica, 
a Copel tem um parque ge-
rador de 21 usinas próprias, 
das quais 19 são hidrelétri-
cas, uma termelétrica e uma 

eólica. A capacidade insta-
lada total dessas usinas é de 
4.756,1 megawatts. Os ati-
vos de transmissão somam 
3.821 km de linhas de trans-
missão e 44 subestações, 
com previsão de adição de 
mais 1.581 km até 2021.

Na área de energia eólica, 
a companhia tem complexos 
no Rio Grande do Norte. Já 
no segmento de distribuição, 
o seu sistema é formado por 
178.979 km de linhas e 341 
subestações, sendo 334 ope-
radas a distância. Atende a 
mais de 3,4 milhões de uni-
dades consumidoras em 393 
municípios.

Segmento pet no Brasil movimentou R$ 20,3 bi em 2017
O mercado voltado para 

animais domésticos movi-
mentou, em 2017, US$ 69,51 
bilhões nos EUA, segundo a 
American Pet Products Asso-
ciation. No mesmo período, o 
Brasil apresentou faturamento 
de R$ 20,3 bilhões, de acordo 
com a Associação Brasilei-
ra da Indústria de Produtos 
para Animais de Estimação 

(AbinPet). O crescimento em 
relação ao ano anterior foi de 
7,9%, quando a movimenta-
ção foi de 18,9 bilhões.

O Brasil aparece como o 
terceiro com o maior fatura-
mento no setor, atrás apenas 
dos EUA e Reino Unido. 
No mercado, as áreas com 
maior destaque são os de 
alimentação, o chamado pe-

tfood (68,6%) e de petserv 
(15,8%), serviços voltados 
especialmente aos bichos. 
A área de saúde para os ani-
mais também aparece em 
destaque nos indicativos, na 
pesquisa, o petvet respondeu 
a 7,9% do faturamento na-
cional no setor. Para 2019, 
estima-se faturamento acima 
de R$ 22 bilhões, conforme 

projeções da Euromonitor.
Nacionalmente, a popu-

lação nacional de bichos é 
expressiva, são aproximada-
mente 132,4 milhões de ani-
mais de estimação, entre cães 
(52,2 milhões), gatos (22,1 
milhões), aves (37,9 milhões), 
entre outros, de acordo com 
o Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE).
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CONVOCAÇÃO - Ficam convocados os Srs. Acionistas para Assembleia
Geral Extraordinária, a realizar-se, em primeira convocação, no dia 18 de 
março de 2019, na sede social (Rua Visconde de Niterói, 728 - Mangueira - 
Rio de Janeiro, RJ), às 10h da manhã, e em segunda chamada às 10:30h, 
para deliberar a respeito da seguinte ordem do dia: a) Eleição para os 
cargos vagos da Diretoria; b) Assuntos de interesse geral da sociedade. Rio 
de Janeiro, 7 de março de 2019. Maria de Fatima Ferreira de Carvalho - 
Diretor Administrativo/Financeiro.

JUÍZO  DE  DIREITO  DA  3ª  VARA  CÍVEL 
REGIONAL  DA  BARRA  DA  TIJUCA

Edital de Primeiro, Segundo Leilão Presencial e Intimação, com 
o prazo de 05 dias extraído nos Autos da Ação de procedimento 

Sumário, em fase de execução de sentença, movida por 
ALEXANDRA RICETTE COSTA DA CONÇEIÇÃO contra

MARCELLO BORGES GONÇALVES (CPF nº 051.380.387-45),
Processo nº 002552607.2009.8.19.0209, na forma abaixo:

O DOUTOR LUIZ FELIPE NEGRÃO, JUÍZ DE DIREITO DA 3ª 
VARA CÍVEL REGIONAL DA BARRA DA TIJUCA, FAZ SABER  
aos que o presente Edital, virem ou dele conhecimento tiverem 
e interessar possa, especialmente o executado MARCELLO 
BORGES GONÇALVES e sua cônjuge MILLENA LORCA 
GONÇALVES, a promitente vendedora  ROSEANA  MAURO  
E  SILVA e os ocupantes do imóvel, que no dia  21 / 03 / 2019, 
com início às 15:00 horas no Átrio do Fórum, Rua Luiz Carlos 
Prestes, s/n, no térreo, hall social próximo escadas, Barra da 
Tijuca, Rio de Janeiro / RJ., pela leiloeira pública NORMA MARIA 
MACHADO, estabelecida Av. Erasmo Braga, 227 Gr. 704 - Centro 
/ RJ., tel. (21)2533-7978, email: normamachado@uol.com.br, 
será apregoado e vendido a quem mais der acima do valor da 
avaliação, ficando desde já designado o dia   11 / 04 / 2019, no 
mesmo horário e local, caso não haja licitantes, esclarecido, 
contudo, que nessa segunda oportunidade a venda será a quem 
mais der, independente do valor da avaliação, sobre os direitos 
do executado oriundos da posição contratual de promissário-
comprador do Imóvel, conforme Termo de Penhora de fls. 218, 
estando o executado devidamente intimado, descrito e avaliado 
no Laudo de Avaliação Indireta de fls.251/251v. IMÓVEL –  
Apartamento 703 do bloco 3 do prédio em construção situado 
na Servidão J, nº 6100 (atual Rua Silvia Pozzana nº 3003), na 
Freguesia de Jacarepaguá, nesta cidade do Rio de Janeiro, 
com direito a 2 vagas de uso indistinto no estacionamento 
descoberto do pavimento de acesso(térreo) e correspondente 
fração de 0,0023 para o apartamento do terreno designado por 
lote 2 da quadra E, de acordo com a matrícula de nº 296.634 
do 9º Ofício do Registro Geral de Imóveis e sua Inscrição 
3.129.205-5 (IPTU). DESCRIÇÃO DO IMÓVEL – Construção 
moderna, de ocupação residencial, com estrutura de concreto e 
alvenaria, cuja fachada é de pintura texturizada, com esquadrias 
de alumínio. Hall social de entrada com portas de vidro, piso 
de porcelanato, partes das paredes revestidas em espelho e o 
restante com pintura, teto com rebaixamento de gesso. Prédios 
com sete andares, sendo oito apartamentos por andar, exceto 
o 7º. Andar que possui quatro apartamentos. Condomínio com 
porteiro 24 horas (com câmera de segurança) e área de lazer 
englobando: quatro churrasqueiras; duas quadras poliesportivas; 
piscinas adulto e infantil; sauna seca e a vapor; hidromassagem; 
ofurô; brinquedoteca; academia; salão de festas; parque infantil 
com grama sintética; parque infantil de areia; dois bosques; duas 
quadras de tênis; home cinema; home Office; sala de massagem; 
salão jogos adultos e infantis; transporte. No entorno do imóvel há 
transportes públicos urbanos (BRT, ônibus, taxi, vans), Shoppings 
(Recreio Shopping, Américas Shopping, dentre outros), escolas 
públicas e privadas, bancos, casa lotérica, CBMERJ, hospitais 
e clínicas. Apto 703, localizado no sétimo pavimento, vista livre; 
área edificada 179m2, idade 2010. Compareci no endereço dia 
03/10/2017 às 14h, porém minha entrada não foi franqueada pela 
moradora Tatiana Gomes, a qual desconhece as partes. TERRENO, 
está descrito, caracterizado e confrontado conforme consta na 
certidão digitalizadas no 9º Ofício do RGI, matrícula já mencionada 
acima e que passam a fazer parte integrante deste Laudo.  Assim,
avalio o imóvel acima descrito e correspondente fração ideal 
do terreno em R$ 1.000.000,00 (hum milhão de reais). Rio de 
Janeiro, 18 de outubro de 2017. Constam sobre o imóvel, débitos 
de IPTU conforme a Certidão de Situação Fiscal e Enfitêutica do 
Imóvel, dos exercícios de 2010, 2017 e cotas 05 a 10 do exercício 
de 2018, no valor aproximado de R$ 7.081,07, mais acréscimos; 
débitos das taxas dos bombeiros dos exercícios 2013 a 2017 no 
valor de R$ 743,50; encargos todos esses vinculados ao imóvel. 
Ficam cientes os interessados na aquisição, que o arrematante 
se sub-rogar-se-á em todos esses encargos vinculados ao imóvel, 
caso o produto da venda não seja suficiente para satisfação dos 
créditos da ação e encargos. Informo que o imóvel não apresenta 
débitos de cotas condominiais, conforme informação da Imobiliária 
Cipa. Constam na certidão do 9º RGI, referente à matrícula nº 
296634, os registros: R-6 - Promessa de Compra e Venda, pela 
escritura de 23/11/2005 do 18º Ofício, livro 6836, fls.071, prenotada 
em 23/11/05 com o nº 1044790 à fl. 185 do livro 1-FN, feita por 
ROSEANA MAURO E SILVA em favor de MARCELLO BORGES 
GONÇALVES  e sua mulher MILLENA LORCAS GONÇALVES;
AV – 12, reconhecimento de Logradouro, AV- 13 - Construção e
R-14 – Penhora pela certidão de 12/08/15 da 3ª. Vara Cível da 
Barra da Tijuca-RJ, prenotada em 27/08/2015, em 1º Grau dos 
Direitos à compra do imóvel para garantia da dívida entre as partes 
acima, determinada pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Barra da Tijuca, 
objeto da presente Ação. E para que chegue ao conhecimento dos 
interessados foi expedido o presente Edital que será publicado e 
afixado no Átrio do Fórum na forma da Lei, ficando o executado 
desde já intimado da hasta pública, suprindo exigência contida no 
Art. 889, parágrafo único, CPC. Ciente aos interessados de que 
a arrematação far-se-á com dinheiro à vista, conforme Art. 892 
do CPC, mais 5% da comissão a leiloeira, tudo calculado sobre o 
valor da arrematação, adjudicação ou remição e custas de cartório 
de 1% até o máximo permitido. Devendo quem se interessar pela 
venda anunciada pelo presente edital, comparecer nos dias, hora 
e local acima designados, para formalizar o seu lanço. Dado e 
passado nesta cidade do Rio de Janeiro aos trinta e um dias do 
mês de janeiro do ano de dois mil e dezenove.  Eu,  Tereza Cristina 
Pereira Campos,  Chefe de Serventia Judicial, mandei digitar e o 
subscrevo. (as.), LUIZ FELIPE NEGRÃO, Juiz de Direito.

COMPANHIA DE TRANSPORTES COMERCIAL E IMPORTADORA
CNPJ 33.015.124/0001-08 - NIRE 33.3.0015932-1

CONVOCAÇÃO: Ficam convidados os acionistas para se reunirem em As-
sembléia Geral Ordinária em primeira convocação no dia 18.04.2019 às 
onze horas na Praça Saens Pena 45 sobreloja 228, sede da Empresa, a 
fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: A) Exame do Relatório 
da Diretoria, Balanço Patrimonial e Demonstração da Conta de Resultado 
e Outras demonstrações financeiras, relativas ao exercício encerrado em 
31.12.2018; B) Fixação da remuneração dos Diretores para o exercício de 
2019; C) Assuntos Gerais. Aviso – Artº 133, Lei 6404/76: Acham-se a disposi-
ção dos acionistas na sede social, todos os documentos sobre os negócios 
sociais e os principais fatos administrativos do exercício findo. Ficam sus-
pensas a partir de 28.03.2019 as transferências de ações. Rio de Janeiro 08 
de março de 2019. Ass. Nelson Heggendorn de Seixas – Diretor Presidente. 

RIOCARD TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S.A.
CNPJ nº 09.127.934/0001-63
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam os Senhores Acionistas da Riocard Tecnologia da Informação S.A., 
sociedade inscrita no CNPJ sob o nº 09.127.934/0001-63 (“Companhia”), 
convocados para a Assembleia Geral Extraordinária que será realizada no dia 
18/03/2019, às 15:00 horas, na sede social da Companhia, situada na Rua da 
Assembleia nº 10, 33º e 34º andar, Centro, Cidade do Rio de Janeiro, Estado do 
Rio de Janeiro, CEP 20011-901, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 
(a) Eleição do Novo Conselho de Administração da Companhia. Rio de Janeiro, 
28/02/2019. Marco Antônio Feres - Presidente do Conselho de Administração
em Exercício. Instrução Geral: O Acionista que desejar ser representado por
procurador deverá depositar o respectivo mandato, com poderes especiais, na 
sede social da Companhia até 02 (dois) dias úteis anteriores à data marcada
para a realização da Assembleia Geral Extraordinária.

SINDICATO DAS EMPRESAS DE ASSESSORAMENTO, PERÍCIAS, 
INFORMAÇÕES, PESQUISAS E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

TEMPORÁRIOS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO.
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Pelo presente, ficam convocadas as empresas representadas por 
este Sindicato na base territorial do Município do Rio de Janeiro, a 
comparecerem a AGE que se realizará no dia 22/03/2019, às 09:30 horas 
em primeira convocação, ou às 10:00 horas em segunda convocação, com 
qualquer número de presentes para deliberarem sobre a seguinte Ordem 
do Dia: 1)- Tomar ciência da proposta de reivindicações apresentada 
pelo SINDEERH - Sindicato profissional. 2)- Discutir e aprovar uma  
contraproposta  à ser  negociada com o respectivo Sindicato; 3)- Discutir  
e  aprovar a cobrança da Contribuição Assistencial/social  em favor do 
Sindicato, para atendimento   das  despesas operacionais. As empresas 
se farão representar através de sócio, diretor e/ou gerente devidamente 
credenciado, na sede do Sindicato situada na Av. Rio Branco, 277 sala 
402 - Centro - RJ, onde será  realizada a Assembleia.

Wilvandir Cunha Galvão de Lima
- Presidente -

CEL PARTICIPAÇÕES S/A - CELPAR
CNPJ Nº 02.201.787/0001-85

AVISO: Acham-se à disposição dos Srs. Acionistas, na sede social à Rua 
Maria Angélica, 310 - parte, Jardim Botânico - RJ, os documentos a que 
se refere o Art. 133 da Lei 6.404/76, correspondentes ao exercício social 
encerrado em 31.12.2018. RJ, 11/03/2019. A Diretoria.

LICEU FRANCO BRASILEIRO S.A.
CNPJ Nº 33.547.449/0001-23

AVISO: Acham-se à disposição dos Srs. Acionistas, na sede social à 
Rua das Laranjeiras, 5, 11, 13 e 15, os documentos a que se refere o 
Art. 133 da Lei 6.404/76, correspondentes ao exercício social encerrado em 
31.12.2018. RJ, 11/03/2019. A Diretoria.

SINDICATO DOS JORNALISTAS PROFISSIONAIS
DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO

CNPJ 34.057.448/0001-63
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

A Diretoria Executiva do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Município 
do Rio de Janeiro, abaixo-assinado, no uso de suas atribuições e cumpridos 
os dispositivos estatutários e constitucionais, CONVOCA os associados 
quites e em pleno gozo de seus direitos para a Assembleia Geral Ordinária, a 
realizar-se no dia 27 de março de 2019, às 18 horas, em primeira convocação, 
e, às 18 horas e 30 minutos, em segunda convocação, em sua sede social, 
à Rua Evaristo da Veiga, 16/17º andar, com qualquer número de jornalistas 
presentes, para discutir e votar a seguinte Ordem do Dia: 1) Prestação de 
contas do exercício de 2018, discutir o relatório da Diretoria Colegiada sobre 
as atividades do sindicato e o balanço de 2018 e o respectivo parecer do 
conselho fiscal e o plano de atividade para o ano de 2019 e 2) Assuntos 
gerais. Rio de Janeiro, 12 de março de 2019.

MÁRCIO LEAL P/ DIRETORIA COLEGIADA

BRASILCAP CAPITALIZAÇÃO S.A.
CNPJ Nº 15.138.043/0001-05 - NIRE 3330016289.5

Edital de Convocação - Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária: 
Os Senhores Acionistas da Brasilcap Capitalização S.A. são convidados 
a participar das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária que, 
cumulativamente e em primeira convocação, serão realizadas no dia 
28 de março de 2019, às 15h, na Sede Social, na Rua Senador Dantas 
nº 105, 10º andar, Centro, Rio de Janeiro - RJ, a fim de: I - Assembleia 
Geral Ordinária: a) Apreciar o relatório da administração, tomar as contas 
dos administradores, examinar, discutir e votar o Balanço Patrimonial, 
as demonstrações financeiras, Relatório dos Auditores Independentes, 
Relatório de Asseguração Limitada – Balanço Social modelo Ibase, Parecer 
dos Atuários Independentes e do Conselho Fiscal e Resumo do Relatório do 
Comitê de Auditoria, referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2018;
b) Deliberar sobre a aprovação do lucro líquido do exercício e sua destinação; 
Ratificação das deliberações do Conselho de Administração sobre pagamento
de Dividendos Intermediários; Pagamentos de Juros sobre Capital Próprio e
sobre pagamento de dividendos complementares de 2018, pagos após a
publicação do Balanço do exercício de 2018; c) Eleger/reeleger os membros
efetivos do Conselho Fiscal e respectivos suplentes – Mandato 2019/2020;
d) Fixar a remuneração dos membros efetivos do Conselho Fiscal; e) Fixar
o teto da remuneração anual global dos Administradores; f) Ratificar as
deliberações do Conselho de Administração sobre atos de eleição e renúncia 
de administradores. II - Assembleia Geral Extraordinária: a) Examinar e
ratificar a deliberação do Conselho de Administração sobre a participação
dos empregados e diretores nos lucros da Companhia; b) Ratificar as
funções específicas de diretores estatutários, na forma do disposto na Carta
Circular nº 9/2014/SUSEP/CGRAT, de 28/03/2014 e na Carta Circular nº
1/2016/SUSEP/CGRAT, de 29/02/2016, bem como delegar competência ao
Conselho de Administração para deliberar sobre as indicações previstas nos
normativos; c) Assuntos de Ordem Geral. Rio de Janeiro, 22 de fevereiro de
2019. Marcio Hamilton Ferreira - Conselho de Administração - Presidente.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
“CASA REAL PLUS COOPERATIVA HABITACIONAL LTDA”, com sede 
na Rua Lauro Miller, 116 – Conj. 902 – Botafogo-RJ, nesta cidade, inscrita 
no CNPJ sob o 28.523.643/0001-39, convoca todos seus associados para 
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA, à realizar-se no dia 13 DE março de 
2019, em primeira convocação, às 14:00hs com 2/3 de seus associados, 
em segunda convocação, às 14:30hs com metade mais um, e em terceira e 
última convocação, às 15:00 horas com um mínimo de 10(dez) associados 
presente, na sede Rua Lauro Miller, 116 – Conj. 902 – Botafogo-RJ, Rio de 
Janeiro, para, de acordo com ESTATUTO SOCIAL, deliberarem sobre a 
seguinte ORDEM DO DIA: 1 – Apresentação do relatório da Diretoria sobre 
os negócios sociais e principais fatos administrativos no exercício de 2018;
2 – Apresentação, discussão e aprovação do Balanço Geral, das contas 
Sobras e Perdas e Parecer do Conselho Fiscal, relativos ao exercício de 
2018; 3 – Eleição dos componentes do Conselho Fiscal e seus suplentes para 
o exercício de 2018; 4 – Assuntos Gerais. OBS: Encontram-se a disposição 
dos associados na sede da Cooperativa, Os seguintes documentos: a) 
balanço geral e demonstrativo das contas Sobras e Perdas; b) Parecer do 
Conselho Fiscal relativo ao exercício de 2018. RJ, 13 de março de 2019.   

FREDERICO MACEDO PINHEIRO LOPES - Diretor Presidente

Alibaba compra empresa de entrega expressa

Fecomercio estima em R$ 45 milhões 
prejuízo com chuva em São Paulo

A Federação do Comércio 
de Bens, Serviços e Turis-
mo do Estado de São Paulo 
(FecomercioSP) estimou em 
R$ 45 milhões os prejuízos 
ao comércio causados pelas 
chuvas e alagamentos que 
atingiram a capital paulista e 
a região do ABC Paulista. O 
cálculo da entidade conside-
ra apenas o impacto sofrido 
pelo comércio nesta segun-
da-feira.

De acordo com a Feco-
mercioSP, o valor repre-

senta 0,2% do faturamento 
total do mês de março nas 
regiões do ABC e da capital 
paulista. Segundo a entida-
de, os setores mais afetados 
são aqueles suscetíveis a 
compras não programadas, 
como supermercados, far-
mácias e lojas de roupas, 
além do grupo denominado 
“outras atividades”, como 
artigos esportivos, livros e 
revistas.

“Num dia atípico como o 
de hoje, são vários os aspec-

tos que impactam as vendas. 
O primeiro é que muitos tra-
balhadores, em acordo com 
a empresa, optam por não 
se deslocar (até o local de 
trabalho) e permanecem em 
casa. Além disso, o trabalha-
dor que, em sua hora de al-
moço ou fim de expediente, 
poderia passar na frente de 
estabelecimentos comerciais 
e shoppings e comprar algu-
ma coisa por impulso, não 
efetuará”, destaca, em nota, 
a FecomercioSP.

A entidade ressalta que 
a dificuldade dos lojistas 
para chegar até seus esta-
belecimentos comerciais 
também causa impacto ne-
gativo nas vendas de pro-
dutos.

De acordo com a Feco-
mercioSP, os pequenos ne-
gócios são os que devem 
ter mais prejuízo, já que 
contam com menor número 
de empregados e menos al-
ternativas para se manterem 
abertos.

O gigante chinês do co-
mércio eletrônico Alibaba 
concordou em investir 4,66 
bilhões de yuans (US$ 693 
milhões) para adquirir cerca 
de 14,6% da STO Express, 
informou nesta segunda-
feira a companhia chinesa de 
entrega expressa.

Conforme relatou a 
agência Xinhua, a contro-
ladora da STO Express, 
a Shanghai Deyin Invest-

ment Holding, criará duas 
novas subsidiárias. O Ali-
baba investirá 4,66 bilhões 
de yuans e possuirá 49% de 
uma das subsidiárias, que, 
por sua vez, deterá uma 
participação de 29,9% na 
STO Express. No final, o 
Alibaba terá 14,6% da STO 
Express.

O acordo, assinado no 
domingo, aprofundará a co-
laboração entre o Alibaba e 

a STO Express na transfor-
mação da indústria logística 
chinesa, envolvendo as áreas 
como tecnologia logística, 
capacidades de coleta e en-
trega de pacotes no último 
km e entregas relacionadas 
com os negócios de novo 
varejo.

Em maio do ano passa-
do, o braço de entrega do 
Alibaba, Cainiao Network, 
disse que instalaria mais 

bases logísticas no mundo 
para fazer de sua rede de 
logística mais inteligen-
te e mais eficiente, com 
a meta final de poder en-
tregar a qualquer lugar do 
mundo dentro de 72 horas. 
Em 2017, o Alibaba Group 
também anunciou um in-
vestimento de 100 bilhões 
de yuans em cinco anos 
para construir uma rede 
mundial de logísticas.

Dia do Consumidor deve faturar R$ 258 mi no e-commerce
Promoções referentes ao 

Dia do Consumidor Brasil 
devem gerar faturamento 
de R$ 258 milhões no co-
mércio eletrônico em 2019, 
alta de 18% em comparação 
com os R$ 229 milhões re-
portados na data no ano pas-
sado, aponta a Ebit Nielsen, 
referência em informações 
sobre o comércio eletrônico 
brasileiro. O número de pe-
didos deve subir de 521.322 
mil para 536.382 mil, alta 
de 2,9%, enquanto o tíquete 
médio deve crescer 14,5%, 
de R$ 420 para R$ 481.

A data de descontos, que 
neste ano será celebrada no 
comércio eletrônico em 13 
de março (sempre na quar-
ta-feira da semana de 15 de 
março, o dia original), foi 
criada em 2014 e chega a 
sua sexta edição consecu-
tiva. “O objetivo do Dia do 
Consumidor é aquecer as 
vendas em um dos meses de 
menor faturamento do ano, 
impulsionando o desempe-
nho do setor no primeiro tri-
mestre, que historicamente é 
o menos importante para o 
comércio eletrônico”, expli-
ca Ana Szasz, head da Ebit 
Nielsen.

A estratégia deu certo e, 
graças às promoções, o co-
mércio eletrônico vende, em 
média, duas vezes mais na 
data, na comparação com 
uma quarta-feira comum. 

Em termos de faturamento 
médio diário, o Dia do Con-
sumidor Brasil só perde para 
a Black Friday, principal pe-
ríodo para o comércio eletrô-
nico. “É uma época que está 
crescendo e se consolidando 
no calendário anual do va-
rejo. A cada ano, expande o 
número de lojistas partici-
pantes e de ofertas. Isso cha-
ma a atenção do consumidor, 
uma vez que ele ganha outra 
oportunidade de comprar 
mais pagando menos. E, do 
outro lado, o lojista conse-
gue alavancar às vendas em 
um mês que anteriormente 
era frio”, explica.

Dados da Ebit Nielsen 
apontam que categorias tra-
dicionais, como eletrônicos, 
eletrodomésticos, moda & 
acessórios, casa & decora-
ção e cosméticos & perfu-
maria devem ser as mais 
buscadas pelo consumidor. 
Entretanto- assim como na 
Black Friday - categorias 
menos tradicionais, como, 
por exemplo, Alimentos & 
Bebidas, Pet Shop, Papelaria 
e Turismo também têm espa-
ço para faturar mais.

O progresso de impor-
tantes datas, como o Dia do 
Consumidor, deverá ser um 
dos principais fatores a im-
pulsionar o desenvolvimento 
do comércio eletrônico em 
2019. A Ebit estima cresci-
mento de 15% para o comér-

cio eletrônico em 2019 com 
vendas totais de R$ 61,2 
bilhões. Os pedidos devem 
ser 12% maiores, chegando 
a 137 milhões, e o tíquete 
médio deve ser de R$ 447, 
aumento de 3%.

Preço

A sexta edição da pesqui-
sa da plataforma Zoom em 
parceria com a Consumote-
ca, realizada com 5.369 res-
pondentes (73% de homens 
e 27% mulheres, ambos das 
classes A, B e C) aponta 
que o preço continua sendo 
o fator mais importante na 
hora do consumidor esco-
lher a loja em que vai com-
prar online, assim como no 
ano passado. Mesmo que as 
previsões para o cenário ma-
croeconômico sejam positi-
vas, as incertezas políticas e 
econômicas deixam os con-
sumidores brasileiros mais 
cautelosos com o orçamento 
e cientes da importância de 
pesquisar preços para econo-
mizar.

O segundo item mais cita-
do pelo consumidor virtual é 
a experiência de compra, fa-
tor que liderava o ranking nos 
primeiros anos da pesquisa. 
Por mais que o preço tenha 
ocupado o primeiro lugar em 
2018 e 2019, o consumidor 
está cada vez mais exigente 
com a experiência oferecida 

pelos mercados. Um reflexo 
disso é que a avaliação das 
lojas, em sites como o Re-
clame Aqui, está ganhando 
cada vez mais relevância 
no processo de decisão. Em 
2018, 30% dos respondentes 
afirmaram que pesquisavam 
sobre a reputação das lojas. 
Nessa edição, o item ocupa 
o terceiro lugar no ranking, 
com 32% dos votos.

Além disso, o quarto lu-
gar do levantamento tam-
bém reafirma a necessidade 
de uma boa experiência: a 
classificação das lojas nos 
comparadores de preço (Óti-
ma, Muito boa, Boa, Razo-
ável, Ruim, etc), foi votada 
por 31% dos entrevistados, 
seguindo a mesma média do 
ano passado.

Para Thiago Flores, CEO 
do Zoom, o consumidor bra-
sileiro está mais maduro e 
exige excelência em todos 
os serviços prestados. “Nos 
primeiros anos da pesquisa, 
questões como a confiança na 
entrega lideravam o ranking. 
Com o passar do tempo, e o 
amadurecimento do comér-
cio eletrônico, essas questões 
perderam um pouco de força. 
Atualmente, os consumido-
res estão se preocupando, 
cada vez mais, com a experi-
ência oferecida pelas lojas e 
pesquisam bastante sobre as 
suas reputações, antes de fi-
nalizar a compra.”
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Balanço patrimonial findos em 31/12 (Em MR$) Demonstração do resultado findos em 31/12 
(Em MR$, exceto quando indicado de outra forma)

Demonstração do resultado abrangente findos em 31/12 (Em MR$)

Demonstração das mutações no patrimônio líquido (Em MR$)

Demonstração dos fluxos de caixa findos em 31/12 (Em MR$)

Linhas de Taubaté Transmissora de Energia S.A. - LTTE
CNPJ/MF nº 14.395.590/0001-03

2017 2016
Ativo 493.877 486.097
Circulante 23.642 27.240
 Caixa e equivalentes de caixa (Nota 5) 3.509 9.314
 Ativo financeiro – concessão (Nota 9) 17.620 13.051
 Adiantamentos a fornecedores (Nota 6) 1.719 4.422
 Impostos a recuperar 483 365
 Clientes (Nota 7) 247 -
 Outras contas a receber 64 88
Não circulante 470.235 458.857
 Ativo financeiro - concessão (Nota 9) 372.902 342.842
 Partes relacionadas (Nota 10) 16.685 57.008
 Depósitos judiciais (Nota 8) 3.229 2.309
 IRPJ e CSLL diferidos (Nota 14) 77.419 56.641

470.235 458.800
Imobilizado - 57
Passivo e patrimônio líquido 493.877 486.097
Circulante 15.853 57.292
 Fornecedores (Nota 11) 4.832 41.069
 Debêntures e financiamentos (Nota 12) 8.402 15.324
 Impostos e contribuições a recolher 1.689 691
 Outros passivos 930 208
Não circulante 250.668 235.747
 Provisão para contingências (Nota 15) 825 418
 PIS e COFINS diferidos (Nota 13) 36.124 32.920
 Debêntures e financiamentos (Nota 12) 213.719 202.409
Total do passivo 266.521 293.039
Patrimônio líquido (Nota 16) 227.356 193.058
 Capital social 377.642 303.011
 Prejuízos acumulados (150.286) (109.953)

Receita líquida 2017 2016
 Receita (Nota 17) 106.441 78.551
 Custo de construção (Nota 18) (144.163) (193.436)
Prejuízo Bruto (37.722) (114.885)
 Despesas gerais e administrativas 1.228 (360)
Prejuízo operacional (36.494) (115.245)
 Despesas financeiras (Nota 19) (25.767) (38.236)
 Receitas financeiras (Nota 19) 1.150 760
Receitas (despesas) financeiras, líquidas (24.617) (37.476)
Prejuízo antes do IR e da contribuição social (61.111) (152.721)
 IR e contribuição social (Nota 14) 20.778 51.925
Prejuízo líquido do exercício (40.333) (100.796)
 Prejuízo por lote de mil ações (básico e diluído) - R$ (96,46) (332,65)

2017 2016
Prejuízo líquido do exercício (40.333) (100.796)

Capital social Prej. acumulados Total
Em 1°/01/16 203.420 (9.157) 194.263
 Aumento de capital 99.591 - 99.591
 Prejuízo do exercício - (100.796) (100.796)
Em 31/12/16 303.011 (109.953) 193.058
 Aumento de capital (Nota 16) 74.631 - 74.631
 Prejuízo do exercício - (40.333) (40.333)
Em 31/12/17 377.642 (150.286) 227.356

2017 2016
Fluxos de caixa das atividades operacionais 842 (50.519)
Lucro (prejuízo) líquido do exercício (40.333)(100.796)
Ajustes de
 IR e contribuição social diferidos (Nota 14) (20.778) (51.925)
 Pis / Cofins diferido (Nota 13) 3.204 (8.908)
 Remuneração do ativo financeiro da concessão (Nota 9) 39.311 126.899
 Imobilizado 57 -
 Juros dos empréstimos 22.061 25.028
 Outros 395 399
 Movimentação nos ativos e passivos 
 Impostos a recuperar (118) (15)
 Outros ativos 24 1.072
 Clientes (Nota 7) (247) -
 Adiantamentos a fornecedores (Nota 6) 2.703 -
 Depósitos judiciais (Nota 8) (920) -
 Fornecedores (Nota 11) (36.237) (18.054)
 Partes relacionadas (Nota 10) 40.323 (19.958)
 Impostos e contribuições a recolher (Nota 14) 998 349
 Provisão para contingências (Nota 15) 407 (710)
 Outros passivos 721 240
Caixa gerado nas operações 11.571 (46.379)
 Juros pagos (10.729) (4.140)
Fluxos de caixa das atividades de investimento (73.940) (30.596)
 Ativo financeiro – construção (Nota 9) (73.940) (30.596)
Caixa Líquido Gerado pelas Atividades de Financiamento 67.293 89.586
 Amortização de principal (7.338) (10.005)
 Aumento de capital 74.631 99.591
Aumento (redução) do caixa e equiv. de caixa, líquidos (5.805) 8.471
Caixa e equiv. de caixa no início do exercício (Nota 5) 9.314 843
Caixa e equiv. de caixa no final do exercício (Nota 5) 3.509 9.314

Evandro Cavalcanti - Diretor 
Luciana Borges Araújo Amaral – Diretora Administrativa Financeira 
Juliana Silva Gomes Madureira – Contador – CRC RJ – 116377/0Relatório do auditor independente sobre as demonstrações financeiras

tas em finanças corporativas para a revisão do cálculo do valor recuperável do ativo 
financeiro de transmissão, determinado pelo desconto a valor presente, com base 
na taxa interna de retorno, da RAP e da indenização estimada. Com base em amos-
tragem para os gastos ocorridos durante o exercício, consideramos a adequação da 
classificação dos valores dos investimentos entre valores capitalizáveis no ativo fi-
nanceiro e gastos com manutenção registrados no resultado do exercício, bem 
como avaliamos a natureza desses investimentos. Adicionalmente, avaliamos as 
divulgações efetuadas pela Cia. Baseados nos resultados dos procedimentos de 
auditoria executados e nas evidências obtidas, consideramos que a mensuração e 
divulgação dos ativos financeiros da concessão é aceitável no contexto das de-
monstrações financeiras tomadas em conjunto. Projeções de resultado utilizadas na 
realização de tributos diferidos (Notas 14 e 22.9): Conforme indicado na nota expli-
cativa 14, a Cia. possui saldos de IR e contribuição social diferidos ativos relaciona-
dos a prejuízos fiscais e base negativa de contribuição social e diferenças temporá-
rias, os quais foram reconhecidos com base em estudo que contêm as projeções de 
lucro tributável futuro. Essas projeções incluem premissas referentes ao desempe-
nho da economia brasileira, prazos das projeções considerando o prazo remanes-
cente da concessão, bases tributárias e as correspondentes alíquotas de tributos, 
taxa de desconto além da premissa operacional específica referente ao valor da re-
ceita anual permitida (RAP). Focamos nossos trabalhos nas projeções de resultados 
realizadas pela administração, pois envolvem premissas e julgamentos complexos 
e subjetivos, os quais, se alterados, poderão resultar em valores substancialmente 
diferentes dos apurados pela Cia. Nossos procedimentos de auditoria incluíram, 
entre outros, o entendimento e avaliação do ambiente de controles internos do pro-
cesso de mensuração ao valor recuperável dos ativos da Cia. e para apuração e 
registro dos seus créditos tributários. Avaliamos a governança em torno desse pro-
cesso, incluindo a aprovação dos orçamentos utilizados nesse cálculo e revisões 
das equipes de especialistas em cálculos financeiros da Cia. Envolvemos nossos 
especialistas em projeções financeiras para a avaliação da razoabilidade das princi-
pais premissas operacionais e financeiras utilizadas pela administração, comparan-
do-as com previsões econômicas e setoriais disponíveis. Também testamos a coe-
rência lógica e aritmética das projeções. Com o apoio de nossos especialistas em 
temas tributários, testamos as bases de cálculo dos prejuízos fiscais, bases negati-
vas de contribuição e diferenças temporárias, confrontando-as com as escriturações 
fiscais correspondentes. Efetuamos leitura das divulgações realizadas pela admi-
nistração nas demonstrações financeiras. Nossos procedimentos de auditoria de-
monstraram que os julgamentos e as premissas utilizadas pela administração na 
projeção do resultado são razoáveis e as divulgações são consistentes com dados 
e informações obtidos. Outras informações que acompanham as demonstrações 
financeiras e o relatório do auditor: A administração da Cia. é responsável por essas 
outras informações que compreendem o Relatório da Administração. Nossa opinião 
sobre as demonstrações financeiras não abrange o Relatório da Administração e 
não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. 
Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras, nossa responsabilida-
de é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório 
está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações financeiras ou com 
nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido 
de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distor-
ção relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse 
fato. Não temos nada a relatar a este respeito. Responsabilidades da administração 
e da governança pelas demonstrações financeiras: A administração da Cia. é res-
ponsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financei-
ras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles inter-
nos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstra-
ções financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por 
fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é 
responsável pela avaliação da capacidade de a Cia. continuar operando, divulgan-
do, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional 

e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser 
que a administração pretenda liquidar a Cia. ou cessar suas operações, ou não te-
nha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os 
responsáveis pela governança da Cia. são aqueles com responsabilidade pela su-
pervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras. Responsabili-
dades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras: Nossos objetivos 
são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em 
conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por 
fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança 
razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria re-
alizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre 
detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser 
decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individual-
mente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as 
decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstra-
ções financeiras. Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas 
brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e man-
temos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e 
avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, indepen-
dentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimen-
tos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de audito-
ria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detec-
ção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de 
erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, 
falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. • Obtemos entendi-
mento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos proce-
dimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de 
expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Cia. • Avaliamos 
a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas 
contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. • Concluímos sobre 
a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade opera-
cional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevan-
te em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em 
relação à capacidade de continuidade operacional da Cia. Se concluirmos que 
existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de audi-
toria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir 
modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas 
conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data 
de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Cia. a 
não mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação 
geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divul-
gações e se essas demonstrações financeiras representam as correspondentes 
transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação 
adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, 
entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das consta-
tações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas 
nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. Dos assuntos 
que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela governança, deter-
minamos aqueles que foram considerados como mais significativos na auditoria 
das demonstrações financeiras do exercício corrente e que, dessa maneira, cons-
tituem os principais assuntos de auditoria. Descrevemos esses assuntos em nos-
so relatório de auditoria, a menos que lei ou regulamento tenha proibido divulgação 
pública do assunto, ou quando, em circunstâncias extremamente raras, determi-
narmos que o assunto não deve ser comunicado em nosso relatório porque as 
consequências adversas de tal comunicação podem, dentro de uma perspectiva 
razoável, superar os benefícios da comunicação para o interesse público. Rio de 
Janeiro, 29/03/18. PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes - CRC 
2SP000160/O-5; Maria Salete Garcia Pinheiro Contadora - CRC 1RJ048568/O-7.

Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras da Linhas de Taubaté Trans-
missora de Energia S.A. (“Cia.”), que compreendem o balanço patrimonial em 
31/12/17 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, 
das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo 
nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo 
das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras 
acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a 
posição patrimonial e financeira da Linhas de Taubaté Transmissora de Energia S.A. 
em 31/12/17, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o 
exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. 
Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasilei-
ras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com 
tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do 
auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes em 
relação à Cia., de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de 
Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho 
Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas 
conforme essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficien-
te e apropriada para fundamentar nossa opinião. Principais Assuntos de Auditoria:
Principais Assuntos de Auditoria (PAA) são aqueles que, em nosso julgamento pro-
fissional, foram os mais significativos em nossa auditoria do exercício corrente. Es-
ses assuntos foram tratados no contexto de nossa auditoria das demonstrações fi-
nanceiras individuais como um todo e na formação de nossa opinião sobre essas 
demonstrações financeiras individuais e, portanto, não expressamos uma opinião 
separada sobre esses assuntos. Valorização do Ativo Financeiro da Concessão 
(Notas 9 e 22.3.2): A Cia. possui registrado ativo financeiro, em 31/12/17 referente a 
contabilização dos investimentos inerentes a concessão de serviço público de trans-
missão de energia elétrica, cujo contrato estabelece que os ativos vinculados à infra-
estrutura devem, ao final da concessão, serem revertidos ao poder concedente 
mediante pagamento de uma indenização bem como o direito de receber caixa, 
através do mecanismo Remuneração Anual Permitida (RAP). A atualização do ativo 
financeiro compreende (i) a remuneração mensal pela taxa interna de retorno do 
projeto, determinada na época da obtenção da concessão, (ii) a atualização mone-
tária anual baseada no Índice Nacional de Preços ao Consumidor (IPCA), (iii) a capi-
talização dos custos de construção, inclusive pelo aumento da capacidade instalada 
ou melhoria de infraestrutura, e (iv) a perda do valor não recuperável devida ao 
atraso e excesso de custo da construção. A determinação da atualização do ativo 
financeiro envolve julgamento por parte da administração para (i) a segregação dos 
gastos incorridos entre custos capitalizáveis pela construção inicial e por aumento de 
capacidade instalada ou melhoria de infraestrutura, sujeitos à revisão pelo órgão 
regulador, e despesas de manutenção incorridas, que são reconhecidas no resulta-
do do exercício e (ii) a determinação da perda do valor não recuperável por atraso e 
custo de construção superior aos valores projetados quando da determinação da 
taxa interna de retorno. Devido ao grau de subjetividade envolvido no processo de 
avaliação desse ativo, a magnitude dos valores envolvidos e ao fato de que qualquer 
alteração dos julgamentos exercidos na classificação dos gastos pode impactar sig-
nificativamente as demonstrações financeiras, consideramos esse assunto signifi-
cativo para a nossa auditoria. Obtivemos o entendimento sobre o desenho e imple-
mentação dos controles chave relacionados aos investimentos com a concessão, 
incluindo os critérios para a determinação da classificação contábil entre custos ca-
pitalizados do ativo financeiro e despesas de manutenção, e dos controles de con-
clusão dos projetos e das realizações decorrentes do faturamento pela disponibiliza-
ção da infraestrutura de transmissão. Nossos procedimentos de auditoria incluíram 
também o recálculo do ativo financeiro, o confronto dos avisos de crédito emitidos 
pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico e os recebimentos com os registros 
contábeis, para as parcelas realizadas, além da análise da aplicação de aspectos do 
contrato de concessão que impactam a mensuração do ativo financeiro, tais como a 
receita anual permitida e o tempo da concessão. Envolvemos os nossos especialis-

“As demonstrações financeiras completas estão disponíveis na sede da Companhia.”

Azul: R$ 400 mi para formar empresa com ativos da Avianca Brasil
Acordo requer 
aprovação de 
órgãos reguladores 
e credores e 
conclusão do 
processo de 
recuperação 
judicial

A Azul, companhia aé-
rea brasileira, informou 
nesta segunda-feira que 
assinou uma proposta não-
vinculante no valor de US$ 
105 milhões (o equivalente 
a R$ 400 milhões) para a 
aquisição de alguns ativos 
da Avianca Brasil através 
de uma Unidade Produti-
va Isolada (UPI) de acordo 
com a Lei de Falências e 
Recuperação Judicial.

Estão incluídos ativos 
como o certificado de ope-
rador aéreo da Avianca 
Brasil, 70 pares de slots 
(direitos de pouso e decola-
gem em certos aeroportos) 
e aproximadamente 30 ae-
ronaves Airbus A320. Isso 
equivale aproximadamen-
te a 60% das operações da 
Avianca Brasil. Atualmente 
a companhia tem um total 
de 234 slots e 48 aeronaves 
em operação.

“Destacamos que o acor-
do é não-vinculante e que 
o processo de aquisição da 
UPI está sujeito à uma série 
de condições como a con-
clusão de um processo de 

diligência, a aprovação de 
órgãos reguladores e credo-
res, assim como a conclusão 
do processo de Recuperação 
Judicial”, destacou a compa-
nhia em comunicado. Segun-
do a empresa, a expectativa 
é que esse processo dure até 
três meses.

A Azul disse que manterá 
seus acionistas informados 
sobre novas informações 
relevantes a respeito desta 
transação. A empresa divul-
gará os resultados do quarto 
trimestre nesta quinta-feira, 
antes da abertura do merca-
do. Até lá, a empresa encon-
tra-se em período de silêncio. 

Recuperação judicial

A Avianca, quarta maior 
companhia aérea do país, 
está em recuperação ju-
dicial desde dezembro de 
2018. A empresa tem um 
histórico de anos de cres-
centes prejuízos e atrasos 
em pagamentos de arrenda-
mentos de aeronaves. Ape-
sar de a Avianca Brasil ser 
separada da Avianca Hol-
dings, com sede na Colôm-
bia, as empresas pertencem 
a um mesmo grupo, do em-
presário boliviano German 
Efromovich.

Em janeiro, a Avianca 
contratou a consultoria Ga-
leazzi & Associados para 
ajudar a encontrar recursos 
e eventualmente um com-
prador. Os principais cre-
dores da companhia aérea 
são as empresas de leasing 
de aviões Aircastle e GE 
Capital Aviation Services. 
Até então não há indícios 
de avanços uma vez que há 
dois meses os salários dos 

pilotos e comissários da 
empresa estão em atraso. 
Na semana passada, inclu-
sive, trabalhadores do Sin-
dicato Nacional dos Aero-
nautas (SNA) se reuniram 
e estabeleceram o prazo até 
esta quarta-feira (13) para 
que a empresa se posicione 
antes de um novo encontro 
para discutir uma eventual 
paralisação.

Na última quinta-feira (7), 
um voo da Avianca que se-
guia de Guarulhos (SP) para 
Miami teve a rota desviada 
para San Juan, na ilha caribe-
nha de Porto Rico. Em nota, 
a companhia disse que o 
avião, um Airbus A330, “fez 
um pouso técnico”, mas não 
detalhou as razões do proce-
dimento.

Sobre a transação com a 
Azul, a opinião da Avian-
ca é que os ativos da UPI 
devem ser colocados em 
leilão, do qual outros in-
teressados podem parti-
cipar. Não foi informado 
se a proposta incluiria a 
transferência das dívidas 
da Avianca. 

Em comunicado, a Avian-
ca informou que a prioridade 
das negociações entre com a 
Azul é fazer com que passa-
geiros e funcionários tenham 
seus direitos garantidos e 
que as operações não sofram 
alterações.

Plano de recuperação

Entre o fim de 2016 e se-
tembro de 2018, os passivos 
da Avianca Brasil para em-
presas de leasing de aerona-
ves quintuplicaram para R$ 
415 milhões, de acordo com 
as demonstrações financeiras 

da empresa. Em comunicado 
nesta segunda-feira, a Avian-
ca informou que a revisão 
de seu plano de recuperação 
judicial será apresentada nos 
próximos dias, com a nova 
estrutura da empresa, que 
terá como foco suas rotas es-
tratégicas.

“Com isso, Avianca Brasil 
se tornará mais forte e viável 
para enfrentar a atual con-
juntura do mercado brasi-
leiro”, informou. A Avianca 
também declarou que preten-
de realizar a assembleia ge-
ral de credores o “mais breve 
possível” e reforçou que se-
gue operando normalmente.

Expectativa

O negócio com a Avianca 
faz parte dos planos da Azul 

de alcançar novos voos do 
ponto de vista financeiro. 
O próximo balanço deve 
apontar que rumos serão 
esses. Lembrando que no 
terceiro trimestre, divulga-
do em novembro de 2018, a 
Azul reportou lucro líquido 
de R$ 116,6 milhões, uma 
queda de 41,5% em relação 
ao mesmo período do ano 
anterior.

A volatilidade cambial e 
os preços de combustível 
foram apontados pela com-
panhia como os “vilões” 
pelo resultado morno. Já o 
resultado operacional me-
dido pelo lucro antes de ju-
ros, impostos, depreciação 
e amortização, mais custos 
com leasing de aeronaves 
(Ebitdar, na sigla em inglês) 
atingiu R$ 675,4 milhões 

no período de julho a se-
tembro, acréscimo de 7,6% 
na mesma comparação, en-
quanto a margem Ebitdar 
teve queda de 27,7%, ante 
31,5% no terceiro trimestre 
de 2017.

A Azul realiza 821 voos 
diários para 110 destinos. 
Com uma frota operacional 
de 123 aeronaves e mais de 
11.000 funcionários, a com-
panhia possui 220 rotas em 
31 de dezembro de 2018. 
Em 2018 a Azul conquistou 
o prêmio de melhor compa-
nhia aérea da América Latina 
pelo TripAdvisor Travelers’ 
Choice e pela Kayak Flight 
Hacker Guide, e também foi 
eleita a melhor companhia 
aérea regional da América do 
Sul pelo oitavo ano consecu-
tivo pela Skytrax. 

Azul realiza 821 voos diários para 110 destinos



Ações da Boeing tem maior 
queda desde atentados de 2001

O acidente com um Boeing 737 Max 8 na Etiópia pro-
vocou uma desvalorização máxima de 13,49% nas ações 
da Boeing; depois as perdas foram reduzias para 11,2% na 
bolsa de Nova York. Essa foi a maior baixa registrada des-
de o dia 17 de setembro de 2001, após os atentados contra 
o World Trade Center. E isso significou que o valor de 
mercado da Boeing diminuiu US$ 32,2 bilhões em apenas 
um único pregão. Agora, dúvidas são levantadas quanto à 
segurança da aeronave. Para uns, o design do Boeing 737 
Max tem falhas perigosas, e para outros, existem semel-
hanças entre os acidentes da Lion Air e da Ethiopian Air-
lines. Essas, no entanto, serão esclarecidas, pois a com-
panhia etíope anunciou que conseguiu recuperar as duas 
caixas-pretas no meio dos destroços.

Após o desastre, as autoridades chinesas proibiram 
as companhias aéreas da China de utilizar suas 96 aero-
naves desse tipo e que representam cerca de 20% da 
frota mundial da aeronave. A utilização dos 737 Max 
8 também está proibida na Etiópia e na Indonésia, e a 
Coreia do Sul estuda essa possibilidade, embora a Eas-
ter, sua companhia aérea, tenha apenas duas aeronaves 
deste modelo.

Gol é do contra
A Gol tem sete aeronaves 737 Max 8 voando em 

rotas internacionais. A empresa já avisou que não vai 
paralisar as atividades desses aviões. Mas o procon 
mandou deixar os aviões em solo. Resultado, enquanto 
o Ibovespa subia 2%, as ações da Gol caiam 3,8%. No 
final da tarde tiveram pequena recuperação, e as perdas 
foram reduzidas para 2,48%.

Azul vai desembolsar US$ 105 mi
A Azul comunicou ao mercado ter assinado proposta 

não-vinculativa no valor de US$ 105 milhões para ad-
quirir certos ativos da Avianca Brasil através de uma 
Unidade Produtiva Isolada (UPI) de acordo com a Lei 
de Falências e Recuperação Judicial. Isso inclui 70 
pares de slots (em Congonhas, Santo Dumont e Guarul-
hos) e aproximadamente 30 aeronaves Airbus A320. A 
aquisição da UPI está sujeita a uma série de condições 
como a conclusão de um processo de diligência, com 
a aprovação de órgãos reguladores e credores, assim 
como a da recuperação judicial. Isso deve durar três 
meses. As ações da Azul subiram 5,8%.

Pode isso, Arnaldo?
A Avianca Brasil, fundada por Germán Efromovich, 

tentou comprar a TAP em 2015, mas em dezembro entrou 
com um pedido de proteção contra credores. Depois de 
estar negociando a venda de ativos no Brasil com a Azul, 
sem slots e sem aviões, Efromovich declarou, no último 
domingo, que sua empresa e a TAP podem alcançar um 
elevado nível de sinergias caso vença a privatização da 
companhia aérea portuguesa. Mais dura que um coco, na 
última sexta-feira, a Avianca melhorou sua proposta para 
a aquisição de 61% do capital da TAP, num processo de 
privatização que o governo pode fechar já na reunião do 
Conselho de Ministros da próxima quinta-feira. A propósi-
to, o BNDES não concede mais empréstimos sem profun-
da análise;

Brasileiros são donos da TAP?
Uma das coisas mais confusas que existe na atuali-

dade é a complexidade das composições acionárias e 
a falta de esclarecimentos, apesar de a Azul ser uma 
empresa de capital aberto. Em algum lugar consta que 
David Neeleman é o controlador do consórcio Atlantic 
Gateway, que detém 45% da TAP. Parece que a Azul 
não tem nada com isso. Em outros surge a complicada 
informação de que houve a criação de uma joint ven-
ture, com a participação brasileira, chinesa e do gov-
erno português. Bem, se o Efromovich ganhar, a TAP 
será brasileira?
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO
PROFESSORES DA ALIANÇA FRANCESA 
 Pelo presente edital ficam convocados todos os professores da Associação de 
Cultura Franco-Brasileira Alliance Française RJ, associados ou não do Sindicato, a 
comparecerem à Assembleia Setorial Extraordinária que se realizará no dia 23 de 
março de 2019, às 13h em primeira convocação e às 13h30 em segunda e última 
convocação, no auditório do Sinpro-Rio, sito na Rua Pedro Lessa, 35, 2º andar, Cen-
tro, Rio de Janeiro, RJ, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:
  
1- aprovação da pauta de reivindicações a ser encaminhada à direção da Alliance 
Française, com vistas à abertura do processo de negociação coletiva para a data-
-base de 2019;
2- deliberar, dentre os itens da pauta, sobre contribuições ao Sindicato, de nature-
za econômica autorizando o desconto em folha; 
3- autorizar a diretoria a promover o processo de negociação coletiva, celebrar 
acordo coletivo, bem como autorizar a adoção das medidas judiciais para preser-
vação da data-base através da instauração de protesto judicial e do Dissídio Cole-
tivo, podendo no mesmo celebrar acordo;
4- discutir e decidir sobre aspectos da campanha salarial e formas de con-
vencimento ao bom desenvolvimento do processo negocial;
5- debater outros assuntos ligados à negociação coletiva da data-base.
 Esta convocação é feita na forma do estatuto da entidade, notadamen-
te quanto ao quorum de deliberação. 

Rio de Janeiro, 12 de março de 2019
Oswaldo Teles - Presidente

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA 

     Pelo presente edital ficam convocados todos os professores da Educação Básica 
(Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio), com exercício do magistério 
nas Escolas, bem como nos estabelecimentos ou nas instituições de ensino deste 
seguimento no Município do Rio de Janeiro, associados ou não ao Sindicato dos 
Professores do Município do Rio de Janeiro e Região – SINPRO-RIO, a comparecerem à 
Assembleia Setorial Extraordinária que se realizará no dia 16 de março de 2019, às 10h 
em primeira convocação, e às 10h30  em segunda e última convocação, com qualquer 
número de presentes, no auditório da Sede do Sindicato dos Professores, sito a Rua 
Pedro Lessa, nº 35, 2º andar - Centro - RJ, para deliberarem sobre a seguinte Ordem 
do Dia:

         1 - aprovar a pauta de reivindicações a ser encaminhada à direção do Sindicato 
dos Estabelecimentos de Ensino (Sinepe-Rio), com vistas à abertura do processo de 
negociação coletiva para data-base de 2019;
 2- deliberar, dentre os itens da pauta, sobre contribuições ao Sin-
dicato, de natureza econômica autorizando o desconto em folha;  
 3 – autorizar a diretoria a promover o processo de negociação coletiva, celebrar 
convenção coletiva, bem como autorizar a adoção de medidas  judiciais para preser-
vação da data-base por meio da instauração de protesto judicial e Dissídio Coletivo, 
podendo celebrar acordo no Dissídio;
 4 – discutir e decidir sobre aspectos da campanha salarial e formas de 
convencimento para o bom desenvolvimento do processo negocial;
 5 – debater outros assuntos ligados à negociação coletiva corresponden-
te à data-base.
      Esta convocação é feita na forma do Estatuto da entidade notadamente 
quanto ao quorum de deliberação.

Rio de Janeiro, 27 de fevereiro de 2019
Oswaldo Teles - Presidente

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
PROFESSORES DA CULTURA INGLESA 

 Pelo presente edital ficam convocados todos os professores da SOCIEDADE 
BRASILEIRA DE CULTURA INGLESA S.A., associados ou não ao Sindicato, a compa-
recerem à Assembleia Setorial Extraordinária que se realizará no dia 22 de março 
de 2019, às 17h30 em primeira convocação e às 18h em segunda e última convo-
cação, no auditório do Sindicato dos Professores, sito na Rua Pedro Lessa, 35, 2º 
andar, Centro, Rio de Janeiro, RJ, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:
 
1- aprovação da pauta de reivindicações a ser encaminhada à direção do estabele-
cimento, com vistas à abertura do processo de negociação coletiva para data-base 
de 2019; 
2- deliberar, dentre os itens da pauta, sobre contribuições ao Sindicato, de nature-
za econômica autorizando o desconto em folha; 
3- autorizar a diretoria a promover o processo de negociação coletiva, ce-
lebrar acordo coletivo, bem como autorizar a adoção das medidas judiciais 
para preservação da data-base através da instauração de protesto judicial e 
do Dissídio Coletivo, podendo no mesmo celebrar acordo; 
4- discutir e decidir sobre aspectos da campanha salarial e formas de con-
vencimento ao bom desenvolvimento do processo negocial; 
5- outros assuntos ligados à negociação coletiva de data-base. 
 Esta convocação é feita na forma do estatuto da entidade, notadamen-
te quanto ao quorum de deliberação. 

Rio de Janeiro, 12 de março de 2019
Oswaldo Teles - Presidente

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
PROFESSORES DO IBEU 

 Pelo presente edital ficam convocados todos os professores do INSTITUTO 
BRASIL-ESTADOS UNIDOS (IBEU), associados ou não ao Sindicato, a comparecerem 
à Assembleia Setorial Extraordinária que se realizará no dia 22 de março de 2019, 
às 17h30 em primeira convocação e às 18h em segunda e última convocação, no 
auditório do Sinpro-Rio, sito na Rua Pedro Lessa, 35, 2º andar, Centro, para delibe-
rarem sobre a seguinte Ordem do Dia:
 
1- aprovação da pauta de reivindicações a ser encaminhada à direção do IBEU, 
com vistas à abertura do processo de negociação coletiva para a data-base de 
2019;
2- deliberar, dentre os itens da pauta, sobre contribuições ao Sindicato, de nature-
za econômica autorizando o desconto em folha; 
3- autorizar a diretoria a promover o processo de negociação coletiva, celebrar 
acordo coletivo, bem como autorizar a adoção das medidas judiciais para preser-
vação da data-base através da instauração de protesto judicial e do Dissídio Cole-
tivo, podendo no mesmo celebrar acordo;
4- discutir e decidir sobre aspectos da campanha salarial e formas de con-
vencimento ao bom desenvolvimento do processo negocial;
5- outros assuntos ligados à negociação coletiva de data-base.
 Esta convocação é feita na forma do estatuto da entidade, notadamen-
te quanto ao quorum de deliberação. 

Rio de Janeiro, 12 de março de 2019
Oswaldo Teles - Presidente

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
PROFESSORES  DA  EDUCAÇÃO SUPERIOR
 

 Pelo presente edital ficam convocados todos os professores do Ensino Universitário 
dos municípios do Rio de Janeiro, Itaguaí, Seropédica e Paracambi, associados ou não 
ao Sindicato, a comparecerem à Assembleia Setorial Extraordinária, que se realizará dia 
23 de março de 2019, às 14h em primeira convocação, e às 14h30 em segunda e última 
convocação, no auditório do Sindicato dos Professores, sito na Rua Pedro Lessa, nº 35 – 
2º andar, Centro-RJ, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:

 1 - aprovar a pauta de reivindicações a ser encaminhada à direção do Sindica-
to das Entidades Mantenedoras dos Estabelecimentos de Ensino Superior, SEMERJ, 
com vistas à abertura do processo de negociação coletiva para data-base de 2019;
 2- deliberar, dentre os itens da pauta, sobre contribuições ao Sindicato, de 
natureza econômica autorizando o desconto em folha; 
 3 – autorizar a diretoria a promover o processo de negociação coletiva, celebrar 
convenção coletiva, bem como autorizar a adoção de medidas  judiciais para preser-
vação da data-base por meio da instauração de protesto judicial e Dissídio Coletivo, 
podendo celebrar acordo no Dissídio;
 4 – discutir e decidir sobre aspectos da campanha salarial e formas de 
convencimento para o bom desenvolvimento do processo negocial;
 5 – debater outros assuntos ligados à negociação coletiva corresponden-
te à data-base.

Esta convocação é feita na forma do estatuto da entidade, notadamente 
quanto ao quórum de deliberação.

Rio de Janeiro, 12 de março de 2019
Oswaldo Teles - Presidente

Taurus tenta encerrar processo judicial nos EUA
Montante 
estimado para o 
acordo preliminar 
envolve de US$ 7,1 
mi a US$ 7,9 mi

A Taurus comunicou ao 
mercado nesta segunda-feira 
que assinou acordo final com 
autoridades norte-americanas 
para encerrar processo nos 
Estados Unidos relacionado 
aos produtos da fabricante de 
armas brasileira. Um acordo 
preliminar havia sido acertado 
pela empresa em janeiro, en-
volvendo “custos para a com-
panhia no montante estimado 
de US$ 7,1 milhões a US$ 7,9 
milhões”, relacionados a cus-
tas processuais, indenizações 
e honorários dos advogados 
dos autores do processo que 
cita “supostos defeitos” apre-
sentados por revólveres da 

marca Rossi. O acordo final 
ainda precisa ser homologado 
pela justiça dos EUA, infor-
mou a Taurus.

A empresa - que ganhou 
conhecimento do grande 
público desde a campanha 
eleitoral do atual governo, 
cuja plataforma política é de 
reforço na área de seguran-
ça pública e de liberalização 
do porte de armas no país - 
movimentou diariamente em 
2018 um volume aproxima-
do de R$ 45 milhões.

Aliás, uma das pautas 
mais discutidas pelo presi-
dente Jair Bolsonaro durante 
as eleições foi a revogação 
do Estatuto do Desarma-
mento, o que facilitaria o 
acesso do cidadão às armas 
de fogo para defesa pessoal 
e patrimonial. Desta forma, 
os investidores passaram a 
enxergar uma oportunidade 
de lucro ao investirem nas 
ações da empresa que atua 
com hegemonia no Brasil.

Maior empresa fabrican-
te de armamento portátil do 
país, a Taurus viu então suas 

ações a partir do segundo 
semestre de 2018 subiram 
expressivamente. Nas pri-
meiras duas semanas de se-
tembro, por exemplo, a em-
presa passou de companhia 
com volume inexpressivo na 
bolsa ao ranking de ativos 
mais negociados do país. A 
empresa movimentou dia-
riamente um volume apro-
ximado de R$ 45 milhões, 
e mais de um milhão de ne-
gócios fechados em pregão. 
As ações ordinárias FJTA3 
saltaram de R$ 1,50 para 
R$15,50, quase 1000% de 
valorização.

Reestruturação

O ano de 2018 marcou 
mudanças na história da 
Taurus, tanto assim que a 
empresa conseguiu rene-
gociar suas dívidas com os 
principais credores, incluin-
do alongamento de cinco 
anos, sendo um de carência, 
e juros 50% menores. Além 
disso, houve a disponibili-
zação para venda de ativos 

e negócios não operacionais, 
como a descontinuidade da 
operação de capacetes e o 
terreno da antiga planta em 
Porto Alegre.

Com 84% das vendas 
destinadas à exportação, 
em especial ao mercado 
norte-americano, a Taurus 
iniciou em abril de 2018 
a construção de uma nova 
fábrica nos EUA, que pos-
sibilitará um importante 
incremento na produção 
local, aproveitando os be-
nefícios operacionais, co-
merciais, fiscais e logísti-
cos oferecidos pelo estado 
da Georgia.

Sediada em São Leopol-
do, no Rio Grande do Sul, 
a Taurus emprega mais de 
1.800 pessoas no país e ex-
porta para mais de 85 paí-
ses. A companhia é a líder 
mundial na fabricação de 
revólveres e uma das maio-
res produtoras de pistolas do 
mundo, além de ser a quar-
ta marca mais vendida no 
exigente mercado Norte 
Americano.

EDP Portugal investirá US$ 7 bi em energias renováveis
Companhia 
também fará 
apresentação 
de um plano de 
venda de ativos 
nesta terça-feira 

A elétrica EDP Portugal 
comunicou na madrugada de 
domingo para segunda-feira 
que o Conselho de Adminis-
tração Executivo da empre-
sa vai apresentar ao mercado 
nesta terça-feira um reforço do 
investimento em renováveis 
de US$ 7 bilhões. Além disso, 
a companhia apresentará um 
plano de alienação de ativos, 
segundo comunicado emitido 
à Comissão do Mercado de 
Valores Mobiliários (CMVM). 
A informação foi comunicada 
pela agência Lusa e no portal 

do jornal Público.
O Grupo EDP tem atual-

mewntee uma presença forte 
no panorama energético mun-
dial, estando presente além de 
Portugal, na Espanha, Fran-
ça, Estados Unidos, Reino 
Unido, Itália, Bélgica, Poló-
nia, Roménia, Brasil, Cana-
dá, México, Angola e China, 
contando com cerca de 10 mi-
lhões de clientes e 12 mil co-
laboradores em todo o mundo.   

Em fevereiro, o fundo 
norte-americano Elliot, do 
investidor especulativo Paul 
Singer, acionista com menos 
de 3% da EDP Portugal, suge-
riu à venda da EDP Energias 
do Brasil. A gestora declarou 
que não considera um ativo 
estratégico, apesar de reco-
nhecer que é atrativo por seu 
crescimento ser em cima de 
demanda e eletrificação no 
país. A EDP Brasil não é líder 
nos segmentos em que atua no 
Brasil, por limitações de capi-
tal. A companhia detém inves-
timentos no setor de energia, 

ativos de geração, comercia-
lização e distribuição em 11 
estados brasileiros.

O fundo Elliot enviou uma 
carta à gestão da EDP pedin-
do uma série de exigências, 
entre as quais a venda de ati-
vos e a aposta em renováveis. 
“Isto, num contexto em que 
ainda decorre a oferta públi-
ca de ações (OPA) dos chi-
neses da China Three Gorges 
(CTG) sobre a totalidade do 
capital da empresa liderada 
por António Mexia. E nas 
vésperas de serem apresenta-
dos os resultados de 2018”, 
lembrou o Público.

Lançada em maio de 2018, a 
proposta da CGT envolve o pa-
gamento de 3,26 euros por ação 
da EDP, o que subavalia o po-
tencial de crescimento da com-
panhia. Com a posse de 2,9% 
das ações da EDP, o fundo criou 
um site defendendo “um futuro 
melhor” para a companhia em 
relação à oferta da CGT, que 
não atenderia o melhor interes-
se da investida.    

“Na visão da gestora Elliot, 
a proposta da CGT, se real-
mente acontecer, deixará a 
companhia mais fraca, e instá-
vel, e com um portfólio menos 
atrativo e oportunidades me-
nores de crescimento”, desta-
cou um documento publicado 
no site.  Os órgãos sociais da 
EDP, Conselho de Administra-
ção Executivo (CAE) e Conse-
lho Geral de Supervisão (CGS), 
se reuniram nesta segunda-feira 
para discutir e deliberar sobre o 
conteúdo do ‘Strategic Upda-
te’ (atualização da estratégia) 
para o período 2019-2022, a ser 
apresentado ao mercado nesta 
terça-feira.

De acordo com o mesmo 
documento, “a proposta que 
o CAE submeterá ao CGS 
contempla, em termos gené-
ricos, propõe um reforço do 
investimento em renováveis 
e um plano de alienação de 
ativos”. Os detalhes sobre o 
plano estratégico da empre-
sa serão disponibilizados na 
apresentação ao mercado.
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Nota
Controladora Consolidado

2017 2016 2017 2016(reclas.)
Ativo 2.159.979 2.360.234 5.392.945 5.704.476
Circulante 20.622 26.493 527.638 544.606
Caixa e equivalente de caixa 4 72 2.307 26.764 34.100
Contas a receber - Clientes 5 147 1.060 55.183 60.021
Ativo financeiro - Concessão 9 - 404.313 413.259
Adiantamentos fornecedores 10 191 191 2.068 4.746
Despesas antecipadas 7 17 1 785 944
Dividendos a receber 2.842 2.782 2.842 2.782
Partes relacionadas 11 - 3.659 - 3.659
Impostos e contribuições sociais 8 14.453 13.578 25.283 18.748
Outros créditos 2.900 2.915 10.400 6.347
Não circulante 2.139.357 2.333.741 4.865.307 5.159.870
Ativo financeiro - Concessão 9 - - 4.568.233 4.601.425
Caixa restrito 6 857 6.639 36.470 39.450
Títulos de renda fixa - - 39 9.050
Partes relacionadas 11 7.866 48 7.866 57.224
Adiantamentos a fornecedores 10 - - 11.192 10.463
IR e CS diferidos 19 - - 77.419 56.641
Depósitos judiciais 12 - - 13.771 12.427
Outros créditos 13 5.056 - 5.056 -
Investimentos 13 2.125.510 2.326.947 98.082 323.943
Intangível 14 - - 35.845 38.234

2.139.289 2.333.634 4.853.973 5.148.857
Imobilizado 68 107 11.334 11.013
Passivo e patrimônio líquido 2.159.979 2.360.234 5.392.945 5.704.476
Circulante 145.564 35.955 451.526 457.380
Fornecedores 15 1.526 137 34.557 65.153
Debêntures e financiamentos 16 30.768 34.855 351.620 328.089
Impostos e contrib. sociais 8 936 963 34.568 27.991
Taxas regulamentares - - 2.972 4.317
Partes relacionadas 11 110.864 - 18.830 16.109
Provisões 17 - - 149 9.439
Outras contas a pagar 1.470 - 8.830 6.282
Não circulante 358.798 211.296 3.019.356 2.971.010
Dividendos a pagar 18 250.000 - 250.000 -
PIS eCOFINS diferidos 20 - - 454.730 456.918
IR e CS diferidos 19 5.189 5.460 371.667 368.571
Partes relacionadas 11 - 49.950 - 49.566
Debêntures e financiamentos 16 102.182 151.508 1.880.380 2.059.864
Provisões 17 1.427 4.378 62.579 36.091
Patrimônio líquido 18 1.655.617 2.112.983 1.922.063 2.276.086
Atrib. aos acionistas da Controladora
Capital social 1.608.618 1.608.618 1.608.618 1.608.618
Reserva legal 25.033 25.033 25.033 25.032
Ajuste de avaliação patrimonial 4.660 3.721 4.660 3.721
Reserva especial de dividendos 17.306 475.611 17.306 475.611

1.655.617 2.112.983 1.655.617 2.112.982
Participação de minoritários - - 266.446 163.104

Balanço Patrimonial findos em 31/12 (Em MR$)
Controladora Consolidado

Nota 2017 2016 2017
(reclas. 

2016
Receita operacional líquida 21 - - 420.257 749.812
Custo dos bens construídos e 
serviços prestados 22 - - (191.260) (228.756)
Lucro bruto - - 228.997 521.056
Despesas operacionais (166.022 ) (13.086) 3.033 412.190
Gerais e administrativas 22 (5.809) (13.086) (65.751) (108.866)
Outras despesas 22 (160.213) - (160.213) -
Receitas (despesas) 
financeiras, líquidas 23 (23.991) (30.380) (219.427) (277.260)
Receitas financeiras 1.458 7.795 7.642 14.952
Despesas financeiras (25.449) (38.175) (227.069) (292.212)
Result. de equiv. patrimonial 13 (18.292) 107.002 2.865 23.387
Resultado antes do IR e da 
contribuição social (208.305) 63.536 (213.529) 158.317
I.R. e contribuição social 19 - - 6.905 (74.596)
Lucro líquido (prej.) do exercício (208.305) 63.536 (206.624) 83.720
Atribuível a: Acionistas da Cia. - - (208.305) 63.536
Participação dos não controladores - - 1.681 20.184

- - (206.624) 83.720
(Prejuízo)/lucro básico e diluído 
por lote de mil ações (R$) (129,49) 39,50 (107,50) 36,78

Demonstração do Resultado findos em 31/12 (Em MR$)

Controladora Consolidado
2017 2016 2017 2016

Prejuízo (lucro) líquido do exercício (208.305) 63.536 (206.624) 83.720
 Particip. no result. abrangente de investidas 940 3.797 940 3.797
Total do result. abrangente do exercício (207.365) 67.333 (205.684) 87.517
Atribuível a: Acionistas da Cia. 1.681 20.184
 Participação dos não controladores (204.003) 67.333

Demonstração do Resultado Abrangente findos em 31/12 (Em MR$)

Reserva Lucros Ajuste de Participação Total do
Capital Reserva especial de (prejuízos) avaliação dos não patrimônio
social legal dividendos acumulados patrimonial Total controladores líquido

Em 31/12/15 1.501.084 21.855 415.252 - (76 ) 1.938.115 46.382 1.984.497
Aumento de capital (Nota 18) 107.534 - - - - 107.534 69.461 176.995
Participação no resultado abrangente de investidas - - - - 3.797 3.797 27.077 30.874
Lucro do exercício - - - 63.536 - 63.536 20.184 83.720
Destinação do resultado: Reserva legal - 3.177 - (3.177) - - - -
 Dividendos retidos (Nota 18.3) - - 60.359 (60.359) - - - -
Em 31/12/16 1.608.618 25.032 475.611 - 3.721 2.112.982 163.104 2.276.086
Aumento de capital (Nota 18) - - - - - - 67.077 67.077
Participação no resultado abrangente de investidas - - - - 940 940 34.584 35.524
Dividendos aprovados de lucros anteriores - - (250.000) - - (250.000) - (250.000)
Prejuízo do exercício - - - (208.305 ) - (208.305) 1.681 (206.624)
Destinação do result.: Reserva especial de dividendos - - (208.305) 208.305 - - - -
Em 31/12/17 1.608.618 25.032 17.306 - 4.661 1.655.617 266.446 1.922.063

Demonstração das mutações no patrimônio líquido (Em MR$, exceto quando indicado de outra forma)

Fluxos de caixa das atividades 2017 2016 2017 2016
operacionais (34.369) (38.131) (298.180)(262.259)
Prejuízo (lucro) líquido do exercício (208.305) 63.536(206.624) 83.720
Ajustes para reconciliar o resultado do 
período com o caixa gerado pelas (aplica-
do nas) atividades operacionais
IR e contribuição social (Nota 19) (271) (271) (13.308) 70.277
Equivalência patrimonial (Nota 13) 18.292 (107.002) (2.865) (23.387)
PIS / COFINS diferidos (Nota 20) - - (2.187) 23.740
Remuneração do ativo financeiro da 
concessão (Nota 9) - - (286.028)(581.573)
Juros dos empréstimos 25.577 37.670 215.581 271.346
Perda valor justo - Impairment (Nota 2.1 a)         - 33 37.489
Provisões (Nota 17) (2.951) 395 16.371 23.140
Outras despesas financeiras 379 379 2.341 3.600
Amortização 2.389 2.390 2.389 2.390
Depreciação 39 50 720 571
Result. da alienação de control. (Nota 22) 160.213 - 160.213 -

Movimentação nos ativos e passivos operac.
Concessionárias e permissionárias (Nota 5)      913 (337) 6.998 (13.283)
Impostos a recuperar (Nota 8) (875) (2.101) (4.519) (1.820)
Dividendos a receber - (2.016) - -
Despesas antecipadas (Nota 7) (16) 1 159 160
Adiantamentos a fornecedores (Nota 10) - (7) 1.949 25.676
Depósitos judiciais (Nota 12) - - (1.344) (559)
Outros ativos (5.056) - (6.306) (2.970)
Fornecedores (Nota 15) 1.389 (451) (32.756) (38.200)
Taxas regulamentares - - (1.346) 539
Partes relacionadas (Nota 11) - - (51.857) (20.617)
Impostos e contrib. a recolher (Nota 8) (27) (60) 5.258 (2.067)
Outros passivos 1.470 2 3.961 209
Caixa aplicado nas ativid. operacionais (6.840) (7.824) (193.167)(141.619)
IRPJ e CSLL pagos - - (4.373)
Juros pagos (27.529) (30.309) (100.640)(120.640)
Fluxos de caixa das ativ. de invest. 27.219 (989) 405.230 384.911
Ativo financeiro - concessão (Nota 9) - - (73.940) (32.080)
Ativo financeiro - recebimento (Nota 9) - - 402.105 356.879
Investimento em sociedades controladas e 
coligadas (Nota 13) (87.468)(108.766) - -
AFAC - 21.630 - -
Valor recebido da venda de controladas 68.460 - 68.460 -
Caixa restrito (Nota 6) 5.782 10.298 2.980 4.219
Partes relacionadas (Nota 11) - - 379 56.124
Títulos de renda fixa 15 (35) 9.026 61
Adições do imobilizado - (3.780) (292)
Dividendos recebidos de coligadas (Nota 13)    40.430 75.884 - -
Fluxos de cxa das ativ. de financiamentos 4.915 19.549(114.386)(127.892)
Ingressos de emprést./debêntures (Nota 16)                    - - 74.650 10.000
Pagamento de empréstimos (Nota 16) (51.840) (13.544) (242.964)(170.986)
Dividendos - - (2.827) -
Partes relacionadas (Nota 11) 56.755 (74.441) 56.755 (74.441)
Aumento de capital - 107.534 - 107.535
Redução líq. do saldo de caixa e equiv. (2.235) (19.571) (7.336) (5.240)
Cxa e equiv. de cxa no início do exerc.(Nota 4) 2.307 21.878 34.100 39.340
Cxa e equiv. de cxa no final do exerc. (Nota 4) 72 2.307 26.764 34.100
Redução líq. de cxa e equiv. de caixa (2.235) (19.571) (7.336) (5.240)

Demonstração dos fluxos de caixa findos em 31/12 (Em MR$)

Opinião com ressalva. Examinamos as demonstrações financeiras individuais da 
Isolux Energia e Participações S.A. (“Cia.”), que compreendem o balanço patrimo-
nial em 31/12/17 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abran-
gente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício 
findo nessa data, assim como as demonstrações financeiras consolidadas da Isolux 
Energia e Participações S.A. e suas controladas (“Consolidado”), que compreen-
dem o balanço patrimonial consolidado em 31/12/17 e as respectivas demonstra-
ções consolidadas do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patri-
mônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as 
correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas con-
tábeis. Em nossa opinião, exceto pelos possíveis efeitos do assunto descrito na se-
ção a seguir intitulada “Base para opinião com ressalva”, as demonstrações finan-
ceiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevan-
tes, a posição patrimonial e financeira da Isolux Energia e Participações S.A. e da 
Isolux Energia e Participações S.A. e suas controladas em 31/12/17, o desempenho 
de suas operações e os seus respectivos fluxos de caixa, bem como o desempenho 
consolidado de suas operações e os seus fluxos de caixa consolidados para o exer-
cício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. 
Base para opinião com ressalva. Conforme mencionado na Nota 11 às demonstra-
ções financeiras, em 2017 a Cia. adquiriu créditos a receber da controlada Linhas de 
Taubaté Transmissora de Energia S.A., decorrente de adiantamentos efetuados à 
Cia. Isolux Projetos e Instalações S.A., uma Cia. do Grupo Isolux Corsán, que en-
contra-se em recuperação extrajudicial, para compensar com passivos que a Cia. 
possuia com essa mesma empresa. O saldo a receber remanescente desse encon-
tro de contas em 31/12/17 é de R$ 7.866 mil. Não obtivemos evidência de auditoria 
apropriada quanto a natureza do valor adiantado e tampouco a necessidade ou não 
de se registrar baixa por impairment. Consequentemente, não foi praticável determi-
nar se algum ajuste seria necessário nas demonstrações financeiras individuais e 
consolidadas da Cia., caso as referidas evidências de auditoria tivessem sido obti-
das. Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e interna-
cionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, 
estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela 
auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas”. Somos inde-
pendentes em relação à Cia. e suas controladas, de acordo com os princípios éticos 
relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas 
profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com 
as demais responsabilidades éticas conforme essas normas. Acreditamos que a 
evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opi-
nião com ressalva. Principais Assuntos de Auditoria. Principais Assuntos de Audito-
ria (PAA) são aqueles que, em nosso julgamento profissional, foram os mais signifi-
cativos em nossa auditoria do exercício corrente. Esses assuntos foram tratados no 
contexto de nossa auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolida-
das como um todo e na formação de nossa opinião sobre essas demonstrações fi-
nanceiras individuais e consolidadas e, portanto, não expressamos uma opinião 
separada sobre esses assuntos. Valorização do Ativo Financeiro da Concessão 
(notas explicativas 9 e 26.4 item (v)). Determinadas controladas da Cia. possuem 
registrado ativo financeiro, em 31/12/17 referente a contabilização dos investimen-
tos inerentes a concessão de serviço público de transmissão de energia elétrica, 
cujos contratos estabelecem que os ativos vinculados à infraestrutura devem, ao fi-
nal da concessão, serem revertidos ao poder concedente mediante pagamento de 
uma indenização bem como o direito de receber caixa, através do mecanismo Re-

Relatório do auditor independente sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas

evidências obtidas, consideramos que a mensuração e divulgação dos ativos finan-
ceiros da concessão é aceitável no contexto das demonstrações financeiras toma-
das em conjunto. Nossos procedimentos de auditoria incluíram, entre outros, o en-
tendimento e avaliação do ambiente de controles internos do processo de mensura-
ção ao valor recuperável dos ativos da controlada e para apuração e registro dos 
seus créditos tributários. Avaliamos a governança em torno desse processo, incluin-
do a aprovação dos orçamentos utilizados nesse cálculo e revisões das equipes de 
especialistas em cálculos financeiros da controlada. Envolvemos nossos especialis-
tas em projeções financeiras para a avaliação da razoabilidade das principais pre-
missas operacionais e financeiras utilizadas pela administração, comparando-as 
com previsões econômicas e setoriais disponíveis. Também testamos a coerência 
lógica e aritmética das projeções. Com o apoio de nossos especialistas em temas 
tributários, testamos as bases de cálculo dos prejuízos fiscais, bases negativas de 
contribuição e diferenças temporárias, confrontando-as com as escriturações fiscais 
correspondentes. Efetuamos leitura das divulgações realizadas pela administração 
nas demonstrações financeiras da Companhia. Nossos procedimentos de auditoria 
demonstraram que os julgamentos e as premissas utilizadas pela administração na 
projeção do resultado são razoáveis e as divulgações são consistentes com dados 
e informações obtidos. Responsabilidades da administração e da governança pelas 
demonstrações financeiras individuais e consolidadas. A administração da Compa-
nhia é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações 
financeiras individuais e consolidadas de acordo com as práticas contábeis adota-
das no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para 
permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, 
independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstra-
ções financeiras individuais e consolidadas, a administração é responsável pela 
avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando 
aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso 
dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a 
administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não 
tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os 
responsáveis pela governança da Companhia e suas controladas são aqueles com 
responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações 
financeiras. Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações finan-
ceiras individuais e consolidadas. Nossos objetivos são obter segurança razoável de 
que as demonstrações financeiras individuais e consolidadas, tomadas em conjun-
to, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude 
ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável 
é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada 
de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detec-
tam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decor-
rentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente 
ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as deci-
sões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações 
financeiras. Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas 
brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e man-
temos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e 
avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras indivi-
duais e consolidadas, independentemente se causada por fraude ou erro, planeja-
mos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem 
como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar 
nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude 
é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar 
os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas in-
tencionais. • Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a au-
ditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstân-
cias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos contro-
les internos da Companhia e suas controladas. • Avaliamos a adequação das polí-
ticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas 
divulgações feitas pela administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, 
pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas 
evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos 
ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade 
de continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza 
relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as res-
pectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em 
nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão 
fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. 
Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a não mais se 
manter em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura 
e o conteúdo das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, inclusive 
as divulgações e se essas demonstrações financeiras representam as correspon-
dentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresen-
tação adequada. • Obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente referen-
te às informações financeiras das entidades ou atividades de negócio do grupo para 
expressar uma opinião sobre as demonstrações financeiras consolidadas. Somos 
responsáveis pela direção, supervisão e desempenho da auditoria do grupo e, con-
sequentemente, pela opinião de auditoria. Dos assuntos que foram objeto de comu-
nicação com os responsáveis pela governança, determinamos aqueles que foram 
considerados como mais significativos na auditoria das demonstrações financeiras 
do exercício corrente e que, dessa maneira, constituem os principais assuntos de 
auditoria. Descrevemos esses assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos 
que lei ou regulamento tenha proibido divulgação pública do assunto, ou quando, 
em circunstâncias extremamente raras, determinarmos que o assunto não deve 
ser comunicado em nosso relatório porque as consequências adversas de tal co-
municação podem, dentro de uma perspectiva razoável, superar os benefícios da 
comunicação para o interesse público. Comunicamo-nos com os responsáveis 
pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época 
da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais 
deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos 
trabalhos. Rio de Janeiro, 29 março de 2018. PricewaterhouseCoopers Auditores 
Independentes - CRC 2SP000160/O-5; Maria Salete Garcia Pinheiro Contadora - 
CRC 1RJ048568/O-7.
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“As demonstrações financeiras completas estão disponíveis na sede da Companhia.”

muneração Anual Permitida (RAP). A atualização do ativo financeiro compreende (i) 
a remuneração mensal pela taxa interna de retorno do projeto, determinada na épo-
ca da obtenção da concessão, (ii) a atualização monetária anual baseada no Índice 
Nacional de Preços ao Consumidor (IPCA), (iii) a capitalização dos custos de cons-
trução, inclusive pelo aumento da capacidade instalada ou melhoria de infraestrutu-
ra, e (iv) a perda do valor não recuperável devida ao atraso e excesso de custo da 
construção. A determinação da atualização do ativo financeiro envolve julgamento 
por parte da administração para (i) a segregação dos gastos incorridos entre custos 
capitalizáveis pela construção inicial e por aumento de capacidade instalada ou 
melhoria de infraestrutura, sujeitos à revisão pelo órgão regulador, e despesas de 
manutenção incorridas, que são reconhecidas no resultado do exercício e Obtive-
mos o entendimento sobre o desenho e implementação dos controles chave relacio-
nados aos investimentos com a concessão, incluindo os critérios para a determina-
ção da classificação contábil entre custos capitalizados do ativo financeiro e despe-
sas de manutenção das controladas, e dos controles de conclusão dos projetos e 
das realizações decorrentes do faturamento pela disponibilização da infraestrutura 
de transmissão. Nossos procedimentos de auditoria incluíram também o recálculo 
do ativo financeiro, o confronto dos avisos de crédito emitidos pelo Operador Nacio-
nal do Sistema Elétrico e os recebimentos com os registros contábeis, para as par-
celas realizadas, além da análise da aplicação de aspectos do contrato de conces-
são que impactam a mensuração do ativo financeiro, tais como a receita anual per-
mitida e o tempo da concessão. A controlada Linhas de Taubaté Transmissora de 
Energia S.A. encontra-se em fase de construção. Envolvemos os nossos especia-
listas em finanças corporativas para a revisão do cálculo do valor recuperável do 
ativo financeiro de transmissão, determinado pelo desconto a valor presente, com 
base na taxa interna de retorno, da RAP e da indenização estimada. Com base em 
amostragem, para os gastos ocorridos durante o exercício, consideramos a adequa-
ção da classificação dos Isolux Energia e Participações S.A.. (ii) a determinação da 
perda do valor não recuperável por atraso e custo de construção superior aos valo-
res projetados quando da determinação da taxa interna de retorno. Devido ao grau 
de subjetividade envolvido no processo de avaliação desse ativo, a magnitude dos 
valores envolvidos e ao fato de que qualquer alteração dos julgamentos exercidos 
na classificação dos gastos pode impactar significativamente as demonstrações fi-
nanceiras, consideramos esse assunto significativo para a nossa auditoria. Proje-
ções de resultado utilizadas na realização de tributos diferidos (notas explicativas 19 
e 26.12). Conforme indicado na nota explicativa 19 da Cia., a controlada Linhas de 
Taubaté Transmissora de Energia S.A. possui saldos de IR e contribuição social di-
feridos ativos relacionados a prejuízos fiscais e base negativa de contribuição social 
e diferenças temporárias, os quais foram reconhecidos com base em estudo que 
contêm as projeções de lucro tributável futuro. Essas projeções incluem premissas 
referentes ao desempenho da economia brasileira, prazos das projeções conside-
rando o prazo remanescente da concessão, bases tributárias e as correspondentes 
alíquotas de tributos, taxa de desconto além da premissa operacional específica 
referente ao valor da receita anual permitida (RAP). Focamos nossos trabalhos nas 
projeções de resultados realizadas pela administração, pois envolvem premissas e 
julgamentos complexos e subjetivos, os quais, se alterados, poderão resultar em 
valores substancialmente diferentes dos apurados pela controlada. valores dos in-
vestimentos entre valores capitalizáveis no ativo financeiro e gastos com manuten-
ção registrados no resultado do exercício, bem como avaliamos a natureza desses 
investimentos. Adicionalmente, avaliamos as divulgações efetuadas pela Compa-
nhia. Baseados nos resultados dos procedimentos de auditoria executados e nas 

Bancos iniciam ‘maratona’  
para renegociação de dívidas

A Federação Brasileira de 
Bancos (Febraban), em par-
ceria com órgãos de defesa 
do consumidor (Procons) de 
todo o país, começou nesta 
segunda-feira,mutirões para 
negociação de dívidas. A ação 
ocorre na semana em que se 
comemora o Dia Mundial do 
Consumidor, 15 de março.

Segundo a Febraban, os 
mutirões são eficazes porque 
cerca de 80% das pessoas 
que participam dessas ações 
chegam a um acordo com os 
bancos.

De acordo com a federa-
ção, os estados da Paraíba 
e do Maranhão e as cidades 
mineiras de Uberlândia, Ubá, 
São Sebastião do Paraíso e 
Carmo do Rio Claro são al-
gumas das localidades que já 
confirmaram participação nos 

mutirões. A entidade lembra, 
porém, que o consumidor não 
precisa esperar pela realiza-
ção de um mutirão caso ne-
cessite negociar suas dívidas. 
Os principais bancos mantêm 
canais para prestar esse servi-
ço e reservam, em seus sites, 
áreas específicas para tal aten-
dimento.

Os cinco maiores bancos 
do país representam aproxi-
madamente 95% do merca-
do de crédito ao consumidor 
no Brasil. Além das ferra-
mentas desenvolvidas pelas 
instituições financeiras, os 
clientes podem encaminhar 
suas propostas de negocia-
ção aos bancos por meio 
do site consumidor.gov.br. 
A plataforma, criada pelo 
governo federal, é um canal 
direto de comunicação entre 

os consumidores e mais de 
80 instituições financeiras 
de todo o Brasil, para solu-
ção alternativa de conflitos 
de consumo, e está dispo-
nível na internet e também 
por meio de aplicativos para 
celular.

Negociação online

Os acordos feitos de for-
ma virtual já representam 
até 40% do total, em algu-
mas instituições financeiras. 
Pela estimativa do setor, 
as negociações online, en-
tre este e o próximo ano, já 
deverão ultrapassar as pre-
senciais, feitas nas agências 
– a exemplo do que ocorre 
com as transações bancárias, 
com o maior uso do mobile
banking(ferramenta que per-

mite a realização de serviços 
bancários por meio de dispo-
sitivos móveis, como celula-
res) no dia a dia do cliente.
Páginas de renegociação dos 
cinco maiores bancos:

Banco do Brasil: https://
www.bb.com.br/pbb/pagi-
na-inicial/voce/produtos-
e-servicos/solucao-de-di-
vidas#/; Bradesco: https://
banco.bradesco/html/clas-
sic/produtos-servicos/rene-
gociacao-de-dividas/index.
shtm; Caixa: http://www.
caixa.gov.br/voce/credito-
financiamento/renegocia-
cao-dividas/Paginas/de-
fault.aspx; Itaú Unibanco: 
https://www.itau.com.br/
renegociacao/;Santander: 
h t tps : / /www.santander.
com.br/hotsite/semdivida/

Justiça nega pedido de 
Ghosn para participar  
de reunião da Nissan

Após pagar uma fiança de 
U$S 9 milhões para ser solto 
sob fiança no Japão, o execu-
tivo franco-brasileiro Carlos 
Ghosn, ex-presidente da Nis-
san Motor, teve um pedido ne-
gado nesta segunda-feira pelo 
Tribunal Distrital de Tóquio. 
Ele não conseguiu consenti-
mento para participar de uma 
reunião da diretoria da Nissan 
nesta terça-feira, de acordo 
com informações da NHK, 
emissora pública de televisão 
do Japão. O comunicado foi 
feito pela agência Brasil.

O advogado do empresário, 
Junichiro Hironaka, disse que 
seu cliente quer cumprir suas 
obrigações como membro do 
conselho participando da reu-
nião. Já no entendimento do 
tribunal japonês, a presença 
de Ghosn poderia gerar pres-
são sobre outros integrantes 

do comando da empresa. Ele 
foi afastado da presidência 
da montadora após sua prisão 
em novembro. Mas se man-
tém integrante do conselho. 
A Nissan e Mitsubishi retira-
ram Ghosn da presidência. A 
Renault o manteve na direção 
mas ele acabou renunciando 
em janeiro.

No último dia 6, o empresá-
rio foi libertado, após 107 dias 
preso. Ghosn foi denunciado 
por quebra de confiança gra-
ve e omissão parcial de remu-
neração em demonstrações 
contábeis, no período em que 
foi presidente do conselho da 
montadora japonesa Nissan 
Motor. Ele nega as alegações. 
Pelos termos de fiança, Ghosn 
fica proibido de deixar o país e 
deve aderir às condições desti-
nadas a impedi-lo de fugir ou 
destruir provas.




