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Marielle: atos no 
país e no mundo 
cobram autoria  
do assassinato

Na data que marca o primeiro ano 
do assassinato da vereadora carioca 
Marielle Franco (PSOL) e de An-
derson Gomes, que dirigia o carro 
em que foram emboscados, diver-
sos movimentos sociais promovem 
nesta quinta-feira atos, vigílias e 
debates pelo país para homenageá-
la e exigir justiça e respostas quanto 
aos mandantes do crime.

Sob a pergunta que ainda não foi 
respondida: “Quem mandou matar 
Marielle?” e com o mote “Marielle 
Vive”, as manifestações ocorrerão 
em pelo menos 25 cidades brasilei-
ras, para reafirmar as bandeiras da 
vereadora que representava a luta 
de negros, mulheres, populações 
periféricas e LGBTs. 

O conjunto de protestos deno-
minado “Amanhecer por Marielle 
e Anderson” ocorrerá em mais de 
20 pontos do Rio e deve contar com 
atos também em cidades da Améri-
ca do Sul, Estados Unidos, Canadá, 
Austrália e Europa.

No Rio, a Cinelândia, região em 
que fica a Câmara Municipal, onde 
Marielle atuava, será palco de ativi-
dades a partir das 8h e haverá ainda 
um ato político e cultural às 16h. 
Marielle e Anderson também serão 
lembrados em uma missa na Can-
delária, às 10h.

Manter ativos da Petrobras é  
mais rentável que reduzir dívida
Vender refinarias e 
distribuidora deixaria 
empresa mais exposta 
a choques de preços

A privatização de refinarias, ter-
minais, dutos e distribuidora traz 
prejuízos muito mais graves à Pe-
trobras do que possíveis benefícios 
pela redução dos gastos com juros 
decorrentes da possível antecipa-
ção da redução da dívida, afirma a 
Associação dos Engenheiros da es-
tatal (Aepet).

A dívida bruta da Petrobras no 
final de 2018 foi de US$ 84,4 bi-
lhões. A taxa média dos financia-
mentos, de 6,1% ao ano. Pela taxa 
média, a despesa com juros é da 
ordem de US$ 5,1 bilhões. Caso a 
Petrobras reduza em 40% a dívida, 
mantido o custo de capital, a eco-
nomia seria de US$ 2,1 bilhões por 
ano, calcula a Aepet.

A economia representa apenas 
17% da capacidade de geração de 
caixa do Abastecimento nas con-

dições de preço do petróleo his-
toricamente próximos de US$ 50 
por barril. “Sendo assim, priva-
tizar mais de 17% da atual capa-
cidade de refino e abastecimento 
significa comprometer geração 
de caixa anual superior à poten-
cial redução do pagamento de ju-
ros decorrentes da diminuição de 
40% do atual endividamento da 
companhia.” A análise não consi-
dera o impacto da redução de in-
vestimento potencial na geração 
de caixa futura da companhia.

O somatório do lucro operacio-
nal do Abastecimento da Petrobras 
nos anos de 2015, 2016 e 2017 re-
gistrou US$ 23,7 bilhões, em valo-
res corrigidos para 2018, enquanto 
o E&P obteve US$ 9,4 bilhões no 
mesmo período, quando o preço do 
petróleo médio foi de US$ 52,68 
por barril.

“O petróleo é mais do que uma 
simples mercadoria negociada nas 
bolsas de valores. É um ativo es-
tratégico para a defesa do Brasil e 
o desenvolvimento tecnológico e 
econômico da Nação”, destaca a 
Aepet. Quanto menor o grau de in-
tegração, maior a exposição de uma 

petroleira a choques de oferta, que 
derrubam o preço, destruindo a lu-
cratividade da atividade de Explo-
ração e Produção (E&P), conforme 
observado nos anos de 2015, 2016 
e o primeiro semestre de 2017.

“Privatizar as refinarias, ter-

minais, bases logísticas e a distri-
buidora da Petrobras é condenar a 
companhia a ter resultados empre-
sariais débeis diante das inevitáveis 
variações cambiais e do preço in-
ternacional do petróleo”, sentencia 
a Associação.

Guedes admite recuar de proposta 
que tira verba da educação e saúde

O envio ao Congresso da pro-
posta de descentraliza os recursos 
federais e desvincula todo o Or-
çamento da União pode ser adia-
da caso prejudique as discussões 
da reforma da Previdência, disse 
nesta quarta-feira o ministro da 
Economia, Paulo Guedes. Em 
discurso de transmissão de cargo 
para o novo presidente do Banco 
Central (BC), Roberto Campos 
Neto, o ministro adiantou alguns 
pontos da proposta.

“Se o pacto federativo for atrapa-
lhar a Previdência, a proposta pode 
ser retirada. Mas estamos falando 
de uma agenda positiva (a descen-
tralização dos recursos)”, afirmou 
Guedes. Segundo ele, os problemas 
financeiros de diversos estados an-
teciparam as discussões em torno 
do assunto, mas ele defendeu a des-
centralização dos recursos como 
agenda positiva para o governo.

Segundo Guedes, o Orçamento 
federal seria totalmente desvincula-
do (sem recursos carimbados), de-

sindexado (sem correções automá-
ticas) e desobrigado (sem mínimos 
constitucionais). A destinação das 
verbas seria completamente deter-
minada pelo Congresso Nacional. 
No entanto, a proposta da equipe 
econômica não prevê shutdown
(paralisação de serviços públicos) 
em caso de falta de acordo político.

 “Não teve acordo político? En-
tão paga apenas o que gastou no 
ano anterior (repetindo em valores 
nominais o Orçamento anterior). 
Não precisa nem shutdown como 
nos Estados Unidos”, disse o mi-
nistro para uma plateia de políticos, 
empresários e agentes do mercado 
financeiro.

Segundo Guedes, o principal 
problema do Brasil atualmente é 
o inchaço do setor público, não o 
setor privado. Ele defendeu o fim 
de privilégios para os servidores 
públicos. “Se o servidor público vi-
rar cidadão como qualquer outro, a 
(uma eventual) crise acaba em um 
ano”, disse.

Adesão ao 
Cadastro  
Positivo será 
automática

O Senado aprovou nesta 
quarta-feira projeto de lei que 
torna automática a adesão de 
consumidores e empresas ao 
Cadastro Positivo. A matéria 
vai à sanção presidencial. 

O banco de dados já existe 
desde 2011, com participação 
voluntária dos clientes. O ser-
viço é prestado por empresas 
especializadas, que avaliam o 
risco de crédito de empresas 
e pessoas físicas baseadas em 
históricos financeiro e comer-
cial. Atualmente, esse banco 
de dados reúne informações de 
aproximadamente 6 milhões de 
pessoas. A perspectiva dos par-
lamentares é que alcance 110 
milhões de consumidores.

O texto, que teve origem do 
Senado, foi alterado na Câmara 
dos Deputados e incluiu um dis-
positivo segundo qual a respon-
sabilidade do banco de dados, 
das fontes de informações e dos 
consulentes por danos causados 
ao cadastrado será objetiva e so-
lidária, como previsto no Código 
de Defesa do Consumidor.

O projeto aprovado também 
estabelece a exigência de que 
os gestores de bancos de da-
dos realizem ampla divulgação 
das normas que disciplinam a 
inclusão no cadastro, além da 
possibilidade e de formas de 
cancelamento prévio.

A lei exige ainda que o Ban-
co Central encaminhe ao Con-
gresso Nacional, no prazo de 
até 24 meses, relatório sobre 
os resultados alcançados com 
as alterações no Cadastro Posi-
tivo, com ênfase na ocorrência 
de redução ou aumento dos ju-
ros bancários.

Ataque em escola de Suzano vira 
debate sobre posse de armas

Senadores lamentaram, du-
rante reunião da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania 
(CCJ), o ataque na manhã desta 
quarta-feira em uma escola na 
cidade de Suzano (SP), quando 
dois jovens abriram fogo contra 
estudantes e funcionários, dei-
xando oito mortos e 17 feridos 
antes de se matarem.

Para o senador Alessandro 
Vieira (PPS-SE), a cultura da vio-
lência está na raiz dessas tragé-
dias. “Estamos importando para 
o Brasil uma cultura de violência 
gratuita. Isso não começou hoje, 
não começou agora, mas vem 
sendo agravado paulatinamente, 
especialmente pelo ambiente que 
tivemos na última disputa eleito-
ral. Precisamos resgatar no Brasil 
o que sempre tivemos, que é um 
ambiente de maior possibilida-
de de discussão harmônica entre 
pessoas que se opõem por algum 
motivo”, apontou.

Na avaliação de senadores 
como Randolfe Rodrigues (Rede-
AP), Fabiano Contarato (Rede-
ES), Rogério Carvalho (PT-SE) 
e Humberto Costa (PT-PE), fa-
cilitar o acesso a armas de fogo, 
como prevê o Decreto 9.685, de 
2019, editado pelo presidente Jair 
Bolsonaro, pode aumentar a in-
cidência de episódios violentos 
como o ocorrido em Suzano. Eles 
defendem a aprovação do projeto 
de decreto legislativo que susta 
a medida (PDL 23/2019). A pro-
posta está em análise na CCJ.

O comandante-geral da Polícia 
Militar, Marcelo Salles, informou 
que os dois jovens autores dos ti-
ros usaram um revólver calibre 38 
e uma arma medieval semelhante a 
um arco e flecha. Segundo os po-
liciais, os atiradores atacaram, ini-

cialmente, um lava-jato que estava 
ao lado do colégio e depois entra-
ram na escola atirando na coorde-
nadora pedagógica, num funcioná-
rio e nos estudantes.

No mesmo dia da tragédia em 
Suzano, mas um pouco antes 
do acontecimento, o presiden-
te Jair Bolsonaro disse que está 
preparando um projeto para ser 
encaminhado ao Congresso fle-
xibilizando o porte de armas pela 
população. Segundo ele, a regra 
sobre o porte de armas não pode 
ser tão “rígida” como atualmen-
te, embora não tenha fornecido 
maiores detalhes sobre o texto 
que pretende encaminhar ao Con-
gresso sobre o assunto.

Na opinião do historiador Ed-
milson Rodrigues da Silva, espe-
cialista em sociologia, filosofia e 
ensino religioso, a sociedade bra-
sileira mergulhou num obscuran-
tismo brutalmente violento nestes 
tempos bolsonaristas. “Nosso pre-
sidente tem um longo histórico de 
defesa da violência em seu currí-
culo. Já afirmou na televisão que a 
ditadura tinha que ter matado uns 
trinta mil; protagonizou um episó-
dio conhecido com a deputada Ma-
ria do Rosario, ao fazer apologia 
ao estupro; é defensor ardoroso da 
população, falava até bem pouco 
tempo antes da eleição que ban-
dido bom é bandido morto; todos 
os seus filhos têm o mesmo perfil 
violento”.

Rovena Rosa/ABr
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A Argentina marginalizada
A crise na Argentina em 

2018 é a pior desde dezem-
bro de 2001. O produto in-
terno bruto (PIB) caiu então 
mais de 10% em 2002, e a 
taxa de pobreza subiu para 
metade população.

A crise de hoje não tem a 
mesma magnitude. Entre o 
segundo trimestre de 2017 e 
o segundo trimestre de 2018, 
a queda do PIB é de 4,2%, a 
produção industrial um pou-
co mais, enquanto há pouco 
tempo os especialistas do 
governo argentino previam 
crescimento fraco para 2018. 
No entanto, faz parte de uma 
dinâmica que tende a ser in-
controlável.

1 – Alguns dados estatís-
ticos sobre a dimensão da 
crise

Os dados que vamos apre-
sentar são informativos e 
significativos. A articulação 
entre eles lhes dá significado. 
Vamos dar alguns exemplos. 
A acentuada depreciação da 
taxa de câmbio eleva os pre-
ços por um tempo maior ou 
menor. O pico inflacionário 
reduz o poder de compra 
e causa uma depressão no 
nível de atividade em uma 
economia que não é muito 
aberta ao comércio exterior 
de mercadorias (mas muito 
aberta aos movimentos in-
ternacionais de capital).

A depreciação, no en-
tanto, pode incentivar uma 
expansão das exportações 
após um certo tempo. Tudo 
depende do estado de desin-
tegração do tecido industrial 
e da demanda global. A crise 
leva a menores receitas fis-
cais e aumenta o déficit or-
çamentário, mas diminui as 
importações de mercadorias, 
o que pode melhorar as con-
tas externas.

O declínio nos gastos pú-
blicos, utilizado para obter 
apoio do FMI e recuperar a 
credibilidade junto aos mer-
cados financeiros, agravam a 
crise. Essas medidas podem 
provocar efeitos perversos. 
Assim em vez de uma me-
lhora, a situação pode piorar, 
com os mercados financeiros 
adotando um comportamen-
to altamente especulativo. 
Este é o caso hoje na Argen-
tina, em que apenas medidas 
monetárias e de curto prazo 
são tomadas.

A taxa de câmbio sofreu 
uma forte depreciação, 50% 
entre 1 de janeiro de 2018 e 
setembro de 2018, e, mais 
particularmente, desde o 
final do primeiro semestre 
de 2018. Esta evolução não 
é linear, a depreciação e a 
valorização podem sucede-
rem-se, mas, no período, a 
primeira prevaleceu sobre a 
segunda.

A inflação subiu para 
41% em 2016 (enquanto a 
meta oficial era limitá-la em 
25%), uma consequência da 
desvalorização decidida no 
início do mandato do presi-
dente Macri e da supressão 
de numerosos subsídios. 
Em seguida, caiu em 2017: 
24,8%, permanecendo, po-
rém, além da meta (entre 
13% e 17%). Com a depre-
ciação da taxa de câmbio em 

2018, o aumento dos preços 
deve superar os 40%. Para se 
opor a esses dois movimen-
tos, os de aumentos de câm-
bio e de preços, a primeira 
medida tomada é geralmente 
elevar a taxa de juros.

Assim, a taxa de juros pas-
sou de 40% no início da crise 
para 60% em setembro, bem 
acima da taxa de inflação, na 
esperança de que ver retor-
nar o capital e conter a infla-
ção. É o oposto do que, até 
hoje, ocorreu. As crescentes 
taxas de juros estimulam a 
especulação, aumentam o 
serviço da dívida pública e 
dificultam a redução do défi-
cit orçamentário, alimentam 
a desconfiança da capacida-
de do governo de lidar com 
a crise cambial e incentivam 
as saídas de capital. Desde a 
chegada do presidente Macri 
no final de 2015 até junho de 
2018, as saídas somam US$ 
42 bilhões.

O poder de compra dos 
trabalhadores com emprego 
formal caiu acentuadamen-
te, diminuindo mais de 11% 
entre novembro de 2015 e 
setembro de 2018 (particu-
larmente entre janeiro de 
2018 e setembro de 2018). 
A pobreza aumentou acen-
tuadamente, especialmente 
desde a crise monetária, em 
que a aceleração dos preços 
que afetou principalmente as 
pessoas com os rendimentos 
mais baixos.

O desemprego aumentou 
e a percentagem de pos-
tos de trabalho formais no 
emprego total diminuiu e, 
inversamente, a dos postos 
informais aumentou (entre 
2002 e 2008, com o forte 
crescimento do PIB, houve 
um movimento oposto).

Mais especificamente, o 
desemprego aumentou entre 
o segundo trimestre de 2017 
e o segundo trimestre de 
2018, passando de 8,7% da 
população ativa para 9,6%. 
A estrutura de empregos está 
mudando: os trabalhadores 
não assalariados, em sua 
maioria informais, passa-
ram de 24,6% para 26% do 
total de empregos entre as 
mesmas datas. O percentu-
al de assalariados com em-
prego formal caiu de 49,8% 
para 48,7%, enquanto o de 
assalariados com empregos 
informais regridiu marginal-
mente, passando de 25,4% 
para 25,3% entre as mesmas 
datas.

2 – Os “déficits gêmeos” 
tornam-se insustentáveis

Sob a presidência de Ma-
cri, os déficits em conta cor-
rente e orçamentário aumen-
taram acentuadamente. O 
saldo em conta corrente atin-
giu ao final de 2017 -4,8% 
do PIB. Foi zero em 2012. 
Especificamente, o saldo de 
produtos manufaturados, de 
origem agrícola e industrial, 
torna-se negativo a partir de 
2007.

O saldo positivo das ex-
portações de produtos pri-
mários compensa cada vez 
menos esse déficit e, desde 
2013, tornou-se negativo, 
por causa da queda do preço 
da soja e uma competitivida-

de industrial cada vez mais 
preocupante sobre a qual 
retornaremos, revelando 
problemas estruturais pro-
fundos.

O saldo do orçamento al-
cançado no segundo semes-
tre de 2018 alcançou -6,9% 
do PIB, dos quais 2,1% para 
o serviço da dívida pública, 
tendo este último aumentado 
muito (1,3% em 2015). Os 
gastos públicos (excluem o 
pagamento de juros) dimi-
nuíram: -1,8% entre 2015 
e 2016, -2,2% entre 2016 e 
2017 e -6,6% nos primeiros 
quatro meses de 2018, afe-
tando as despesas correntes 
(despesas salariais) e, mais 
particularmente, os de capi-
tal.

O saldo negativo aumen-
tou, no entanto, à medida 
que as receitas caíram mais 
do que os gastos, ou seja, 
para as mesmas datas, res-
pectivamente: -3,8%, -1,5% 
e -2,9%, devido à recessão 
de 2016 (queda de 2,3% do 
PIB) e a fraca recuperação 
de 2017 (2,8%), seguida pela 
crise em 2018.

A dívida pública como 
porcentagem do PIB está se 
acelerando. Passa de 52,6% 
no início da presidência de 
Macri para 82% em setem-
bro de 2018. Dada a dificul-
dade em reduzir os gastos 
públicos, apesar das medi-
das cautelares do FMI, e por 
causa do aumento a dívida 
pública após as fortes eleva-
ção da taxa de juros e desva-
lorização do peso, a queda 
do PIB, é altamente provável 
que a relação tenha atingido 
mais de 90% do PIB no final 
de 2018.

Os déficits “gêmeos”, ex-
ternos e internos, são uma 
revelação da aposta perdida 
pelo presidente Macri e seu 
governo. Esta aposta con-
sistiu na liberalização das 
contas internas (redução da 
despesa pública que não a 
do serviço da dívida, redu-
ção de pesados subsídios, 
particularmente de energia, 
por vezes contestados pelos 
tribunais) e liberalização das 
contas externas para acessar 
os mercados financeiros e fi-
nanciar os déficits orçamen-
tário e em conta corrente e, 
assim, encontrar os meios 
financeiros para relançar o 
crescimento que se tornara 
lento.

O novo crescimento redu-
ziria mecanicamente o défi-
cit orçamentário e o capital 
estrangeiro compensaria o 
déficit em conta corrente. O 
capital, com exceção do ca-
pital especulativo, era muito 
modesto, exceto pelos futu-
ros investimentos em gás de 
xisto.

Essa política econômica 
também deveria reduzir a 
taxa de inflação. O raciocí-
nio dos argentinos é que a re-
dução dos subsídios alteraria 
os preços relativos, e a perda 
de poder de compra resul-
tante deveria reduzir as pres-
sões inflacionárias, compen-
sando assim o aumento dos 
preços de energia causado 
pela redução dos subsídios. 
Esse raciocínio, influencia-
do pela teoria monetarista, 

mostrou-se errado. Subsí-
dios em declínio e demanda 
doméstica em baixa aumen-
taram o custo das empresas, 
que pressionaram os preços 
para cima.

O crescimento permane-
ceu lento e os déficits “gê-
meos” minaram a confiança 
dos argentinos mais ricos. 
Nestas circunstâncias, a fuga 
de capitais aumentou forte-
mente. Os mercados finan-
ceiros viram no aumento da 
taxa de juros a oportunidade 
para especular e não investir 
no setor produtivo. Títulos 
denominados em pesos ou 
dólares atraíram o capital, 
tanto interno quanto externo, 
devido a taxas de juros mui-
to altas, bem acima da taxa 
de inflação, com os ganhos 
obtidos logo levados para o 
exterior.

Como Carlos Diaz Ale-
jandro disse na década de 
1980, o governo argentino 
toma emprestado o capital 
que os argentinos e depois 
os residentes estrangeiros 
depositam no exterior, para 
permitir que estes últimos 
coloquem legalmente seu 
dinheiro no exterior nova-
mente.

Por meio desse meca-
nismo, denunciado como 
uma bicicleta financeira, 
não apenas a dívida públi-
ca aumenta, mas também o 
serviço da dívida interna e 
externa, o que aumenta a di-
ficuldade de reduzir os dois 
déficits “gêmeos”. A veloci-
dade com que esses dois dé-
ficits aumentou e sua escala 
anunciavam uma crise cam-
bial. Isso se manifestou com 
grande violência no final do 
primeiro semestre de 2018.

As decisões tomadas pelo 
governo para conter o ciclo 
de inflação–déficit–inflação 
e ganhar a confiança do mer-
cado e a ajuda condicional 
do FMI produziram o efeito 
oposto ao esperado. Efeitos 
cumulativos são desenca-
deados na taxa de câmbio, 
a confiança dos mercados é 
cada vez menos conquistada. 
“O governo argentino foi do 
céu para o inferno em mil 
dias”, escreveu o jornal bra-
sileiro Valor.

A economia da Argenti-
na, além de suas fraquezas 
estruturais, sobre as quais 
voltaremos, e o diagnóstico 
equivocado do governo para 
conter a inflação e impulsio-
nar o crescimento, sofre de 
três desvantagens: uma seca 
que afeta o setor agrícola e 
suas exportações, uma saída 
medíocre da crise econômi-
ca brasileira, um contexto 
internacional de desacelera-
ção do comércio internacio-
nal e um retorno ao prote-
cionismo das duas principais 
potências: Estados Unidos e 
China.

Somam-se a isso três 
grandes dificuldades políti-
cas para o governo: o apelo 
ao FMI (tido como co-res-
ponsável pela crise no início 
dos anos 2000), a aplicação 
de um plano de austeridade 
com consequências sociais 
negativas (mesmo com um 
período eleitoral à vista, com 
as eleições presidenciais pre-

vistas para o final de 2019) e 
uma crescente combativida-
de social.

3 – Esses déficits “gême-
os” são indicativos de pro-
blemas estruturais

A reprimarização da eco-
nomia argentina, ou seja, o 
peso crescente da produção 
e exportação de produtos 
primários, tem obtido abun-
dantes moedas que tornaram 
possível esconder, de algu-
ma forma, as crescentes di-
ficuldades do país para pro-
duzir em boas condições de 
competitividade.

Durante a presidência 
de Nestor Kirchner (2003–
2007), a moeda, fortemente 
desvalorizada em 2001–
2002, estimulou o cresci-
mento. O tecido industrial, 
protegido pela desvaloriza-
ção e pelas altas tarifas, co-
nhece um processo de rein-
dustrialização.

Com o primeiro governo 
de Cristina Kirchner (2007–
2011), a situação muda: a 
inflação se torna mais alta e 
o governo decide escondê-la 
construindo um novo índice 
de preços. A taxa de câm-
bio real se valoriza cada vez 
mais, com a inflação real 
bem acima da taxa de câm-
bio nominal.

Essa valorização da mo-
eda nacional foi ininterupta. 
Para uma base de 100 em 
17/12/2015, o índice real de 
taxa de câmbio multilateral é 
de 158,8 em 31 de dezembro 
de 2007, caindo para 108,5 
em 31 de dezembro de 2011, 
o declínio significando uma 
valorização.

A proteção pela taxa de 
câmbio é mais tênue. A 
competitividade ganha pelo 
câmbio está se deteriorando. 
Diversas variáveis determi-
nam diretamente a competi-
tividade dos preços das com-
modities: a taxa de câmbio, 
a produtividade do trabalho 
e os salários.

Os salários aumentaram 
além da produtividade, que 
está subindo lentamente, 
e a taxa de câmbio real se 
valorizou acentuadamente. 
Com exceção de 2009 (ano 
de crise, com queda de 5,9% 
do PIB), o saldo da balança 
comercial dos produtos ma-
nufaturados ficou negativo 
desde 2007.

Com o segundo governo 
de Cristina Kirchner (2011–
2015), a valorização conti-
nua, intercalada com uma 
desvalorização da moeda na-
cional, e o índice passa para 
92,3 em 31 de dezembro de 
2013 e 78,5 16 de dezembro 
de 2015. O excedente produ-
zido pela venda de matérias-
primas luta com cada vez 
mais dificuldade para com-
pensar esses déficits indus-
triais e as medidas adminis-
trativas tomadas para conter 
esse déficit.

O presidente Macri, no 
poder desde 10 de dezembro 
de 2015, decidiu por uma 
desvalorização, e o índice 
aumenta para 100 em 17 
de dezembro daquele ano. 
Então, apesar da decisão de 
flutuar a taxa de câmbio, o 
governo “defende” de fato a 

moeda nacional e esta se va-
loriza novamente: em 31 de 
dezembro de 2016, o índice 
está em 90,3, e em 31 de de-
zembro de 2017, em 90,7. A 
deterioração do saldo da ba-
lança comercial de produtos 
industriais é acentuada. Em 
2018, a moeda, fortemente 
atacada, deprecia-se consi-
deravelmente.

Diferentemente do Brasil, 
não são as entradas líquidas 
de capital e os superávits 
comerciais obtidos com o 
crescimento das vendas de 
commodities que explicam a 
valorização da moeda nacio-
nal, mas a diferença entre a 
evolução da taxa de câmbio 
nominal e a taxa de inflação, 
especialmente durante os 
dois mandatos da presidente 
Cristina Kirchner.

Com a presidência de Ma-
cri, a produtividade do traba-
lho não mudou drasticamen-
te e está estagnada, como nos 
dois anos de C. Kirchner. O 
declínio do poder de compra 
dos empregados não pode 
compensar o efeito negativo 
da valorização da moeda na-
cional em função do peque-
no aumento da produtivida-
de do trabalho. Se somarmos 
a esse desenvolvimento o 
fato de que os investimentos 
em energia e infraestrutura 
pública têm sido muito mo-
destos, então entendemos a 
dificuldade de restaurar as 
contas de balança comercial 
da indústria.

Em geral, o nível de pro-
dutividade da indústria é 
baixo em comparação com 
o dos países avançados. Se-
gundo Coatz D. e Schein-
gart D, na taxa de câmbio 
peso-dólar de 2005, se o 
crescimento da produtivi-
dade do trabalho no setor 
industrial for de 3% ao ano 
nos Estados Unidos e 4% 
na Argentina, levaria 101 
anos para anular o diferen-
cial de produtividade entre 
esses dois países, e se fosse 
de 10% ao ano na Argenti-
na, levaria 15 anos. O pro-
blema é que estamos longe 
de 3% ao ano...

O Governo Macri não 
empreendeu as reformas 
estruturais necessárias para 
alterar fundamentalmente as 
condições para a integração 
da Argentina na economia 
global, tanto a nível indus-
trial como fiscal. A taxa de 
investimento é baixa, e a 
aplicação em pesquisa e de-
senvolvimento é de cerca de 
0,6% do PIB, enquanto é de 
cerca de 4,5% na Coreia, por 
exemplo.

A economia do país é 
vulnerável, dependente dos 
preços das commodities e do 
acesso aos mercados finan-
ceiros internacionais. Essa 
vulnerabilidade se manifesta 
por uma profunda instabili-
dade que as categorias mais 
modestas pagam preços al-
tos. Como hoje. Depois de 
ser marginalizada nos últi-
mos sessenta anos, a Argen-
tina está à deriva.

q Pierre Salama
Professor emérito em Paris 

XIII, economista especialista 
em América Latina.
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Presidente da COOPATAXI - Cooperativa de Consumo e Trabalho dos 
Motoristas Autônomos de Táxi do Município do Rio de Janeiro Ltda., no 
uso de suas atribuições legais que lhe confere o Estatuto Social, Capítulo 
IX, Artigo 33, Letra (E), convoca seus 162 (cento e sessenta e dois) 
cooperativados, no gozo de suas obrigações sociais, para Assembleia Geral 
Extraordinária, dia 30 de março de 2019, que se realizará em sua Sede 
Social, sito à Rua Herculano Pena 667, Cavalcanti/RJ, às 7:00 horas em 1º 
convocação, com a presença mínima de 2/3 dos cooperativados, ou às 8:00 
horas em 2º convocação com presença mínima de metade e mais um dos 
cooperativados, ou às 9:00 horas em 3° e última convocação com a presença 
mínima de 10 cooperativados, em condições de votar, para deliberarem sobre 
a seguinte ordem do dia. 1 – Ratificação da Autorização para assinatura do 
Contrato com a Empresa Kraft Rio Planejamento e Tecnologia Tributária 
Ltda, em atendimento inciso “d”, Parágrafo 6º, Artigo 30 do Estatuto Social. 
2 – Aprovação para utilização de uniforme alternativo em fins de semana e 
feriados, Alterando o Regimento Interno em seu Artigo 17, Parágrafo 3º. e 
incisos. 3 – Eleição da Junta eleitoral para apuração e controle das eleições 
internas da Coopataxi. 4 – Eleição para o Conselho Fiscal, Conselho de Ética 
e Disciplina e Conselho Consultivo. Rio de Janeiro, 13 de março de 2019.

Marcelo de Carvalho Reis
Presidente

COOPCONSULT – COOPERATIVA DE TRABALHO DOS BANCÁRIOS
 EX-BANCÁRIOS E AUTÔNOMOS DA BAIXADA FLUMINENSE 

CNP: 23.671.508/0001-17 - NIRE 33.4.0005449-1
CONVOCAÇÃO DE AGESP - ASSEMBLEIA GERAL ESPECIAL

E AGE - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA.
O Presidente da COOPCONSULT - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS 
BANCÁRIOS EX-BANCÁRIOS E AUTÔNOMOS DA BAIXADA FLUMI-
NENSE, Sr. Luiz Carlos Costa França, no exercício das suas atribuições, 
convoca os cooperados para participarem da AGESP - Assembleia Geral 
Especial e AGE - Assembleia Geral Extraordinária a serem realizadas 
uma em conjunto, após a outra, no dia 01/12/2018, na sua sede social si-
tuada à Rua Capitão Gaspar Soares, 237, Casa 2, Quadra 4, Centro, Nova 
Iguaçu - RJ, CEP: 26255-040, em primeira convocação ás 09:00h. com a 
presença mínima de 2/3 (dois terços) dos cooperados; em segunda convo-
cação ás 10:00h com a presença mínima de metade mais um dos coopera-
dos e em terceira e última convocação ás 11:00h com a presença mínima 
de 50 cooperados ou 20% do total do quadro social, prevalecendo o menor 
número entre as duas alternativas. Na data da presente convocação a co-
operativa possui 14 (quatorze) cooperados no seu quadro social. A Ordem
do Dia da AGESP é a seguinte: 1) Gestão da cooperativa; 2) Disciplina; 3)
Direitos e deveres dos sócios; 4) Planejamento; 5) Organização do traba-
lho; A Ordem do Dia da AGE é a seguinte:  1) Proposta para deliberação 
da assembleia do Estatuto Social conforme itens a seguir. a) Mudança do 
Objeto Social - Razão Social; b) Revisão geral e mudanças na Redação do 
Estatuto Social; 2) Demais assuntos de interesse social.Nova Iguaçu - RJ, 
14 de março de 2019. Presidente - Luiz Carlos Costa França 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLÉIA ORDINÁRIA
O Presidente da COOPEREAL Cooperativa em Gestão Administrativa 
Hospitalar e de Saúde - CNPJ 09.588.345/0001-82, CONVOCA  todos 
os associados, para a Reunião Ordinária a realizar-se em 29 de março 
de 2019, na Av. Rio Branco, 185 , 21º andar, Sl. 2119, nesta cidade, em 
primeira convocação às 16:00 horas, em segunda convocação às 17:00 
horas em terceira e última convocação com qualquer número, às 18:00 
horas, para deliberar a seguinte Ordem do Dia: I  - Prestação de Contas 
(2018/2019); II - Parecer do Atual Conselho Fiscal; III – Eleição do novo 
Conselho Fiscal V - Assuntos Gerais. Rio de Janeiro, 13 de Março de 2019.

Diretor – Presidente do Conselho Administrativo da COOPEREAL

REQUERIMENTO DE LICENÇA
Nomoo Indústria e Comércio de alimentos Vegetais LTDA-ME, CNPJ 
23.808.401/0001-78 torna público que requereu à Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente – SMAC, através do processo nº 26/510.071/2019 a Licença 
Municipal de Operação para atividade de Produtos Alimentícios – Indústria 
no estabelecimento situado a Estrada dos Bandeirantes nº 10.875, Lote 1, 
PAL 46574, Box Galpão 08, Camorim, Rio de Janeiro – RJ.

Senador protesta contra o desmonte da legislação trabalhista
O senador Rogério Car-

valho (PT-SE) afirmou nes-
ta terça-feira em Plenário 
que a reforma trabalhista e 
a terceirização precarizaram 
as relações de trabalho no 
país e aumentaram o sofri-
mento da população. Nos 
últimos dois anos, disse o 
parlamentar, o povo tem so-
frido com a perda de seus 
direitos.

Ele mencionou dados do 
Instituto Brasileiro de Geo-

grafia e Estatística (IBGE), 
segundo os quais em 2014 
o Brasil tinha 36,6 milhões 
de trabalhadores com car-
teira assinada, no regime da 
CLT, e desse total de vagas 
formais, 3,3 milhões foram 
fechadas. Rogério Carvalho 
ressaltou que, com a refor-
ma trabalhista e com a ter-
ceirização, houve queda na 
quantidade de pessoas em-
pregadas e na renda média 
do trabalhador e, por conse-

guinte, um aumento da po-
breza.

“O trabalho informal 
alcançou 37,7 milhões de 
pessoas, o que representa 
40,8% da população ocu-
pada, ou dois em cada cin-
co trabalhadores do país. 
Esse contingente aumentou 
em 1,2 milhão desde 2014, 
quando representava 39,1% 
da população ocupada. A 
proporção de pessoas po-
bres no Brasil era de 25,7% 

em 2016, subiu para 26,5% 
em 2017. Em números ab-
solutos, esse contingente 
variou de 52,8 milhões para 
54,8 milhões de pessoas 
no período”, disse Rogério 
Carvalho.

O parlamentar afirmou 
também que, assim como 
o governo anterior, de Mi-
chel Temer, o governo de 
Jair Bolsonaro trabalha para 
beneficiar apenas os mais 
ricos.

A Primavera Europeia como 
antídoto à falsa dicotomia

A União Europeia está se fragmentando em um mo-
mento em que os europeus mais precisam dela, aponta o 
economista grego Yanis Varoufakis, um dos fundadores 
do Movimento Democracia na Europa 2025 (DiEM25). 
Mas a solução não é confiar a renovação aos burocratas 
e aumentar o déficit democrático, que só fortalecerá a 
extrema-direita. É preciso renovação.

Desde que foi criado em 2016, o DiEM25 lançou o 
programa New Deal para a Europa. Depois, com outros 
movimentos e partidos, estabeleceu a Primavera Euro-
peia, coalizão progressista que busca uma agenda políti-
ca comum em toda a Europa e que disputará as eleições 
para o parlamento Europeu em maio.

“Diferentemente da maioria dos manifestos eleitorais, 
escritos em bastidores por conselheiros especiais, nosso 
New Deal foi feito em coautoria por meio de consulta ab-
erta com cidadãos e ratificado por um voto democrático 
transnacional no qual todos os europeus puderam partici-
par. Ele contém medidas ambiciosas que poderiam ser 
implementadas amanhã de manhã, como um New Deal 
Verde, que movimentaria € 500 bilhões por ano na tran-
sição ecológica da Europa, e um programa de solidarie-
dade que redirecionaria os lucros do banco central para 
um fundo de combate à pobreza”, escreve o ex-ministro 
das Finanças da Grécia em artigos publicados na imp-
rensa europeia.

As eleições de maio são apresentadas como “uma 
disputa entre dois campos: liberais eurófilos versus eu-
rocéticos não liberais: Emmanuel Macron versus Mat-
teo Salvini. Ou os ‘falsos profetas’ versus os ‘patriotas 
europeus’. Infelizmente, esta é uma conta enganosa”, 
sentencia Varoufakis. “Figuras do establishment como 
Macron perderam sua credibilidade mesmo com os ci-
dadãos centristas. Para reunir os eleitores, eles confiam 
na ameaça que nacionalistas como Salvini representam. 
Igualmente, homens fortes como o vice-primeiro minis-
tro italiano precisam desesperadamente de um establish-
ment europeu para se formarem como rebeldes dignos.

“A única maneira de romper essa repugnante quebra 
de laços com a Europa é um New Deal confiável para os 
europeus – um antídoto para a crença deprimente de que 
a única alternativa a essa UE é sua separação. Em outras 
palavras, nossa posição não recai sobre nenhum dos la-
dos da dicotomia entre as chamadas forças pró-europeias 
e antieuropeias. Somos pela nossa Europa, contra essa 
Europa”, finaliza.

Notícias da morte do SMS foram exageradas
Muitos acreditaram que o serviço de SMS estava 

com os dias contados por conta do uso cada vez maior 
do WhatsApp. Porém, de acordo com levantamento da 
Wavy, empresa do Grupo Movile, são trafegados cerca 
de 2,5 bilhões de torpedos mensalmente no Brasil.

Um dos motivos é que o SMS não possui limita-
ções com relação ao alcance, já que não demanda redes 
3G/4G ou Wi-Fi. Mais importante, sua taxa de leitura 
beira os 100%, o que torna o serviço bastante atraente 
para as empresas.

Insegurança
O assessor de Segurança Nacional dos Estados Uni-

dos, John Bolton, visitou em novembro o então presi-
dente eleito Jair Bolsonaro no condomínio da Barra 
onde, três casas adiante, morava o acusado de matar 
Marielle e de possuir centena de fuzis. A CIA comeu 
mosca.

Rápidas
A Nissan anunciou que Guy Rodríguez, atual vice-

presidente de Marketing e Vendas da Nissan América 
Latina, foi promovido a presidente da companhia, su-
cedendo a José Luis Valls, que foi nomeado presiden-
te da filial América do Norte *** Antiga residência de 
Candido Portinari, em Brodowski (SP), o Museu Casa 
de Portinari comemora 49 anos nesta quinta-feira. O es-
paço cultural preparou atividades gratuitas. Informações: 
(16) 3664-4284 *** O Shopping Grande Rio realizará 
neste domingo oficina gratuita de confecção carrinho de 
garrafa PET, das 16h às 18h *** O Secovi-SP abre na 
próxima terça-feira a programação do Ciclo de Palestras 
destinado a síndicos e profissionais que atuam em ad-
ministradoras de condomínios. Detalhes em secovi.com.
br/cursos-e-eventos *** O Shopping Jardim Guadalupe 
promove, no domingo, a partir das 16h, show com o 
grupo Swing&Simpatia *** Nesta sexta-feira, o CEO do 
Grupo Epicus, Sérvulo Mendonça, ministra oficina so-
bre compliance estrutural para empresas contábeis, das 
8h30 às 12h, no Conselho Regional de Contabilidade do 
Espírito Santo. Informações em bit.ly/2UaPKWI *** A 
Organização Internacional do Trabalho (OIT) comemora 
100 anos em 2019.

Começo do ano mantém recessão industrial 
Iedi lembra que 
produção ainda 
está 17% do pico 
histórico de 2011 

A entrada de 2019 deu 
continuidade à recessão in-
dustrial iniciada no final do 
ano passado. Segundo os 
dados divulgados hoje pelo 
IBGE, em janeiro último, a 
indústria recuou -0,8% na 
série com ajuste sazonal e 
-2,6% ante jan/18. Este foi 
o terceiro mês consecutivo 
sem recuperação industrial. 
Ao invés de progredirmos, 
estamos nitidamente regre-
dindo nos últimos meses.

Segundo análise do Ins-
tituto de Estudos para o De-
senvolvimento Industrial 
(Iedi) em janeiro último, a 
produção industrial ainda 
está 17% abaixo do último 
pico histórico, atingido em 
maio de 2011. Em junho do 
ano passado esta diferença 
era menor, de 14%. “Precisa-
ríamos justamente do oposto 
do que está ocorrendo. O pro-
blema desta trajetória é que, 
mesmo que o setor volte ao 
positivo nos próximos meses, 

a descontinuidade do proces-
so de crescimento retira qua-
lidade da reativação do setor, 
tornando-a menos autossus-
tentada”, ressalta o estudo.

O trabalho do Iedi apon-
ta que no início de 2019, 
ainda que alguns ramos te-
nham contribuído mais para 
a queda registrada, como a 
indústria farmacêutica e de 
máquina e equipamentos, a 
difusão de variações nega-
tivas foi expressiva, qual-
quer que seja a comparação. 
Frente a dezembro de 2018, 
já descontados os efeitos 
sazonais, houve perda em 
13 dos 26 ramos pesquisa-
dos pelo IBGE, enquanto na 
comparação frente a jan/18 o 
saldo foi ainda pior: 18 dos 
26 ficaram no vermelho.

Os macrossetores indus-
triais também registraram 
majoritariamente resultados 
negativos: apenas bens de 
consumo duráveis fugiram 
à regra e cresceram frente a 
dez/18, com ajuste, e todos 
os quatro macrossetores re-
cuaram em relação a jan/18, 
como mostram as variações 
interanuais a seguir Indús-
tria geral: -1,0% em nov/18; 
-3,6% em dez/18 e -2,6% 
em jan/19; Bens de capital: 
+3,0%; -4,1% e -7,7%, res-
pectivamente; Bens de in-
termediários: -1,4%; -2,7% 

e -1,3%; Bens de consumo 
duráveis: -2,8%; -13,6% e 
-5,5%; Bens de consumo 
semi e não duráveis: -0,7%; 
-2,1% e -2,9%, respectiva-
mente.

Com a recente sequên-
cia de resultados adversos, 
a indústria geral apresentou 
retração de 2,3% no trimes-
tre móvel findo em jan/19 
frente ao mesmo período do 
ano anterior, o que chegou a 
-3,3% no caso apenas da in-
dústria de transformação.

A análise do instituto 
aponta, também, que “do 
ponto de vista de intensida-
de, o caso de maior retroces-
so coube a bens de consumo 
duráveis, que acumularam 
perda de -7,0% no trimestre 
em questão (nov/18-jan/19), 
muito concentrada no mês de 
dezembro último (-13,6%). 
Mesmo assim, a queda de 
jan/19 não deve ser despre-
zada, ao atingir -5,5%, ense-
jada principalmente por au-
tomóveis e eletrodomésticos 
da ‘linha marrom’”.

Não tanto pela intensida-
de, mas sobretudo pela se-
quência de cinco meses de 
resultados negativos, outro 
macrossetor a preocupar é o 
de bens intermediários. Isso 
porque, como se sabe, repre-
sentam o núcleo duro do sis-
tema industrial por produzir 

insumos às demais atividades 
da própria indústria e a ou-
tros setores econômicos. No 
trimestre findo em jan/19, 
sua produção caiu -1,8% ante 
igual período do ano passado. 
Só em janeiro último, o resul-
tado foi de -1,3%.

Bens de capital, por sua 
vez, acumularam retração de 
-2,7% no trimestre nov/18-
jan/19, mas a magnitude de 
sua perda neste início de ano 
foi muito além disso: -7,7%, 
o pior resultado dentre os 
macrossetores. Contribuí-
ram para isso principalmente 
os bens de capital para a pró-
pria indústria (-9,5%), ace-
nando para um quadro desfa-
vorável para o investimento 
do setor. Outras contribui-
ções negativas importantes 
vieram de bens de capital 
para transporte (-6,9%) e 
para agricultura (-6,9%).

Por fim, bens de consumo 
semi e não duráveis contam 
com o seguinte saldo nos 
últimos meses: 5 quedas e 1 
mês de virtual estabilidade 
(+0,1% em out/18). Ou seja, 
um semestre sem recupera-
ção. O resultado no trimestre 
nov/18-jan/19 é de -1,8%, 
derivado de quedas mensais 
que só se aprofundaram até 
chegar a -2,9% em jan/19, 
devido aos ramos têxtil, de 
vestuário e farmacêutico.

Presidente do STF processará 
procurador da Lava Jato

O presidente do Supre-
mo Tribunal Federal, Dias 
Toffoli, anunciou no plená-
rio da Corte, durante sessão 
nesta quarta-feira  que vai 
processar o procurador da 
Lava Jato Diogo Castor por 
um artigo em que ele fala 
sobre a possibilidade de o 
STF enviar para a Justiça 
Eleitoral investigações so-
bre corrupção.

Nesta quarta, o STF jul-
ga a competência da Justiça 
Eleitoral para conduzir in-
quéritos de investigados na 
Operação Lava Jato e vai de-
finir se a competência para 
julgar crimes comuns cone-
xos a crimes eleitorais é da 
Justiça Eleitoral ou Federal.

“Não é admissível esse 
tipo de ilação. Críticas ao de-
bate político, ao posiciona-
mento técnico-jurídico, isso 
faz parte. Agora a calúnia, 
a difamação, a injúria não 
serão admitidos”, protestou 
Toffoli. Em seguida, fez elo-
gios à Justiça Eleitoral.

“Todos nós ou integra-
mos ou estamos em exercí-
cio no TSE. A Justiça Elei-
toral é motivo de orgulho 
nacional, das instituições 
que melhor funcionam no 
país. Em uma eleição mu-
nicipal, analisa 550 mil pe-
didos de candidaturas. Isso 
significa 550 mil presta-
ções de contas”, disse.

No artigo publicado no 
site O Antagonista, o procu-
rador Diogo Castor diz que 
“há algum tempo vem sendo 
ensaiado na Segunda Turma 
do STF o mais novo golpe à 
Lava Jato: a Justiça Eleitoral 
é competente para todos os 
casos relacionados à opera-
ção em que haja a alegação 
de que a propina recebida 
pelo político é para uso cam-
panha eleitoral. O argumen-
to é que neste caso haveria 
conexão da corrupção com 
o crime de caixa 2 eleitoral, 
cabendo então à Justiça Elei-
toral investigar todos os cri-
mes federais relacionados”.

Função de  
confiança é extinta

O governo extinguiu car-
gos em comissão e funções 
de confianças, além de limi-
tar a ocupação, a concessão 
ou a utilização de gratifi-
cações. A medida atinge 21 
mil cargos, funções e grati-
ficações em diversos níveis 
do Poder Executivo Federal. 
De acordo com a publica-
ção, a economia anual com 
as extinções será de mais de 
R$ 194 milhões. Dos cargos 
em comissão e funções de 
confiança, 5.100 foram ex-
tintos 

.

Suspensão do  
leilão da Norte-Sul 

O Ministério Público de 
Contas entrou com um pedi-
do de medida cautelar para 
suspender o leilão da Ferro-
via Norte-Sul. O procurador 
Júlio Marcelo de Oliveira 
argumenta que o edital do 
leilão, previsto para ocorrer 
no dia 28 de março, estaria 
direcionado para atender os 

interesses de concessioná-
rias que já atuam em outros 
trechos ferroviários, as em-
presas Rumo e VLI. As em-
presas e o governo negam 
qualquer tipo de favoreci-
mento.

BC autônomo e 
inflação baixa

No primeiro discurso ofi-
cial no cargo, o presidente do 
Banco Central (BC), Rober-
to Campos Neto, defendeu 
a autonomia formal da ins-
tituição. Disse que buscará 
manter a inflação em níveis 
baixos e controlados e pro-
meteu continuar a aprimorar 
a transparência na comuni-
cação do Banco Central com 
a sociedade.“Além de traba-
lhar para manter as conquis-
tas, é necessário avançar. E 
nesse sentido, acreditamos 
que um Banco Central au-
tônomo estaria melhor pre-
parado para consolidar os 
ganhos recentes e abrir es-
paço para os novos avanços 
de que o país tanto precisa”, 
declarou.
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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.

SUPERVIA CONCESSIONÁRIA DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO S.A.
CNPJ/MF nº 02.735.385/0001-60 – NIRE 33.3.0026105-2

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS

Ficam convocados os titulares das debêntures (“Debenturistas”) da 2ª (se-
gunda) Emissão de Debêntures Simples, não Conversíveis em Ações, em 
Série Única, da Espécie com Garantia Real, para Distribuição Pública com 
Esforços Restritos de Distribuição, da Supervia Concessionária de Transpor-
te Ferroviário S.A. (“Emissão”, “Debêntures” e “Emissora”), a reunirem-se, em 
segunda convocação, em Assembleia Geral de Debenturistas, nos termos do 
artigo 71 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, e 
da Cláusula XI do Instrumento Particular de Escritura da 2ª (segunda) Emis-
são de Debêntures Simples, não Conversíveis em Ações, em Série Única, da 
Espécie com Garantia Real, para Distribuição Pública com Esforços Restritos 
de Distribuição, da Supervia Concessionária de Transporte Ferroviário S.A., 
celebrado em 27 de novembro de 2014 entre a Emissora e a Pentágono S.A. 
Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, conforme alterado (“Escritura
de Emissão” e “Agente Fiduciário”), a ser realizada no dia 21 de março de 
2019, às 10:00 horas, na Avenida Presidente Wilson, 231, 27º andar, salão 
2703, Centro, CEP 20030-905, Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio 
de Janeiro, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) Autorização 
para (i.1) troca de controle acionário da Emissora, que deixará de ser detido 
pela Odebrecht Transport S.A. (“OTP”) e indiretamente pela Odebrecht S.A. 
(“ODB” e, em conjunto com OTP, “Antigos Controladores”) e passará a ser 
detido indiretamente por Guarana Urban Mobility Incorporated (“GUMI”), sen-
do esta sociedade controlada pela Mitsui & Co. Ltd. (“Mitsui”) no momento 
em que houver o cumprimento das condições precedentes estabelecidas no 
Share Purchase, Credit Assignment and Investment Agreement (“SPA”) a ser 
celebrado entre a GUMI, a Emissora, a OTP, a Odebrecht Mobilidade S.A., 
a Rio Trens Corporation e a Rio Trens Participações S.A., por meio do qual 
serão acordados, dentre outros assuntos, os termos e as condições para 
a transferência de controle acionário da Emissora (“Alienação de Ações” e 
“Alteração de Controle”), sem que esta Alteração de Controle configure um 
evento de inadimplemento, nos termos da cláusula 6.1.1(vi) da Escritura de 
Emissão e/ou implique em qualquer outra penalidade para Emissora; (i.2) 
bem como autorizar a Emissora e o Agente Fiduciário a alterarem a Escri-
tura de Emissão a fim de cumprir as seguintes condições estabelecidas no 
SPA: (a) a exclusão de toda e qualquer referência aos Antigos Controladores, 
(b) a rescisão integral do Contrato de Suporte das Patrocinadoras, conforme 
aditado; (c) a exclusão de toda e qualquer cláusula da Escritura de Emissão 
e dos Contratos de Garantia da Emissão que contenham obrigações para 
a Mitsui ou suas controladas, incluindo, mas não se limitando, a exclusão 
das Obrigações de Suporte e de garantias prestadas pela Mitsui ou suas 
controladas, (d) a exclusão de todas as obrigações assumidas pelos Anti-
gos Controladores, sendo que a exoneração de tais obrigações listadas nos 
itens anteriores implica em ajustes na estrutura da Emissão, conforme in-
dicado expressamente nas minutas de aditamentos a serem aprovados na 
assembleia e estarão anexos à respectiva ata de acordo com o material a 
ser disponibilizado aos Debenturistas no website da Emissora e do Agente 
Fiduciário na data da publicação deste edital e no dia da Assembleia, bem 
como autorizar a Emissora e o Agente Fiduciário a alterarem a Escritura de 
Emissão, as Cláusulas Essenciais do Contrato BNDES (conforme definidas 
na Escritura de Emissão), os Contratos de Garantia da Emissão, necessários 
para implementar tais deliberações. Os termos iniciados em letra maiúscula e 
não definidos neste Edital de Convocação possuem o significado que lhes é 
atribuído na Escritura de Emissão. Informações Adicionais: os Debenturistas 
deverão apresentar-se no endereço acima indicado portando os documentos 
que comprovem a titularidade das respectivas Debêntures. Os instrumentos 
de mandato outorgados pelos Debenturistas aos seus procuradores para re-
presentação na Assembleia Geral ora convocada deverão ser depositados 
na sede social do Agente Fiduciário, situado na Avenida das Américas, nº 
4200, bl. 08, Ala B, salas 302/303/304, Barra da Tijuca, na cidade do Rio de 
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, ou ainda por e-mail para contencioso@
pentagonotrustee.com.br, no prazo de até 02 (dois) dias úteis anteriores à 
sua realização, bem como deverão ser entregues à Emissora no dia da as-
sembleia. Rio de Janeiro, 13 de março de 2019.

DÉCIMA SEGUNDA VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL
EDITAL DE CITAÇÃO

Com o prazo de vinte dias
O MM Juiz de Direito, Dr.(a) Alvaro Henrique Teixeira de Almeida 
- Juiz Titular do Cartório da 12ª Vara Cível da Comarca da Capi-
tal, RJ, FAZ SABER aos que o presente edital com o prazo de 
vinte dias virem ou dele conhecimento tiverem e interessar pos-
sa, que por este Juízo, que funciona a Av Erasmo Braga, 115 Sls 
226B/228B/230B CEP: 20020-903 - Centro - Rio de Janeiro - RJ 
Tel.: 3133-2236 e-mail: cap12vciv@tjrj.jus.br, tramitam os autos 
da Classe/Assunto Procedimento Comum - Adjudicação Compul-
sória / Propriedade, de nº 0231641-63.2013.8.19.0001, movida 
por LFRF CORRETAGEM E PARTICIPAÇÕES LTDA em face de 
SAUMA S A EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS; COMPANHIA 
LHI IMOBILIÁRIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS e outros, 
objetivando a adjudicação de imóvel. Assim, pelo presente edital 
CITA os réus SAUMA S A EMPREENDIMENTO S IMOBILIÁRIOS 
e COMPANHIA LHI IMOBILIÁRIA EMPREENDIMENTOS IMOBILI-
ÁRIOS, que se encontram em lugar incerto e desconhecido, para 
no prazo de quinze dias oferecerem contestação ao pedido inicial, 
querendo, ficando cientes de que presumir-se-ão aceitos como 
verdadeiros os fatos alegados (Art. 344, CPC), caso não ofereçam 
contestação, e de que, permanecendo revel, será nomeado cura-
dor especial (Art. 257, IV, CPC). Rio de Janeiro, 27 de fevereiro de 
2018. Eu, Michelle da Silva Araujo - Subst. do Resp. pelo Expe-
diente - Matr. 01/31363, o subscrevo. 0251

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUEIMADOS
PREGÃO PRESENCIAL N°1.2019

OBJETO: Contratação de empresa Especializada para Locação de Ve-
ículos Automotores. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 13/0917/18 RETI-
RADA DO EDITAL: www.queimados.rj.gov.br ou Secretaria Municipal de 
Saúde de Queimados, Avenida Vereador Marinho Hemetério de Olivei-
ra,1170 – Vila Pacaembu – CEP:26.323.292– Centro, das 09:00 às 16:00 
horas, mediante à entrega de uma resma de papel A4 e carimbo con-
tendo o CNPJ da Empresa. DATA / HORA: 27/03/2019 às 10:00 horas.

Lívia da S. M. de Assis Quintanilha
Pregoeiro

Livros, arte e decoração
Pinturas de Carybé, Manoel Santiago, Scliar, Ciro Fer-

nandes; serigrafias de Cícero Dias, Roberto Burle Marx, 
Mabe, Amilcar de Castro, Calasan Neto, Bianco, Isabel 
Pons, Renina e diversos artistas; além de tapetes persas, 
móveis, pratas, esculturas, porcelanas, cristais, lustres, 
objetos decorativos, utilidades, biblioteca com ex-libres, 
entre outras curiosidades, estarão no pregão do leiloeiro 
Raul Barbosa na terça-feira (19) às 16h, na Avenida Epitá-
cio Pessoa, 2.664, bloco 2, apartamento 901, Lagoa (RJ).

O leilão será presencial, com participação por telefone 
ou lance reservado previamente. Há lotes em lance livre, 
licitados por telefone, e o lance inicial será de R$ 50, onde 
valores menores somente em lance prévio. A exposição 
será domingo e segunda-feira (17 e 18) das 14h às 19h, 
quando será possível examinar os objetos e tirar dúvidas.

Raul Barbosa tem vasta experiência acumulada, de 
muitos anos trabalhando no mercado de leilões e em sua 
organização, além de ter trabalhado com outros leiloeiros 
antes de abraçar a profissão, como no Palácio dos leiloei-
ros Ernani, onde ajudou a implantar o antigo sistema de 
computador, chamado de CPD (Centro de Processamento 
de Dados), que ocupava uma sala inteira – novidade nos 
leilões da época.

Além do pregão com os objetos de arte, Raul Barbosa 
venderá uma casa duplex em Pedra de Guaratiba, situada 
na rua da praia, com aproximadamente 180m², com sala, 
suíte master, quarto, banheiro social, copa-cozinha e área 
de serviço na parte de baixo; uma escada de acesso à parte 
superior em mármore, onde estão outro quarto, banheiro, 
uma cozinha com copa, área de serviço e terraço – lances 
prévios já podem ser reservados, e a visitação, agenda-
da. Os detalhes estão no website http://raulbarbosa.lel.br 
onde está o catálogo com descrição e fotos.

Arte, antiguidade e coleções
Valdir Teixeira é um 

leiloeiro que se espe-
cializou em arte desde 
1974 e vem se apresen-
tando todos estes anos 
em leilões que conti-
nuam sendo referência 
em boas compras, como 
este pregão que fará em 
quatro noites, de segun-
da a quinta-feira (18, 
19, 20 e 21) às 19h na Rua Assunção, 210, Botafogo (RJ), 
ao mesmo tempo, online, irá bater seu martelo.

A exposição estará aberta no sábado e domingo (16 e 
17) das 15h às 21h para visitantes interessados. O website 
com fotos e descrição está no www.iarremate.com/valdir-
teixeira e no escritório no mesmo endereço.

Receita leiloa mercadorias apreendidas
A Receita Fe-

deral realizará 
na quinta-feira 
dia (21) às 10h, 
na Alfândega 
do Aeroporto 
Internacional  
do Galeão, um 
leilão eletrônico 
para pessoas fí-
sicas e jurídicas 
com 46 lotes 
de mercadorias 
a p r e e n d i d a s .  
Serão aceitas 
propostas entre 8h do dia 11 de março e 18h do dia 20 de 
março, que devem ser feitas pelo site da Receita Federal 
www.receita.economia.gov.br, no Sistema de Leilão Ele-
trônico (SLE).

Serão vendidas diversas mercadorias, entre elas: vestido 
de noiva, iPhones, eletrodomésticos, centrais de multimí-
dia, produtos de vestuário, acessórios para veículos, apa-
relhos de informática, entre outros. As mercadorias estarão 
expostas do dia 11 ao dia 15 de março, no horário de 9h às 
14h em três depósitos na própria Ilha, na Ponta do Galeão.

A lista completa pode ser conferida no edital do leilão, que 
se encontra disponível para consulta no website da Receita 
Federal, em “consulte os leilões”, 0717700/0000005/2018 
no Rio de Janeiro – onde, também, oferece o manual do 
licitante do leilão, com todas as orientações para os inte-
ressados. Mais informações poderão ser solicitadas pelos 
interessados à comissão de licitação da Alfândega do Porto 
do Galeão, TECA Novo, Prédio Administrativo, 3º andar, 
Balcão de Atendimento ao Público.

Mabe, serigrafia no leilão de Raul Barbosa

Floreira em prata  
com Valdir Teixeira

Acordeon no leilão da Receita Federal RJ

Endividamento e inadimplência  
das famílias crescem em fevereiro

O percentual de famí-
lias com dívidas (em atra-
so ou não) no país atingiu 
61,5% em fevereiro deste 
ano. Segundo dados da Pes-
quisa de Endividamento e 
Inadimplência do Consumi-
dor (Peic), divulgada nesta 
quarta-feira pela Confedera-
ção Nacional do Comércio 
de Bens, Serviços e Turismo 
(CNC), a taxa é superior aos 
60,1% de janeiro deste ano 
e aos 61,2% de fevereiro do 
ano passado.

A parcela de inadimplen-
tes subiu de 22,9% em janei-
ro para 23,1% em fevereiro 
deste ano. Apesar da alta 
mensal, o percentual ficou 
abaixo dos 24,9% observa-
dos em fevereiro de 2018.

Outro indicador que teve 
aumento de janeiro para fe-
vereiro foi o percentual de 
famílias que não terão con-

dições de pagar suas contas 
ou dívidas, o qual passou 
de 9,1% para 9,2%. Assim 
como a inadimplência, esse 
indicador ficou abaixo do 
registrado em fevereiro de 
2018 (9,7%).

Entre as famílias com 
contas ou dívidas em atra-
so, o tempo médio de atraso 
foi de 64,9 dias em fevereiro 
de 2019, estável em relação 
aos 64,9 dias de fevereiro 
de 2018. O tempo médio 
de comprometimento com 
dívidas entre as famílias en-
dividadas foi de 6,8 meses, 
sendo que 26,2% delas estão 
comprometidas com dívidas 
até três meses e 29,7%, por 
mais de um ano.

A parcela média da renda 
comprometida com dívidas 
das famílias endividadas 
diminuiu na comparação 
anual, passando de 29,4% 

em fevereiro de 2018 para 
29,1% em fevereiro de 2019.

O cartão de crédito foi 
apontado em primeiro lu-
gar como um dos principais 
tipos de dívida por 78,5% 
das famílias endividadas, 
seguido por carnês, para 
13,9%, e, em terceiro, por 
financiamento de carro, 
para 9,8%.

Já de acordo com dados 
nacionais da Boa Vista, a 
inadimplência do consumi-
dor caiu 1,4% no acumulado 
em 12 meses (março de 2018 
até fevereiro 2019 frente aos 
12 meses antecedentes. Já na 
avaliação mensal com ajuste 
sazonal, fevereiro apresen-
tou queda de 3,0%. Quando 
comparado o resultado con-
tra o mesmo mês de 2018, o 
indicador caiu 6,1%.

Regionalmente, na aná-
lise acumulada em 12 me-

ses, ocorreu queda em todas 
as regiões: Centro-Oeste 
(-3,9%), Norte (-3,5%), 
Nordeste (-1,5%), Sudeste 
(-0,7%) e Sul (-1,5%).

As adversidades ocorridas 
na economia ao longo dos 
últimos anos geraram grande 
cautela nas famílias, inibin-
do o consumo e a tomada de 
crédito, contribuindo para a 
queda do fluxo de inadim-
plência. Passado o período 
mais intenso da crise econô-
mica, o indicador demons-
tra sinais de que caminha 
para estabilização, após três 
anos consecutivos de queda 
nos registros. Ainda assim, a 
manutenção de um ritmo es-
tável do estoque de inadim-
plência está condicionada 
por uma recuperação mais 
consistente do mercado de 
trabalho, redução dos juros e 
evolução da renda.

Facebook e Instagram ficam instáveis no Brasil
O Facebook e o Insta-

gram apresentaram nes-
ta quarta-feira problemas 
de instabilidade no Bra-
sil e em outros países. Os 
usuários reclamavam no 
Twitter de não conseguir 
acessar ou de ter acesso 
limitado ao Facebook e ao 
Instagram. Usuários tam-
bém relataram dificuldades 
em usar alguns recursos do 
WhatsApp.

Por meio do Twitter, 
o Facebook reconheceu 
o problema e disse que 

está trabalhando na ma-
nutenção da plataforma. 
“Estamos cientes de que 
algumas pessoas estão atu-
almente tendo problemas 
para acessar a família de 
aplicativos do Facebook. 
Estamos trabalhando para 
resolver o problema o mais 
rápido possível”, postou.

Em um post, o Face-
book negou que a instabi-
lidade foi causada por um 
ataque cibernético do tipo 
“DDoS”, como são conhe-
cidos os Ataques Distribu-

ídos de Negação de Ser-
viço. Esse tipo de ataque 
sobrecarrega os servidores 
com uma alta demanda de 
conexões.

Também houve relatos 
de usuários de instabilida-
des no Google Drive, mas 
o serviço já funciona nor-
malmente.

O Instagram anunciou 
que “ocorreu um erro” e 
orienta a “tentar novamen-
te”. “Estamos cientes de 
um problema que impacta 
o acesso das pessoas à in-

tegração agora mesmo. Sa-
bemos que isso é frustrante, 
e nossa equipe está traba-
lhando duro para resolver 
isso o mais rápido possí-
vel”, tuitou a empresa.

Outros relatos foram di-
ficuldades de uso do What-
sApp. Muitos usuários se 
queixaram de não conse-
guir enviar fotos ou áudios 
pelo aplicativo.

A Agência Brasil não 
conseguiu contato com a 
assessoria de imprensa do 
aplicativo.
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Rede Âncora RJ, Importadora, Exportadora e Distribuidora de Autopeças S/A
CNPJ : 09.017.015/0001-37

Rede Âncora RJ, Importadora, Exportadora e Distribuidora de Autopeças S/A
Diretor Administrativo - Jessé Cobian Barros; Contador - Henrique Benatto Casero - CRC-PR-047567/O-9

Balanço Patrimonial (Valores Expressos em Milhares de Reais)
2017 2018

Ativo 7.672,53 8.488,16
Circulante 7.514,76 8.361,63
Disponibilidades 76,06 167,99
Duplicatas a Receber 4.260,21 3.419,80
Adiantamento a Funcionários 8,95 5,13
Adiantamento e Devolução a Fornecedores 250,87 178,39
Outros Créditos 2,64 10,72
Tributos a Recuperar - 4,13
Estoques 2.916,03 4.575,48

Não Circulante 157,77 126,53
Investimentos 60,00 60,00
Imobilizado 97,77 66,53

Passivo 7.672,53 8.488,16
Circulante 6.091,39 6.592,98
Fornecedores 4.167,03 5.068,55
Obrigações Sociais e Trabalhistas 36,30 25,52
Provisões Trabalhistas 93,74 61,79
Obrigações Fiscais 146,94 27,29
Adiantamento e Devoluções de Clientes 108,05 75,59
Outras Contas a Pagar 5,55 0,24
Empréstimos Bancários e Duplicatas Descontadas 1.533,77 1.334,01

Passivo Não Circulante - 91,03
Parcelamento de Tributos - 91,03

Patrimônio Líquido 1.581,14 1.804,16
Capital Social 495,00 495,00
(-) Açoes em Tesouraria (40,00) (40,00)
Reserva de Capital 1.987,03 2.228,53
Reserva de Lucros - 4,89
Lucros ou Prejuízos Acumulados (860,88) (884,26)

Demonstração do Resultado do Exercício 
(Valores Expressos em Milhares de Reais)

Ano-calendário
2017

Ano-calendário
2018

Receita Operacional Bruta 33.370,81 41.283,55
Receita Bruta de Vendas 34.537,23 42.633,21
Deduções e Abatimentos de Vendas (1.166,41) (1.349,66)

Custos (31.798,76) (39.419,56)
Custo das Mercadorias Vendidas (31.798,76) (39.419,56)

Lucro Operacional Bruto 1.572,05 1.863,99
Despesas Operacionais (2.620,77) (2.237,60)
Despesas com Pessoal (1.279,85) (1.125,24)
Despesas Administrativas (889,18) (757,11)
Despesas Tributárias (91,42) (64,46)
Despesas / Encargos Financeiros (382,38) (301,00)
Receitas Financeiras 22,06 10,21

Receita e Despesas Não Operacionais 937,38 501,96
Receitas Não Operacionais 937,38 501,96

Resultado Antes do IRPJ e CSLL (111,34) 128,35
IRPJ (3,93) (19,04)
CSLL (2,36) (11,54)

Resultado Líquido do Exercício (117,63) 97,77

Demonstração dos Lucros e Prejuízos Acumulados 
(Valores Expressos em Milhares de Reais)

2017 2018
Saldo Anterior (743,25) (860,88)
Ajustes de Exercícios Anteriores - (116,26)
Resultado do Exercício (117,63) 97,77
Transferência para Reserva de Lucros - (4,89)
Lucros (Prejuízos) Acumulados (860,88) (884,26)

Demonstração do Fluxo de Caixa - ano-calendário de 2018 
(Valores Expressos em Milhares de Reais)

2017 2018
Resultado Líquido do Exercício (117,63) 97,77
Ajuste do Resultado das Disponibilidades Geradas 
na Atividade Operacional 38,97 32,76

Depreciação e Amortização 38,97 32,76
Ativos Operacionais (533,78) (754,94)
Duplicatas a Receber (629,48) 840,41
Adiantamento a Funcionários (2,41) 3,82
Adiantamento e Devolução a Fornecedores 6,07 72,48
Outros Créditos (2,64) (8,08)
Tributos a Recuperar - (4,13)
Estoques 94,68 (1.659,45)

Passivos Operacionais 139,25 592,62
Fornecedores 487,23 901,52
Obrigações Sociais e Trabalhistas (2,23) (10,78)
Provisões Trabalhistas (7,39) (31,95)
Obrigações Fiscais (53,13) (119,66)
Adiantamentos e Devoluções a Clientes (110,70) (32,46)
Outras Contas a Pagar 5,01 (5,32)
Parcelamentos de Tributos - 91,03
Empréstimos Bancários e Duplicatas Descontadas (179,55) (199,76)

Disponibilidades Líquidas Geradas (Aplicadas) nas 
 Atividades Operacionais (473,19) (31,79)
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos

Aplicação em Investimentos (60,00) -
Aplicação no Imobilizado (6,30) (1,53)

Disponibilidades Líquidas Aplicadas nas 
 Atividades de Investimentos (539,50) (33,31)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos

Capital Social - -
Reserva de Capital 502,00 241,50
Ajustes de Exercicios Anteriores - (116,26)

Disponibilidades Líquidas Aplicadas nas Atividades 
 de Financiamentos 502,00 125,24
Disponibilidades Líquidas Aplicadas nas Atividades (37,50) 91,93
Disponibilidades
Início do Período 113,55 76,06
Final do Período 76,06 167,99
Aumento ou Redução no Caixa e 
 Equivalentes de Caixa (37,50) 91,93

Notas Explicativas - Demonstrações Contábeis
Nota 01 – Contexto Operacional: Rede Ancora RJ, Importadora, Exporta-
dora e Distribuidora de Autopeças S/A, com sede na Rua Pirangi, nº 198, 
Bairro: Olaria, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, inscrita 
no CNPJ Nº 09.017.015/0001-37, tem como principal operação Comércio por 
atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores, tributada 
pelo Lucro Real. Nota 02 – Apresentação das Demonstrações Contábeis:
As demonstrações Contábeis (Balanço Patrimonial, Demonstração do Re-
sultado do Exercício, Demonstração de Lucros e Prejuízos Acumulados, e 
Demonstração de Fluxo de Caixa), foram elaboradas a partir das diretrizes 
contábeis e dos preceitos da legislação Comercial, Lei 10.406/2002 e De-
mais Legislações e aos princípios Contábeis. Para efeito de comparação as 
Demonstrações Contábeis foram elaboradas de maneira uniforme entre os 
períodos, facilitando a leitura das informações, qualquer discrepância será 
objeto de adendo específico nestas Notas Explicativas. O resultado é apurado 
de acordo com o regime de competência, que estabelece que as receitas e 
despesas devem ser incluídas na Apuração dos resultados dos períodos em 
que ocorrem, sempre quando se correlacionarem independentemente de re-
cebimento ou pagamento. Nota 03 – Sumário das Principais Práticas Con-
tábeis: Ativo Circulante: (a) Caixa e equivalente de Caixa: Os fluxos de 
caixa dos investimentos a curto prazo são demonstrados pelo valores líquidos 
(aplicações e resgates). As aplicações a curto prazo que possuem liquidez 
imediata e vencimento original em até 90 (noventa) dias, são reconhecidos 
a valor justo e registrado em investimentos a curto prazo. (b) Contas a Re-
ceber: Os valores a receber registrados e mantidos no balanço patrimonial 
pelo valor nominal dos títulos representativos desses créditos, acrescidos das 
variações monetárias ou cambiais, quando aplicáveis, deduzidos de provisão 
para cobrir eventuais perdas na sua realização. A provisão para créditos de 
liquidação duvidosa, quando aplicável, é constituída em montante conside-
rado suficiente pela Administração para cobrir eventuais perdas estimadas 
na realização desses créditos. O valor estimado da provisão para créditos 
de liquidação duvidosa pode ser modificado em função das expectativas da 
Administração com relação à possibilidade de se recuperar os valores envol-
vidos, assim como por mudanças na situação financeira dos clientes. (c) Es-
toque: Os estoques estão registrados pelo custo médio de aquisição. Quando 
aplicável, é constituída provisão para estoques obsoletos ou de baixa movi-
mentação. Ativo Não Circulante: (a) Realizável a Longo Prazo: Os direitos 
realizáveis e as obrigações vencíveis após os 12 (doze) meses subsequentes 
à data das demonstrações contábeis são considerados como não circulantes. 
(b) Investimentos: Os valores registrados como investimentos estão conta-
bilizados pelo valor original, dispensada a equivalência patrimonial por não 
se enquadrar no que estabelece o RIR/99. (c) Imobilizado: Está registrado 
ao custo e não inclui os encargos financeiros incorridos durante o período 
de construção. Os bens são depreciados pelo método linear, com base nas 
vidas úteis estimadas. Nota 04 – Patrimônio Líquido: (a) Capital Social: O 
Capital, no valor de R$ 495.000,00 (quatrocentos e noventa e cinco mil reais) 
totalmente integralizado em modeda corrente do país dividido em 495 ações 
ordinárias; (b) Reservas de Capital: Realizada adiantamento para aporte 
de capital conforme ata. (c) Ajustes de Exercícios Anteriores: Valor refe-
rente a correção de lançamento de devolução de fornecedores. (d) Reserva 
de Lucros: Reserva legal de 5% do Lucro Líquido auferido no exercício de 
2018 no valor de R$ 4.888.60 (quatro mil, oitocentos e oitenta e oito reais e 
sessenta centavos). (e) Distribuição de Lucros: Não houve distribuição de 
lucros aos acionistas. Nota 05 – Continuidade dos Negócios: E empresa 
está operando em sua capacidade plena sob o critério da continuidade das 
suas atividades empresariais, não havendo qualquer previsão em contrário 
nos próximos 12 meses.

Brasil no radar de negócios de resseguradoras
8º Encontro de 
Resseguro do 
Rio de Janeiro 
contará com cerca 
700 participantes

“As perspectivas de in-
corporação de amplas ca-
madas da população aos 
mercados de consumo, da 
prevenção de riscos e da 
proteção de patrimônios, 
rendas, vida e saúde”. Es-
ses são os principais pontos 
ressaltados pelo presidente 
da CNseg, Marcio Coriola-
no, resultantes de  cenário 
que prevê de crescimento 
do PIB - 2,5% neste ano - 
e o otimismo em torno da 
aprovação das reformas 
estruturais que colocam o 
Brasil no radar de novos 

negócios das ressegurado-
ras e brokers de seguros. 

Este cenário macro mais 
promissor também está entre 
os fatores que poderão fazer 
o 8º Encontro de Resseguro 
do Rio de Janeiro, principal 
evento do setor no calendá-
rio da América do Sul, rece-
ber o público máximo nesta 
edição: 700 pessoas. Tendo 
como tema central “Resse-
guro: Apoiando o Desenvol-
vimento”, o Encontro será 
realizado pela Confederação 
das Seguradoras (CNseg) e 
Federação Nacional das Em-
presas de Resseguros (Fe-
naber), em abril (8 e 9), na 
cidade do Rio de Janeiro.

Marcio Coriolano, acre-
dita que,  dado o cresci-
mento contínuo de negó-
cios entre seguradoras e 
resseguradoras, o encontro 
anual de resseguros amplia 
ano a ano sua audiência. 
“As perspectivas promisso-
ras do mercado segurador 
brasileiro são um impor-

tante atrativo para resse-
guradores e especialistas 
internacionais”, destaca.

O presidente da Federação 
Nacional das Empresas de 
Resseguros (Fenaber), Paulo 
Pereira, ressalta que o encon-
tro é uma oportunidade ímpar 
de promover uma imersão do 
mercado mundial de resse-
guros. “A começar da pauta 
temática, da seleção dos pa-
lestrantes, todo o esforço dos 
envolvidos na organização 
é no sentido de promover o 
setor de resseguro mundial e 
demonstrar sua importância 
para o desenvolvimento da 
economia, tendo em vista os 
riscos volumosos suportados 
pelas resseguradoras em todo 
o mundo. O Brasil é um dos 
mercados mais promissores 
para a expansão de resseguros 
e operações de brokers nos 
próximos anos”, comenta.

Na pauta do evento, te-
mas como as oportunidades 
geradas para o mercado se-
gurador pelas cidades inte-

ligentes; as perspectivas de 
expansão das coberturas de 
cyber risk, sobretudo com o 
advento da Lei de Proteção 
de Dados brasileira.

Atualmente142 ressegu-
radoras estão autorizadas 
a operar no Brasil - 16 lo-
cais (sediadas no Brasil), 
40 admitidas (sediadas no 
exterior, com escritório de 
representação no Brasil) e 
86 eventuais (estrangeiras 
sediadas no exterior, sem 
escritório de representação 
no país), que aceitam ris-
cos de um mercado segura-
dor robusto, cuja projeção 
de prêmios em 2018, com 
seguros e planos de saúde 
suplementar, é da ordem de 
R$ 445 bilhões. E garanti-
do por provisões técnicas e 
reservas financeiras livres 
correspondentes a R$ 1,2 
trilhão. Para se inscrever, 
acessar: eventos.cnseg.org.
br/eventos/evento/8-encon-
tro-de-resseguro-do-rio-
de-janeiro/

Aceleradora de pequenas e médias corretoras 
Meta da D’Or 
Consultoria é 
gerar resultados 
expressivos em 
curto prazo

A D’Or Consultoria, em-
presa do Grupo Rede D’Or 
São Luiz e especializada 
em seguros e benefícios, 
inicia 2019 ampliando os 
horizontes. Por meio do ino-
vador modelo de negócio 
AceleraD’Or, a empresa, 
agora, passa a atuar como 
uma aceleradora de peque-
nas e médias corretoras, ge-
rando resultados expressivos 
em curto prazo. “O aumento 
da carteira aliada à diminui-
ção de custo operacional é 
uma demanda real”, assegu-
ra o CEO Bruno Blatt.

Novos projetos estão no 
DNA da D’Or Consultoria. 
Em 2017, a empresa iniciou 
o processo de aquisições 
com a Chaw Om, importante 
corretora baiana especializa-
da em benefícios corporati-
vos. No mesmo ano, entrou 
no universo dos planos de 
saúde de pequenas e médias 
empresas ao adquirir, em 
São Paulo, a Gateway, hoje 
conhecida por D’Or PME.

Nova fase

No final de 2018, a ini-

ciativa ganhou o nome que 
marcou a chegada de uma 
nova fase. “O AceleraD’Or é 
intensificado num momento 
em que a empresa deseja ex-
pandir ainda mais sua atua-
ção, mas sabe que, para isso, 
também precisa fortalecer o 
mercado”, conta Blatt.

Em poucos meses, a D’Or 
Consultoria fez significati-
vas aquisições de correto-
ras como Trix, Kappius, G3 
e Basic, no Rio de Janeiro; 
Sinapse, em São Paulo; além 
disso, outras estão em pros-
pecção e mais novidades 
serão anunciadas em breve. 
“Só nesse início de projeto, 
mais R$ 420 milhões em 
prêmios anuais foram incor-
porados na D’Or”, destaca.

As corretoras investidas 
contam com inovação tec-
nológica e suporte especiali-
zado nas mais diversas áreas 
da operação. Assim, conse-
guem vender mais e melhor, 
reduzindo custos, potenciali-
zando resultados e atenden-
do a empresas de todos os 
tamanhos sem necessidade 
de estrutura própria.

Carteira robusta

Os números comprovam: 
a D’Or Consultoria conta 
com uma carteira robusta, 
com mais de 1.200 clientes; 
1,7 milhão de vidas adminis-
tradas; escritórios em qua-
tro capitais (São Paulo, Rio 
de Janeiro, Minas Gerais e 
Bahia); e projeto para a aber-
tura de novas filiais em lo-

cais como Sergipe, Pernam-
buco, Ceará, Pará, Brasília, 
Paraná e Amazonas, além da 
expansão no interior de São 
Paulo e Rio de Janeiro.

Com o alicerce do maior 
grupo hospitalar da América 
Latina, a empresa nasceu em 
2015 para ser uma das maio-
res corretoras do país – obje-
tivo já alcançado. Hoje, me-
nos de quatro anos depois, 
está no top 5 brasileiro, com 
mais de R$ 2,5 bilhões em 
prêmios só em 2018.

Para Blatt, a expansão 
via AceleraD’Or será ingre-
diente vital para aprimorar 
uma receita que já deu certo. 
Tudo alinhado ao conheci-
mento de mercado, expertise 
e dedicação do quadro dire-
tivo e o fundamental apoio 
do grupo. “O planejamento 
traçado, o conhecimento de 
mercado e a qualidade do 
nosso time nos davam a ní-

tida noção do que estava por 
vir”, revela o CEO.

As fusões fazem parte da 
estratégia do Grupo Rede 
D’Or São Luiz, que, por 
meio da D’Or Consultoria, 
se aproxima cada vez mais 
dos clientes e agrega valor 
na gestão dos custos em be-
nefícios e seguros, com foco 
no segmento saúde.

A D’Or Consultoria é uma 
empresa de corretagem do 
Grupo Rede D’Or São Luiz, 
maior rede independente de 
hospitais do Brasil, especia-
lizada em seguro saúde e be-
nefícios. Fundada em 2015 
com aposta total em inovação, 
a D’Or Consultoria atende a 
mais de 1.200 clientes, movi-
mentando R$ 2,5 bilhões em 
prêmios junto às maiores se-
guradoras de saúde do merca-
do. O Grupo Rede D’Or São 
Luiz atua em cinco estados 
(SP, RJ, DF, PE e MA).

Bruno Blatt: ‘O aumento da carteira aliada à diminuição 
de custo operacional é uma demanda real’

Sincor-RJ avança nos cursos  
e palestras para a categoria
A Diretoria de Ensino do 
Sincor-RJ promove palestras 
e cursos em março e abril, 
com objetivo de manter o 
programa de qualificação 
dos corretores de seguros 
que atuam no Rio de Janeiro. 
O cronograma conta com te-
mas que vão desde franquia 
a processos de aceleração 
que auxiliam no crescimento 
de um negócio.
No mês de março, o curso 
“Franquia de corretoras de 
seguros” será ministrado 
pelo CEO do Grupo Penta-
gonal, Bernard Biolchini. 
No fim do mês o Diretor de 
Ensino e Tecnologia, Arley 
Boullosa, inicia novo curso 
com o tema “Acelere a sua 
corretora”. O mês de abril 
será a vez do tema “Saú-
de Suplementar no Brasil, 
conduzido pela especialista 
em Direito Securitário, Só-
cia Fundadorea da Gleicher, 
Canêdo & Chagas Advoga-
dos e Conselheira do Grupo 
Assurê, Dra. Érika Brandão 
Gleicher. O módulo também 
conta com a participação do 
executivo Pablo Rodrigues, 
Superintendente Comercial 
da Bradesco Seguros. O cur-
so sobre Gerenciamento de 
Riscos e Sinistros será reali-
zado também em abril, pelo 
Professor Carlos Eduardo 
Souza, Sócio Fundador da 
Precisa Vistorias. 
O presidente do Sincor-RJ, 
Henrique Brandão, ressalta 
a importância dos cursos e 
palestras para os corretores 
de seguros. “Sempre que te-
nho oportunidade, lembro a 
todos os corretores o quanto 
é importante estar preparado 
para atender os seus clientes, 
com o melhor da informa-
ção em todos os aspectos. 
As atividades propostas pela 
Diretoria de Ensino em rela-

ção aos cursos promovidos 
pelo Arley foram elaboradas 
com temas que impactam a 
nossa atividade profissional. 
E é gratificante compartilhar 
conhecimento, tendo a cons-
ciência de toda responsabi-
lidade que conduzimos em 
formar e qualificar os corre-
tores de seguros”, explicou 
Brandão.
As palestras já foram progra-
madas para o mês de março, 
sendo uma delas dedicada 
somente às mulheres. A co-
missão Feminina convida as 
corretoras de seguros para 
mais um encontro no auditó-
rio, que acontece no dia 20 
de março, a partir das 14 ho-
ras, com o tema “Mulher, um 
ser que nasceu para brilhar”, 
com a Coach e Psicóloga 
especialista em desenvolvi-
mento de carreira, Marilia 
Costa e haverá uma partici-
pação especial de uma exe-
cutiva da Sompo Seguros. 
Já no dia 29 de março, das 9 
horas ao meio-dia, acontece 
no auditório o segundo en-
contro com a Argo Seguros, 
com o tema “Inovações Tec-
nológicas em Ramos Ele-
mentares”, que conta com a 
apresentação dos executivos 
da companhia, Vanessa Oli-
veira, responsável por par-
cerias estratégicas e Carlos 
Berlfein, que cuida da gestão 
de subscrição dos portfólios 
de produtos digitais do Con-
sumer Lines. 
Para participar dos cursos, 
é só acessar o www.sincor-
rj.org.br/eventos e fazer a 
inscrição. Todas as apre-
sentações relacionadas são 
gratuitas para os associados. 
Informações através do te-
lefone (21) 3505-5900. As 
duas palestras mencionadas 
acima são gratuitas para só-
cios e não sócios. 

SP: chuvas elevam em  
36% acionamento de carros

Depois da chuva forte que 
atingiu a região da Grande 
São Paulo nos últimos dias, 
o número de acionamento de 
assistência para automóveis 
aumentou consideravelmen-
te no domingo e na segunda-
feira pela manhã, segundo 
a Mondial Assistance, em-
presa especializada em as-
sistência 24h. A companhia 
registrou, respectivamente, o 
volume de 47% e 36%, além 
das ocorrências habituais.

O levantamento aponta 
que a travessia de vias alaga-
das e a permanência de todos 
os acessórios e funções do 
carro em atividade, mesmo 

enquanto o veículo fica, por 
horas, parado em um con-
gestionamento ou aguardan-
do o nível da água baixar, fo-
ram as principais causas dos 
atendimentos.

“Para manter a excelência 
do serviço oferecido aos se-
gurados, mesmo em um pe-
ríodo de adversidade, refor-
çamos o contingente interno 
e a logística de reboques. 
Prestadores de outras regi-
ões foram acionados para 
suprir as necessidades de 
todos aqueles que buscaram 
auxílio imediato”, afirma o 
diretor de Operações da em-
presa, Adriano Reginaldo.
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SEMANAL
Vale Itaú

Gerdau CVC

Braskem Randon

As ações ordinárias da Vale terminaram cotadas a R$ 
50,70, com alta de 1,46%. Os três indicadores semanais mos-
tram mercado comprado.

As ações preferenciais do Itaú terminaram cotadas a R$ 
37,40, com valorização de 1,08% e os três indicadores sema-
nais mostram mercado comprado.

As ações preferenciais da Gerdau terminaram cotadas em 
R$ 14,98 e com valorização de 2,11%. Os três indicadores se-
manais mostram mercado vendido.

As ações da CVC terminaram cotadas a R$ 56,00, com 
desvalorização de 2,69%. Dois dos indicadores semanais mos-
tram mercado vendido e um, comprado.

As ações da Braskem terminaram cotadas a R$ 54,67, com 
valorização de 0,40%. Os três indicadores semanais mostram 
mercado vendido.

As ações da Randon terminaram cotadas a R$ 10,13, com 
valorização de 0,20%. Os três indicadores semanais mos-
tram mercado comprado.
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VENTOR INVESTIMENTOS LTDA.
CNPJ/MF nº. 03.522.334/0001-13 / NIRE nº. 33.2.0718819-7

ATA DA ASSEMBLEIA DE SÓCIOS. Data, hora e local: Ao 22.02.2019, às 
11h, na Av. Ataulfo de Paiva, nº 1.100 – 4º andar, Leblon, Rio de Janeiro, RJ. 
Convocação e Presença: Foram dispensadas as formalidades de convoca-
ção, tendo em vista a presença de todos os sócios. Mesa: Presidente: Antonio 
Carlos Dantas Mattos; Secretário: José de Mello da Cunha Alvarenga Neto. 
Deliberações tomadas por unanimidade: (i) Nos termos do disposto nos arti-
gos 1.071 e 1.078 do Código Civil Brasileiro, aprovar, sem restrições, depois de 
examinadas e discutidas, as contas dos administradores, o balanço patrimonial 
e as demais demonstrações financeiras da Sociedade referentes ao exercício 
social encerrado em 31.12.2018, os quais ficaram à disposição dos sócios, e 
foram entregues a cada um dos presentes. (ii) Aprovar, com base no dispos-
to no inciso “ii” do art. 1.082 do Código Civil, a redução do capital social da 
Companhia em R$ 5.103,00, passando o mesmo de R$ 105.103,00 para R$ 
100.000,00. (iii) A redução ora aprovada será efetuada mediante a restituição 
aos sócios do valor total de R$ 5.103,00 em até 30 (trinta) dias a contar da 
presente data, com o consequente cancelamento de 5.103, observando-se o 
disposto no item (iv) abaixo. (iv) Considerando que a restituição do valor da 
redução de capital aos sócios, seguindo-se literalmente a proporção detida por 
cada um deles, ensejaria o fracionamento das quotas a serem canceladas, fica 
aprovado o arredondamento do valor devido a cada um e o consequente arre-
dondamento das quotas a serem canceladas, mantendo-se, portanto, o valor 
nominal das quotas em R$ 1,00. (v) Consolidar, com base no acima exposto, 
o capital social da Companhia, para que o mesmo seja no montante de R$
100.000,00, dividido em 100.000 quotas, ao valor nominal unitário de R$ 1,00,
distribuídas entre os sócios conforme a seguir disposto: (a) SYLVIA MARIA DA
GLÓRIA DE MELLO FRANCO NABUCO passará a ser proprietária de 14.271
quotas, no valor de R$ 14.271,00; (b) MARIA DO CARMO NABUCO DE AL-
MEIDA BRAGA passará a ser proprietária de 2.379 quotas, no valor de R$
2.379,00; (c) LUCIA NABUCO DE ALMEIDA BRAGA REBELLO passará a ser
proprietária de 2.379 quotas, no valor de R$ 2.379,00; (d) SYLVIA NABUCO DE 
ALMEIDA BRAGA passará a ser proprietária de 2.379 quotas, no valor de R$
2.379,00; (e) LUIS ANTONIO NABUCO DE ALMEIDA BRAGA passará a ser
proprietário de 2.379 quotas, no valor de R$ 2.379,00; (f) ANTONIO CARLOS
DANTAS MATTOS passará a ser proprietário de 951 quotas, no valor de R$
951,00; (g) BEATRIZ FURTADO MARTINS passará a ser proprietária de 1.250
quotas, no valor de R$ 1.250,00; (h) BERNARDO CALMON DU PIN E ALMEI-
DA passará a ser proprietário de 9.667 quotas, no valor de R$ 9.667,00; (i) DA-
NIELA NUNES PROENÇA passará a ser proprietária de 1.000 quotas, no valor 
de R$ 1.000,00; (j) ERIK CONOLLY DE CARVALHO passará a ser proprietário
de 7.500 quotas, no valor de R$ 7.500,00; (k) FLAVIO FUCS passará a ser pro-
prietário de 14.597 quotas, no valor de R$ 14.597,00; (l) LARISSA MIRANDA
GASPAR DE SOUZA passará a ser proprietária de 750 quotas, no valor de R$
750,00; (m) LUCAS MAGALHÃES VALENTE DE FIGUEIREDO passará a ser
proprietário de 500 quotas, no valor de R$ 500,00; (n) LUCIANO SOARES pas-
sará a ser proprietário de 5.033 quotas, no valor de R$ 5.033,00; (o) MÁRCIO
ROBERTO GOMES FROSSARD passará a ser proprietário de 1.000 quotas,
no valor de R$ 1.000,00; (p) MARK BARCINSKI passará a ser proprietário de
9.849 quotas, no valor de R$ 9.849,00; (q) NALBRAPAR PARTICIPAÇÕES
LTDA. passará a ser proprietária de 15.139 quotas, no valor de R$ 15.139,00;
(r) PEDRO LUIZ BODIN DE MORAES passará a ser proprietário de 6.977 quo-
tas, no valor de R$ 6.977,00; (s) RICARDO MARCONDES CORDEIRO passa-
rá a ser proprietário de 750 quotas, no valor de R$ 750,00; (t) STEFANO D’ AU-
RIA POLITI passará a ser proprietário de 500 quotas, no valor de R$ 500,00; e
(u) VINÍCIUS SAMPAIO CORRÊA passará a ser proprietário de 750 quotas, no 
valor de R$ 750,00. (vi) Autorizar a administração da Companhia a promover
todos os demais atos necessários ao cumprimento das deliberações ora toma-
das, aí contemplada, inclusive, a necessária alteração do Contrato Social. En-
cerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia, da qual
lavrou-se a presente ata, depois de lida, aprovada e assinada pelos membros
da mesa e por todos os sócios. Rio de Janeiro, 22 de fevereiro de 2019. (ass.)
Antonio Carlos Dantas Mattos – Presidente; José de Mello da Cunha Alvarenga 
Neto – Secretário; Sylvia Maria da Glória de Mello Franco Nabuco (p.p.); Maria
do Carmo Nabuco de Almeida Braga (p.p.); Lucia Nabuco de Almeida Braga
Rebello (p.p.); Sylvia Nabuco de Almeida Braga (p.p.); Luis Antonio Nabuco
de Almeida Braga (p.p.); Antonio Carlos Dantas Mattos; Bernardo Calmon Du
Pin e Almeida; Beatriz Furtado Martins (p.p.); Daniela Nunes Proença (p.p.);
Erik Conolly de Carvalho (p.p.).; Flavio Fucs; Larissa Miranda Gaspar de Souza 
(p.p.); Lucas Magalhães Valente de Figueiredo (p.p.); Luciano Soares; Márcio
Roberto Gomes Frossard (p.p.); Mark Barcinski (p.p.); Nalbrapar Participações
Ltda.; Pedro Luiz Bodin de Moraes; Ricardo Marcondes Cordeiro (p.p.); Stefano 
D’Auria Politi (p.p.); Vinícius Sampaio Corrêa (p.p.).

Receita bruta da Minerva Foods cresceu 33% em 2018
Liderança nas 
exportações de 
carne bovina na 
América do Sul

A conclusão da integração 
das plantas adquiridas na 
América do Sul em 2017, e a 
implementação do plano de 
aceleração da desalavanca-
gem financeira contribuíram 
para o resultado obtido pela 
Minerva Foods, exportadora 
de carne bovina in natura e
seus derivados, no quarto 
trimestre e no ano de 2018.

A receita bruta da compa-
nhia foi de R$ 17,2 bilhões no
acumulado do ano, o que re-
presenta um crescimento de 
33% sobre 2017. A empresa, 
que atua também no segmen-
to de processados no Brasil 
e na Argentina, comercializa 
seus produtos para mais de 
100 países. Tem 25 unidades 

de abate de bovinos no Brasil, 
Paraguai, Argentina, Uruguai 
e Colômbia.

Aumento de capital

Em dezembro de 2018, a 
Minerva concluiu uma ope-
ração de aumento de capital 
privado, que totalizou aproxi-
madamente R$ 965 milhões; 
adicionalmente, foram atri-
buídos Bônus de Subscrição 
aos acionistas subscritores das 
ações objeto do aumento de 
capital. Com os recursos da 
operação, a companhia pode 
concluir a oferta de recompra 
antecipada de seus títulos per-
pétuos, no montante de US$ 
224,5 milhões, contribuindo 
para a redução do endivida-
mento bruto.

No quarto trimestre de 
2018, a receita bruta foi de 
R$ 4,9 bilhões e, desse total, 
a Divisão Indústria Brasil foi 
responsável por 41% (ou R$ 
2,0 bilhões); a Divisão Athe-
na Foods, que concentra a 
operação das plantas da Ar-

gentina, Uruguai, Paraguai 
e Colômbia e a distribuição 
no Chile, Paraguai, Colôm-
bia e Argentina, também foi 
responsável por 41% (R$ 
2,0 bilhões); os 18% res-
tantes (R$ 866,0 milhões) 
foram gerados pela Divisão 
Trading. Em 2018, as ex-
portações atingiram 62% 
da receita bruta da empre-
sa, consolidando-a como a 
maior exportadora de carne 
bovina da América do Sul, 
com mais de 21% de partici-
pação de mercado na região.

Ebitda

A receita líquida da com-
panhia no acumulado de 2018 
atingiu R$ 16,2 bilhões (16% 
acima de 2017), superando 
o guidance para o ano, que 
estava no intervalo entre R$ 
15,0 e R$ 16,0 bilhões; no 
4T18, a receita líquida atingiu 
R$ 4,6 bilhões (16% acima do 
4T17). O Ebitda do 4T18 atin-
giu R$ 462,8 milhões, 27% 
acima do Ebitda do 4T17, 

com a margem Ebitda al-
cançando 10,0% no período, 
aproximadamente 90 bps su-
perior à margem do 4T17. No 
acumulado de 2018, o Ebitda 
totalizou R$ 1,6 bilhão, com 
margem Ebitda de 9,6%.

O fluxo de caixa livre, 
após despesas financeiras, 
Capex e capital de giro, atin-
giu R$ 752,0 milhões em 
2018 e R$ 363,3 milhões no 
4T18. O fluxo de caixa das 
atividades operacionais atin-
giu R$ 1,3 bilhão no ano e 
R$ 340,1 milhões no 4T18. 
A posição de caixa ao final 
de 2018 era de R$ 4,4 bi-
lhões com a dívida líquida 
em R$ 6,1 bilhões, enquanto 
a alavancagem financeira, 
medida pelo múltiplo dívida 
líquida/EBITDA dos últimos 
12 meses, foi de 3,9 vezes, 
resultado 1,1 vez inferior ao 
registrado no 3T18.

Mercados regional e global

Entre as ações importan-
tes para empresa, o presiden-

te da Minerva Foods, Fer-
nando Galletti de Queiroz, 
destaca a conclusão da in-
tegração das plantas adqui-
ridas na América do Sul em 
2017, a implementação do 
plano de aceleração da de-
salavancagem financeira da 
companhia e a constituição 
da Athena Foods, um novo 
veículo de crescimento e ge-
ração de valor que já nasceu 
como líder de exportação e 
como a plataforma de produ-
ção de carne bovina mais di-
versificada da região. Quei-
roz aponta como destaque a 
liderança nas exportações na 
região, que representa cer-
ca de 35% das exportações 
mundiais de carne bovina; e, 
como a Minerva detém mais 
de 21% dos embarques, a 
empresa é responsável por 
cerca de 7% do comércio 
mundial do produto.

Sobre o plano de acele-
ração da desalavancagem 
financeira da empresa, Quei-
roz lembra o anúncio de 
duas medidas importantes: o 

aumento de capital privado e 
a listagem da Athena Foods. 
O primeiro passo foi con-
cluído em dezembro último, 
com adesão de mais de 90% 
dos acionistas da companhia 
e subscrição de R$ 965 mi-
lhões. A segunda etapa, que
implica na abertura de capi-
tal da divisão Athena Foods 
no Chile, está prevista para 
ser concluída ainda no pri-
meiro semestre desse ano.

Além dos pontos altos da 
companhia, o cenário do mer-
cado mundial da carne bovi-
na também gera perspectivas 
positivas. Nesse contexto, o 
presidente da Minerva cita o 
desequilíbrio entre o forneci-
mento e a demanda por carne 
bovina, que segue evidente, 
e os recentes movimentos 
no mercado asiático, como o 
surto de gripe suína e o con-
sequente impacto no tamanho 
do rebanho e consumo dessa 
proteína, que abrem oportu-
nidades para elevação da de-
manda por outras proteínas, 
como a carne bovina.

Rede Zara inicia comércio 
eletrônico no Brasil 

A rede Zara deve iniciar 
uma operação de comércio 
eletrônico no Brasil ainda 
neste mês. A afirmação é da 
empresa espanhola Inditex, 
maior companhia de varejo 
de roupas do mundo, contro-
ladora da rede Zara e outras 
marcas do grupo como Mas-
simo Dutti e Oysho.

Nesta quarta-feira, a Indi-
tex comunicou que teve um 
desempenho abaixo das ex-
pectativas do mercado, apesar 
de as vendas terem subido 7% 
nas primeiras cinco semanas 
do novo ano fiscal. Analistas 
aguardavam lucro líquido de 
3,49 bilhões de euros e fatu-

ramento de 26,45 bilhões, se-
gundo a Refinitiv I/B/E/S.

No ano passado, o gru-
po planejava abrir de 300 
a 400 lojas e fechar 200 
no ano fiscal de 2018, mas 
acabou abrindo 370 e fe-
chando 355, quase o dobro 
do plano inicial, informou a 
Reuters.

A margem bruta da com-
panhia foi de 56,7% ano ante 
56,3% no período anterior. 
A Inditex divulgou lucro de 
3,44 bilhões de euros no ano 
encerrado em 31 de janeiro, 
alta de 2% sobre o período 
anterior. A receita somou 
26,15 bilhões de euros. 



Boeing pode sofrer cancelamento 
de pedidos no valor de US$ 55 bi

Depois da queda das ações e da grande perda no valor 
de mercado, agora, a maior parte dos analistas teme que a 
Boeing sofra uma redução da ordem de US$ 55 bilhões em 
sua carteira de encomendas com diversas companhias aéreas 
cancelando ou não confirmando os pedidos do 737 Max B. A 
grande vitoriosa será a Airbus. O Max substituiu o 737, que 
entrou ao serviço no final da década de 1960, e foi o modelo 
mais vendido no setor da aviação, sendo o principal trunfo da 
Boeing. A versão atualizada acumulou mais de 5 mil pedidos 
no valor de mais de US$ 600 bilhões.

Todos os profissionais de mercado mostram preocupa-
ção com a briga entre a Lion Air e a Boeing. O fabricante 
norte-americano afirma que o acidente ocorrido em outu-
bro do ano passado foi consequência de problemas de ma-
nutenção e erro humano. A aérea da Indonésia afirma que 
seus pilotos lutaram contra um sistema computadorizado 
que assumiu o controle do avião. Com a queda da aero-
nave etíope, cresceram os receios de que as ferramentas 
destinadas a tornar a versão atualizada mais segura do que 
as anteriores, na realidade estão dificultado as operações.

Depois disso, a Lion Air decidiu cancelar a encomenda 
de 737, no valor de US$ 22 bilhões, optando pela Airbus. 
A Kenya Airways também estuda a troca do avião norte-
americano pelo A320, da companhia europeia. A Flyadeal, 
unidade da Saudi Arabian Airlines, poderá cancelar a enco-
menda de 50 aviões, em contrato de quase US$ 6 bilhões. 
O engraçado é que, em dezembro, a aérea saudita decidiu 
trocar a Airbus pela Boeing e, três meses depois, fará nova 
troca? A VietJet Aviation, que no mês passado aumentou 
sua encomenda para US$ 25 bilhões para a aquisição de 
200 aeronaves, avisou que aguarda os resultados das in-
vestigações para decidir se confirma ou não esse pedido.

Participação chinesa preocupa os europeus
Os Estados Unidos e o Canadá continuam com a posição 

de maiores investidores na União Europeia. A China, no 
entanto, se aproxima velozmente para disputar a primeira 
posição. Como essa participação corresponde a 35% dos 
ativos europeus e gera emprego para 16 milhões de pes-
soas, os Estados-membros aprovaram as novas regras para 
a análise do investimento estrangeiro em setores estraté-
gicos. O interessante é que são apenas 3% do total das 
empresas europeias.

No relatório publicado nesta quarta-feira, a Comissão 
Europeia explica que decidiu fazer este exame devido às 
limitações das estatísticas oficiais no que se refere ao in-
vestimento direto estrangeiro nos países-membros. Agora, 
existe uma base de dados com informação detalhada ao 
nível das empresas por setores e com a identificação do 
último proprietário do ativo.

Nos últimos dez anos, os investidores estrangeiros 
aceleraram a aquisição de empresas europeias em setores 
importantes, com capital de origem em economias emer-
gentes como a China. A suspeita foi confirmada e obrigou 
o estabelecimento das novas regras dos Estados-membros 
na análise dos investimentos estrangeiros em setores estra-
tégicos. O objetivo é verificar se ameaçam ou não a segu-
rança ou a ordem pública.

Eni e Sonangol descobrem mais petróleo
A petrolífera italiana Eni anunciou a descoberta de 

petróleo ao largo da costa de Angola, no projeto Agogo, 
parceria entre os italianos e a angolana Sonangol, e que 
poderá ter reservas entre 450 a 650 milhões de barris de 
óleo. Essa é a terceira descoberta pelo consórcio e de na-
tureza comercial. Angola deverá manter a segunda posição 
de maior produtor da África subsaariana. Que bom que 
Angola poderá encontrar o equilíbrio financeiro e assim 
pagar os empréstimos contraídos no Brasil.

T4F também será afetada
A decisão do STJ de tornar ilegal cobrança da taxa de con-

veniência na venda online de ingressos, por ora, só afeta a 
Ingresso Rápido. Porém, a T4F também será afetada, pois 
realiza o mesmo tipo de cobrança. As ações da T4F sofreram 
perdas de 2,54% e terminaram cotadas a R$ 6,90.
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SEGUNDA VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL
EDITAL DE CITAÇÃO

Com o prazo de vinte dias
O MM Juiz de Direito, Dr.(a) Sergio Wajzenberg - Juiz Titular do 
Cartório da 2ª Vara Cível da Comarca da Capital, RJ, FAZ SABER 
aos que o presente edital com o prazo de vinte dias virem ou dele 
conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo, 
que funciona a Av. Erasmo Braga, 115 sala 202 204 206 D CEP: 
20020-903 - Castelo - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 2588-2382 e-mail: 
cap02vciv@tjrj.jus.br, tramitam os autos da Classe/Assunto Pro-
cedimento Comum - Adjudicação Compulsória / Propriedade, de 
nº 0231632-04.2013.8.19.0001, movida por CARLOS ALBERTO 
REGO DA FONSECA em face de SAUMA S A EMPREENDIMEN-
TOS IMOBILIÁRIOS; COMPANHIA LHI IMOBILIÁRIA EMPRE-
ENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, objetivando Citação. Assim, pelo 
presente edital CITA os réus SAUMA S A EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS e COMPANHIA LHI IMOBILIÁRIA EMPREENDI-
MEN TOS IMOBILIÁRIOS, que se encontram em lugar incerto e 
desconhecido, para no prazo de quinze dias oferecerem contes-
tação ao pedido inicial, querendo, ficando cientes de que presu-
mir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados ( Art. 344, 
CPC) , caso não ofereçam contestação, e de que, permanecendo 
reveis, será nomeado curador especial (Art. 257, IV, CPC). Dado 
e passado nesta cidade de Rio de Janeiro, . Eu, __Luana Bernar-
do de Araujo - Técnico de Atividade Judiciária - Matr. 01/31381, 
digitei. E eu, __Valmir Ascheroff de Siqueira - Responsável pelo 
Expediente - Matr. 01/23139, o subscrevo. 0250

ESHO – EMPRESA DE SERVIÇOS HOSPITALARES S.A.
CNPJ nº 29.435.005/0001-29 - NIRE 33.3.0029696-4

Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária 
Ficam os Senhores acionistas da ESHO – Empresa de Serviços Hospitalares 
S.A. (“Companhia”) convidados a se reunirem em Assembleia Geral 
Extraordinária, a ser realizada no dia 29 de março de 2019, às 09:00 horas, 
na sede social da Companhia, na Rua Ana Neri, nº 190, Bairro 25 de Agosto, 
Cidade de Duque de Caxias, CEP 25070-420, Estado do Rio de Janeiro, para 
deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) Analisar, discutir e deliberar sobre 
o Protocolo e Justificação de Incorporação a ser firmado em 28 de março de
2019 pelas administrações da Companhia e do Hospital Samaritano de São
Paulo Ltda., inscrito no CNPJ/MF sob o nº 24.344.124/0001-52, com sede
na Rua Conselheiro Brotero nº 1486, Santa Cecília, CEP 01232-010, São
Paulo/SP (“HSSP”), referente à incorporação do HSSP pela Companhia;
(ii) Ratificar a indicação dos peritos contábeis responsáveis para proceder
à avaliação do patrimônio líquido do HSSP e elaboração do laudo de
avaliação do patrimônio líquido contábil para fins de incorporação do HSSP
pela Companhia (“Laudo de Avaliação”); (iii) Examinar e aprovar o Laudo de
Avaliação para fins de incorporação do HSSP pela Companhia;  (iv) Deliberar
sobre a incorporação do HSSP pela Companhia; e (v) Caso a incorporação
do HSSP pela Companhia seja aprovada, autorizar a Administração da
Companhia a praticar todos os atos necessários à implementação da referida
incorporação.  Informações Gerais: Os acionistas deverão apresentar na sede
da Companhia, com no mínimo 48 (quarenta e oito) horas de antecedência,
além do documento de identidade e/ou documento societário pertinente
que comprove a representação legal, conforme o caso: o comprovante de
titularidade de ações de emissão da Companhia e o instrumento de mandato
com reconhecimento da firma do outorgante.

Duque de Caxias (RJ), 14 de março de 2019.
Mauro Medeiros Borges - Diretor Médico

Ricardo Hajime Yoshio Watanabe - Diretor Financeiro

DÉCIMA TERCEIRA VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL
EDITAL DE INTIMAÇÃO
Com o prazo de vinte dias

O MM Juiz de Direito, Dr.(a) Fernanda Galliza do Amaral - Juiz 
em Exercício do Cartório da 13ª Vara Cível da Comarca da Ca-
pital, RJ, FAZ SABER aos que o presente edital com o prazo de 
vinte dias virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, 
que por este Juízo, que funciona a Av. Erasmo Braga, 115 Sa-
las236/240/242 CEP: 20020-903 - Centro - Rio de Janeiro - RJ 
Tel.: 3133-2207 e-mail: cap13vciv@tjrj.jus.br, tramitam os autos 
da Classe/Assunto Procedimento Comum - Despesas Condomi-
niais / Condomínio em Edifício, de nº 0277266-18.2016.8.19.0001, 
movida por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO BARÃO DE ITACURUS-
SÁ em face de LAURA CORRÊA COBAS COSTAS, objetivando 
INTIMAÇÃO. Assim, pelo presente edital INTIMA a ré LAURA 
CORRÊA COBAS COSTAS, que se encontra em lugar incerto e 
desconhecido, para ciência da Penhora q ue recaiu sobre o apar-
tamento 1.201 situado na rua Iatacuruçá nº 68, Tijuca, Rio de Ja-
neiro/RJ, matrícula nº 29.469, junto ao 11º Ofício de Registro de 
Imóveis da Comarca da Capital/RJ. Dado e passado nesta cidade 
de Rio de Janeiro, quatro de dezembro de dois mil e dezoito. Eu, 
__Claudia Siqueira de Freitas Muniz - Técnico de Atividade Judi-
ciária - Matr. 01/26118, digitei. E eu, __ Fabiano Alberto Conde 
Carvalho Falbo de Oliveira - Responsável pelo Expediente - Matr. 
01/25222, o subscrevo. 216 / 0248

NONA VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL
O MM Juiz de Direito, Dr.(a) Camilla Prado - Juiz de Direito do 
Cartório da 9ª Vara Cível da Comarca da Capital, RJ, FAZ SA-
BER aos que o presente edital com o prazo de vinte dias virem 
ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este 
Juízo, que funciona a Erasmo Braga, 115 Sala 210 212 214 B 
CEP: 20020-970 - Castelo - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 3133-2234 e-
mail: cap09vciv@tjrj.jus.br, tramitam os autos da Classe/Assunto 
Procedimento Comum - Compra e Venda; Antecipação de Tutela 
E/ou Obrigação de Fazer Ou Não Fazer Ou Dar, de nº 0070853- 
75.2013.8.19.0001, movida por ALFREDO MUNIZ DA SILVA; ALI-
CE IZABEL DO NASCIMENTO DA SILVA em face de WANDA 
NETTO PINTO GUIMARAES, objetivando CITAÇÃO. Assim, pelo 
presente edital CITA o réu WANDA NETTO PINTO GUIMARAES, 
que se encontra em lugar incerto e desconhecido, para no prazo 
de quinze dias oferecer contestação ao pedido inicia l, querendo, 
ficando ciente de que presumir-se-ão aceitos como verdadeiros 
os fatos alegados ( Art. 344, CPC) , caso não ofereça contesta-
ção, e de que, permanecendo revel, será nomeado curador es-
pecial (Art. 257, IV, CPC). E para que chegue ao conhecimento 
do CITADO, foi expedido o presente que será publicado e afixado 
no local de costume. Dado e passado nesta cidade de Rio de 
Janeiro, aos doze dias do mês de novembro do ano de dois mil e 
dezoito. Eu, __ Felipe de Azevedo Almeida - Técnico de Atividade 
Judiciária - Matr. 01/30202, digitei. E eu, __ Christine Wong - Res-
ponsável pelo Expediente - Matr. 01/30632, o subscrevo. 0249

EDP registra o maior lucro  
da sua história: R$ 1,3 bilhão
No segmento 
de distribuição, 
empresa investiu 
R$ 654,5 milhões 
no ano passado

Com seis unidades de gera-
ção hidrelétrica e uma terme-
létrica, a EDP Brasil, que atua 
em transmissão, comerciali-
zação e serviços de energia, 
alcançou lucro líquido de R$ 
1,3 bilhão em 2018, aumento 
de 108% em comparação com 
2017. É o melhor resultado 
já obtido pela companhia em 
seus 23 anos de operação no 
Brasil. No quarto trimestre, o 
lucro líquido foi de R$ 524 
milhões, alta de 161,3% na 
comparação anual, resultado 
ajudado pela entrada de recur-
sos após a venda de pequenas 
hidrelétricas à norueguesa 
Statkraft.

O Ebitda (lucro antes de 
taxas, impostos, deprecia-
ção e amortização) somou 
R$ 2,768 bilhões durante o 
ano, uma alta de 26,6% em 
relação ao exercício anterior. 
Considerando-se apenas o 
quarto trimestre, o registro 
foi de R$ 847,3 milhões, 
uma elevação de mais de 
50% com relação ao mesmo 
intervalo de 2017, reportou a 
EDP nesta quarta-feira.

Nova fase

“O ano 2018 marcou o 
início de uma nova fase da 
companhia, com um ritmo 
de crescimento sustentado, 
amparado pela conclusão 
das três usinas hidrelétricas 
e pelo investimento mais re-
cente no segmento das redes 

reguladas – Transmissão e 
Distribuição – e dos Serviços 
de Energia. Em um ano de 
retomada da economia bra-
sileira, conseguimos atingir 
um resultado histórico para 
a EDP no Brasil”, destacou 
Miguel Setas, presidente da 
companhia.

No segmento de distri-
buição, os investimentos to-
talizaram R$ 654,5 milhões 
em 2018, uma elevação de 
15,1%. Os recursos foram 
utilizados para o ajuste do 
cronograma de obras do pla-
no de combate a perdas e 
para a expansão e recompo-
sição do sistema elétrico.

Em distribuição, a EDP 
atende cerca de 3,4 milhões 
de clientes em São Paulo e 
no Espírito Santo. Recente-
mente, tornou-se a principal 
acionista da CELESC, em 
Santa Catarina.

Como consequência, pela 
primeira vez na história, as 
duas Distribuidoras regis-
traram perdas não técnicas 
abaixo dos níveis regulató-
rios. Na operação do Espiri-
to Santo, em especial, essas 
perdas atingiram o menor ní-
vel dos últimos 16 anos. As 
medidas resultaram em uma 
recuperação de receitas de 
R$ 94,1 milhões em 2018.

No segmento de trans-
missão, foram investidos 
R$ 153,8 milhões durante 
o quarto trimestre, com a 
conclusão do lote do Espíri-
to Santo e a antecipação do 
cronograma no lote de San-
ta Catarina. No conjunto do 
ano, os investimentos soma-
ram R$ 316,1 milhões.

Em 2018, a EDP, em par-
ceria com a CTG Brasil e 
Furnas, iniciou a operação 
da Usina de São Manoel, na 
região Norte, com a primeira 
máquina entrando em funcio-
namento quatro meses antes 

do prazo regulatório. No fim 
do ano, a companhia concluiu 
a construção do lote 24, no 
segmento da Transmissão, no 
Espírito Santo, com 20 meses 
de adiantamento.

“Também merecem des-
taque a atuação conjunta das 
Geradoras do Grupo com a Co-
mercializadora para a proteção 
do portfólio de energia e mitiga-
ção do efeito do risco hidrológi-
co, bem como os investimentos 
no combate às perdas não técni-
cas no âmbito da distribuição”, 
relatou a empresa. 

A empresa disse que con-
seguiu consolidar sua área 
de Soluções de Energia, a 
partir de um acordo com o 
Banco do Brasil para a cons-
trução de uma usina solar de 
5,6 MWp, para abastecer 88 
agências do banco em Minas 
Gerais com energia 100% 
renovável.

A reciclagem de capital para 
reinvestimento em segmentos 
estratégicos também ajudou 
nos resultados, com a conclu-
são da venda da EDP Pequenas 
Centrais Hidroelétricas S.A. 
(EDP PCH) e das PCHs Costa 
Rica e Santa Fé, gerando uma 
receita de R$ 374,7 milhões 
para a Companhia.

Gestão energética

Segundo a EDP, o cená-
rio hidrológico no país per-
manece abaixo dos registros 
históricos, o que impacta 
diretamente o desempenho 
das usinas em todo o Brasil, 
deixando as geradoras de 
energia expostas a um risco 
hidrológico de 81,6%, em li-
nha com os anos anteriores. 
Diante dessa adversidade, a 
EDP adota desde 2017 me-
didas para proteção de seu 
portfólio e mitigação dos 
impactos do GSF (Genera-
tion Scaling Factor) e PLD 

(Preço de Liquidação das 
Diferenças).

“As ações incluem a repac-
tuação, que funciona como 
a contratação de um seguro, 
cujo prêmio a ser pago é a 
redução do preço de energia; 
o hedge de curto prazo (fer-
ramenta de proteção contra 
grandes variações de preços); 
e a venda de energia no mer-
cado livre, que geraram R$ 
545 milhões no consolidado 
de 2018, permitindo neutrali-
zar o efeito do risco hidrológi-
co para a companhia”, expli-
cou a empresa.

Expansão

Em 2018, a decisão es-
tratégica de estabelecer uma 
parceria com a distribuidora 
catarinense Celesc signifi-
cou avanço na trajetória da 
empresa. A EDP realizou a 
compra de uma participação 
detida pela PREVI e adquiriu 
blocos de ações preferenciais, 
tornando-se a maior acionista 
da empresa, com uma partici-
pação de 23,56% do capital 
total. A decisão é mais um ca-
pítulo na história da EDP em 
Santa Catarina, onde o grupo 
já detinha um lote de Trans-
missão para construção, em 
parceria com a Celesc.

A EDP tem em curso um 
ambicioso plano de trans-
formação digital.  Se diz 
pioneira em robotização no 
setor, com 130 processos 
de negócios administrati-
vos robotizados. Em 2018, 
a companhia deu um pas-
so adicional no incentivo 
à transformação digital no 
país, fundando, com outras 
grandes empresas brasilei-
ras, o Movimento Brasil 
Digital, iniciativa que tem 
como objetivo transformar o 
Brasil em uma referência em 
inovação e inclusão digital.

Angra 1 apresenta falha em subestação e é desconectada do SIN 
A usina nuclear de Angra 

1 foi desligada do Sistema 
Interligado Nacional (SIN) 
às 22h29 de terça-feira, após
a Eletronuclear, subsidiária 
da Eletrobras responsável 
pela usina, ter detectado uma
falha em uma subestação de 
Furnas, localizada na própria 
central nuclear.

A Eletronuclear garantiu 
que “o evento não apresentou 
qualquer risco à segurança 
de Angra 1, aos trabalhado-
res da empresa, à população 

ou ao meio ambiente”. 
Mas que com o aconteci-

do, a usina perdeu a conexão 
com o sistema de linhas de 
transmissão de 500 kV fi-
cando alimentada pelo sis-
tema de 138kV. Segundo o 
Operador Nacional do Siste-
ma Elétrico (ONS), o motivo 
para o desligamento foi um 
princípio de incêndio na ca-
naleta dos cabos disjuntores. 
De acordo com Eletronucle-
ar, técnicos de Furnas e da 
empresa estão trabalhando 

juntos na solução do proble-
ma, mas ainda não há uma 
previsão para conclusão do 
serviço.

Segundo apurou a agên-
cia Brasil, a Eletronuclear 
informou que o desliga-
mento automático do reator 
é uma medida de segurança 
prevista em situações como 
essa. “Durante o episódio, 
todos os sistemas da usina 
operaram de forma adequa-
da e a mesma se encontra 
pronta para o retorno assim 

que os reparos na subesta-
ção sejam concluídos”, dis-
se a empresa.

Na última terça-feira (6), 
a Eletronuclear desconectou 
Angra 2 do SIN devido à ne-
cessidade de manutenção no 
sistema de resfriamento do 
gerador elétrico, parte não 
nuclear da usina. A usina foi 
religada no domingo (10),
às 13h51, após a conclusão 
da manutenção no sistema 
de resfriamento do gerador 
elétrico.
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Fundos de pensão têm rentabilidade de 12,22% em 2018
Ativos totais 
administrados 
totalizaram R$ 
900 bilhões, 
7,4% superior ao 
resultado de 2017

As entidades fechadas 
de previdência complemen-
tar, mais conhecidas como 
fundos de pensão, tiveram 
rentabilidade de 12,22% no 
acumulado de 2018, de acor-
do com balanço divulgado 
nesta quarta-feira pela Asso-
ciação Brasileira das Entida-
des Fechadas de Previdência 
Complementar (Abrapp).

Os ativos totais adminis-
trados somaram no ano pas-
sado R$ 900 bilhões, 7,4% 

acima dos 838 bilhões de 
2017, informou a entidade 
que realizou uma coletiva 
online nesta quarta-feira 
sobre o tema. Além dos da-
dos do setor, o presidente da 
Abrapp, Luis Ricardo Mar-
tins, também fez comentá-
rios sobre o projeto de previ-
dência do governo. 

Segundo os dados da 
Abrapp, as Entidades Fecha-
das de Previdência Comple-
mentar (EFPCs) registraram 
um superávit de R$ 26,8 
bilhões em 2018, acréscimo 
de 32,02%, em comparação 
com os R$ 20,30 bilhões re-
gistrados em 2017. Já o dé-
ficit acumulado das EFPCs 
reduziu para R$ 29,2 bilhões 
no ano, contra R$ 33,7 regis-
trados em 2017.

A rentabilidade média de 
2018 dos fundos de pensão 
ficou pouco acima do re-
torno de 11,36% registrado 
em 2017. O índice superou 

a TJP (Taxa de Juros Pa-
drão), que foi de 10,14%, 
e o CDI (Certificados de 
Depósito Interbancário) 
que foi de 6,42%. “No lon-
go prazo o cenário também 
é positivo, registrando no 
acumulado (2004 a 2018) 
539,95%”, destacou a enti-
dade. Nos 15 anos encerra-
dos em 2017, no entanto, a
rentabilidade acumulada 
foi de 641,45%.

O levantamento apontou 
que o valor médio mensal da 
aposentadoria programada 
paga foi de R$ 5.968, en-
quanto a média da aposenta-
doria por invalidez foi de R$ 
2.413 e o valor das pensões 
chegou à média de R$ 2.838.

Projeto da previdência

Na opinião do presidente 
da Abrapp, o sistema de ca-
pitalização que o governo 
federal pretende implemen-

tar na reforma é positivo. No 
entanto, ele tem dúvidas e 
preocupações em relação às 
“contas nacionais”. Para ele, 
o cenário é positivo para a 
previdência complementar, 
uma vez que há a urgência 
para reequilibrar as contas 
públicas do país.

Martins esteve com a 
equipe econômica para 
questionar alguns pontos do 
projeto. Ele apontou alguns 
temas de preocupação como 
a sustentabilidade do regime 
de capitalização, por exem-
plo. Segundo ele, haverá a 
formação de um grupo com-
posto de “entendedores” do 
sistema previdenciário para 
que estruturam a lei comple-
mentar, que regulamentará o 
novo regime.

“As contas nocionais es-
tão sendo aplicadas e estru-
turadas na Noruega e na Su-
écia com muito sucesso e me 
parece que há uma intenção 

de adotar sistema parecido 
no Brasil”, ressaltou o presi-
dente da Abrapp. 

Também apontou pre-
ocupações em relação ao 
modelo da mudança. “Den-
tro daquilo que é adotado 
em outros países, você tem 
uma conta virtual que cada 
trabalhador que ingressar 
no mercado de trabalho vai 
ter a opção de ficar nesse 
regime que está aí (repar-
tição) e vai ter opção de 
entrar na nova previdência. 
Uma vez que ele optou, é 
obrigatória a permanên-
cia”, destacou.

Lembrando que as con-
tas serão vinculadas pelo 
CPF do trabalhador e serão 
escrituradas. “Ou seja, todo 
mês haverá aportes virtu-
ais, sem recurso financei-
ro”, comentou o presidente 
da Abrapp. “Nossa primeira 
preocupação é que não tem 
lastro. Serão escrituradas a 

luz de títulos públicos, que 
vão suportar a correção dos 
benefícios e contas. O va-
lor do benefício pelo que 
entendemos vai oscilar, e 
pode oscilar para menor”, 
exemplificou.

Martins acredita que as 
contas nocionais não podem 
ser uma espécie de Fundo 
de Garantia por Tempo de 
Serviço (FGTS) disfarçado. 
“Cadê o incremento da pou-
pança no longo prazo?”, per-
guntou. “Vai ser feita a ca-
pitalização por 30 anos para 
usufruir por mais 20 ou 30 
anos. É preciso implementar 
a poupança de longo prazo, 
permitindo financiamento. 
Então, a notícia é boa, mas 
essa preocupação de como 
vão funcionais as contas no-
cionais, se estarão vincula-
das ao risco do governo. São 
30 anos para ser acumulada 
e não vai gerar poupança de 
longo prazo”, acrescentou.

 Controladora  Consolidado 
2018 2017 2018 2017

ATIVO
ATIVO CIRCULANTE
Caixa e equivalentes a caixa  25.384  98.489  96.471  182.848 
Contas a receber de clientes  837.240  541.410  854.262  562.746 
Empréstimos partes relacionadas  -  -  58.122  545.820 
Estoques  134.750  75.717  141.085  75.717 
Impostos a recuperar  71.056  64.848  96.703  67.691 
Dividendos a receber  216.857  130.010  -  - 
Transações cash call e billings  149.281  49.074  149.281  49.074 
Outros ativos circulantes  22.046  18.881  28.119  38.408 
Total dos ativos circulantes  1.456.614  978.429  1.424.043  1.522.304 
ATIVO NÃO CIRCULANTE
Contas a receber de clientes  74.675  149.511  74.675  149.511 
Impostos a recuperar  7.606  7.608  7.606  7.608 
Empréstimos partes relacionadas  -  -  20.566.939  16.806.289 
Outros ativos não circulantes  6.506  9.175  6.506  9.175 
Investimento  22.542.912  19.138.522  1.765.568  1.511.674 
Imobilizado  11.667.329  10.701.565  11.949.131  10.941.530 
Intangível  63.411  54.133  63.411  157.516 
Total dos ativos não circulantes  34.362.439  30.060.514  34.433.836  29.583.303 
Total do ativo  35.819.053  31.038.943  35.857.879  31.105.607 

 Controladora  Consolidado 
2018 2017 2018 2017

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
PASSIVO CIRCULANTE
Contas a pagar  549.706  422.364  588.532  489.028 
Adiantamento de vendas de exportação  945.513  909.288  945.513  909.288 
Impostos a recolher  56.208  103.511  56.208  103.511 
Dividendos e JCP a pagar  111.741  165.966  111.741  165.966 
Provisões para risco  -  30.446  -  30.446 
Transações cash call e billings  129.914  304.262  129.914  304.262 
Outros passivos circulantes  1.193  623  1.193  623 
Total do passivo circulante  1.794.275  1.936.460  1.833.101  2.003.124 
PASSIVO NÃO CIRCULANTE
Adiantamento de vendas de exportação  -  909.700  -  909.700 
Imposto de renda e contribuição social diferido  1.396.276  308.952  1.396.276  308.952 
Provisões para risco  54.980  35.283  54.980  35.283 
Provisão para futuro abandono de poços e desmantelamento  743.559  673.927  743.559  673.927 
Outros passivos não circulantes  2.263  1.205  2.263  1.205 
Total do passivo não circulante  2.197.078  1.929.067  2.197.078  1.929.067 
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital social  13.373.761  13.373.761  13.373.761  13.373.761 
Outros resultados abrangentes  17.933.594  13.372.111  17.933.594  13.372.111 
Dividendos adicionais propostos  353.413  364.404  353.413  364.404 
Reserva legal  166.932  63.140  166.932  63.140 
Total do patrimônio líquido  31.827.700  27.173.416  31.827.700  27.173.416 
Total do passivo e patrimônio líquido  35.819.053  31.038.943  35.857.879  31.105.607 

Controladora Consolidado
2018 2017 2018 2017

FLUXO DE CAIXA DE ATIVIDADES OPERACIONAIS
Lucro líquido do exercício:  2.075.846  1.262.799  2.075.847  1.262.799 
Ajustes para reconciliar o lucro (prejuízo) líquido com caixa:
Despesa com imposto de renda e contribuição social  976.790  177.073  1.104.978  308.775 
Depreciações e amortizações  820.706  1.370.129  846.485  1.413.815 
Juros sobre empréstimos com partes relacionadas  -  -  (593.352)  (407.884)
Juros sobre empréstimos com terceiros  43.708  56.745  43.708  56.745 
Baixa (reversão) de intangível e imobilizado  102.881  (582)  217.085  (582)
Provisão para futuro abandono de poços e desmantelamento  32.580  31.473  32.580  31.473 
Provisão para redução ao valor realizável líquido de estoques  (9.719)  14.024  (9.719)  14.024 
Resultado de equivalência patrimonial  (548.200)  (445.080)  (100.405)  (71.083)
Constituição (reversão) de provisões para riscos  (1.394)  35.860  (1.394)  35.860 
Variação cambial com transações em moeda estrangeira  (191.834)  33.549  (191.834)  33.549 
(Aumento) redução nos ativos operacionais:
Contas a receber de clientes  (120.933)  (285.099)  (113.412)  (290.604)
Impostos a recuperar  (307)  (80.275)  (21.365)  (99.092)
Estoques  (33.746)  18.728  (39.725)  18.728 
Transações de cash call e prestação de contas a receber  (86.627)  15.660  (86.627)  15.660 
Outros ativos  3.803  3.549  19.654  18.117 
Aumento (redução) nos passivos operacionais:
Contas a pagar  103.166  27.963  66.118  240.016 
Impostos a recolher  (32.079)  50.499  (3.265)  65.119 
Transações de cash call e prestação de contas a pagar  (154.178)  (151.187)  (154.178)  (155.187)
Abandono de campo  (9.829)  -  (9.829)  - 
Outras obrigações e contas a pagar  1.240  (718)  1.243  (33)
Caixa proveniente das operações  2.971.874  2.135.110  3.082.593  2.490.215 
Juros pagos  (46.710)  (57.984)  (46.710)  (57.984)
Recebimento de dividendos  369.505  206.552  105.298  - 
Imposto de renda e contribuição social pagos  -  -  (166.458)  (174.757)
Pagamentos de provisões de riscos  (9.355)  (2.892)  (9.355)  (2.892)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais  3.285.314  2.280.786  2.965.368  2.254.582 
FLUXO DE CAIXA DE ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
Aquisição de imobilizado  (174.754)  (864.163)  (201.213)  (976.224)
Recebimento de empréstimos com partes relacionadas  -  -  310.807  159.605 
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de investimento  (174.754)  (864.163)  109.594  (816.619)
FLUXO DE CAIXA DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
Captação de empréstimos  2.775.522  864.971  2.775.522  864.971 
Pagamentos de empréstimos  (3.913.483)  (1.051.723)  (3.913.483)  (1.051.723)
Pagamento de dividendos e juros sobre o capital próprio  (1.894.627)  (1.133.958)  (1.894.627)  (1.133.958)
IRRF sobre juros sobre o capital próprio pagos  (192.262)  (158.623)  (192.262)  (158.623)
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento  (3.224.850)  (1.479.333)  (3.224.850)  (1.479.333)
Redução líquida no caixa e equivalentes de caixa  (114.290)  (62.710)  (149.888)  (41.370)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício  98.489  168.073  182.848  245.116 
Efeitos cambiais sobre saldos de caixa em moeda estrangeira  41.185  (6.874)  63.511  (20.898)
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício  25.384  98.489  96.471  182.848 

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO (em milhares de reais - R$)

 Controladora  Consolidado 
2018 2017 2018 2017

Receita líquida  6.707.946  4.790.496  6.707.946  4.790.054 
Custo das vendas  (3.547.643)  (3.429.816)  (3.501.300)  (3.409.222)
LUCRO BRUTO  3.160.303  1.360.680  3.206.646  1.380.832 
RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS
Despesas gerais e administrativa e com vendas  (646.900)  (541.708)  (707.926)  (474.632)
Despesas com atividades de exploração de petróleo  (209.660)  (50.216)  (209.660)  (50.216)
Resultado de equivalência patrimonial  548.200  445.080  100.405  71.083 
Outras receitas (despesas) operacionais líquidas  170.468  342.007  170.468  342.007 

 (137.892)  195.163  (646.713)  (111.758)
LUCRO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO  3.022.411  1.555.843  2.559.933  1.269.074 
Resultado financeiro líquido  30.225  (115.971)  620.891  302.500 
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS  3.052.636  1.439.872  3.180.824  1.571.574 
Imposto de renda e contribuição social  (976.790)  (177.073)  (1.104.978)  (308.775)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO  2.075.846  1.262.799  2.075.846  1.262.799 
Lucro diluído por ação - em reais R$  1.556,38  946,79  1.556,38  946,79 

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS
EM 31 DE DEZEMBRO (em milhares de reais - R$)

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO
(em milhares de reais - R$)

Controladora e consolidado
2018 2017

Lucro líquido do exercício  2.075.846  1.262.799 
Itens que não serão reclassificados subsequentemente para a demonstração de resultado:
Ajustes de conversão sobre saldos em moeda funcional (CPC 02)  4.631.269  446.997 
Outros resultados abrangentes  4.631.269  446.997 
RESULTADO ABRANGENTE DO EXERCÍCIO  6.707.115  1.709.796 

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO (em milhares de reais - R$)

Dividendo Outros
Capital Reserva de adicional resultados Prejuízos
social Lucros proposto abrangentes Acumulados Total

Reserva Legal
SALDOS EM 2016  15.539.590  -  -  12.925.114  (2.165.829)  26.298.875 
Absorção de prejuízos acumulados (2.165.829)  -  -  -  2.165.829  - 
Lucro líquido do exercício  -  -  -  -  1.262.799  1.262.799 
Constituição de Reserva Legal  -  63.140  -  -  (63.140)  - 
Dividendos adicionais propostos  -  -  364.404  -  (364.404)  - 
Juros sobre Capital Próprio  -  -  -  -  (835.255)  (835.255)
Outros resultados abrangentes  -  -  -  446.997  -  446.997 
SALDOS EM 2017  13.373.761  63.140  364.404  13.372.111  -  27.173.416 
Lucro líquido do exercício  -  -  -  -  2.075.846  2.075.846 
Constituição reserva legal  -  103.792  -  -  (103.792)  - 
Dividendos  -  -  (364.404)  -  (768.500)  (1.132.904)
Juros sobre capital próprio  -  -  -  -  (919.927)  (919.927)
Dividendo adicional proposto  -  -  353.413  -  (353.413)  - 
Ajuste de conversão dividendo adicional  -  -  -  (69.786)  69.786  - 
Outros resultados abrangentes  -  -  -  4.631.269  -  4.631.269 
SALDOS EM 2018  13.373.761  166.932  353.413  17.933.594  -  31.827.700 

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO ABRANGENTE
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO (em milhares de reais - R$)

DIRETORIA: Mariano Carlos Ferrari; José María Ruiz Rodríguez; Liu Wenfeng; Cheng Benhe; Gilberta Maria Lucchesi. CONTADOR: Sandro Cruz Henriques CRC-RJ-106376/O-7 - CPF: 074.056.207-01

REPSOL SINOPEC BRASIL S.A.
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UNIMED NOVA IGUAÇU PARTICIPAÇÕES S.A. – UNIPASA
CNPJ/MF nº 15.228.057/0001-10

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

Ficam convocados os acionistas para se reunirem no dia 25 de março 
de 2019, na sede da Companhia, situada à Rua Coronel Bernardino de 
Melo, 1.879, Centro, Nova Iguaçu/RJ, às 16:30h em primeira convocação 
e às 17h em segunda convocação, para deliberarem sobre a seguinte 
ordem do dia, em AGO: (a) tomada de conta dos administradores, 
exame, discussão e votação sobre relatório da administração, balanço 
patrimonial e demonstrações financeiras do exercício findo em 31/12/2018;
e (b) destinação do resultado do exercício e a distribuição de dividendos.

Nova Iguaçu, 12 de março de 2019.
Javert do Carmo Azevedo Filho

Presidente do Conselho

UNIPASA
Unimed Nova Iguaçu Participações S.A.

EDITAL DE CITAÇÃO
Com o prazo de vinte dias O MM Juiz de Direito, Dr.(a) Rafaella Avila de Souza 
Tuffy Felippe - Juiz em Exercício do Cartório da 7ª Vara Cível da Regional da 
Barra da Tijuca, RJ, FAZ SABER aos que o presente edital com o prazo de 
vinte dias virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por 
este Juízo, que funciona a Av. Luiz Carlos Prestes, S/N CEP: 22775-055 - 
Barra da Tijuca - Rio de Janeiro - RJ, tramitam os autos da Classe/Assunto 
Procedimento Comum - Defeito, Nulidade Ou Anulação / Ato Ou Negócio 
Jurídico; Antecipação de Tutela E/ou Obrigação de Fazer Ou Não Fazer 
Ou Dar, de nº 0034441-40.2012.8.19.0209, movida por DELTA FOMENTO 
MERCANTIL LTDA em face de BRUNO CINCINATO BESERRA; MARRIETE 
ANTUNES PASSOS BESERRA; LUIZ FELIPE ALVES MIRANDA. Assim, 
pelo presente edital CITA o réu BRUNO CINCINATO BESERRA; MARRIETE 
ANTUNES PASSOS BESERRA; que se encontram em lugar incerto e 
desconhecido, para no prazo de quinze dias oferecer contestação ao 
pedido inicial, querendo, ficando ciente de que presumir-se-ão aceitos 
como verdadeiros os fatos alegados ( Art.344, CPC) , caso não ofereça 
contestação, e de que, permanecendo revel, será nomeado curador especial 
(Art.257, IV, CPC). Dado e passado nesta cidade de Rio de Janeiro, 07 de 
março de 2019. Eu,Teresa Cristina Leonardo Freitas - Técnico de Atividade 
Judiciária - Matr.01/23076, digitei. E eu, Adriana Ottero Costa - Responsável 
pelo Expediente - Matr. 01/23646, o subscrevo.

Mais fundos fiduciários entram 
na economia real da China

Mais fundos fiduciários 
foram canalizados para a 
economia real chinesa no 
ano passado. A China forta-
leceu o apoio financeiro para 
as pequenas e médias empre-
sas (PMEs), que têm grande 
necessidade de recursos.

No fim de 2018, o saldo 
dos fundos fiduciários pe-
cuniários somava 18,95 tri-
lhões de yuans (US$ 2,82 tri-
lhões), dos quais 30% (5,67 
trilhões de yuans) foram 
para as empresas industriais 
e comerciais, disse nesta 
quarta-feira a Associação de 
Fiduciários da China.

Conforme informou a 
agência Xinhua, o setor ma-
nufatureiro foi o principal 
destino dos fundos fiduciá-
rios, recebendo mais de 570 
bilhões de yuans, aumento 
anual de 1,29% e trimestral 
de 2,85%.

As companhias fiduciá-
rias vêm direcionando mais 
vigorosamente os fundos 
para empresas e projetos de 
infraestrutura desde o tercei-
ro trimestre de 2018, assina-
lou uma fonte.

O setor atingiu um con-
senso de servir a economia 
real, destacou Yin Xingmin, 
pesquisador da Universidade 
de Fudan.

Dada a pressão contínua 
para baixo, a China vem lan-
çando diversas medidas para 
financiar a economia real e 
ajudar as pequenas firmas a 
superar a dificuldade econô-
mica.

Esforços estão sendo to-
mados para garantir uma 
liquidez ampla no mercado 
monetário, encorajar em-
préstimos bancários para as 
PMEs e fomentar o financia-
mento direto, como IPOs.

Tigerobo aplicará US$ 33  
mi para facilitar comunicação

A chinesa Tigerobo, uma 
startup de ferramenta de busca 
financeira com base em inteli-
gência artificial (IA), anunciou 
que levantou US$ 33 milhões 
em uma rodada de financiamen-
to de série A através da Prospect 
Avenue Capital (PAC), Credi-
tEase Fintech Investment Fund 
e Gaorong Capital.

Chen Ye, fundador e CEO 
da Tigerobo, disse que o in-
vestimento será usado para a 
pesquisa e desenvolvimento 
de tecnologia de produção, 
desenvolvimento de negó-
cios, construção de equipe 
de talentos e expansão do 
mercado internacional.

A empresa tem fortalecido 
sua competitividade principal 
no processamento de lingua-
gem natural (NLP, em inglês) 
desde que começou a fornecer 
serviços para instituições finan-
ceiras em junho de 2018, usan-

do dados de massa na área, re-
velou Chen, acrescentando que 
a Tigerobo realizou cooperação 
com grupos de imprensa, insti-
tuições educacionais, governos 
e órgãos reguladores do país e 
do exterior.

Até agora, a ferramenta 
de busca da Tigerobo cobre 
dados multidimensionais dos 
principais mercados de ca-
pital globais, incluindo cota-
ções de mercado, informação 
macroeconômica e industrial, 
boletins, relatórios, notícias e 
dados alternativos.

A Tigerobo é uma startup 
de tecnologia especializada em 
NLP com aplicação comercial, 
destacou Dennis Cong, par-
ceiro de manejo da CreditEa-
se Fintech Investment Fund. 
Fundada em julho de 2017, a 
empresa já arrecadou cerca de 
400 milhões de yuans (US$ 
59,5 milhões).




