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Perdas com pirataria dobram em 4 anos
Consumidor clama 
por ética, mas 
financia ações  
que critica

Levantamento realizado pelo 
Fórum Nacional Contra a Pirataria 
e a Ilegalidade (FNCP) mostra que, 
em 2018, o Brasil registrou perdas 
de R$ 193 bilhões para o merca-
do ilegal. Esse valor é a soma das 
perdas registradas por 13 setores 
industriais e a estimativa dos im-
postos que deixaram de ser arreca-
dados em função desse crime.

O valor é 32% superior ao regis-
trado em 2017 (R$ 146 bilhões) e 
quase o dobro do número de 2014. 
Para Edson Vismona, presidente do 
FNCP, esse dado mostra que o país 
continua perdendo a guerra para 

o crime organizado. “Em 2018, 
a soma dos gastos oficiais com a 
saúde e educação foi de R$ 208 bi-
lhões, quase o mesmo valor que o 
Brasil perdeu por conta do merca-
do movido pelo crime. A sociedade 
brasileira, não pode mais continuar 
convivendo com essa realidade” 
afirma Vismona.

A pesada e caótica carga tributá-
ria brasileira tem direto impacto no 
preço final dos produtos e incentiva 
a demanda por preços mais baixos, 
ainda que represente uma incoerên-
cia ética: de um lado o consumidor 
clama pelo combate ao crime e à 
corrupção, de outro financia essas 
ações que tanto critica.

O cigarro, principal setor afe-
tado pelo contrabando, demonstra 
essa realidade. No ano passado, 
54% de todos os maços vendidos 
no país eram ilegais, um cresci-
mento de seis pontos percentuais 
em relação ao ano anterior. Desse 

total, 49% foram contrabandeados 
do Paraguai e 5% foram produzi-
dos por empresas que operam irre-
gularmente no país.

O principal estímulo a esse cres-
cimento é a enorme diferença tribu-
tária entre os dois países. O Brasil 
cobra em média 71% de impostos 
sobre o cigarro, chegando a até 
90% em alguns estados, enquan-
to que no Paraguai as taxas são de 
apenas 18%, a mais baixa da Amé-
rica Latina. Com isso, em 2018 a 
diferença do valor cobrado entre 
os cigarros brasileiros e paraguaios 
chegou a 128%.

Os setores analisados pelo FNCP 
são: vestuário; cigarros; óculos; 
TV por assinatura; higiene pessoal, 
perfumaria e cosméticos; combus-
tíveis; audiovisual (filmes); defen-
sivos agrícolas; perfumes impor-
tados; material esportivo; brinque-
dos; medicamentos e software.

No ano passado, 54% de todos os maços de cigarro  
vendidos no país eram ilegais

Divulgação/PRF

Witzel revoga benefícios  
fiscais da BRF e Petrobras

A Secretaria de Fazenda do Es-
tado do Rio de Janeiro (Sefaz-RJ) 
cancelou nesta quinta-feira os be-
nefícios fiscais concedidos às em-
presas BRF S/A e Petrobras S/A. 
As revogações foram feitas porque 
as empresas descumpriram cláusu-
las dos acordos com o estado. As 
medidas estão publicadas no Diá-
rio Oficial por meio de atos da Se-
cretaria.

Segundo o portal G1, “é a pri-
meira revisão da política de incen-
tivos, uma das pautas de Wilson 
Witzel”.

Além de perder o benefício fis-
cal concedido, a BRF deverá de-
volver cerca de R$ 300 milhões aos 
cofres públicos estaduais. O valor 
se refere ao ICMS que deixou de 
ser arrecadado desde que o Termo 
de Acordo foi celebrado, em 2014. 

A cassação dos dois benefícios fis-
cais é resultado de um levantamen-
to que está sendo executado pela 
Secretaria de Fazenda em todos os 
incentivos em vigor.

No caso da Petrobras, o Tra-
tamento Tributário Especial 
(TTE) concedido à empresa em 
maio de 2015 tinha o objetivo 
de facilitar o cumprimento das 
obrigações fiscais pela compa-
nhia, mas sem qualquer altera-
ção nos valores devidos ao Rio 
de Janeiro. Entretanto, segundo 
a Subsecretaria de Estado de Re-
ceita, o benefício fiscal causou 
prejuízos ao Fisco fluminense 
por conta de equívocos no cál-
culo do imposto devido e pelas 
dificuldades impostas à fiscali-
zação das operações da Petro-
bras.

Quem mandou matar Marielle?
Um ato na Cinelândia, nes-

ta quinta-feira, uniu centenas 
de pessoas para lembrar um ano 
da morte da vereadora Mariel-
le Franco e do motorista Ander-
son Gomes. A irmã de Marielle, 
Anielle Franco, participou do ato. 
Ela subiu ao palco e agradeceu 
as manifestações de apoio e cari-

nho que a família vem recebendo. 
Para ela, o crime será totalmente 
elucidado. 

Em Brasília, a bancada do PSOL 
na Câmara dos Deputados fez um 
ato no Salão Verde. Vestindo cami-
setas com a pergunta “Quem man-
dou matar Marielle?”, os parlamen-
tares cobravam a continuidade das 

investigações para apurar os possí-
veis mandantes do crime. “A gente 
exige que o Estado brasileiro faça 
justiça por Marielle e Anderson e 
isso significa responder quem man-
dou matar uma parlamentar elei-
ta democraticamente pelo povo”, 
disse a deputada Talíria Petrone 
(PSOL-RJ).

Midia Ninja/Twitter

OParlamento do Reino Unido rejeitou nesta quinta-feira a realização de 
um segundo referendo para o Brexit e aprovou a prorrogação do prazo 
para a saída do país da União Europeia. A moção aprovada teve 413 

votos a favor e 202 contrários. Ela determina que o governo britânico deverá 
pedir à UE uma extensão do prazo para o Brexit, que estava previsto para o dia 
29 de março. A primeira-ministra Theresa May foi forçada a aceitar a prorro-
gação do prazo, uma vez que sua proposta para a saída do bloco foi rejeitada 
pela segunda vez na última terça-feira. De acordo com a moção aprovada, se 
um plano para o Brexit for aprovado até o dia 20 de março, a prorrogação terá 
um caráter técnico e será alterada para o dia 30 de junho. 

Supremo contraria Lava Jato
O Supremo Tribunal Federal 

(STF) decidiu a favor da compe-
tência da Justiça Eleitoral para in-
vestigar casos de corrupção quan-
do envolverem simultaneamente 
caixa 2 de campanha e outros 
crimes comuns, como lavagem de 
dinheiro.

A decisão, por 6 votos a 5, con-
trariou os integrantes da Operação 
Lava Jato, já que pretendiam ter o 
monopólio para esses casos. Agora, 
os processos contra políticos que en-
volvam simultaneamente os dois ti-
pos de crimes deverão ser enviados 
da Justiça Federal, onde tramitam 
atualmente, para a Justiça Eleitoral.

A derrota para a Lava Jato 
pode significar impunidade para 

os políticos que ainda não foram 
investigados ou julgados. A opera-
ção que foi comandada pelo atual 
ministro da Justiça, Sergio Moro, 
atuou, na maioria dos casos, con-
tra integrantes do PT.

Votaram para manter as investi-
gações na esfera federal os minis-
tros Luís Roberto Barroso, Edson 
Fachin, Rosa Weber, Luiz Fux e 
Cármen Lúcia. Votaram pela com-
petência da Justiça Eleitoral Mar-
co Aurélio, Alexandre de Moraes, 
Ricardo Lewandowski, Gilmar 
Mendes, Celso de Mello e o pre-
sidente, Dias Toffoli. Segundo os 
ministros, a Corte somente reafir-
mou entendimento que prevalece 
há décadas na sua jurisprudência. 

O julgamento foi marcado pela 
reação dos ministros contra críti-
cas dos procuradores aos integran-
tes do STF, como Gilmar Mendes: 
“Quem encoraja esse tipo de coi-
sa? Quem é capaz de encorajar 
esse tipo de gente, gentalha, des-
preparada, não tem condições de 
integrar um órgão como o Minis-
tério Público”, afirmou.

Em outro revés para a Lava 
Jato, duas ações no STF questio-
nam o acordo firmado entre o Mi-
nistério Público Federal e a Petro-
bras para pagamento e destinação 
de US$ 682,5 milhões transferidos 
pela empresa em razão de acordo 
celebrado com o Departamento de 
Justiça dos Estados Unidos (DoJ)
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A perseguição dos reitores pelo Judiciário

Alunos de educação a distância são quase 2 milhões no Brasil

É louvável que o movimento de 
combate à corrupção e ao desres-
peito à coisa pública, iniciado nos 
últimos anos, tenha feito pesar o 
martelo da justiça sobre corruptos 
poderosos até então intocáveis. Mas 
houve excessos. É o caso da des-
truição de empresas e de centenas 
de milhares de empregos pela Lava 
Jato.

Acontece que está havendo outro 
tipo de excesso, ainda pior. Magis-
trados não estão sabendo separar o 
joio do trigo. No ambiente acadê-
mico, a gestão das universidades 
públicas está sendo inviabilizada, 
e pessoas inegavelmente honestas e 
corretas são destruídas por ações do 
Judiciário.

Na UFRJ, a maior universidade 
do país, a primeira grande vítima da 
sanha punitivista que parece conta-
minar parte do mundo jurídico foi 
o reitor Aloísio Teixeira, falecido 
quando seu coração não suportou 
o massacre acusatório a que vinha 
sendo submetido.

Anos mais tarde, o reitor Can-
cellier, de Santa Catarina, foi levado 
ao suicídio pela violência com que 
sua honra vinha sendo destruída por 
seus inquisidores. Agora a vítima é 
o ex-reitor Carlos Levi, condenado 
a uma pena absurda em uma senten-
ça contaminada pelo preconceito ou 
desconhecimento do papel desem-
penhado pelas fundações universi-
tárias na gestão das universidades.

Carlos Levi é professor-associa-
do de engenharia naval da Escola 
de Engenharia e do Instituto Alber-
to Luiz Coimbra de Pós-Graduação 
e Pesquisa em Engenharia (Coppe) 

da UFRJ. Ainda quando o Brasil 
avançava a passos decididos rumo 
ao posto de potência econômica 
mundial, Levi coordenou a constru-
ção do então maior e mais avançado 
laboratório de pesquisa para a pros-
pecção de petróleo em águas pro-
fundas do mundo, um projeto que é 
até hoje motivo de grande orgulho 
para a UFRJ e para o Brasil.

Certamente poderia ter aprovei-
tado o conhecimento diferenciado 
e a competência comprovada como 
engenheiro para buscar o enriqueci-
mento pessoal no setor privado. No 
entanto, por vocação ao serviço pú-
blico, aceitou o cargo de pró-reitor 
na gestão de Aloísio Teixeira, entre 
2003 e 2011. Finalmente, em 2011, 
foi eleito reitor da instituição, cargo 
que exerceu até 2015.

Numa decisão inacreditavelmen-
te injusta, em 28 de fevereiro de 
2019, Carlos Levi foi condenado 
em primeira instância pelo crime de 
peculato, por ter autorizado o pa-
gamento de taxa de administração 
no valor de cerca de R$ 2 milhões 
pela UFRJ à Fundação José Boni-
fácio (FUJB), em contrapartida à 
gestão financeira dos cerca de R$ 
40 milhões recebidos do Banco do 
Brasil para a realização de milhares 
de projetos.

A sentença que condena o ex-
reitor Levi é inaceitável por vários 
motivos. O mais óbvio deles é a 
maneira absurda como criminaliza 
a relação simbiótica entra univer-
sidade e suas fundações de apoio. 
A FUJB é uma entidade de direito 
privado, sem fins lucrativos e de 
interesse público, credenciada pela 

UFRJ, pelo MEC e pelo MCTIC.
Foi criada em 1975 exatamente 

com o objetivo de gerir os recursos 
da UFRJ, dando agilidade, qualida-
de, segurança e transparência aos 
gastos necessários para a realização 
de seus projetos de ensino, pesquisa 
e desenvolvimento institucional.

Ou seja, embora tenha pessoa ju-
rídica distinta, a FUJB é, na prática, 
um braço operacional da UFRJ. Sua 
sede é localizada na entrada de um 
dos campi da UFRJ. É previsto em 
seu estatuto que três de seus seis 
conselheiros administrativos sejam 
sempre indicados pelo Conselho 
Universitário da UFRJ. Sem a FUJB 
a universidade simplesmente não te-
ria como funcionar. Assim, condenar 
o ex-reitor por autorizar pagamento 
da UFRJ à FUJB é o equivalente ló-
gico de se punir alguém por passar 
dinheiro da sua mão esquerda para a 
sua mão direita.

Ao receber recursos de terceiros 
para a execução de um projeto, é 
imprescindível que uma universi-
dade pública contrate os serviços de 
uma fundação de apoio justamente 
para que se garanta que os recur-
sos sejam bem empregados – sem 
desperdícios e em acordo com as 
normas legais vigentes. A FUJB é 
o braço operacional da UFRJ para 
isso. Quem já participou de um 
evento acadêmico de grande por-
te certamente sabe, ou pelo menos 
imagina, o quão difícil e custosa é a 
sua viabilização financeira.

É justamente a fundação de apoio 
que faz com que os recursos rece-
bidos por um projeto (patrocínios e 
taxas de inscrição, por exemplo) es-

tejam disponíveis aos seus coorde-
nadores e que sejam gastos correta-
mente, em acordo com as leis e sem 
atrasos (por exemplo, o pagamento 
a um fornecedor). Ela oferece su-
porte administrativo, contábil e ju-
rídico aos coordenadores de cada 
projeto que, na grande maioria das 
vezes, não têm as condições técni-
cas e materiais para, sozinhos, cui-
darem da sua execução financeira.

Pois coube à FUJB fazer a gestão 
e o controle financeiros dos men-
cionados cerca de mil seminários, 
conferências, congressos e eventos 
de natureza científica, cultural e 
assistencial, além de vários outros 
projetos, inclusive a construção do 
Restaurante Universitário da UFRJ.

Ainda que a fundação de apoio 
seja uma entidade sem fins lucra-
tivos, o seu serviço não pode ser 
gratuito, uma vez que exige a mo-
bilização dos recursos materiais e 
humanos próprios. Como salários 
precisam ser pagos e estruturas fí-
sicas precisam ser mantidas, ela 
não poderia deixar de ser ressarcida 
pelos seus custos administrativos. 
Como todos os projetos foram re-
alizados em benefício da UFRJ (o 
que a própria sentença reconhece) 
e o serviço de gestão financeira da 
FUJB foi prestado, não faz sentido 
a acusação motivadora da condena-
ção de que não houve contrapartida 
para a UFRJ na forma de serviço da 
FUJB.

É injustificável também que a 
sentença determine que tenha havi-
do dolo por parte do ex-reitor para 
justificar a severidade da punição. 
O pagamento de taxa de adminis-

tração às fundações de apoio era e 
continua sendo prática comum a to-
das as instituições públicas de ensi-
no superior. Tal prática é claramente 
legitimada pela legislação que versa 
sobre as fundações universitárias.

Além disso, no caso da condena-
ção, todos os atos referentes ao re-
cebimento e uso dos recursos dados 
pelo Banco do Brasil à UFRJ foram 
respaldados por pareceres jurídicos 
favoráveis dos procuradores fede-
rais que prestam serviço à UFRJ. 
Assim, é impossível concluir com 
qualquer nível de confiança que o 
então pró-reitor Carlos Levi esti-
vesse ciente de que o pagamento de 
taxa de administração à sua funda-
ção universitária configuraria uma 
irregularidade.

Esse episódio mostra claramente 
que uma linha de juristas do país, 
tomados por impulsos punitivos 
irracionais, parece estar numa com-
petição para conquistar os aplausos 
da sociedade para suas ações con-
denatórias. Isso se revela sobretudo 
quando aqueles submetidos à con-
dição de réus desfrutam de algum 
prestígio social por suas funções 
públicas. Isso dá publicidade, dá 
notícia de jornal.

Diante de uma espécie de crise 
de escassez de processados, qual-
quer denúncia que chega do Minis-
tério Público deve se transformar 
em acusação aceita e, ao final, em 
condenação. É assim que começam 
as ditaduras: estraçalhando a Justiça 
verdadeira!

q  J. Carlos de Assis
Economista e jornalista.

O preconceito contra a educação a 
distância, EAD, parece estar com os 
dias contados, e definitivamente, no 
país. De acordo com o censo EAD.
BR, feito pela Associação Brasileira 
de Ensino a Distância (Abed), 2017 
registrou um número recorde de 
matriculados: 7.773.828. Os cursos 
que têm ampliado seu número de 
alunos são os de nível superior e de 
pós-graduação lato sensu, segundo o 
relatório.

O Censo da Educação Superior, 
realizado pelo Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira (Inep), confirma 
essa tendência. Enquanto o ensino 
presencial apresentou queda nas ma-
trículas, a EAD registrou um cresci-
mento de 17,6%, de 2016 para 2017. 
Os alunos dessa modalidade são 
quase 1,8 milhão, ou 21,2% do total 
de matriculados em todo o Ensino 
Superior.

Com o aumento da demanda, a 
oferta de cursos de alto nível tam-
bém cresceu. Instituições renomadas 
apostam cada vez mais, com suces-
so, em modelos de EAD também 
cursos de pós-graduações e MBAs. 
Comodidade, economia de tempo e 
flexibilidade, que permitem estudar 
em qualquer lugar e horário, são os 
principais atrativos para pessoas que 
têm carreiras mais consolidadas.

As pessoas, por desconhecimento 
ou mero preconceito, pensavam no 
EAD como algo mais barato, não tão 
eficaz, que não favorecia a interação. 
Esses pensamentos não são condi-
zentes com a realidade e nem com a 
verdade. Por lei, o diploma de uma 
graduação em EAD ou um certifi-
cado do curso de pós-graduação em 
EAD é o mesmo do presencial.

Uma das críticas ao modelo onli-
ne, em especial aos MBAs, é o fato 
de não favorecer o networking, uma 
vez que os cursos não são ministra-
dos em ambientes tradicionais, em 
salas de aulas. Importante ressaltar, 
todavia, que, em uma sala conven-
cional, a aula é a mesma para todo 

mundo, enquanto que, no ambien-
te virtual, os conteúdos podem ser 
adaptados à demanda e divididos em 
básico, intermediário e avançado, 
por exemplo.

Estudo realizado pela plataforma 
Quero Bolsa conclui que o ensino 
a distância é uma opção para quem 
não pode estudar na idade ideal. 
Sete em cada dez pessoas que in-
gressaram em cursos de graduação a 
distância têm a partir de 25 anos de 
idade, ou seja, iniciaram a faculdade 
tardiamente.

O dado foi levantado pela equipe 
de Inteligência Educacional do Que-
ro Bolsa, principal plataforma digi-
tal para inclusão de estudantes no 
ensino superior do país, ao avaliar os 
dados coletados pelo Inep para ela-
borar o Censo da Educação Superior 
2017, o mais recente disponível.

O grupo de Inteligência Educa-
cional comparou a distribuição por 
faixa etária dos ingressantes em cur-
sos EAD com os alunos novos em 
cursos presenciais e constatou que a 
proporção é exatamente oposta. Ou 
seja, enquanto 71% dos alunos EAD 
ingressam mais tarde na graduação, 
68% dos alunos ingressantes em cur-
sos presenciais começaram a estudar 
na faixa etária adequada, ou seja, até 
os 24 anos.

Esse dado demonstra que a tecno-
logia tem o poder de incluir a parcela 
da população que, por diversas ra-
zões, perdeu a chance de cursar uma 
faculdade com a idade esperada para 
o curso e isso ocorre graças a dois 
fatores preponderantes, a mensalida-
de mais barata e a conveniência da 
facilidade de adequar a carga horária 
e os estudos à rotina de trabalho.

Ao avaliar a distribuição dos alu-
nos ingressantes por faixas etárias, 
esse estudo observou que a grande 
concentração de novos alunos entre 
17 e 24 anos em cursos presenciais, 
e uma distribuição mais homogê-
nea, dos 17 aos 40 anos, nos cursos 
a distância. A partir daí os ingressos 
sofrem uma queda constante, mas 

o EAD inclui, proporcionalmente, 
três vezes mais estudantes do que os 
cursos presenciais nas demais faixas 
etárias analisadas.

Em ambas as modalidades de 
ensino, os alunos egressos de esco-
las públicas são maioria, mas, no 
ensino a distância, os alunos que 
concluíram o ensino médio na rede 
pública representam quase 85% do 
total, enquanto os que estudaram na 
rede privada correspondem a menos 
de 16%. Esse dado permite concluir 
que a renda média das famílias dos 
alunos que escolhem estudar a dis-
tância é inferior à daqueles que in-
gressam em cursos presenciais.

Já a distribuição por gênero e ori-
gem étnica do aluno do ensino a dis-
tância e do aluno presencial são mui-
to parecidas e registram proporções 
bem semelhantes, com pequenas 
variações, como, por exemplo, a par-
cela de estudantes do sexo feminino 
no EAD ser ainda maior do que no 
presencial. Não é de hoje que as mu-
lheres são maioria nas salas de aula 
das faculdades do país. De acordo 
com o último Censo, elas são quase 
54% dos alunos no ensino presencial 
contra 58% no EAD.

Alunos brancos, seguidos pelos 
pardos, são maioria tanto nas salas 
de aula de cursos presenciais quanto 
entre os matriculados em graduações 
EAD. No entanto, a modalidade ain-
da não atingiu um percentual eleva-
do entre os negros. A participação 
dessa parcela da população é ainda 
menor, representando apenas 5,25% 
das matrículas no EAD registradas 
em 2017, contra 6,85% dos ingres-
santes no ensino superior presencial.

A análise feita pela Inteligência 
Educacional do Quero Bolsa permi-
te identificar o típico perfil do aluno 
que decide estudar graduação a dis-
tância. O aluno do EAD é tipicamen-
te do sexo feminino, branco, entre 31 
e 40 anos de idade, vindo das classes 
sociais mais baixas.

Importante ressaltar que o en-
sino a distância exige do aluno um 

comprometimento ainda maior com 
o curso, mais disciplina no cumpri-
mento das tarefas e nas horas dedi-
cadas ao estudo e às aulas. Se ele não 
tiver perfil para isso, o risco de des-
motivar e abandonar o curso é alto.

O Brasil, de acordo com o Inep, 
abriga 2.448 instituições de ensino 
superior, sendo 88% delas privadas. 
Em 2017, havia 1,8 milhão de ma-
trículas em cursos de graduação a 
distância em instituições privadas de 
todo o país.

A líder é a Unopar, originária do 
Paraná, e que, atualmente, pertence 
à gigante Kroton, com uma fatia de 
22,5% desse total de discentes. Den-
tre as grandes, a carioca Estácio de 
Sá, sexta maior instituição em núme-
ro de matrículas nessa modalidade 
do Brasil, já mapeou mais de 1.500 
cidades que podem continuar rece-
bendo polos de EAD. Em 2018, a 
Estácio contava com 531 mil alunos, 
sendo 212 mil no ensino a distância.

O EAD é uma alternativa de en-
sino que as pessoas têm encontrado 
para adquirir seu diploma – com 
horários e turnos de estudo flexíveis 
– e dessa forma conquistar um bom 
emprego ou subir de cargo dentro de 
uma organização. O que levou à as-
censão desta modalidade de Ensino 
foi a evolução tecnológica. A relação 
entre aluno e professor ocorre com a 
ajuda de ferramentas online, que são 
disponibilizadas no portal da Insti-
tuição de EAD escolhida.

O EAD funciona de uma forma 
prática e simples. Para o ingresso 
em um curso EAD, o aluno preci-
sa de um computador com acesso à 
internet e conhecimentos básicos de 
informática. Ao garantir esta primei-
ra parte, o restante é mais simples 
ainda. Após a escolha do curso, da 
instituição e da aprovação no proces-
so seletivo, faz-se o acesso ao site. 
Pronto, surge um ambiente inovador 
e dinâmico, onde serão disponibili-
zadas inúmeras ferramentas, como 
áreas com conteúdo de aulas, exercí-
cios e trabalhos.

Em outra parte, encontra-se o ca-
lendário com as datas e prazos das 
atividades, além de locais para con-
versas e debates. Utiliza-se muito o 
e-mail para uma comunicação com o 
professor/tutor. Em algumas institui-
ções de ensino a distância que ofere-
cem graduação de nível superior, é 
importante a realização de encontros 
presenciais algumas vezes durante o 
curso. Estes encontros são realizados 
em unidades da instituição, os cha-
mados polos de apoio presencial.

A maior parte do curso aconte-
ce de forma virtual. Por isso, quem 
tiver o interesse de ingressar nesta 
modalidade precisa ter disciplina, 
dedicação, organização e motiva-
ção. O público alvo do EAD são 
aquelas pessoas que possuem pou-
co tempo livre e que precisam con-
ciliar emprego e estudo, além de 
muitas vezes ainda terem que cuidar 
das atividades rotineiras, como casa 
e filhos. O EAD atrai esse perfil de 
pessoas, pois é o aluno que monta 
seus horários de estudo, podendo 
assim estudar durante a semana ou 
só nos finais de semana, na parte da 
manhã, tarde, noite ou até mesmo 
de madrugada.

O EAD é visto como o elemento 
de união de pessoas que se encon-
tram em locais distintos, mas que 
podem se relacionar em tempo real. 
A vontade de aprender e crescer 
profissionalmente depende de cada 
pessoa, mas o que não se pode ne-
gar é que hoje em dia existem muitas 
alternativas para o ingresso em uma 
instituição e realização de um curso 
que possibilite a obtenção e conquis-
ta de novos caminhos. O EAD veio, 
na realidade, para acabar com as bar-
reiras existentes na expansão educa-
cional no Brasil, o que é muito bom, 
levando-se em conta não somente a 
sua dimensão continental, mas tam-
bém a necessidade de se desenvolver 
o próprio país.

q Paulo Alonso
Jornalista e dirigente universitário.
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Os cínicos, os crentes e 
os prostrados frente ao 
agravamento da crise

Quem tem o pé no chão não se surpreendeu com os re-
sultados ruins na economia após o fôlego permitido pela 
liberação do dinheiro retido do PIS/Pasep. Os números 
vêm em linha com as análises feitas pelo Monitor Mer-
cantil. Repetiu-se o que ocorreu em 2017, então com os 
recursos do FGTS. Não se pode nem falar em lenta recu-
peração, pois o país está pior do que quando entrou em 
recessão, a reboque das políticas econômicas de austeri-
dade.

O mais grave é que não se vê esperança no novo gov-
erno. Empresários que têm dialogado com a equipe de 
Bolsonaro voltam decepcionados, pois não se fala em 
indústria, produção ou emprego. A atenção é para as re-
formas, e a especialidade é de fazer apenas confusão.

A equipe econômica parece hoje dividida em três 
perfis: os cínicos, que só querem garantir a rolagem e o 
pagamento dos juros da dívida, além das privatizações; 
os crentes, que ainda sonham que a reforma da Previ-
dência, e depois a tributária, e depois a desvinculação e 
depois…, dará credibilidade ao país, e os investimentos 
voltarão num passe de mágica; e os prostrados, que acr-
editam que nada se pode fazer além de esperar uma lenta 
melhoria após 2023.

Redução vai contra a Constituição
É inconstitucional, na avaliação do Instituto dos Ad-

vogados Brasileiros (IAB), a Proposta de Emenda Con-
stitucional (PEC) 106, de 2015, de autoria do ex-senador 
Jorge Viana (PT-AC), que reduz o número de membros 
da Câmara dos Deputados, de 513 para 385 represent-
antes, e do Senado Federal, de 81 para 54.

O relator Jorge Folena, da Comissão de Direito Con-
stitucional do IAB, afirma que a proposta atinge a auto-
nomia dos estados federados. “O constituinte originário 
de 1987, ao fixar o mínimo e o máximo de parlamentares, 
visou a proteger os Estados-membros menos populosos 
contra um possível abuso a ser exercido pelas unidades 
que têm maiores contingentes”, argumentou o relator.

O advogado ressaltou que a preservação do princípio 
federativo contra emendas constitucionais está prevista 
no art. 60 da Constituição Federal promulgada em 1988. 
Para Folena, se o objetivo é reduzir custos, isso pode ser 
feito cortando as verbas de gabinete.

Promessa
Os trabalhadores da Cedae realizarão um grande ato 

no Dia Mundial da Água, em 22 de março, na porta do 
prédio sede da companhia, no centro do Rio, para pro-
testar contra o que chamam de desmonte da empresa. O 
sindicato lembra que, durante a eleição e após assumir 
o governo, Wilson Witzel reafirmou diversas vezes sua 
posição em defesa da Cedae pública e estatal.

Porém, afirmam os trabalhadores, o atual presidente 
da Cedae, Hélio Cabral, não tem resolvido os problemas, 
enfraquecendo diversos setores e desmontando chefias 
estratégicas, em prejuízo dos serviços prestados.

Objetivo final
O ministro da Economia, Paulo Guedes, confessou 

que o R$ 1 trilhão que ele pretende tirar dos aposentados 
tem destino: viabilizar a implantação do regime de capi-
talização, aquele no qual cada trabalhador é obrigado 
a passar seu dinheiro para uma empresa privada tomar 
conta.

Rápidas
A FGV realizará, no Rio, o seminário A Nova Eco-

nomia Liberal, nesta sexta-feira, das 9h às 13h, com a 
participação do ministro da Economia, Paulo Guedes, 
do secretário especial da Previdência e Trabalho, Ro-
gério Marinho, dos presidentes do BNDES, BB, Caixa 
e Petrobras *** Luiza Helena Trajano estará no Capi-
talismo Consciente - Latin-American Conference 2019, 
em 19 e 20 de março, em São Paulo. Inscrições: ccbrasil.
cc/cclac2019-inscricoes *** A Avantia participa do II 
Simpósio Internacional de Segurança Pública, 19 e 20 de 
março, no CICB – Centro Internacional de Convenções 
do Brasil, em Brasília. Informações: sintsp.com.br *** A 
19ª edição da Feira Patchwork Design acontece de 20 a 
23 de março, no Rio de Janeiro, no Clube Monte Líbano, 
na Lagoa, das 13h às 19h *** Na próxima terça-feira, o 
Instituto Expo Religião reunirá autoridades e represent-
antes religiosos para debates. O encontro acontecerá no 
auditório da biblioteca Parque (RJ), às 8h. Inscrições pelo 
e-mail  inscricao@exporeligiao.com.br *** O IAG – Es-
cola de Negócios da PUC-Rio realiza na próxima quarta-
feira a palestra “Painéis em RH”, com Hector Gusmão, 
CEO e cofundador da Fábrica de Startups Brasil, e Vânia 
Neves, CIO e líder de inovação na GSK Brasil. Será das 
18h às 20h. Inscrições: bit.ly/paineisemrhnapucrio

CAPTAR COOPER COOPERATIVA DE TRABALHO 
DE MULTISERVIÇOS PROFISSIONAIS 

 CNPJ 04.032.733/0001- 69 / NIRE 334.0003717-1
Rua Visconde de Inhaúma, nº 37/901 – Centro / Rio de Janeiro – RJ

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL DE COOPERADOS ORDINÁRIA

O Presidente da Captar Cooper Cooperativa de Trabalho de Multiserviços 
Profissionais, revestido de suas atribuições, conforme disposto no Artigo 
28º (caput) do Estatuto Social e do parágrafo 2º do Artigo 38º da Lei 
5.764/71, pelo presente edital, convoca os Senhores cooperados, para 
reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária a ser realizada na Rua 
Visconde de Inhaúma, nº 37, sala 901, Centro – Rio de Janeiro, no próximo 
dia 29 de março de 2019, às 17h em primeira convocação com no mínimo 
2/3 dos associados, ou às 18h em segunda convocação com metade mais 
um dos associados, ou às 19h em terceira e última convocação com a 
presença mínima de 50 associados, para tratarem das seguintes ordens 
do dia: 1. Deliberação sobre a prestação de contas do Conselho de 
Administração relativa ao exercício de 2018, compreendendo o Relatório 
de Gestão, o Balanço Geral e o Demonstrativo da Conta de Sobras e 
Perdas; 2. Deliberação sobre o Parecer do Conselho Fiscal; 3. Destinação 
das sobras apuradas ou rateio de perdas; 4. Eleição dos membros do 
Conselho Fiscal, inclusive os suplentes; 5. Eleição dos membros da 
Comissão de Ética, inclusive os suplentes; 6. Eleição dos membros do 
Conselho Gestor de Fundos, inclusive os suplentes; e 7.  Demais assuntos 
de interesse social Nota: Para efeito de quorum, o número de associados 
seguirá o previsto na Lei 12.690/12. Rio de Janeiro, 15 de março de 2019. 

Laerte Teixeira Vieira
Presidente

SindaRio - SINDICATO DAS AGÊNCIAS DE NAVEGAÇÃO
MARÍTIMA E ATIVIDADES AFINS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CNPJ: 32.363.772/0001-84
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA

 ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O Sr. Presidente do Sindicato das Agências de Navegação Marítima 
e Atividades Afins do Estado do Rio de Janeiro - José Carlos Ribei-
ro Gomes, em conformidade com seu Estatuto, convoca as empresas 
associadas para se fazerem representar, por seus representantes cre-
denciados, para Assembleia Geral Extraordinária, no dia 21 de março de 
2019, às 11h00min em primeira convocação e às 11h30min em segunda 
e última convocação, neste caso sendo aberta a sessão com qualquer 
número de representantes de empresas adimplentes presentes. A AGE 
será realizada na sede do SindaRio, à Rua Conselheiro Saraiva, nº 28 - 3º 
andar - Centro - Rio de Janeiro. Ordem do Dia: Homologação do Estatuto 
do SindaRio já aprovado por unanimidade pela Diretoria. Rio de Janeiro, 
14 de março de 2019.

Preço de alimentos deverá cair em 10 anos
Para que isso 
corra, segundo 
a OCDE, a classe 
política tem  
que ajudar 

O preço dos alimentos 
nos próximos 10 anos de-
verá cair, segundo a Organi-
zação para a Cooperação e 
Desenvolvimento Econômi-
co (OCDE). A redução, que 
abrangerá uma grande va-
riedade de alimentos, como 
carnes, peixes, açúcar e ce-
reais, só não deverá atingir 
os lácteos. A afirmação é de 
Jonathan Brooks, chefe da 
Divisão de Agro-alimentos, 
comércio e mercado da or-
ganização internacional, um 
dos palestrantes do Congres-
so Anufood Brazil, Feira In-
ternacional Exclusiva para o 
Setor de Alimentos e Bebi-
das, durante o painel “A In-

dústria de Alimentos”, nesta 
quarta-feira.

A projeção, segundo ele, 
se deve à alta da oferta de 
alimentos, alinhada à redu-
ção no ritmo de crescimen-
to da demanda. Os riscos 
de aumentos temporários, 
entretanto, persistem, em 
função de eventos climáticos 
e, principalmente, ações po-
líticas.

“Por isso, é fundamen-
tal que os maiores expor-
tadores de alimentos sejam 
países sólidos e confiáveis. 
Não mais que cinco países 
respondem por uma enorme 
parcela da produção de ali-
mentos no mundo”, afirmou 
Brooks. Entre esses países, 
claro, está o Brasil.

No mesmo painel, o presi-
dente da Empresa Brasileira 
de Pesquisa Agropecuária 
(Embrapa), Sebastião Bar-
bosa, falou especificamente 
sobre a agricultura no país. 
Traçou um panorama da 
agricultura nacional nos úl-
timos 40 anos - a Embrapa 
completa em abril 46. “Nes-
se período, contribuímos 

para que o Brasil deixasse de 
ser importador de alimentos 
para se tornar um dos maio-
res exportadores do mundo”, 
disse.

Para os próximos anos, 
a tendência da agricul-
tura é o investimento na 
qualidade do alimento, 
alinhado à segurança e à 
sustentabilidade.”Não po-
demos descartar nenhuma 
tecnologia que nos ajude a 
combater a fome e a desnu-
trição. A transgenia, através 
dos Organismos Genetica-
mente Modificados, é mais 
uma ferramenta que a hu-
manidade tem a seu favor”, 
ressaltou o presidente da 
Embrapa.

Pobre paga mais

No mesmo dia, o sena-
dor Plínio Valério (PSDB-
AM) defendeu em plenário 
uma redução nos impostos 
incidentes sobre alimentos. 
Para ele, o Brasil cobra as 
maiores taxas e a população 
mais pobre é a mais penali-
zada.

“Constate-se este absur-
do: o Brasil, com uma imen-
sa produção de alimentos e 
uma população pobre, cobra 
da população pobre 22,5%, 
enquanto a Alemanha fixa 
imposto médio de 7% sobre 
a comida, e a França, 5%. 
Trata-se de um equação sim-
ples: menos impostos, como 
eu defendo, significa mais 
dinheiro no bolso, significa 
mais consumo, mais produ-
ção e mais emprego”, reve-
lou o senador.

Também chamou atenção 
para o fato de que parte da 
população vai ganhar me-
nos do que um salário mí-
nimo de aposentadoria após 
a reforma da Previdência. 
“É o pobre que paga mais. 
Quem mais sente quando 
compra alimento é o pobre. 
O rico vai a 10% do seu sa-
lário - e por rico entenda-se 
de R$ 6 mil em diante - e 
o pobre chega até 30% do 
seu salário. E o quadro bra-
sileiro se agrava, porque o 
sistema tributário é injusto, 
ele é muito injusto”, acres-
centou 

Corregedor vota pela cassação de laranjal municipal
A cassação de todos os 

candidatos eleitos de duas 
coligações que traziam can-
didatas laranjas para burlar 
a cota de 30% de mulhe-
res na disputa eleitoral, 
exigida pela legislação foi 
votada nesta quinta-feira 
pelo corregedor-geral elei-
toral, ministro Jorge Mus-
si, no julgamento referente 
às eleições municipais de 
2016.

Para o corregedor, a frau-
de na candidatura de mulhe-
res beneficia todos os de-
mais candidatos da mesma 
coligação, mesmo que eles 
não tenham participação na 

conduta ilegal, pois permi-
te o registro de um número 
maior de homens na dispu-
ta eleitoral. “Evidenciada a 
conduta que comprometa a 
disputa eleitoral, compro-
metendo a legitimidade do 
pleito, impõe-se cassar o re-
gistro de todos os beneficia-
dos”, afirmou Mussi, relator 
de um recurso proveniente 
do município de Valença do 
Piauí.

O caso pode servir como 
precedente para o julgamen-
to de candidaturas fictícias 
também do pleito de 2018. A 
lei federal que estipula a cota 
de 30% para a candidatu-

ra de mulheres nas eleições 
proporcionais foi sancionada 
em 2009.

No processo, cinco mu-
lheres das coligações Com-
promisso com Valença I e 
Compromisso com Valença 
II não registraram nenhum 
gasto com propaganda elei-
toral, por exemplo, além de 
receberem votação inex-
pressiva, com apenas um 
ou até nenhum voto. Ou-
tro indício de fraude des-
tacado por Mussi foi o de 
que algumas delas fizeram 
campanha para maridos e 
filhos, em detrimento de 
suas próprias candidaturas.

Culpa das mulheres

O julgamento foi inter-
rompido por um pedido 
de vista do ministro Edson 
Fachin, que destacou a “re-
levância ímpar” do tema. 
Numa indicação de como 
deverá votar, o ministro 
Admar Gonzaga antecipou 
uma possível divergência, 
ao afirmar ter “dificuldade” 
em cassar candidatos que 
não infringiram a lei “por 
conta do comportamento 
fraudulento e desajustado 
do regime democrático” 
das cinco mulheres.

Senado: reforma  
da Previdência

Os senadores Otto Alen-
car (PSD – BA) e Tasso 
Jereissati (PSDB-CE) se-
rão respectivamente presi-
dente e vice da Comissão 
de Acompanhamento da 
Reforma da Previdência 
que será criada no Sena-
do. Segundo o presidente 
da Casa, Davi Alcolumbre 
(DEM-AP), o ato de criação 
do colegiado será assinado 
hoje (14),mas a instalação 
deverá ficar para a próxima 
terça-feira (19). Embora o 
objetivo da Comissão seja 
acompanhar exclusivamen-
te a PEC 6/2019, da Refor-
ma da Previdência, Alco-
lumbre reconheceu que o 
projeto de lei que vai tratar 
de mudanças no regime de 
previdência dos militares, 
que deve chegar à Câmara 

na semana que vem, pode 
eventualmente ser debatido 
no colegiado.

Políticos sem 
tratamento especial

Sugestão legislativa 
apresentada pelo cidadão 
Rafael Zucco, por meio do 
Portal e-Cidadania, para 
acabar com a aposentadoria 
especial de governadores 
e presidentes, bem como 
para aqueles que detêm ou 
já assumiram cargos ele-
tivos, será transformada 
em proposta de emenda à 
Constituição (PEC) e pas-
sará a tramitar no Senado. 
Aprovada nesta quinta-
feira (13) na Comissão de 
Direitos Humanos e Legis-
lação Participativa (CDH), 
a Sugestão 43/2017 come-
çará a tramitar no próprio 
colegiado. A proposta de 

Zucco recebeu apoio de 
mais de 20 mil pessoas.

Produção  
industrial cai 0,8% 

Apesar da queda de 0,8% 
na produção industrial na-
cional, nove dos 15 locais 
pesquisados pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE) tiveram 
alta na passagem de dezem-
bro de 2018 para janeiro des-
te ano. O maior crescimento 
foi observado no Amazonas 
(5,2%), de acordo com da-
dos da Pesquisa Industrial 
Mensal - Produção Física 
Regional, divulgados nesta 
quinta-feira.

EUA terão base  
de foguetes no MA

Os governos do Brasil e dos 

Estados Unidos preparam um 
novo acordo de salvaguardas 
tecnológicas para utilização 
da Base de Lançamento de 
Alcântara, no Maranhão. A 
confirmação das negociações 
ocorreu nesta quinta-feira, 
durante transmissão ao vivo 
nas redes sociais, do presi-
dente Jair Bolsonaro ao lado 
dos ministros Ernesto Araújo 
(Relações Exteriores) e Luiz 
Henrique Mandetta (Saúde). 
Sem entrar em detalhes sobre 
os termos do acordo, o chan-
celer disse que o objetivo é 
transformar a base em “prin-
cipal ponto para lançamen-
to de foguetes”. Bolsonaro 
acrescentou que, desde o 
governo de Luiz Inácio Lula 
da Silva (2003-2010), há um 
esforço para negociar os ter-
mos da parceria relacionada 
a Alcântara. Porém, segundo 
ele, a questão “ideológica” 
atrapalhou.
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Siga o dinheiro do Witzel
Há pelo menos três mecanismos na contabilidade públi-

ca que podem ser usados para reforço de caixa das secreta-
rias, órgãos, instituições e empresas públicas de economia 
mista da administração direta e indireta: cancelamento e 
transferência para suplementação de recursos orçamen-
tários, incorporação ao orçamento do excesso de arreca-
dação e transferência constitucionais entre governos. Em 
quaisquer desses casos, os somatórios das colunas “cance-
lamento” e “suplementação” têm que bater, ou seja, serem 
iguais, sem divergências numéricas.

Esse seria o grande problema do Decreto 46.562/2019, 
de R$ 11,407 bilhões, publicado no DO de 28 de feverei-
ro, o primeiro do governador Wilson Witzel, que faz uma 
confusão dos diabos entre as colunas “cancelamento” e a 
“suplementação”, principalmente nas áreas de segurança 
pública e sociais, que levaram esta coluna a fazer um gran-
de esforço para entender os números.

Leiam, senhores, alguns exemplos: para compor o de-
creto de R$ 11,407 bilhões, o governador Wilson Witzel 
foi catando os trocados e os milhões onde eles estivessem 
disponíveis, como, por exemplo, R$ 360 da Academia de 
Polícia (Acadepol), grafando este número na página 23 do 
DO e repetindo-o na página 32, talvez para evitar dúvida a 
respeito ou gerar confusão, quem sabe.

É inexplicável o procedimento da pessoa ou pessoas 
responsáveis pela elaboração do decreto, publicando e re-
publicando em páginas diferentes rubricas e cancelamen-
tos com números idênticos, o que confunde o leitor. Ape-
nas num caso, referente à Fundação Leão XIII, na página 
28 houve um acréscimo de R$ 20,838 milhões nos cance-
lamentos orçamentários, passando de R$ 46,753 milhões 
para R$ 67,591 milhões.

Bem, esta coluna tentou lançar luz sobre o labirinto nu-
mérico do 46.562/2019, cabendo agora os senhores depu-
tados convocarem o corpo técnico dos respectivos gabine-
tes para analisarem os cancelamentos e as suplementações 
dessa peça jurídica-financeira e levarem essa discussão às 
Comissões de Orçamento, Finanças e Fiscalização Tribu-
tária da Alerj, promovendo inclusive audiências públicas 
para aprofundar a discussão sobre a natureza e o alcance 
dessa medida.

O líder do PSDB, deputado Luiz Paulo Corrêa da Ro-
cha, presidente da Comissão de Tributação, Controle da Ar-
recadação e Fiscalização de Tributos, pode tomar a frente 
desse processo de esclarecimento da gestão financeira do 
governador Wilson Witzel, pois seria da parte do parlamen-
tar uma grande ajuda ao governo e ao povo do Estado do 
Rio, e ambos, com certeza, seriam muito agradecidos ao 
parlamentar.

O governador Wilson Witzel retirou dinheiro orçamen-
tário de secretarias, órgãos e instituições: Polícia Militar 
(R$ 5,448 bilhões), Detran (R$ 2,474 bilhões), Polícia 
Civil (R$ 1,867 bilhão), Fundo de Habitação de Interes-
se Social (R$ 531,024 milhões), Fundo de Investimentos 
e Ações de Segurança Pública e Desenvolvimento So-
cial (R$ 434,936 milhões), Fundo Especial da PM (R$ 
223,263 milhões), DER (R$ 223,558 milhões), Fazenda 
(R$ 200 milhões), Loterj (R$ 154,647 milhões), Secre-
taria de Ciência, Tecnologia e Inovação (R$ 131,943 
milhões), Fundo de Assistência Social (R$ 130,262 mi-
lhões), Centro de Tecnologia de Informação e Comuni-
cação (R$ 73,480 milhões), Jucerja (R$ 73,021 milhões), 
Cehab (R$ 63,361 milhões), além de outros cancelamen-
tos com valores de menores, entre os milhões e alguns 
trocados.

As reposições (ou suplementações) são variadas, mas 
esta coluna preferiu deixar para os especialistas uma análise 
mais completa e segura, devido à natureza complexa desse 
trabalho, pois seria necessário fazer algumas operações ma-
temáticas de soma e subtração para se chegar aos valores 
reais que foram suplementados nas rubricas orçamentárias.

O orçamento sempre foi tido como peça de ficção e, a 
partir do Decreto 46.562, pode sair da ficção e entrar no 
campo nebuloso da gestão político-administrativa sem con-
trole.

Limpeza nas escolas
O secretário municipal de Educação de São Gonçalo 

(município da Re-
gião Metropolitana 
do Rio), Marcelo 
Conceição de Aze-
redo, assinou Ter-
mo Aditivo com 
a empresa Grupo 
Impacto Empre-
endimentos Ltda., 
no valor de R$ 
11,835 milhões, 
valor mensal de 
R$ 986,262 mil, 
para o serviço de 
limpeza, conserva-
ção, higienização e 
asseio, com forne-
cimento de mão de obra e material, nas 110 escolas da 
prefeitura.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA (2019) 
RIO VAN COOP — COOPERATIVA DE TRANSPORTE POR FRETAMENTO 
(PESSOAS, CARGAS E AFINS) E TURISMO LTDA. CNPJ: 
01.435.883/0001-25, NIRE: 33400014791, nome fantasia "Rio Van Coop", 
vem por meio do presente e, através de seu representante legal abaixo 
assinado, em conformidade com suas atribuições definidas no art. 35, 
inc.I do Estatuto Social desta Cooperativa e art. 38 parágrafos 2° e 3° de 
lei 5764/71, CONVOCAR TODOS OS COOPERADOS, em dia com suas 
obrigações, para a Assembleia à realizar-se no dia 30/03/2019, na Rua 
Arinos, 152, Jardim América, Rio de Janeiro, RJ, em AGO 1° convocação às 
08:00hs, com presença mínima de 2/3 dos cooperados, em 2° convocação 
às 09:00hs, com presença mínima de 1/2 + 1 dos cooperados e em 3° 
e última convocação às 10:00hs, com no mínimo 10 cooperados, para 
deliberarem sobre a seguinte Ordem do dia: (I) Prestação de contas dos 
Órgãos de administração acompanhada de parecer do Conselho Fiscal. 
(II) Destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas decorrentes da 
insuficiência das contribuições para cobertura das despesas da sociedade, 
deduzindo-se, no primeiro caso as parcelas para os Fundos Obrigatórios; 
(III) Eleição dos componentes da diretoria; (IV) Eleição do Conselho Fiscal; 
(V) Assuntos de Interesses Sócias, Reajuste de Pró-labore dos Diretores, 
Proposta de parcelamento para novos cooperados, da taxa de adesão, 
aumento da taxa de manutenção. Rio de Janeiro, 30 de março de 2019.

JOSÉ LUIZ TAVARES ALVES

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA PRIMEIRA ASSEMBLÉIA GERAL 
ORDINÁRIA DE 2019 DA COOPROVERB - COOPERATIVA 

DE CONSUMO DOS PROPAGANDISTAS, PROPAGANDISTAS 
VENDEDORES E VENDEDORES DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS 

DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.
O presidente da COOPROVERB - COOPERATIVA DE CONSUMO DOS
PROPAGANDISTAS, PROPAGANDISTAS VENDEDORES E VENDEDO-
RES DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS DO ESTADO DO RIO DE JA-
NEIRO, cooperativa sem fins lucrativos enquadrada na Lei 5.764/71, CNPJ 
29.448.621/0001-14, NIRE 3340005625-6, com sede na Rua XV de Novem-
bro nº 242, sala 509, Centro, Rio Bonito - RJ, CEP 28800-000, convida a 
presença de todo o quadro societário composto de (20) vinte cooperantes 
para comparecer em sua sede no dia 29 de março de 2019 com primei-
ra chamada as 13:00h, segunda chamada as 14:00h e terceira e última 
chamada as 15:00h, para participar da PRIMEIRA ASSEMBLEIA GERAL 
ORDINÁRIA DE 2019 em cumprimento ao Artigo 44º da Lei 5.764/71, onde 
uma cópia deste Edital também será afixado em local visível na sede da 
cooperativa e uma cópia enviada por circular via e-mail para todo o quadro 
social, para deliberar, votar, aprovar ou não com número estatutário legal, 
os assuntos constantes deste Edital, quais sejam: (1) A prestação de contas 
dos órgãos diretivos da cooperativa no exercício 2018; (2) O balanço e da 
destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas decorrentes, caso 
exista, com todos os relatórios comprovatórios necessários no exercício 
2018; (3) Efetuar a eleição com rodízio obrigatório anual de 2/3 dos compo-
nentes do Conselho Fiscal para o exercício 2019. Rio Bonito, 14 de março 
de 2019. Leandro Feitosa Dias - Diretor Presidente -  CPF nº 052091097-47.

Governador Wilson Witzel e deputado Luiz Paulo

Secretário Marcelo Conceição de 
Azeredo

Mudança em servidor foi a causa  
de instabilidade no Facebook

Uma mudança na configu-
ração do servidor foi a causa 
da instabilidade registrada 
ao longo da tarde e a noite 
desta quarta-feira no Face-
book, Instagram e Whatspp, 
informou o Facebook.

“Como resultado de uma 
mudança de configuração 
do servidor, muitas pesso-
as tiveram problemas para 
acessar nossos aplicativos e 
serviços. Resolvemos ago-
ra os problemas e os nossos 
sistemas estão a recuperar. 
Lamentamos muito o incon-

veniente e apreciamos a pa-
ciência de todos”, postou o 
Facebook no Twitter.

A instabilidade afetou 
usuários dos aplicativos no 
Brasil e em diversos outros 
países. Ontem, o Facebook 
utilizou o Twitter para se 
comunicar com os usuários. 
Em um post, o Facebook 
negou que a instabilidade ti-
vesse como causa um ataque 
cibernético do tipo “DDoS”, 
como são conhecidos os 
Ataques Distribuídos de Ne-
gação de Serviço. Esse tipo 

de ataque sobrecarrega os 
servidores com uma alta de-
manda de conexões.

Ao longo da tarde desta 
quarta-feira, usuários que 
tentavam acessar o Insta-
gram recebiam como men-
sagens: “ocorreu um erro” 
e “tentar novamente”. O 
Instagram disse estar ciente 
dos problemas e pediu des-
culpas. “Sabemos que isso 
é frustrante, e nossa equipe 
está trabalhando duro para 
resolver isso o mais rápido 
possível, postou a empresa.

Também houve relatos de 
dificuldades de uso do What-
sapp. Muitos usuários reclama-
ram que não conseguem enviar 
fotos ou áudios no Whatsapp. 
À Agência Brasil, o Whatsa-
pp disse que estava ciente e 
que estava tentando resolver o 
problemas. “Estamos cientes 
de que algumas pessoas estão 
tendo problemas para acessar 
a família de aplicativos do Fa-
cebook. Estamos trabalhando 
para resolver o problema o 
mais rápido possível”, infor-
mou a assessoria.

Receita cria chat para regularizar débitos de PF
A partir de 8 de abril, as 

pessoas físicas poderão re-
gularizar os débitos com o 
Fisco por meio de um chat 
(sala de bate papo). As em-
presas também poderão usar 
a ferramenta para converter 
processos eletrônicos em 
digitais, agilizando contesta-
ções de cobrança e pedidos 
de compensação de tributos.

Nesta sexta-feira, a Recei-
ta Federal inaugura um novo 
processo de atendimento 
eletrônico que permitirá às 
empresas com certificação 
digital pedirem a Certidão 
Negativa de Débito (CND), 
sem a necessidade de man-
darem um representante a 

uma unidade de atendimento 
do Fisco.

As duas novidades foram 
regulamentadas por instru-
ções normativas publicadas 
na última quinta-feira no 
Diário Oficial da União. Os 
serviços estão disponíveis 
no Centro Virtual de Aten-
dimento da Receita Federal 
(e-CAC), disponível na in-
ternet.

Segundo o subsecretário 
de Arrecadação, Cadastro 
e Atendimento da Receita 
Federal, Frederico Faber, os 
serviços digitais serão am-
pliados até o fim do ano. 
No caso do chat, os contri-
buintes poderão tirar dúvi-

das sobre o preenchimento 
a declaração do Imposto de 
Renda. Nessa primeira eta-
pa, as pessoas físicas apenas 
receberão orientações sobre 
a regularização de débitos.

As perguntas no chat se-
rão respondidas por funcio-
nários da Receita em até 48 
horas. Para acessar a sala 
de bate-papo, a pessoa físi-
ca precisa usar as mesmas 
informações exigidas para 
o e-CAC: certificado digital 
emitido por autoridade ha-
bilitada ou código de acesso 
gerado na página da Receita 
Federal.

Também nos próximos 
meses, as empresas com 

certificação digital poderão 
emitir certidões vinculadas a 
obras e à área rural, retificar 
pagamentos, parcelamentos 
e alterar informações cadas-
trais. Até agora, essas empre-
sas abriam um dossiê digital 
de atendimento na página da 
Receita na internet e depois 
apresentavam o documento 
numa unidade de atendimen-
to, onde um servidor público 
criava o dossiê eletrônico.

Com as novas regras, o 
dossiê digital poderá ser 
criado diretamente pelo con-
tribuinte no e-CAC, assim 
como os documentos pode-
rão ser anexados a esse dos-
siê.

MP facilita registro de empresas nas juntas comerciais
Os empresários podem pe-

dir com mais facilidade o re-
gistro das empresas nas juntas 
comerciais. Publicada nesta 
quinta-feira no Diário Ofi-
cial, a Medida Provisória 876 
determina a emissão automá-
tica do Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica (CNPJ) para 
após a etapa inicial de verifi-
cação de viabilidade de nome 
e de localização.

A medida vale para o Em-
presário Individual,para a 

Empresa Individual de Res-
ponsabilidade Limitada (Ei-
reli) e Sociedades Limitadas 
(LTDA). Os documentos 
apresentados às juntas co-
merciais só serão analisados 
posteriormente. Se forem 
constatadas irregularidades, 
as juntas poderão pedir ao 
empresário que retifique 
os dados. Caso os proble-
mas não sejam resolvidos, o 
CNPJ e a inscrição estadual 
serão cancelados.

Em nota, o Ministério da 
Economia informou que o 
registro automático dinami-
za o ambiente de negócios. 
Segundo a pasta, a medida 
provisória beneficia 96% das 
empresas que pedem o regis-
tro nas juntas comerciais. 
Atualmente, cerca de 3% 
dos registros são liberados 
após a retificação de dados e 
menos de 1% dos pedidos de 
CNPJ é rejeitado.

A medida provisória tam-

bém autoriza que advogados 
e contadores declarem a au-
tenticidade de documentos, 
dispensando a autenticação 
em cartório ou o compareci-
mento do dono da empresa à 
junta comercial. O empresário 
não precisará mais recorrer 
a despachantes para obter o 
CNPJ. Há anos, os advogados 
podem declarar a autenticida-
de de documentos em proces-
sos judiciais. A MP estendeu a 
possibilidade a contadores.

Abate de suínos fecha 2018 com recorde
Cerca de 44,2 milhões de 

suínos foram abatidos no 
Brasil no ano passado. O vo-
lume é recorde na série his-
tórica da pesquisa do Institu-
to Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), iniciada 
em 1997. De acordo com 
os dados divulgados nesta 
quinta-feira, houve cresci-
mento de 3,4% em relação a 
2017.

O abate cresceu em 19 das 
26 unidades da Federação 

pesquisadas. Houve aumen-
tos em locais como Mato 
Grosso do Sul (mais 296,4 
mil cabeças), Rio Grande do 
Sul (mais 194,72 mil) e São 
Paulo (mais 181,64 mil). 
Santa Catarina manteve a 
liderança no abate de suínos 
em 2018, com 26,2% da par-
ticipação nacional, seguida 
pelo Paraná (21%) e o Rio 
Grande do Sul (18,6%).

O abate de bovinos tam-
bém fechou 2018 com cres-

cimento (3,4%). No total, 
foram abatidos 31,9 milhões 
de animais. Já o abate de 
frangos teve queda de 2,5% 
em 2018, a segunda redução 
consecutiva do indicador.

Ovos

Outro segmento agrope-
cuário com recorde em 2018 
foi a produção de ovos, 
que fechou o ano com 3,6 
bilhões de dúzias, um au-

mento de 8,6% em relação 
a 2017 e o maior resultado 
desde o início da pesquisa, 
em 1987.

A aquisição de leite pelas 
unidades beneficiadoras do 
produto (24,45 bilhões de 
litros) manteve-se relativa-
mente estável, com cresci-
mento de apenas 0,5% em 
relação a 2017. Já a aquisi-
ção de couro por curtumes 
nacionais cresceu 3% em re-
lação a 2017.
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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições estatuárias, submetemos à apreciação de V.Sas. o relatório da administração e as demonstrações financeiras relativas ao semestre encerrado em 31 de dezembro de 2018 da 
Engetec Construções e Montagens S/A. A Administração agradece a todos que contribuíram para os resultados alcançados, especialmente a nossa equipe de colaboradores pelo empenho e dedicação, aos fornecedores e prestadores 
de serviços pela qualidade e pontualidade e aos clientes pela credibilidade em nosso trabalho. Rio de Janeiro, 11 de março de 2019. A Diretoria.

ENGETEC CONSTRUÇÕES E MONTAGENS S.A.
COMPANHIA FECHADA CNPJ Nº 03.852.459/0001-01

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 
(Em milhares de reais)

2018 2017
Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa (nota 4) 206  392 
Impostos a recuperar (nota 5)  1.197 1.193 
Partes relacionadas (nota 7) - 11.855
Outras contas a receber (nota 6) 71  70 

 1.474 13.510 
Não circulante
Realizável a longo prazo
Outras contas a receber (nota 6)  22.862 - 
Partes relacionadas (nota 7)  198.754 - 

 221.616 - 
Investimento (nota 8.a) 4  11 
Imobilizado (nota 9.a) 13  497 
Intangível (nota 9.b) 495  11 

 222.128  519 
Total do Ativo  223.602 14.029 

2018 2017
Passivo
Circulante

Fornecedores  46 5 
Obrigações fiscais, salários e encargos sociais  202 1 
Partes relacionadas (nota 7) - 10

 248 16 
Não circulante

Provisão para perda em investimento (nota 8b)  20  - 
 20  - 

Patrimônio líquido (nota 10)

Capital social 224.569  13.547 
Reservas de Lucro - 651
Ajustes de avaliação patrimonial  44 43
Prejuízos acumulados (1.279) (228)

223.334  14.013 
Total do Passivo 223.602  14.029 

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 

(Em milhares de reais)
2018 2017

Receita operacional líquida - (2)
Custos operacionais - - 
Prejuízo - (2)
Receitas (despesas) operacionais

Equivalência patrimonial (28) (198)
Despesas administrativas e gerais  (1.682) (73)
Despesas tributárias (15) -

Resultado antes do resultado financeiro  (1.725) (273)
Receitas (despesas) financeiras

Receitas financeiras  23 47 
Despesas financeiras - (1)

 23 46 
Resultado antes dos impostos  (1.702) (227)

Contribuição Social - (1)
- (1)

Prejuízo do exercício  (1.702) (228)
Número de ações ao final do período (nota 10) 197.831.701 13.547.060 
Prejuízo do exercício por ação  (0,0086)  (0,0168)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS ABRANGENTES

EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 
(Em milhares de reais)

2018 2017
Prejuízo do exercício (1.702) (228)
Outros Resultados Abrangentes:

Itens a serem posteriormente reclassificados
 para o resultado
Ajuste de conversão de investimento no exterior 1 56 

Resultado abrangente total (1.701) (173)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017
(Em milhares de reais)

Reservas de lucros
Ajuste Avaliação 

Patrimonial
Capital
social

Reserva
legal

Retenção
de lucros

Resultado
Abrangente

Prejuízos
acumulados Total

Saldos em 1º de janeiro de 2017 13.547  567  84 (12) -  14.186 
Ajuste de conversão de investimento no exterior - - - 56  - 56
Prejuízo do exercício - - -  - (228) (228)
Saldos em 31 de dezembro de 2017 13.547  567  84  43 (228) 14.013
Aumento de Capital 211.022 - -  -  - 211.022
Ajuste de conversão de investimento no exterior - - -  1 - 1
Prejuízo do exercício - - -  - (1.702) (1.702)
Reversão de Reserva legal - (567) (84)  - 651  - 
Saldos em 31 de dezembro de 2018 224.569 - -  44 (1.279)  223.334 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 
(Em milhares de reais)

2018 2017
Fluxos de caixa das atividades operacionais:
Prejuízo do exercício  (1.702)  (228)
Ajustes para conciliar o resultado do exercício com
o caixa gerado pelas atividades operacionais:

(-) Equivalência Patrimonial 28  - 
Ajuste de conversão de investimento no exterior 1  55 
Resultado financeiro (23) -
Baixa por valor residual - ativo imobilizado - 73

Prejuízo do exercício - ajustado  (1.696)  (100)
Variações nos ativos e passivos
Diminuição (aumento) nos impostos a recuperar (4) (12)
Diminuição (aumento) nas outras contas receber (nota 6)  (22.864) 1
Diminuição (aumento) nas partes relacionadas (nota 7) (186.909)  - 
Aumento (diminuição) nos fornecedores 41  - 
Aumento (diminuição) nas Obrigações fiscais, salários
 e encargos sociais 201  (1)

Recursos líquidos usados nas atividades operacionais (211.231) (112)
Fluxos de caixa das atividades de investimento:
(-) operações com controladas - 8
(-) aquisição de ativo imobilizado - (73)
(-) aquisição de ativo intangível - (1)
Juros Recebidos 23 -

Recursos líquidos gerados (usados) nas atividades
 de investimento 23  (66)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento:
Aumento de Capital (nota 10)  211.022  - 

Recursos líquidos gerados nas atividades de financiamentos  211.022  - 
Redução de caixa e equivalentes de caixa (186) (178)
Demonstração da redução do caixa e equivalentes de caixa:
Saldos iniciais de caixa e equivalentes de caixa 392  570 
Saldos finais de caixa e equivalentes de caixa 206  392 

Redução de caixa e equivalentes de caixa (186) (178)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

1 - Contexto Operacional
A ENGETEC Construções e Montagens S.A. é uma sociedade de capital 
fechado, tendo sido criada em 16 de maio de 2000 e tem como objetivo as 
seguintes atividades: a) construção industrial e civil, e  montagens industriais 
e civis, de obras públicas ou da iniciativa privadas, a compra, venda, 
importação e exportação de materiais, peças e equipamentos, ligados a essas 
atividades; b) realização de estudos e projetos de engenharia e prestação 
de serviços de qualquer natureza no ramo de engenharia consultiva ou de 
projetos; c) participação em outras sociedades e consórcios, no Brasil e no 
exterior, quando ligadas às atividades de seu objeto social.
As participações societárias e suas respectivas áreas de atuação são:

2018 2017
Queiroz Galvão Construcciones Colômbia S.A.S. 50,00% 50,00%
Engetec Construção e Montagens S.A.
- Sucursal Honduras 100,00% -

A Queiroz Galvão Construcciones Colômbia S.A. tem como objetivo social 
a participação em sociedades, no exterior, cujo objetivo social envolva: a) 
a engenharia em geral; b) a exploração da indústria de construção civil, 
inclusive de ordens públicas; c) a incorporação, compra e venda de bens 
imóveis, não sendo exercida a intermediação imobiliária; d) a importação, 
exportação, compra e venda de materiais, peças e equipamentos ligados a 
obras de construção; e) a prestação de serviços à indústria petrolífera; f) a 
realização de estudos e projetos de engenharia e prestação de serviços 
de qualquer natureza do ramo de engenharia consultiva ou de projetos, 
gerenciamentos e administração nas áreas de óleo e gás; g) a execução 
de obras de barragens, adutoras, estradas vicinais, poços e eletrificação em 
áreas urbanas e rurais; e i) a realização  de serviços de montagem industrial 
em geral e atividades correlatas.
A Engetec Construções e Montagens S.A. – Sucursal Honduras, tem como 
objetivo social, no exterior, cujo objetivo social envolva: a) a engenharia em 
geral; b) a exploração da indústria de construção civil, inclusive de ordens 
públicas; c) a incorporação, compra e venda de bens imóveis, não sendo 
exercida a intermediação imobiliária; d) a importação, exportação, compra e 
venda de materiais, peças e equipamentos ligados  a obras de construção; 
e) a prestação de serviços à indústria petrolífera; f) a realização de estudos e
projetos de engenharia e prestação de serviços de qualquer natureza do ramo
de engenharia consultiva ou de projetos, gerenciamentos e administração nas
áreas de óleo e gás; g) a execução de obras de barragens, adutoras, estradas
vicinais, poços e eletrificação em áreas urbanas e rurais; e i) a realização de
serviços de montagem industrial em geral e atividades correlatas.
2 - Apresentação das Demonstrações Contábeis
As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais incluem as
disposições da Lei das Sociedades por Ações, e nas normas e procedimentos
contábeis emitidos pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM e Comitê de
Pronunciamentos Contábeis – CPC, aprovados por resoluções do Conselho
Federal de Contabilidade - CFC.
A preparação das demonstrações contábeis de acordo com as normas IFRS
e as normas CPC exigem que a Administração faça julgamentos, estimativas
e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores
reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais
podem divergir dessas estimativas.
Estimativas e premissas são revistas de uma maneira contínua. Revisões
com relação a estimativas contábeis são reconhecidas no exercício em que
as estimativas são revisadas e em quaisquer exercícios futuros afetados.
Em atendimento ao CPC 36, as demonstrações contábeis consolidadas
foram preparadas e estão disponíveis aos interessados na Companhia
As demonstrações contábeis foram aprovadas para publicação pelo Conselho
de Administração em 11 de março de 2019.
3 - Principais Práticas Contábeis
As políticas contábeis descritas em detalhes abaixo têm sido aplicadas
de maneira consistente a todos os exercícios apresentados nessas 
demonstrações contábeis.
a) Caixa e equivalente de caixa
Representam os recursos da companhia, sem restrições para uso imediato,
na movimentação das operações da empresa, incluem os saldos de caixa,
depósitos em bancos e as aplicações financeiras de liquidez imediata. São
classificados como ativos financeiros a valor justo por meio dos resultados
disponíveis para negociação, e estão registrados pelo valor original acrescido
dos rendimentos auferidos até as datas de encerramento das demonstrações 
contábeis apurados pelo critério pró-rata que equivalem aos seus valores
de mercado.
b) Títulos e valores mobiliários
Os ativos financeiros da companhia estão classificados como ativos
financeiros a valor justo e por meio do resultado são apresentados no
balanço patrimonial a valor justo, com os correspondentes ganhos ou perdas
reconhecidas na demonstração do resultado.
Os ativos financeiros da companhia incluem caixa e equivalentes de caixa,
contas a receber de clientes e títulos e valores mobiliários.
c) Ativos financeiros (incluindo recebíveis)
Um ativo financeiro não mensurado pelo valor justo por meio do resultado é 
avaliado a cada data de apresentação para apurar se há evidência objetiva 
de que tenha ocorrido perda no seu valor recuperável. Um ativo tem perda 
no seu valor recuperável se uma evidência objetiva indica que um evento de 
perda ocorreu após o reconhecimento inicial do ativo, e que aquele evento de 
perda teve efeito negativo nos fluxos de caixa futuros projetados que podem 
ser estimados de uma maneira confiável.
d) Imobilizado
Os itens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição
ou construção, incluindo reavaliações procedidas em anos anteriores e os
ajustes de avaliação patrimonial ao custo atribuído, deduzido da depreciação
acumulada e perdas de redução ao valor recuperável (impairment) acumuladas.
O custo inclui gastos que são diretamente atribuíveis à aquisição de um ativo.
Quando partes de um item do imobilizado têm diferentes vidas úteis, elas são
registradas como itens individuais (componentes principais) de imobilizado.
Ganhos e perdas na alienação de um item do imobilizado (apurados pela
diferença entre os recursos advindos da alienação e o valor contábil do
imobilizado), são reconhecidos em outras receitas/despesas operacionais
no resultado.
Os itens do imobilizado são depreciados pelo método linear no resultado do
exercício baseado na vida útil econômica de cada componente. Os itens do
ativo imobilizado são depreciados a partir da data em que são instalados e
estão disponíveis para uso, ou em caso de ativos construídos internamente, do 
dia em que a construção é finalizada e o ativo está disponível para utilização.
Os métodos de depreciação, as vidas úteis e os valores residuais são revistos
a cada encerramento de exercício e eventuais ajustes são reconhecidos
como mudança das estimativas contábeis.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017
(Em milhares de reais)

e) Ativo intangível
É representado por gastos com aquisição de Softwares, anteriormente
registrados no grupo Ativo Imobilizado.
f) Investimentos
Investimentos em controladas e coligadas, avaliados pelo método da 
equivalência patrimonial, com base em demonstrações Contábeis das 
Empresas investidas. Os resultados apurados estão demonstrados como 
resultado operacional na conta de resultado de equivalência patrimonial.
Investimentos em entidades controladas e coligadas
Entidades controladas são aquelas que de forma direta ou indireta, a 
controladora exerce o poder de regular as políticas contábeis e operacionais, 
para a obtenção de benefícios de suas atividades normalmente acompanhadas 
de uma participação de mais do que a metade dos direitos de voto
(capital votante).
Coligadas são investimentos onde a companhia tem o poder de exercer uma 
influência significativa, mas em que não detém o controle ou o controle conjunto 
através da participação nas decisões financeiras e operacionais da Companhia.
O uso do método da equivalência patrimonial é suspenso a partir da data em 
que a Companhia deixar de ter influência significativa sobre a coligada.
g) Imposto de renda e contribuição social
A empresa adota o Lucro Real como regime de tributação para apuração do
imposto de renda e contribuição social.
O imposto de renda e a contribuição social do exercício corrente e diferido
são calculados com base nas alíquotas de 15%, acrescida do adicional de
10% sobre o lucro tributável excedente a duzentos e quarenta mil reais
anuais para imposto de renda e 9% sobre o lucro tributável para contribuição
social sobre o lucro líquido.
h) Provisões
Uma provisão é reconhecida, em função de um evento passado, se a 
Companhia tem uma obrigação legal ou construtiva que possa ser estimada 
de maneira confiável, e é provável que um recurso econômico seja exigido 
para liquidar a obrigação. As provisões são apuradas através do desconto 
dos fluxos de caixa futuros esperados a uma taxa antes de impostos que 
reflete as avaliações atuais de mercado quanto ao valor do dinheiro no tempo 
e riscos específicos para o passivo. Os custos financeiros incorridos são 
registrados no resultado.
i) Apuração do resultado
As receitas de serviços, os correspondentes custos e as demais receitas e 
despesas são reconhecidas pelo regime de competência do exercício.
Em 2016, o CPC emitiu o CPC 47 (IFRS 15) Receita de Contrato com Cliente. 
O novo pronunciamento contábil que trata do reconhecimento de receita, 
com aplicação inicial a partir de 1° de janeiro de 2018. A Administração da 
Companhia avaliou essa nova norma e concluiu não haver impacto relevante 
sobre patrimônio da Companhia.
4 - Caixa e Equivalentes de Caixa

2018 2017
Depósitos bancários à vista 206 -
Fundos de investimentos - 392

206 392

5 - Impostos a Recuperar
2018 2017

IRRF a recuperar sobre aplicações financeiras 5 95
IRPJ saldo negativo 94 -
INSS a recuperar (*) 1.098 1.098

1.197 1.193

(*) Refere-se a créditos oriundos de INSS sobre faturas dos consorciados da 
ENGETEC Construções e Montagens S.A. apurados até o início de 2016. 
A Companhia tem a expectativa de começar a compensar esses valores no 
próximo exercício, quando retomará suas atividades normalmente.
6 - Outras Contas a Receber – Não Circulante

2018 2017
Circu-
lante

Não
circulante

Circu-
lante

Não
circulante

Participações em consórcio 70 - 70 -
Adiantamento a fornecedores 1 - - -
Títulos e notas promissórias - 22.862 - -

71 22.862 70 -

7 - Partes Relacionadas – Ativo e Passivo Circulante e Não Circulante
2018 2017

Receber Pagar Receber  Pagar
QGMI S.A. 11.815 - 11.855 -
QUIP S.A. - (10) - (10)
Queiroz Galvão Naval S.A. 186.949 - - -

198.764 (10) 11.855 (10)

2018 2017
A receber 198.764 11.855
A pagar (10) (10)
Total Líquido 198.754 11.845

As transações são efetuadas em condições usuais de mercado e não tiveram 
incidência de juros e correção monetária.
8 - Investimentos
a) Investimentos:

2018 2017
Queiroz Galvão Construcciones Colômbia S.A.S. - 7
Engetec Construção e Montagens S.A.
- Sucursal Honduras 4 4

4 11
Movimentação do investimento:

2017 2018

Saldo
Inicial Aporte

Ajuste
Conversão

Moeda
exterior

Equiva-
lência
Patri-

monial

Pro-
visão

p/Perda
(b)

Valor 
final

Queiroz G. Colômbia 7 - 1 (28) 20 -
Sucursal Honduras 4 - - - - 4

11 - 1 (28) 20 4

b) Em virtude do Patrimônio Líquido da Queiroz Galvão Construcciones
Colômbia S.A.S. estar a descoberto, foi feita provisão para perda em
investimento no Passivo não circulante.

9 - Imobilizado e Intangível
a) Imobilizado

20018 2017
Vida útil Depre-

Estimada ciação Valor Valor 
(Anos) Custo Acumulada Líquido Líquido

Equipamentos de
 informática 10 5 - 5 5
Acervo técnico - - - - 484
Outras imobilizações 10 8 - 8 8

13 - 13 497

b) Intangível
2018 2017

Custo
Teste de 

Recuperabilidade
Valor 

Líquido
Valor 

Líquido
Acervo técnico 779 (295) 484 -
Software 11 - 11 11

790 (295) 495 11

10 - Patrimônio Líquido
a) Capital social
O Capital Social em 31 de dezembro de 2018 é de R$ 224.569, representado
por 197.831.701 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, totalmente
subscrito e integralizado.
A Queiroz Galvão S.A. ingressou na sociedade aumentando o Capital Social
em R$ 211.022, mediante a emissão de 184.831.614 novas ações ordinárias
nominativas, sem valor nominal. O capital foi integralizado conforme
Instrumento de cessão de crédito datado de 02 de maio de 2018.
O quadro societário encontra-se distribuído da seguinte forma:
Empresa Quantidade de ações Percentual de participação
Queiroz Galvão S.A. 185.897.551 93,9675%
QGMI S.A. 11.934.150 6,0325%

197.831.701 100,0000%

b) Dividendos
De acordo com o estatuto, é assegurado aos acionistas da Companhia um
dividendo mínimo obrigatório de 3% do lucro líquido ajustado na forma legal.
c) Reserva legal
A reserva legal é constituída mediante apropriação de 5% do lucro líquido do 
exercício social, em conformidade com o artigo 193 da lei nº 6.404/76.
d) Ajuste de avaliação patrimonial
Refere-se, tão somente, à variação cambial sobre os investimentos.
11 - Instrumentos Financeiros
Os instrumentos financeiros encontram-se registrados em contas patrimoniais 
em 31 de dezembro de 2018 e 2017 por valores compatíveis com os 
praticados pelo mercado nessa data. A administração desses instrumentos é 
efetuada através de estratégias operacionais visando liquidez, rentabilidade 
e segurança.
A política de controle consiste em acompanhamento permanente das taxas 
contratadas versus as vigentes no mercado. A sociedade não tem a prática 
de operar com derivativos ou quaisquer outros ativos de risco.
A companhia possui exposição para os seguintes riscos resultantes de 
instrumentos financeiros: risco de crédito, risco de liquidez e risco de mercado.
As políticas de gerenciamento de risco da Companhia foram estabelecidas 
para identificar e analisar os riscos, definir limites de riscos e controles 
apropriados, e para monitorar os riscos e a aderência aos limites impostos. 
As políticas de risco e os sistemas são revistos regularmente para refletir 
mudanças nas condições de mercado e atividades do grupo.
12 - Eventos Subsequentes
Em 13 de novembro de 2018, a ENGETEC Construções e Montagens S/A 
assinou contrato denominado “Rotatória do Gás em São José dos Campos”, 
com a Prefeitura Municipal de São José dos Campos para realização de 
obras naquele município. Esse contrato tem como escopo a execução de 
uma série de intervenções viárias e terá duração de 18 (dezoito) meses, com 
início previsto para fevereiro de 2019.
Com a conquista deste contrato, a ENGETEC Construções e Montagens S/A 
marca o ciclo de retomada de suas atividades operacionais.

DIRETORIA

Gervásio Edson Magno Gildson Mendonça Brasileiro
CONTADOR
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SEMANAL
Banco do Brasil Lojas Americanas

Gol B2W

Klabin JBS

As ações ordinárias do Banco do Brasil terminaram cota-
das a R$ 53,75, com baixa de 0,76%. Os três indicadores se-
manais mostram mercado comprado.

As ações preferenciais das Lojas Americanas terminaram 
cotadas a R$ 19,62, com desvalorização de 1,11% e os três in-
dicadores semanais mostram mercado comprado.

As ações preferenciais da Gol terminaram cotadas em R$ 
26,80 e com desvalorização de 2,30%. Os três indicadores se-
manais mostram mercado comprado.

As ações ordinárias da B2W terminaram cotadas a R$ 
47,65, com valorização de 2,96%.Os três indicadores sema-
nais mostram mercado vendido.

As ações preferenciais da Klabin terminaram cotadas a 
R$ 3,09, com desvalorização de 0,96%. Dois dos indicadores 
semanais mostram mercado vendido e um, comprado.

As ações ordinárias da JBS terminaram cotadas a R$ 
14,40, com valorização de 1,98%. Os três indicadores sema-
nais mostram mercado comprado.
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ENGETEC CONSTRUÇÕES E MONTAGENS S.A.
COMPANHIA FECHADA CNPJ Nº 03.852.459/0001-01

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES

Ilmos. Srs.
Diretores e Acionistas da
ENGETEC Construções e Montagens S.A.
Rio de Janeiro - RJ
Opinião
Examinamos as demonstrações contábeis da ENGETEC Construções e Montagens S.A. (“Companhia”) que 
compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2018 e as respectivas demonstrações do resultado, do 
resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, 
bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam, adequadamente, em todos os aspectos 
relevantes, a posição patrimonial e financeira da ENGETEC Construções e Montagens S.A. em 31 de dezembro de 
2018, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo 
com as práticas contábeis adotadas no Brasil.
Base para opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas 
responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidade 
do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação à Companhia, de acordo 
com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais 
emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo 
com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar 
nossa opinião.
Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis e o relatório dos auditores
A administração da Companhia é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório da 
Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não abrange o Relatório da Administração e não 
expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório.
Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da 
Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está de forma relevante, inconsistente com as demonstrações 
contábeis ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma 
relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração 
somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito. 
Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações contábeis
A administração da Companhia é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações 
contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou 
como necessários para permitir a elaboração dessas demonstrações contábeis livres de distorção relevante, 
independentemente se causada por fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a 
Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com sua continuidade 
operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis a não ser que a administração 
pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o 
encerramento das operações.

Os responsáveis pela governança da Companhia são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de 
elaboração das demonstrações contábeis.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão 
livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria 
contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria 
realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções 
relevantes existentes. 
As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente 
ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários 
tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis
Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos 
julgamento profissional, e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:
• Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se

causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem
como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não
detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode
envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.

• Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de
auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos
controles internos da Companhia.

• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas
divulgações feitas pela administração.

• Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e,
com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe uma incerteza significativa em relação a eventos ou
circunstâncias que possam causar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da
Companhia. Se concluirmos que existe incerteza significativa devemos chamar atenção em nosso relatório de
auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião,
se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria
obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a não mais
se manter em continuidade operacional.

Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e 
se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível 
com o objetivo de apresentação adequada.
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, 
da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas 
nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

Rio de Janeiro, 11 de março de 2019.

Mário Vieira Lopes José Carlos de Almeida Martins
Contador - CRC-RJ-60.611/O Contador – CRC-RJ- 036.737-0

Oportunidades no 
Brasil em encontro com 
investidores europeus

“O Brasil voltou para a 
pauta internacional de in-
vestimentos. Hoje há uma 
confiança grande do inves-
tidor externo no nosso país. 
E queremos contar com par-
cerias privadas e instituições 
estrangeiras para produzir 
resultados”, afirmou nesta 
quinta-feira o ministro da 
Infraestrutura, Tarcísio Go-
mes de Freitas, que esteve 
com investidores europeus, 
em um encontro organizado 
pela Embaixada da Itália, em 
Brasília.

O ministro ressaltou que 
o leilão de 12 aeroportos 
nesta sexta-feira (15) será 
uma demonstração para 
que as empresas estrangei-
ras podem confiar e inves-
tir no Brasil. “Este leilão 
será uma mostra do que o 
investidor está esperando 
para o país nos próximos 
anos”, afirmou.

Para Tarcísio Freitas, o 
leilão cuja meta mínima é 

arrecadar R$ 2,1 bilhões (va-
lor de outorga) com a con-
cessão de 12 aeroportos, em 
três blocos regionais, servirá 
como uma espécie de termô-
metro.

“O Brasil tem tamanho, 
tem escala, tem mercado 
consumidor. O Brasil tem 
potencial. E o primeiro lei-
lão na gestão do presidente 
Jair Bolsonaro será um exce-
lente termômetro desse novo 
momento.”

Na reunião, ele apresentou 
a agenda de projetos da in-
fraestrutura e detalhes sobre 
as oportunidades de investi-
mentos nos modais rodovi-
ário, ferroviário, portuário e 
aeroportuário do país.

Segundo Tarcísio de Frei-
tas, o ministério está empe-
nhado no aprimoramento 
do ambiente de negócios no 
país, possibilitando a atração 
de investimentos estrangei-
ros e o fortalecimento da 
economia.

Mercado imobiliário  
em baixa nos EUA

O movimento foi de que-
da dos mercados de ações 
nos Estados Unidos nesta 
quinta-feira. O atraso nas 
negociações comerciais 
entre norte-americanos e 
chineses e de dados sina-
lizando queda maior que 
a esperada nas vendas de 
novas casas em janeiro nos 
EUA influenciaram a ten-
dência de baixa. 

O Departamento de Co-
mércio informou que as 
vendas de novas moradias 
nos EUA tiveram queda de 
6,9% em janeiro, enquanto 
economistas consultados 
pela Reuters estimavam 
baixa de 0,6%. O resultado 
pior sugere que a fraqueza 
do mercado habitacional 
persistiu no início do pri-
meiro trimestre.

China

A Bloomberg informou 
que uma reunião entre os 

presidentes norte-america-
no, Donald Trump, e chi-
nês, Xi Jinping, para assi-
natura de um acordo a fim 
de encerrar a disputa co-
mercial entre os dois países 
não ocorrerá neste mês e é 
mais provável que aconte-
ça em abril, no mínimo. Na 
quarta-feira, Trump decla-
rou não ter pressa de con-
cluir um pacto comercial 
com a China.

“A situação com o comér-
cio está causando indigestão 
para os investidores des-
de o início. A preocupação 
mais profunda que está co-
meçando a surgir é que não 
haja senso de urgência neste 
momento”, disse à Bloom-
berg Andre Bakhos, diretor 
da New Vines Capital LLC. 
Sensíveis às questões comer-
ciais, as ações da Caterpillar 
cediam 0,6%, enquanto as da 
Boeing - maior exportadora 
dos EUA para a China - caí-
am 0,5%.



Reino Unido ainda ficará  
um tempo na União Europeia

O Parlamento britânico concordou em pedir à União 
Europeia a extensão do Artigo 50, o dispositivo do Tratado 
de Lisboa que regula a saída de um país-membro do bloco 
europeu. Com isso, fica decido que o Brexit será poster-
gado, e o prazo poderá ser longo caso não seja aprovado 
acordo até a próxima quarta-feira. Depois de várias der-
rotas consecutivas, a premier Theresa May, pensando que 
ainda possui a força que detinha, já avisou que vai pedir 
à União Européia uma curta e limitada prorrogação téc-
nica de três meses, até 30 de junho, necessária apenas para 
aprovação da legislação necessária.

Donald Tusk, presidente do Conselho Europeu, na re-
união de cúpula que será realizada nos próximos dias 22 
e 23 de março, pretende exigir um propósito claro para 
qualquer extensão, especialmente para determinar a sua 
duração. Desesperada, Theresa afirma que a saída do Re-
ino Unido da União Europeia continua na lei, e que o acor-
do que ela negociou com Bruxelas continua a ser a melhor 
forma de garantir o Brexit.

Por falha, SEC multa Wedbush em US$ 250 mil
A Wedbush Securities Inc pagará uma pequena multa 

de US$ 250 mil para a Securities and Exchange Commis-
sion por ter falhado na supervisão de cobrança em proces-
so administrativo pendente. A companhia também concor-
dou em ser censurada pelo erro. A Wedbush, em março do 
ano passado, ignorou várias bandeiras vermelhas lançadas 
pela SEC, indicando que um dos seus representantes reg-
istrados estava envolvido em um esquema de longo prazo 
de pump-and-dump visando investidores do varejo. A em-
presa realizou duas investigações falhas e insuficientes 
sobre a conduta do representante registrado e não tomou 
as medidas apropriadas. A Wedbush também foi obrigada 
a realizar mudanças na liderança sênior e nas suas políti-
cas e procedimentos que foram revisados; melhoria da 
vigilância eletrônica e a alocação de recursos adicionais 
para grupos de controles internos e de auditoria.

CVM multa Rabobank em quase R$ 2 mi
O Rabobank International Brasil S/A e sua subsidiária 

Rio Partners B.V (sucessora de São Paulo Partners LLC 
– SPP) vão pagar individualmente e em parcela única a 
quantia de R$ 1.912.500,00 para a Comissão de Valores 
Mobiliários, pela criação de condições artificiais de de-
manda, oferta ou preço de valores mobiliários nos pregões 
dos dias 3/9/2013, 22/1/2014 e 27/2/2014, em três con-
juntos de operações de day-trade, decompostas em seis 
operações diretas de compra e venda de contratos fu-
turos de taxa de câmbio de reais por dólar comercial na 
BM&FBovespa. Gustavo Costa e Silva Cunha (adminis-
trador do banco e da gestora de ativos) vai desembolsar 
R$ 250 mil, e Paulo Diego Cetin (autorizado a transmitir 
as ordens dessas instituições) perderá apenas R$ 100 mil.

Regulador recusa R$ 205 mil
Gianluca Pietta, Gianmateo Pietta e Gianfilipo Pietta (na 

qualidade de administradores responsáveis) da Lufimma In-
corporações Ltda. apresentaram proposta conjunta de Termo 
de Compromisso por terem realizado ofertas de investimento 
coletivo no empreendimento hoteleiro Personal Express 
Hotel. Como não houve o registro para tal captação, os em-
presários estão com problemas na Comissão de Valores Mo-
biliários. Apesar de oferecerem o pagamento de multa de R$ 
100 mil pela Lufimma e R$ 35 mil de cada um dos sócios, a 
CVM não aceitou, pois não houve proposta de indenização 
pelos danos causados ao mercado.

CVM mira a nata dos bancos
BTG Pactual, Citibank, Morgan Stanley Administra-

dora de Carteiras, Votorantim, Goldman Sachs do Brasil 
Banco Múltiplo, Ibiuna Gestão de Recursos, BNP Paribas 
Brasil, Itaú Unibanco, Kondor Administradora e Gestora 
de Recursos Financeiros e AMS Capital estão com prob-
lemas na CVM.
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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

ASSOCIAÇÃO DOS DIPLOMADOS 
DA ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 
PRESTAÇÃO  DE CONTAS DA DIRETORIA EXECUTIVA

EXERCÍCIO/ 2018
A Diretoria Executiva da ADESG convoca os associados para a AGO a 
ser realizada no dia 28/03/2019 (quinta feira), às 14:00h, em primeira 
convocação, e às 14:30 hs, em segunda e última convocação, na Av. Rio 
Branco, 180 – 6º Andar - Centro-RJ, de acordo com o Art. 19, Inciso III do 
Estatuto vigente. Rio de Janeiro, 14 de março de 2019.

Umberto Ramos de Andrade
Presidente da Entidade

Braskem amarga prejuízo de  
R$ 179 milhões no quarto trimestre
Petroquímica 
deve antecipar 
entrega de 
documentos  
à SEC 

Por sofrer efeitos da queda 
de produção de suas unida-
des no México e nos Estados 
Unidos, a Braskem divulgou 
na noite de quarta-feira pre-
juízo de R$ 179 milhões no 
quarto trimestre. A seca na 
Europa, apagão no Nordeste 
e greve dos caminhoneiros 
também pesaram no resulta-
do, segundo a a empresa.

Neste momento, uma ou-
tra questão urgente está no 
radar da petroquímica. O 
órgão regulador do mercado 
norte-americano (SEC) deu 
o prazo de até 16 de maio 
para a petroquímica não ser 
alvo de processo de deslis-
tagem das ações da bolsa de 
Nova York (Nyse). Inicial-
mente, a Braskem teria até 
esta sexta-feira para entregar 
à SEC o chamado formulário 
20-F de 2017, mas na sema-
na passada a empresa conse-
guiu novo adiamento para a 
apresentar os documentos.

O formulário 20-F é um 
relatório com informações 
detalhadas e que deve ser 
enviado anualmente por to-
das as empresas com papéis 
negociados em bolsas de va-
lores dos EUA. Nesta quin-
ta-feira, o vice-presidente 
financeiro da companhia, 
Pedro van Langendonck de 
Freitas, disse durante tele-
conferência com jornalistas, 

que o objetivo da companhia 
é de se antecipar e entregar 
antes o formulário.

Segundo Freitas, a demo-
ra na entrega do 20-F decor-
re de análises “complexas” 
sobre a efetividade de me-
didas de controles internos 
da companhia sob as regras 
norte-americanas. “As aná-
lises mostraram algumas 
fragilidades em alguns pro-
cessos de 2016 e isso se 
mostrou mais complexo”, 
explicou o executivo. 

“Mas (o atraso) não tem 
nenhuma relação com os 
números da Braskem. Os 
números de agora são os re-
sultados da companhia. Não 
temos nenhuma indicação 
de que sejam diferentes. A 
questão é mais de controles 
e processos internos”, disse 
o executivo.

Caso a petroquímica não 
cumpra com o prazo, os 
ADRs da companhia vão ser 
alvo de processo de deslista-
gem da Nyse, no entanto se-
guirão sendo negociados em 
mercado de balcão. “Os pa-
péis voltarão a ser listados em 
mercado de bolsa alguns dias 
depois que a empresa entregar 
os documentos, acrescentou”, 
explicou Freitas.

Conforme citou o portal 
G1, o presidente-executi-
vo da Braskem, Fernando 
Musa, afirmou que espe-
ra para 2019 um resultado 
semelhante ao obtido pela 
companhia em 2018, apesar 
de um cenário de “compres-
são de spreads de petroquí-
micos ocorrendo pratica-
mente ao redor do mundo”. 
Ele se referiu à diferença 
entre o custo de matérias-
primas, como nafta e gás, e 

Musa: sobre a fusão cabe a ‘Odebrecht e Lyondell 
decidirem como prosseguir’

o preço cobrado pelos pro-
dutos finais, como plásticos.

“Muitos projetos (novas 
capacidade produtivas) en-
traram em operação em 2018 
ou estão entrando em opera-
ção em 2019, além disso, te-
mos a desaceleração da eco-
nomia chinesa”, disse Musa. 
Porém, diferente de ciclos 
anteriores, a compressão 
dos spreads será menos pro-
funda para a Braskem neste 
ano diante das perspectivas 
de crescimento da econo-
mia no Brasil e expansão na 
demanda por polipropileno 
nos Estados Unidos, “onde 
temos a melhor situação de 
margem”, disse Musa.

Já em relação as nego-
ciações envolvendo a fusão 
da Braskem com a Lyon-
dellBasell, Musa comentou 
que o processo de análise 
dos números da companhia 
pelo grupo europeu já foi 
concluído e que cabe agora 
a “Odebrecht e Lyondell de-
cidirem como prosseguir”. 
A Braskem é controlada 

pela Odebrecht, que possui 
50,1% do capital votante.

Lucro menor

Em 2018, o lucro líquido 
da Braskem foi de R$ 2,867 
bilhões, 30% inferior a 2017, 
representando R$ 3,60 por 
ação ordinária e ação prefe-
rencial classe “A”. A alavan-
cagem corporativa, medida 
pela relação dívida líquida/
EBITDA em dólares, ao fi-
nal de 2018 foi de 2,06x.

A administração da com-
panhia propôs uma Assem-
bleia Geral Ordinária para 
16 de abril, quando fará a 
distribuição de dividendos 
no montante de R$ 2,67 
bilhões relativo ao exercí-
cio de 2018, representando 
100% do lucro líquido distri-
buível aos acionistas. Segun-
do a empresa, as vendas de 
resinas no Brasil totalizaram 
3,4 milhões de toneladas, 
2% inferior a 2017; a dos 
principais químicos foram 
1% superior a 2017.

Controle e compliance para evitar a ocorrência de casos de corrupção 
Nos EUA, 
presidente 
da Petrobras 
defendeu 
investimento  
de maior retorno

O presidente da Petrobras, 
Roberto Castello Branco, 
defendeu a importância de 
se implementar melhorias 
na segurança operacional 
e atuar em mecanismos de 
controle e compliance para 
evitar a ocorrência de casos 
de corrupção. Ao participar 

na última terça-feira da 38ª 
edição da conferência CE-
RAWeek, um dos principais 
encontros da indústria de 
energia mundia, destacou 
que seu grande objetivo é ter 
uma empresa ainda mais for-
te e eficiente.

“A Petrobras é uma com-
panhia fantástica, com ex-
celentes ativos, tecnologia e 
alguns dos melhores enge-
nheiros e geólogos do mun-
do. Temos um enorme po-
tencial para criar valor para 
nossos acionistas”, afirmou. 
O evento, que tem como ob-
jetivo promover novas ideias 
e diálogos sobre o futuro da 
energia global, termina nesta 
sexta-feira em Houston, Es-
tados Unidos, e conta com a 
presença de líderes do setor.

O presidente da Petro-
bras ressaltou a importân-
cia da escolha da distri-
buição de capital entre os 
ativos. “Temos que focar, 
investir nas áreas em que 
podemos ter o maior retor-
no possível e, assim, gerar 
valor para nossos acionis-
tas e para os brasileiros”, 
disse. Ao ser perguntado 
sobre a transição para uma 
matriz energética limpa, 
Castello Branco comentou 
sobre o que considera o 
grande desafio de continu-
ar com o desenvolvimento 
econômico, preservando o 
meio ambiente. “A explora-
ção do gás natural é um dos 
caminhos para isso. Temos 
uma grande oportunidade 
nessa área”, pontuou.

Parecerias

Também destacou a rele-
vância do investimento 
em transformação digital 
com o objetivo de aumen-
tar a segurança nas opera-
ções e alcançar redução de 
custos. “É uma prioridade. 
Estamos cortando custos, 
mas estamos investindo em 
transformação digital”, dis-
se.

O presidente da estatal 
lembrou que as parcerias 
também são importantes por 
conta das tecnologias que 
as demais empresas podem 
apresentar. “Gostamos de 
parcerias. Com elas dividi-
mos os riscos, mas também 
ideias e experiências”, afir-
mou.

Fábrica da Tesla em Shanghai 
deve ser entregue em maio

A construção da fábrica 
da montadora de carros elé-
tricos Tesla em Shanghai 
está correndo bem. Wu 
Xiaohua, funcionário da 
Administração de Desen-
volvimento da Área de Lin-
gang em Shanghai, onde 
a fábrica está localizada, 
descreveu o progresso do 
projeto como “melhor que 
o esperado”.

Orçado em 50 bilhões de 
iuanes (US$ 7 bilhões), é o 
maior projeto de investimen-
to estrangeiro na manufatura 
na história de Shanghai e o 
primeiro da Tesla fora dos 
Estados Unidos, informou a 
agência Xinhua.

“A fábrica de monta-
gem deve ser concluída em 
maio”, disse a jornalistas 
Chen Mingbo, legislador 
nacional e diretor da Co-

missão Municipal de Eco-
nomia e Informatização de 
Shanghai, durante a segun-
da sessão da 13ª Assembleia 
Popular Nacional (APN). 
Na cerimônia de lançamen-
to realizada em janeiro de 
2019, o CEO Elon Musk 
disse que a montadora “es-
pera ter a produção inicial 
do Model 3 no fim do ano 
e a produção em volume no 
próximo ano”.

Em julho de 2018, a Tes-
la assinou um acordo com 
o governo municipal de 
Shanghai para construir a 
fábrica. Em outubro, rece-
beu autorização para usar 
um terreno de 864.885 
metros quadrados em Lin-
gang para a unidade, com 
uma capacidade de produ-
ção anual de 500 mil carros 
elétricos.

Libra dispara com Brexit  
sem acordo descartado

A libra britânica disparou 
enquanto os mercados rece-
beram com agrado a rejei-
ção do Parlamento britânico 
a um Brexit sem acordo na 
noite de quarta-feira, que 
abre caminho para uma vo-
tação sobre a postergação do 
Brexit na quinta-feira.

A libra estava subindo 
contra as principais moedas 
durante o dia e estava sendo 
negociada a 1,3221 contra o 
dólar e 1,1671 contra o euro 
pouco antes da votação par-
lamentar ter começado às 
19h (local). Aumentou em 
2,13% em relação ao dólar 
dos EUA em 1,3333 e 1,7% 
contra o euro em 1,1781 em 
duas horas após a votação.

O salto da libra aconteceu 
após sua queda com a derro-
ta do acordo Brexit revisado 
de May no parlamento em 
terça-feira, que abriu a porta 
à votação sobre se os legis-

ladores apoiariam um Brexit 
sem acordo na quarta-feira. 
O mercado estava otimista 
de que a opção sem acordo 
pudesse ser evitada.

A moeda britânica tem 
sido volátil durante a sema-
na com uma série de votos 
parlamentares relacionados 
ao Brexit realizados para 
decidir o caminho final do 
Brexit. O Brexit tem sido o 
principal condutor da libra 
nesta semana, de acordo 
com a TorFX, um provedor 
de transferência de moeda.

Segundo a Agência Xi-
nhua, a libra subiu fortemen-
te depois de May dizer na 
segunda-feira que garantiu 
mudanças “juridicamente 
vinculativas” da UE ao “re-
cuo” irlandês, o que significa 
que a apólice de seguro des-
tinada a evitar uma fronteira 
difícil na Irlanda não poderia 
“se tornar permanente”.
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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.

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.

ACOLTI - ASSOCIAÇÃO DE ARMARIA, COLEÇÃO, TIRO E CAÇA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente em exercício da Associação de Armaria, Coleção Tiro e 
Caça - ACOLTI, convoca todos os associados para comparecerem à 
Assembleia Geral Ordinária, a realiza-se no dia 10 de abril de 2019, na 
sua sede, à Rua do Senado, 258, 2º andar, Centro, RJ, as dezenove 
horas em primeira convocação  com a presença de no mínimo 1/5 dos 
integrantes do seu quadro social, e em segunda convocação as 20 horas, 
com qualquer número,  sendo o prazo de registro das chapas de 7 dias 
após a publicação deste Edital, devendo a Mesa Eleitoral funcionar até as 
vinte e duas horas para fins de Eleger: 1º - Eleição e Posse dos membros 
do Conselho Deliberativo para o biênio de 2019/2021. 2º - Eleição do 
Presidente, Vice-Presidente e Secretário do Conselho Deliberativo. 3º 
- Eleição do Presidente, Vice-Presidente da Associação e do Conselho 
Fiscal. 4º Homologar a Diretoria. 5º - Apresentação das contas da diretoria 
referente ao exercício de 2017/2019. 6º - Assuntos gerais. Contamos com 
a presença de todos. Rio de Janeiro, 15 de março de 2019.

Marco André Xavier Pais - Presidente da Associação.

Embraer apresenta resultado fraco no 4° tri e no ano de 2018 
Acionistas 
tiveram prejuízo 
de R$ 78,1 mi no 
último trimestre, 
ante um lucro  
de R$ 132 mi  
em 2017

Globalmente, o prejuízo 
da fabricante brasileira de 
aviões Embraer no ano pas-
sado foi de R$ 669 milhões, 
após ter registrado lucro de 
R$ 850,7 milhões em 2017. 
É o primeiro prejuízo em 
10 anos. O prejuízo líquido 
ajustado (excluindo-se im-
postos diferidos e itens espe-
ciais) foi de R$ 29,4 milhões 
no 4º trimestre e de R$ 224,3 
milhões no ano.

Os acionistas da Em-
braer amargaram prejuí-
zo, pelo segundo trimestre 
consecutivo. O prejuízo 
líquido atribuído aos acio-
nistas chegou a R$ 78,1 
milhões no quarto trimes-
tre, ante um lucro de R$ 
132 milhões no mesmo 
período de 2017, infor-
mou a fabricante nesta 
quinta-feira no comuni-
cado de apresentação dos 
resultados do período e do 
ano de 2018. Apesar de 
ainda ser grande, o pre-
juízo dos acionistas desta 
vez foi menor que o regis-

trado no 3º trimestre (R$ 
83,8 milhões), destacou a 
Embraer.

Os aviões militares Super 
Tucano da Embraer poderão
fazer parte da parceria mon-
tada pela companhia brasi-
leira com a norte-americana 
Boeing na área de defesa, 
afirmou o vice-presidente 
financeiro Nelson Salgado. 
A Embraer terá uma parce-
ria com a norte-americana 
na comercialização do car-
gueiro militar KC-390, de-
senvolvido por sua divisão 
de defesa. “A parceria em 
defesa não está limitada ao 
KC-390. É o foco inicial da 
parceria...Não existe restri-
ção para o Super Tucano não 
ser tratado pela Boeing (na 
parceria)”, disse Salgado em 
teleconferência com jorna-
listas.

Salgado, que afirmou que 
a Embraer espera entregar 
10 Super Tucanos em 2019 
e além da primeira unidade 
do KC-390. Segundo ele, as 
aprovações de autoridades 
de defesa da concorrência 
ao redor do mundo para a 
venda do controle da divi-
são comercial da empresa e 
a parceria no segmento de 
produtos militares devem 
ser concedidas até o final de 
2019.

Boeing

Sobre os problemas que 
estão sendo enfrentados 
pela Boeing, a queda de 
duas aeronaves em cinco 

meses e a decisão em mas-
sa das empresas aéreas de 
não voltar a operar com o 
mesmo modelo até que se-
jam esclarecidas as causas, 
a empresa declarou que não 
afetariam a parceria firma-
da em dezembro passado. 
Aliás, essa é uma pergun-
ta que todo o mercado está 
fazendo. Mas a paralisação 
dos aviões modelo 737 Max 
B, segundo analista pode 
promover uma redução da 
ordem de $ 50 bilhões na 
carteira de encomendas da 
empresa norte-americana.  

Fazendo uma retrospec-
tiva, no final de fevereiro 
os acionistas da Embraer 
aprovaram o acordo so-
bre a venda da divisão co-
mercial da empresa para 
a Boeing. De acordo com 
as regras, a Boeing deverá 
pagar US$ 4,2 bilhões por 
80% da nova companhia. A 
Embraer ficará com os 20% 
restantes.

Os negócios de defesa e 
jatos executivos e as opera-
ções de serviços da Embraer 
associados a esses produtos 
permanecerão como uma 
empresa independente e de 
capital aberto.

O negócio continua sujei-
to à aprovação das autorida-
des concorrenciais do Brasil, 
dos Estados Unidos e de ou-
tras jurisdições aplicáveis, e 
da satisfação de outras con-
dições habituais de fecha-
mento. “Até tais aprovações 
e a satisfação de outras con-
dições usuais em operações 

desta natureza, não há garan-
tia da consumação da transa-
ção ou do tempo”, ressaltou 
a Embraer no documento de 
apresentação do resultado.   

Impacto no resultado

A empresa explicou que 
o resultado no ano passado 
foi impactado principal-
mente “por menores resul-
tados operacionais, além de 
maiores despesas financei-
ras líquidas”. A receita lí-
quida atingiu R$ 6,3 bilhões 
no quarto trimestre, alta de 
13% na comparação com os 
3 meses anteriores. No ano, 
somou R$ 18,7 bilhões no 
ano, mostrando estabilida-
de frente a 2017. A receita 
líquida atingiu R$ 6,379 bi-
lhões no quarto trimestre de 
2018 e R$ 18,721 bilhões no 
ano, ficando em linha com a 
estimativa revisada da com-
panhia divulgada em 16 de
janeiro de 2019.

A Embraer encerrou 2018 
com caixa de R$ 12,429 bi-
lhões e dívida de R$ 14,134 
bilhões, resultando em uma 
dívida líquida de R$ 1,704 
bilhão, comparada à dívida 
líquida de R$ 3,525 bilhões 
ao final do terceiro trimestre 
de 2018.

No 4° trimestre, a Em-
braer entregou 33 aeronaves 
comerciais e 36 executivas, 
sendo 24 jatos leves e 12 
grandes; e que, no ano de 
2018, foram 90 aeronaves 
comerciais e 91 executivas, 

Gol faz captação de US$ 500 milhões no mercado internacional 
Aérea usará os 
recursos para 
recomprar outros 
de seus papéis 
de dívida no 
mercado

A companhia aérea Gol 
anunciou nesta quinta-feira 
que fez captações de bônus 
no mercado internacional. 

Segundo o IFR, serviço da 
Refinitiv, as transações em 
conjunto movimentam cer-
ca de US$ 500 milhões. Es-
tão coordenando a operação 
o Bank of America Merrill 
Lynch, Morgan Stanley e a 
Evercore

A primeira operação en-
volve a oferta de US$ 300 
milhões em notas conver-
síveis com vencimento em 
2024. Os donos dos papéis 
terão a opção de trocá-los 
por American Depositary 
Shares (ADSs). A empresa 
poderá realizar o pagamen-
to das Notes em dinheiro, 

ADSs ou por meio da com-
binação de ambos.

A companhia usará os 
recursos da captação para 
recomprar outros de seus pa-
péis de dívida no mercado. 
Segundo o IFR, o FIP Vollu-
to, controlador da Gol, está 
vendendo simultaneamente 
14 milhões de ADSs para 
facilitar o empréstimo de 
ações para os compradores 
das notas permutáveis.

Resultados

No mês passado, a Gol re-
portou prejuízo de R$ 779,7 

milhões em 2018, após re-
gistrar lucro de R$ 377,8 mi-
lhões em 2017. Analisando 
somente o quarto trimestre 
a empresa teve lucro líqui-
do de R$ 580 milhões, bem 
superior aos R$ 62 milhões 
apurados no mesmo perío-
do de 2017, em meio a uma 
forte redução no resultado 
financeiro negativo. 

A empresa elevou as pro-
jeções de margem de lucro 
antes de juros, impostos, 
depreciação e amortização 
(Ebitda) para cerca de 28% 
em 2019 e para cerca de 
29% em 2020. Em janeiro, 

a empresa havia estimado 
margem Ebitda em 2019 de 
27%. A Gol prevê uma re-
ceita líquida total de R$ 14,2 
bilhões em 2020.

A companhia também me-
lhorou ligeiramente a previ-
são para o endividamento. 
Para 2019, a estimativa de 
dívida líquida sobre Ebitda 
caiu de 3 para 2,9 vezes, en-
quanto para 2020 a previsão 
passou de 2,5 para 2,4 vezes.  

A empresa já disse que 
seguirá com a estratégia de 
desalavancagem do balan-
ço e a melhoria do perfil 
de liquidez da companhia, 

por meio da amortização 
de dívidas de curto e longo 
prazo, utilizando recursos 
provenientes da geração 
de fluxo de caixa opera-
cional e novas emissões. 
“Ao longo de 2018, fina-
lizamos diversas iniciati-
vas de desalavancagem 
(liability management): a 
recompra das Senior No-
tes com vencimentos em 
2018, 2020, 2021, 2023 e 
2028 e a amortização das 
debêntures”, explicou na 
apresentação dos resulta-
dos Richard Lark, Diretor 
Vice-presidente financeiro.

Salgado: ‘Não existe restrição para o Super Tucano  
não ser tratado pela Boeing’ 

64 jatos leves e 27 grandes. 
Segundo a companhia, a 

carteira de pedidos firmes 
aumentou para US$ 16,3 
bilhões no final do 4T18, 
incluindo os contratos do 
segmento de Serviços & Su-
porte, acima dos US$ 13,6 
bilhões reportados no fi-
nal do terceiro trimestre de 
2018. A companhia acres-
centou que espera que uma 
parcela significativa dos ja-
tos executivos disponíveis 
seja vendida ao longo de 
2019, beneficiando a gera-
ção de caixa durante o ano.

Ativos e passivos

A Embraer encerrou 2018 

com uma posição de dívida 
líquida de R$ 1.704,9 mi-
lhões, representando queda 
em relação à dívida líquida 
de R$ 3.525,5 milhões ao 
final do terceiro trimestre 
de 2018. A empresa dis-
se que a queda da dívida 
líquida é resultado da sig-
nificativa geração livre de 
caixa livre durante o quarto 
trimestre de 2018, além do 
pagamento de dívidas du-
rante o período.

Ao final do ano, a com-
panhia possuía um total de 
financiamentos da ordem de 
R$ 14.134,1 milhões, abaixo 
dos R$ 16.106,2 milhões re-
portados ao final do terceiro 
trimestre de 2018.




