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Petrobras quer vender US$ 10 
bilhões em ativos até final de abril

Presidente da 
companhia é 
contrário à existência 
de ‘99,9% das 
empresas estatais’

A Petrobras prevê a realização 
de um programa de venda de ati-
vos muito mais agressivo que o 
anterior, afirmou nesta sexta-feira o 
presidente da estatal, Roberto Cas-
tello Branco. A direção da estatal 
planeja vender US$ 10 bilhões em 
ativos até o final de abril.

A projeção inclui recursos que 
podem ser obtidos com a venda 
da rede de gasodutos TAG, cujo 
processo de alienação já está nas 
etapas finais e que já recebeu uma 
oferta avaliada em cerca de US$ 8 
bilhões de um grupo liderado pela 
francesa Engie.

Privatizar mais de 17% da atual 
capacidade de refino e abasteci-

mento significa comprometer gera-
ção de caixa anual superior à poten-
cial redução do pagamento de juros 
decorrentes da diminuição de 40% 
do atual endividamento da compa-
nhia, afirma a Associação dos En-
genheiros da estatal.

Ao participar do seminário 
“Nova Economia Liberal”, na Fun-
dação Getulio Vargas (FGV), Ro-
berto Castello Branco defendeu que 
a Petrobras deveria ser privatizada, 
assim como os bancos públicos. 
O presidente da maior companhia 
brasileira disse que é contrário à 
existência de “99,9% das empresas 
estatais”, com exceção do Banco 
Central. Este, além de não ser em-
presa, defende em grande parte os 
interesses dos bancos privados.

“Já que não podemos privatizar, 
não temos mandato para isso, va-
mos transformar a Petrobras o mais 
próximo possível de uma empresa 
privada, que crie valor para seus 
acionistas e o principal acionista da 
Petrobras é a sociedade brasileira”, 
afirmou Castello Branco. 
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Governo assume risco para 
privatizar aeroportos

O Governo Bolsonaro come-
morou o resultado do leilão de 
privatização de 12 aeroportos 
como se fosse a volta dos investi-
mentos estrangeiros. Mas, apesar 
do ágio de 986%, o entusiasmo 
deve ser dosado. As experiências 
com as concessões anteriores de 
terminais mostram que o sucesso 
pode ser passageiro.

Em fevereiro de 2012, foram 
privatizados Guarulhos, Viraco-
pos e Brasília. O ágio chegou a 
673%. A terceira rodada de con-
cessões, também no Governo 
Dilma, em novembro de 2013, 
rendeu R$ 20,8 bilhões, com 
ágio de 251,74%. Nesta leva fo-
ram Galeão e Confins.

A lua de mel terminou após 
a Copa do Mundo de 2014 e o 
início da crise econômica. As 
empresas deixaram de pagar à 

União os valores devidos. No fi-
nal de março de 2017, o Gover-
no Temer decidiu não seguir o 
mantra de respeito aos contratos 
e concedeu um alívio às conces-
sionárias. Através de portaria, al-
terou as regras para o pagamento 
da outorga.

No leilão do Governo Bol-
sonaro, esta questão já foi fle-
xibilizada. As regras do edital 
preveem a adoção do chamado 
risco compartilhado entre o go-
verno e as concessionárias ven-
cedoras do leilão. Por esse dis-
positivo, o pagamento do valor 
da outorga, de R$ 2,1 bilhões, 
vai depender da receita bruta da 
futura concessionária. Inicial-
mente, o novo concessionário 
não pagará nada pelo período 
de cinco anos.
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Vale e Petrobras foram maiores tomadores
de empréstimos do BNDES em 2018

Entre as empresas privadas que 
tomaram empréstimos do BNDES 
com recursos do Tesouro em 2018, 
o destaque vai para a mineradora 
Vale, com R$ 17,5 bilhões, e a Pe-
trobras, com R$ 14 bilhões. Ambos 
os financiamentos visavam a exe-
cução dos planos plurianuais de in-
vestimentos das duas empresas.

Estes e outros números estão 
disponíveis, desde esta sexta-feira, 
no portal do Banco Nacional de 
Desenvolvimento e Econômico e 

Social (BNDES), que passa a pu-
blicar informações sobre os inves-
timentos feitos pela instituição com 
recursos do Tesouro Nacional. A 
medida integra a iniciativa “Aqui 
você tem transparência”.

Em relação às operações não 
equalizáveis – que envolvem re-
cursos emprestados a taxa de juros 
acima da TJLP (Taxa de Juros de 
Longo Prazo) – o município do Rio 
de Janeiro, com empréstimos de R$ 
4,8 bilhões, destinados a obras de 

infraestrutura e mobilidade urba-
na, em razão das Olimpíadas, e o 
Estado de São Paulo, com R$ 3,7 
bilhões para as obras de expansão 
do metrô, aparecem com os maio-
res valores contratados no setor pú-
blico com recursos do Tesouro. Já o 
estado de Santa Catarina é o toma-
dor com maior saldo devedor (R$ 
3,3 bilhões), associado ao progra-
ma Acelera Santa Catarina, seguido 
do Espírito Santo, com saldo deve-
dor de R$ 2,38 bilhões. Página 6

STF suspende acordo 
da Lava Jato com os EUA

O ministro do Supremo Tribunal 
Federal (STF) Alexandre de Moraes 
decidiu nesta sexta-feira suspender 
o acordo feito entre a força-tarefa 
da Operação Lava Jato e o governo 
dos Estados Unidos para ressarci-
mento dos prejuízos causados a in-
vestidores norte-americanos pelos 
casos de corrupção na Petrobras.

Na decisão, o ministro também 
bloqueou valores depositados em 
uma conta judicial vinculada à 13ª 
Vara da Justiça Federal em Curiti-
ba. O montante não foi divulgado. 
O pedido de suspensão foi feito 
pela procuradora-geral da Repúbli-

ca, Raquel Dodge, na última terça-
feira.

O acordo foi homologado pela 
juíza Gabriela Hardt, da 13ª Vara 
Federal em Curitiba, em janeiro 
deste ano. Pelos termos do acordo, 
parte da multa, de aproximadamen-
te R$ 2 bilhões, seria enviada para 
uma fundação de interesse social, 
a ser criada pela força-tarefa, que 
também faria a gestão dos recursos.

Na ação, Dodge disse que o Mi-
nistério Público Federal (MPF) não 
tem poderes para gerir recursos, e a 
Justiça Federal não tem competên-
cia para homologar o acordo.

Bolsa fecha  
acima de 99 
mil pontos pela 
primeira vez

Em um dia de ganhos no merca-
do financeiro, a bolsa de valores ba-
teu recorde e fechou pela primeira 
vez acima de 99 mil pontos. O ín-
dice Ibovespa, da B3, encerrou esta 
sexta-feira aos 99.137 pontos, com 
alta de 0,54%. Apenas nesta sema-
na, o indicador subiu 3,96%.

Essa foi a segunda semana se-
guida que o Ibovespa se valorizou. 
No início do mês, a bolsa registrou 
volatilidade em meio a tensões no 
mercado doméstico e na economia 
global.

No mercado de câmbio, o dia 
também foi marcado pelo oti-
mismo. O dólar comercial en-
cerrou a sessão vendido a R$ 
3,821, com queda de R$ 0,027 
(-0,71%). Apesar de ter subido 
na quinta-feira, a divisa fechou 
a semana com recuo acumulado 
de 1,28%. Nas últimas três se-
manas, a moeda norte-americana 
tinha se valorizado.
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O projeto do capital

O que é e o que não é consultoria

O futuro do  
e-commerce no Brasil

Punam-se os matadores e, 
também, seus mandantes

Final e tardiamente chegou-se aos 
envolvidos na morte da vereadora 
Marielle Franco e do motorista An-
derson Gomes, alvejados há exato 
um ano no Rio de Janeiro. As autori-
dades dizem que isso é só o começo 
do deslinde do crime. O ideal é que 
se chegue de forma definitiva à raiz 
do fato, determinando quem decidiu 
abater a representante do povo, suas 
motivações, formas de ação, e que 
isso tudo resulte em severa pena.

É o mesmo que se espera em rela-
ção à facada sofrida pelo presidente 
– então candidato – Jair Bolsonaro, 
em Juiz de Fora (MG). O caso só po-
derá se encerrado depois que todas 
as ligações do esfaqueador confes-
so, Adélio Bispo, estiverem escla-
recidas, e identificadas as possíveis 
participações de cada um no mando, 
logística, custeio e proteção ao crimi-
noso.

A sociedade e o meio político bra-
sileiro são permeados de dúvidas e 
narrativas sobre as mortes dos pre-
feitos petistas Celso Daniel (de Santo 
André) e Antonio da Costa Santos, 
o “Toninho do PT”, de Campinas, 
brutalmente assassinados anos atrás. 
Existem versões sobre corrupção, 
queima de arquivos e crimes parale-
los que levaram ao abate de testemu-
nhas e figuras do meio político e em-
presarial que pudessem trazer risco a 
poderosos supostamente envolvidos.

Coloca-se, inclusive, em dúvida, 
a ocorrência de diversos acidentes 
aéreos onde pereceram políticos, 
autoridades ou possíveis testemu-
nhas. Isso, além de destruir a ima-
gem institucional, eleva o grau de 
suspeição e, por outro lado, torna 

a atividade de risco a política e as 
relações empresariais com os go-
vernos.

Espera-se que, da mesma forma 
que foi possível à Operação Lava 
Jato e suas paralelas identificarem 
os esquemas de corrupção e levar 
destacadas figuras ao cárcere, a in-
vestigação de crimes cometidos con-
tra a vida de agentes públicos ou de 
pessoas a eles ligadas seja eficiente 
e desvende toda a teia que decidiu e 
executou os crimes.

É dever da autoridade criar con-
dições para as investigações e co-
brar resultados para, ao final dos 
trabalhos, não restar dúvida quanto 
ao envolvimento dos que vierem 
a ser acusados. Só dessa forma é 
que a Justiça poderá aplicar a lei, 
atribuindo a cada um a pena equi-
valente ao seu grau de participação 
nos ilícitos.

Mais do que apontar supostos in-
teressados nas mortes – de Mariel-
le, Bolsonaro e de outras vítimas 
liquidadas ou atacadas por razões 
políticas – precisamos ter meca-
nismos para a apuração eficiente 
do efetivamente ocorrido e, com a 
certeza dos fatos, punir os respon-
sáveis. Sem isso, é triste constatar 
a dura realidade de vivermos numa 
terra sem lei. Lei que existe, mas 
não é cumprida, simplesmente, ine-
xiste.

q   Dirceu Cardoso 
Gonçalves

Tenente PM, é dirigente da 
Associação de Assistência Social 

dos Policiais Militares de São Paulo 
(Aspomil).

De acordo com comunicado di-
vulgado pelo Grupo E-commerce 
Brasil, 75 países, incluindo Esta-
dos Unidos, China, Brasil e toda 
a União Europeia, iniciaram ne-
gociações sobre a regulamentação 
mundial do e-commerce.

Diante da enorme variação de 
desenvolvimento social/econômico 
dos países envolvidos, o grupo se 
comprometeu a levar em conside-
ração as oportunidades e desafios 
próprios de cada território, espe-
cialmente considerando a realidade 
dos países subdesenvolvidos e em 
desenvolvimento, que participam 
da discussão. 

As primeiras rodadas de nego-
ciação devem começar ainda nesse 
mês, tendo por base os acordos e 
regulamentações vigentes da Or-
ganização Mundial do Comércio 
(OMC). Entre as propostas, estão:

– garantir a validade de contra-
tos e assinaturas digitais;

– melhorar a confiança dos con-
sumidores no ambiente online e 
combater o spam;

– acabar com barreiras que atra-
palhem o comércio cross-border;

– banir permanentemente taxas 
de importações para transmissões 
eletrônicas; e

– regulamentar o tratamento de 
dados pessoais e divulgação obri-
gatória de código fonte.

Em linhas gerais, o objetivo das 
negociações é facilitar o acesso 
de consumidores e empresas, es-
pecialmente as menores, ao am-
biente de comércio digital, que se 
pretende tornar mais seguro com a 
adoção de legislação internacional 
multilateral.

Cabe lembrar que no Brasil há 
regulamentação para contratação 
em meios eletrônicos vigorando 

desde 2013 (Decreto 7.962/2013). 
Esse fato torna inevitável a inda-
gação sobre como procederá a aco-
modação da legislação brasileira 
frente a uma regulamentação mun-
dial.

O questionamento surge diante de 
um possível conflito que possa vir a 
existir entre as duas normas, nacional 
e internacional, a depender de como 
o Brasil vai referendar a legislação 
internacional internamente. Sem 
dúvida, a compatibilização entre as 
duas normas será um desafio legisla-
tivo para o nosso país.

Independente dos nossos de-
safios internos, a unificação das 
regras sobre comércio eletrônico 
tende a ser positiva, especialmente 
considerando o cenário legal ain-
da incerto para temas como blo-
ckchain e smart contracts, ainda 
que no contexto da recém-aprova-
da Lei Geral de Proteção de Dados 
(LGPD).

Agora resta acompanhar o ca-
minho das negociações internacio-
nais com atenção, tendo em vista 
que uma possível solução, ainda 
que inicial, para acomodar as prá-
ticas de e-commerce mundial, seja 
a criação de parâmetros universais 
para o ambiente online – cada vez 
mais presente em todas as searas da 
vida moderna –  que é, por nature-
za, transfronteiriço.

q   Hannah Vitória Macedo 
Fernandes

Sócia da Daniel Advogados, 
coordenadora do Departamento de 

Contratos e Transações Comerciais.

q   Fabiana Mascarenhas
Sócia da Daniel Advogados, 

Departamento de Contratos e 
Transações Comerciais.

O presidente Jair Bolsonaro não 
tem projeto de governo. O máximo 
que consegue é defender e estimu-
lar o armamento da população, 
a violência, a intransigência, as 
informações falsas. Seus princi-
pais apoiadores e integrantes da 
equipe governamental, entretanto, 
têm um projeto claro para o país: 
maximizar os lucros do capital – 
por conseguinte retirar os direitos 
dos trabalhadores e da população 
em geral – privatizar tudo que é es-
tatal, abrir as portas para as multi-
nacionais, entregar nossas riquezas 
naturais, submeter-se ao imperial-
ismo estadunidense.

Identificar essa diferença é fun-
damental para não cairmos na en-
cenação do mágico, que com uma 
das mãos distrai o público, enquan-
to com a outra faz o truque. O pro-
jeto do capital está em andamento 
desde o dia 1º de janeiro, quando 
o governo recém-empossado re-
tirou R$ 8 do reajuste do salário 
mínimo.

De lá pra cá foram sucessivas 
medidas e ações políticas con-
trárias aos interesses populares e 
nacionais, entre outras: extinção 
do Ministério do Trabalho, medida 
provisória que ataca o movimento 
sindical (MP 873/19), aumento da 
violência no campo (MP 870/19), 
liberalização de 57 agrotóxicos 
altamente danosos, esvaziamento 
da Funai, do Incra, da Secretaria 
Especial de Agricultura Familiar e 
de outros instrumentos de proteção 
dos pequenos agricultores e das 
populações indígenas, quilombo-
las e tradicionais, doação da Base 
de Alcântara para os EUA, apoio 
a tentativa de golpe na Venezuela 
etc.

Dentre tantos absurdos prati-
cados pelo governo, destacam-se 
dois: a proposta de reforma da Pre-
vidência e a recém-anunciada, pelo 
ministro da Economia, desvincu-
lação das despesas obrigatórias e 
orçamentária, ainda não encamin-
hada ao congresso.

A proposta de reforma da Pre-
vidência significa, na prática, o 
fim da Seguridade Social, prin-
cipal avanço da Constituição de 
1988. Constituição esta que nos 
legou duas grandes conquistas: a 
retomada da democracia burguesa, 
cada vez mais burguesa e menos 
democrática; e a Seguridade So-
cial, a responsabilidade do Estado 
e da sociedade para com o povo 
brasileiro, em especial os mais 
carentes.

Essa proposta de reforma pre-
tende acabar com as contribuições 

do Estado e do empresariado para 
a Previdência, deixando apenas a 
cargo dos trabalhadores seu finan-
ciamento. O Estado, que sobrevive 
graças à imensa carga de impostos 
paga pela população, deixaria de 
dar sua contrapartida.

Da mesma maneira, os patrões, 
que lucram bilhões e bilhões com a 
labuta dos trabalhadores, também 
deixariam de contribuir para essa 
mesma população que os sustenta, 
tanto através da mais-valia, quanto 
do consumo e das exonerações e 
outros “incentivos” concedidos 
pelo Estado.

Além disso, a PEC 6/19, que 
institui a malfadada reforma, pre-
tende deixar a cargo dos bancos 
os recursos oriundos das contri-
buições dos trabalhadores, sem dar 
garantia de sua rentabilidade, ou 
seja, assegura centenas de bilhões 
de reais de lucros para o sistema 
financeiro, sem qualquer garantia 
de contrapartida para os trabalha-
dores.

A coordenadora da Auditoria 
Cidadã da Dívida, Maria Lucia 
Fattorelli, deixou claro em sua 
análise desse contexto: “Na ver-
dade, o grande privilegiado no 
Brasil é o mercado financeiro, 
que ganhou mais de meio tril-
hão com a ‘crise’ produzida pela 
política monetária do Banco Cen-
tral e ganhará mais ainda com 
essa PEC 6/2019. Os bancos gan-
haram R$ 526 bilhões com a re-
muneração de sua sobra de caixa 
pelo Banco Central nos últimos 
cinco anos! Ganharam outras 
centenas de bilhões com os juros 
exorbitantes também definidos 
pelo Banco Central, e com os si-
gilosos contratos de swap cambi-
al. Aí é que está o privilégio ob-
scuro, sigiloso, que beneficiou os 
bancos enquanto quebrava a eco-
nomia brasileira e criava a crise 
que está servindo de justificativa 
para a destruição da Previdência 
Social e para a entrega brutal de 
patrimônio por meio das privati-
zações de empresas estratégicas 
e lucrativas, como a Eletrobras, 
Petrobras etc.”

Segundo matéria publicada no 
Monitor Mercantil dia 11 de mar-
ço, “A privatização da previdência 
fracassou na maioria dos países 
que adotou o sistema de capitaliza-
ção, comprova o estudo” da Orga-
nização Internacional do Trabalho 
(OIT).

“De acordo com a OIT, de 1981 
a 2014, 30 países privatizaram to-
tal ou parcialmente seus sistemas 
de previdência social, sendo 14 da 

América Latina. Após a crise fi-
nanceira global de 2008, 18 países 
reverteram total ou parcialmente 
a privatização da previdência, en-
tre eles Venezuela (2000), Equa-
dor (2002), Nicarágua (2005), 
Bulgária (2007), Argentina (2008), 
Eslováquia (2008), Bolívia (2009), 
Hungria (2010), Polônia (2011) e 
Rússia (2012). O estudo mostra 
que sistemas de capitalização au-
mentaram a desigualdade de gêne-
ro e de renda, os rendimentos e 
os valores das aposentadorias são 
baixos, e quem se beneficiou com 
as poupanças dos trabalhadores e 
trabalhadoras foi o sistema finan-
ceiro”.

Se não bastasse essa nefasta 
proposta de reforma da Previdên-
cia e o congelamento dos investi-
mentos em saúde, educação etc. 
por 20 anos imposto pelo Gov-
erno Temer, o ministro da Eco-
nomia, Paulo Guedes, do Banco 
Pactual, anunciou que pretende 
enviar ao Congresso proposta 
para acabar com as “despesas” 
obrigatórias e as vinculações 
orçamentárias, ou seja, a garan-
tia de recursos voltados para a 
população em segurança, saúde, 
educação, assistência social. A 
prioridade é remunerar o capital, 
somente o capital.

A televisão, os jornais e o gov-
erno mentem. A reforma da Previ-
dência é nefasta para o país, repre-
senta o fim das aposentadorias, das 
pensões e dos poucos benefícios 
pagos aos necessitados. É ruim 
para os trabalhadores, aposenta-
dos, pensionistas e todos aqueles 
que têm direitos.

O presidente em exercício, antes 
mesmo de sua posse, afirmou pub-
licamente que “devemos sempre, 
sempre, respeitá-la e, principal-
mente, cumpri-la”, referindo-se à 
Constituição. Suas PECs e inicia-
tivas, entretanto, desrespeitam a 
nossa Carta Magna, em claro con-
fronto com a vontade expressa do 
povo brasileiro.

Daí lembrarmos o discurso do 
deputado Ulysses Guimarães, 
presidente da Assembleia Nacio-
nal Constituinte, quando de sua 
promulgação, em 5 de outubro 
de 1988: “Quanto a ela (Consti-
tuição), discordar, sim; divergir, 
sim; desrespeitar, jamais; afron-
tá-la, nunca... Traidor da Consti-
tuição é traidor da pátria... Temos 
ódio e nojo da ditadura”, enfati-
zou.

q   Afonso Costa
Jornalista.

O que é?
Consiste em serviços temporári-

os e interativos prestados por con-
sultores profissionais, indepen-
dentes e externos, que amparam o 
acionista, o conselho, a diretoria, a 
gerência.

As 6 principais tarefas do con-
sultor são:

1 – prevenir/corrigir problemas, 
identificar/perceber, analisar e in-
terpretar o “real problema”

2 – elaborar, com o cliente, di-
agnósticos

3 – buscar opções adequadas
4 – acompanhar a implantação 

da solução mais apropriada
5 – despertar para novas opor-

tunidades e

6 – enxergar ameaças à empre-
sa-cliente.

Consultoria não é assessoria. 
Que são serviços de apoio à imple-
mentação das decisões já tomadas 
pelos gestores da empresa-cliente: 
pública, privada, terceiro setor…, 
seguindo técnicas e instrumentos 
para o bom êxito da situação de-
sejada.

Consultoria não é auditoria. Que 
são serviços de avaliação externa 
independente para exame e análise 
da eficiência e eficácia dos siste-
mas de controle – contábil, finan-
ceiro, fiscal – de desempenho das 
atribuições, planos, metas, objeti-
vos e políticas definidas pelo Con-
selho de Administração/Consul-

tivo/ Diretoria.
Consultoria não é lobby.  Que são 

serviços sistemáticos para influen-
ciar o poder público e evidenciar a 
melhoria da imagem com todos os 
envolvidos na empresa cliente, in-
ternos e externos: governos, meios 
de comunicação, fornecedores, con-
sumidores…com vistas a alcançar 
políticas favoráveis à empresa, as-
sociação, sindicato, municípios… 
e impedir a adoção de ações desfa-
voráveis.

q   Luiz Affonso Romano
CEO do Laboratório da Consultoria 

e presidente da Associação Brasileira 
de Consultores (ABCO).
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Ataques deixam não só países, 
mas empresas vulneráveis

Ainda que deva ser vista com alguma cautela, não se 
deve deixar de dar importância à denúncia – chancelada 
pelo Ministério das Relações Exteriores da Rússia – de 
que o apagão na Venezuela foi causado por forças do ex-
terior, a partir do ataque virtual a equipamentos produzi-
dos por companhias da América do Norte.

Primeiro, porque não seria inédito um ataque desse 
tipo realizado por Estados Unidos e aliados (logo vem à 
mente o vírus Stuxnet, que afetou uma usina nuclear do 
Irã em 2010). Segundo, porque as ameaças e agressões 
do exterior têm tido papel central na crise venezuelana, 
em que o autoproclamado presidente padece de déficit de 
apoio popular.

Terceiro, porque aceitar cegamente versões vindas dos 
EUA não tem dado certo. A alegação de que caminhões 
de “ajuda humanitária” haviam sido queimadas pelos 
“maus” soldados de Maduro caiu por terra ao ser divul-
gado vídeo que mostra que o incêndio foi provocado (ai-
nda que involuntariamente) por partidários de Guaidó.

Mais importante é a lição que fica sobre as vulnera-
bilidades de países diante da guerra cibernética. Com as 
partes mais sensíveis dos equipamentos e com os pro-
gramas que os controlam feitos no exterior, a questão 
de segurança passa a ser prioritária. Não só por gover-
nos, mas também por empresas. Com a Indústria 4.0, e 
o mais recente Varejo 4.0, a possibilidade de sabotagem 
ou chantagem é crescente.

Orgulho de verdade?
A família de jatos E-Jets E2, da Embraer, foi a grande 

vencedora, na aviação comercial, da premiação da revis-
ta Aviation Week, ao receber o Grand Laureate.

“Este prêmio pertence a todos os 18 mil funcionários 
da Embraer. Precisamos, obviamente, reconhecer a gran-
deza de nossas equipes de engenharia, que trabalharam 
arduamente para superar todos os desafios durante o 
desenvolvimento do programa E2”, afirmou o diretor-
presidente da Embraer, Paulo Cesar de Souza e Silva – o 
mesmo que assinou a venda da companhia para a prob-
lemática Boeing.

Soluções sob medida
A Associação Brasileira dos Terminais Portuários 

(ABTP) discutirá uma das principais reivindicações da 
entidade na 25ª edição da Intermodal South America 
2019, em São Paulo, na próxima terça-feira. O modelo de 
gestão dos portos será tema de um dos painéis do evento.

De acordo com o diretor presidente da ABTP, Jesualdo 
Silva, é o momento de reforçar a necessidade de um setor 
mais ágil, eficiente e com plenas condições para atender 
as demandas do Brasil no comércio internacional.

O presidente do Conselho Deliberativo da ABTP, An-
tônio Carlos Sepúlveda, falará sobre a “Modernização do 
modelo de gestão dos portos”, título do painel que será 
realizado às 15h, durante a XXI Conferência Nacional 
de Logística (CNL), que integra a programação da In-
termodal.

A entidade entende que não há uma solução única que 
se aplicará a todos os portos. Em alguns casos, pode-se 
aplicar delegação, concessão em parte ou na totalidade 
ou até mesmo privatização. Entretanto, compreende que, 
em qualquer dos casos, é necessária a imediata descen-
tralização de funções nos termos da Portaria 574/2018 e 
profissionalização da gestão.

Lava Jato contra Guedes
Entre os discutíveis argumentos da Lava Jato para 

explicar a criação da fundação de R$ 2,5 bilhões, um é 
exceção: a grana não deveria ir para o fundo de direitos 
difusos porque os valores não chegam à sociedade, já que 
99,5% são contingenciados para pagar juros da dívida.

Rápidas
Jovens talentos da Matemática que ingressaram em 

universidades públicas já podem se inscrever na seleção 
de 2019 da Bolsa Instituto TIM – Obmep. O apoio é con-
cedido, anualmente, a 50 estudantes no primeiro ano de 
graduação, desde que tenham conquistado medalhas de 
ouro, prata ou bronze em alguma edição da Olimpíada 
Brasileira de Matemática. Inscrições até 26 de março 
no site bolsatim.obmep.org.br *** O advogado Paulo 
Parente Marques Mendes, sócio do escritório Di Blasi, 
Parente e Associados, participa da mesa de abertura do 
XIX Congresso Internacional da Propriedade Intelectual 
– ASPI 2019, nesta segunda, em São Paulo *** A Secre-
taria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro realiza neste 
sábado o Dia D da campanha “Atitude contra o Mos-
quito”, para combater o Aedes aegypti, transmissor da 
dengue, zika e chikungunya. As ações, em parceria com 
as prefeituras, acontecem em Duque de Caxias, na Praça 
do Pacificador, e em Madureira, na Praça do Patriarca, 
entre 8h e 12h.

ASSOM – ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DE MARINHA
CNPJ: 35.792.555/0001-06

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
O Presidente da ASSOM – Associação dos Oficiais de Marinha, no uso das 
atribuições que lhe conferem os Art. 26 e 27 do Estatuto Social, convoca 
seus associados a comparecerem a AGE, a realizar-se em 26 de março de 
2019, sito na Av. Presidente Vargas, 482 – sala 318 – Centro – Rio de 
Janei-ro – RJ, em 1ª convocação, às 13:00h., com ½+1 dos sócios 
presentes, em 2ª as 13:30h., com 1/3 dos sócios presentes, e em 3ª e 
última convocação, às 14:00h., com qualquer número de sócios 
presentes, para deliberarem sobre a seguinte pauta: 1 – Aprovação de 
relatório sobre a atual situação da entidade e deliberação sobre sua 
continuidade; 2 – Admissão de novos associados; 3 – Renúncia coletiva da 
Diretoria e Conselho Fiscal 4 – Eleição de nova diretoria; 5 – Mudança de 
endereço da entidade. RJ, 16/03/2019.

JACQUIE LEVY
PRESIDENTE

EMDA ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA.
CNPJ. 09.178.763/0001-00

Aviso aos Sócios Quotistas: Acham-se à disposição dos senhores sócios, 
na Rua Sete de Setembro, 55 - sala 1901, Centro/RJ., os documentos de 
que trata o Art. 1078 do Código Civil Brasileiro, relativos ao exercício social 
encerrado em 31 de dezembro de 2018. Rio de Janeiro, 13 de março de 
2019. As.) Jean Charles David Bernheim - Sócio Administrador.

Será o começo do adeus às armas?
Senador quer 
revogar decreto 
presidencial 

que facilita 

posse e porte

Por acreditar que os dois 
jovens assassinos, autores 
dos disparos que mataram 
estudantes e funcionários 
da escola Escola Estadu-
al Raul Brasil, em Suzano 
(SP), foram influenciados 
pela política de defesa das 
armas promovida pelo pre-
sidente Bolsonaro, o sena-
dor Humberto Costa (PT-
PE) pediu a revogação do 
decreto do presidente da 
República que facilita a 
posse de armas de fogo, as-
sinado no dia 15 de janeiro 
deste ano. O texto do decre-
to permite aos cidadãos re-
sidentes em área urbana ou 

rural manter arma de fogo 
em casa, desde que cumpri-
dos os requisitos definidos 
pela Polícia Federal.

“A própria opinião pública 
já deixou claro que não con-
corda com a liberalização do 
uso das armas e nós devemos 
nos debruçar seriamente me-
nos em factoides, como de-
cretos e pacotes anticrime, e 
mais em ações substantivas 
e consistentes que nos ofere-
çam soluções mais duradou-
ras e efetivas no combate a 
essa chaga social que ceifa 
tantas vidas e faz sangrar a 
família brasileira”, disse ele 
em Plenário.

Discurso de ódio

Depois de condenar a cha-
cina, o senador afirmou que 
“não há como nós não enxer-
garmos nesses dois jovens, 
um deles, pelo menos, defen-
sor e apoiador de Bolsonaro 
nas redes sociais, as digitais 
do discurso de ódio propa-
gado permanentemente pelo 

Humberto Costa: ‘Segurança pública é um  
monopólio constitucional do Estado’

presidente não só no período 
de campanha, mas também 
no exercício do cargo para 
o qual foi eleito. Bolsonaro 
e os que agem como ele in-
fluenciam autores de tragé-
dias como essa.”

O senador disse que não 
é escoando mais armas para 
a sociedade que o Brasil vai 
conter os homicídios e redu-

zir a violência. “A seguran-
ça pública é um monopólio 
constitucional do Estado. 
Ela não pode ser terceiriza-
da, ninguém pode oferecer 
ao cidadão a ideia de que 
ele possa ter uma arma e sair 
por aí fazendo justiça pelas 
próprias mãos, que ele sai 
resolvendo suas diferenças 
na troca de tiros”, ressaltou.

Secretário especial da Previdência: 'O projeto não tem gordura'
Capitalização 
foi deixada para 
um momento 
posterior, para 
evitar debate 
mais ácido

“O projeto não tem gor-
dura. Ele foi apresentado 
dentro do que nós achamos 
adequado, do que nós acha-
mos ideal para recuperar as 
finanças públicas do país”, 

disse o secretário especial 
de Previdência e Trabalho 
do Ministério da Economia, 
Rogério Marinho, ao defen-
der a proposta de reforma da 
Previdência no seminário “A 
Nova Economia Liberal”, 
na Fundação Getulio Vargas 
(FGV), no Rio de Janeiro.

Após ressaltar que seria a 
última janela de oportunidade 
que o país tem para não afetar 
direitos adquiridos, Marinho 
afirmou que, considerando as 
despesas primárias, o Brasil 
investe hoje 64% dos recur-
sos em assistência e previ-
dência. O secretário também 
minimizou eventuais indícios 
de dificuldades de aprovação 

do projeto. “Esse é um gover-
no novo, com um Congresso 
novo. Estão se conhecendo”. 
A Proposta de Emenda à 
Constituição (PEC) que tra-
ta da reforma da Previdência 
está na Câmara dos Deputa-
dos.

Capitalização

Marinho explicou que a 
discussão sobre o modelo 
de capitalização foi deixado 
para um momento posterior, 
para evitar um debate mais 
ácido. “Havia uma crítica 
reiterada de que a capitaliza-
ção pura poderia ensejar que 
as pessoas ficassem desco-

bertas". Ele também fez uma 
avaliação da situação dos 
devedores da Previdência. 
Segundo ele, de R$ 2,2 tri-
lhões de dívidas ativa, apro-
ximadamente um quarto se 
relaciona com a Previdência.

“Um terço dessa dívida 
está ajuizada, o que pode le-
var à recuperação de cerca de 
R$ 7 bilhões ou R$ 8 bilhões 
por ano, dependendo do trâ-
mite judicial. Outro terço é 
impagável. São de empresas 
que já faliram e não têm con-
dições de pagar. O terço que 
permanece são de processos 
em vias de judicialização ou 
envolvem dívidas menores, 
inferiores a R$ 25 mil”, disse.

Pedidos para ações 
na Justiça Eleitoral

O procurador da força-ta-
refa da Operação Lava Jato 
Deltan Dallagnol disse nes-
ta sexta-feira que a 13ª Vara 
Federal em Curitiba come-
çou a receber pedidos de ad-
vogados de investigados na 
operação para que os proces-
sos sejam enviados à Justiça 
Eleitoral, conforme decisão 
proferida pelo Supremo Tri-
bunal Federal (STF). Os pe-
didos serão encaminhas aos 
juízes Luiz Antonio Bonat e 
Gabriela Hardt, relatores de 
processos oriundos da Lava 
Jato.

Geddel aciona  
Casa Civil

O ex-subchefe de assun-
tos jurídicos da Casa Civil, 
Gustavo do Vale Rocha, 
testemunhou em juízo nesta 
sexta-feira ter participado 
de uma reunião, em 2016, 
com o então ministro-chefe 
da Casa Civil, Eliseu Padi-
lha, e o ainda ministro-che-
fe da Secretaria de Gover-
no, Geddel Vieira Lima, na 
qual se discutiu o processo 
de liberação da construção 
de um prédio em Salvador. 
O caso culminou com a 
saída de Geddel do gover-
no, em novembro de 2016, 

após o ministro da Cultura 
à época, Marcelo Calero, 
acusá-lo de fazer pressão 
pela liberação do empreen-
dimento.

IGP-10: inflação de 
1,4% em fevereiro

Índice que mede o varejo 
cresceu de 0,38% em feve-
reiro para 0,48% em março.

O Índice Geral de Pre-
ços-10 (IGP-10) registrou 
taxa de 1,4% em março 
deste ano, depois de uma 
inflação de 0,4% no mês 
anterior, segundo dados 
divulgados pela Fundação 
Getulio Vargas. Com o 

resultado de março, o in-
dicador acumula taxas de 
1,54% no ano e de 7,99% 
em 12 meses. A alta foi 
provocada principalmente 
pelos preços no atacado, 
medidos pelo Índice de 
Preços ao Produtor Amplo, 
que passou de 0,4% em 
fevereiro para 1,93% em 
março. O Índice de Preços 
ao Consumidor (IPC), que 
mede o varejo, cresceu de 
0,38% em fevereiro para 
0,48% em março. Por ou-
tro lado, o Índice Nacional 
de Custo da Construção re-
cuou de 0,41% em feverei-
ro para 0,07% em março.
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MRS LOGÍSTICA S.A.
CNPJ/MF nº 01.417.222/0001-77   -   NIRE nº 33.300.163.565

Companhia Aberta   -   Registro CVM nº 01794-9
Extrato da Ata da Reunião do Conselho de Administração da MRS LOGÍSTICA S/A realizada às 10:00 horas 
do dia 22 de fevereiro de 2019. LOCAL: na sede social da MRS Logística S.A. (“Companhia”) localizada na Praia 
de Botafogo, nº 228, sala 1.201-E, Botafogo, na cidade e Estado do Rio de Janeiro. PRESENÇA: com a maioria 
dos seus membros, a saber: Alejandro Daniel Laiño, Carlos Eduardo Rispoli Quartieri, Carlos Hector Rezzonico, 
Elder Rapachi, Fernando César Paim, Giane Luza Zimmer Freitas, Luis Fernando Barbosa Martinez, Pedro Gutem-
berg Quariguasi Netto e Sonia Zagury. CONVOCAÇÃO: na forma do Estatuto Social da Companhia. MESA: Luis 
Fernando Barbosa Martinez, Presidente. DELIBERAÇÕES: o Conselho deliberou, por unanimidade de votos, (A) 
aprovar, nos termos do art. 59, §1º da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das So-
ciedades por Ações”) e do artigo 16, item “h” do Estatuto Social, a realização da 9ª (nona) emissão de debêntures 
simples, não conversíveis em ações, em até duas séries, da espécie quirografária, no valor de R$500.000.000,00 
(quinhentos milhões de reais) (“Emissão” e “Debêntures”, respectivamente), a qual será objeto de distribuição pú-
blica com esforços restritos de colocação, nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 476, de 
16 de janeiro de 2009, conforme alterada (”CVM”, “Instrução CVM 476” e “Oferta”, respectivamente), nos termos da 
“Escritura Particular da 9ª (Nona) Emissão de Debêntures Não Conversíveis em Ações, em até Duas Séries, da 
Espécie Quirografária, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Colocação, da MRS Logística S.A.” 
(“Escritura de Emissão”), a ser ainda negociada e celebrada; (B) aprovar a contratação de instituição(ões) 
integrante(s) do sistema de distribuição de valores mobiliários para a realização da Oferta (“Coordenadores”), me-
diante a celebração do Contrato de Distribuição, a ser firmado entre a Companhia e os Coordenadores; (C) aprovar 
as seguintes principais características, termos e condições da Oferta, da Emissão e das Debêntures: (i) Número da 
Emissão: as Debêntures representam a 9ª (nona) emissão de debêntures para distribuição pública com esforços 
restritos de colocação da Companhia; (ii) Número de Séries: a Emissão será realizada em até duas séries (“Primei-
ra Série” e “Segunda Série”); (iii) Valor Total da Emissão: o valor total da Emissão será de R$ 500.000.000,00 
(quinhentos milhões de reais), na Data de Emissão (abaixo definido); (iv) Quantidade de Debêntures: serão emiti-
das 50.000 (cinquenta mil) Debêntures; (v) Data de Emissão: para todos os fins e efeitos legais, a data de emissão 
das Debêntures será aquela prevista na Escritura (“Data de Emissão”); (vi) Valor Nominal Unitário: o valor nominal 
unitário das Debêntures será de R$10.000,00 (dez mil reais), na Data de Emissão (“Valor Nominal Unitário”); (vii) 
Forma e Comprovação de Titularidade: as Debêntures serão emitidas na forma nominativa e escritural, sem a 
emissão de cautelas ou certificados; (viii) Conversibilidade e Permutabilidade: as Debêntures serão simples, não 
conversíveis em ações de emissão da Companhia, nem permutáveis em ações de outras sociedades ou por outros 
valores mobiliários de qualquer natureza; (ix) Prazo e Data de Vencimento: o vencimento das Debêntures ocorrerá 
em, no mínimo, 5 (cinco) anos para as Debêntures da Primeira e Segunda Séries, contados da Data de Emissão, 
ressalvadas, para as duas séries, as hipóteses previstas na Escritura de Emissão, inclusive de ocorrência de um 
Evento de Vencimento Antecipado (abaixo definido) de quaisquer das obrigações decorrentes da Escritura de Emis-
são; (x) Prazo de Subscrição: as Debêntures serão subscritas, a qualquer tempo dentro do prazo de distribuição 
das Debêntures, conforme o disposto na Escritura de Emissão; (xi) Forma de Subscrição: as Debêntures serão 
subscritas de acordo com os procedimentos da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”); (xii) Espécie: as Debêntures 
serão da espécie quirografária, nos termos do artigo 58 da Lei das Sociedades por Ações; (xiii) Garantia: as De-
bêntures não contarão com nenhum tipo de garantia; (xiv) Colocação e Procedimento de Distribuição das De-
bêntures da Primeira Série e da Segunda Série: as Debêntures da Primeira Série e da Segunda Série serão ob-
jeto de distribuição pública com esforços restritos de colocação, sob regime de garantia firme de colocação, tendo 
como público alvo investidores profissionais, que correspondem àqueles definidos no art. 9º-A da Instrução CVM nº 
539, de 13 de novembro de 2013, conforme alterada (“Investidores Profissionais”); (xv) Plano de Colocação: o 
plano de colocação seguirá o procedimento descrito na Instrução CVM 476, conforme previsto no Contrato de Dis-
tribuição e, para tanto, as Debêntures deverão ser colocadas exclusivamente junto a Investidores Profissionais, 
sendo certo que poderão ser acessados até 75 (setenta e cinco) Investidores Profissionais e as Debêntures serão 
destinadas exclusivamente à subscrição por, no máximo, 50 (cinquenta) Investidores Profissionais, observado o 
estabelecido no artigo 3º da Instrução CVM 476, bem como os termos e condições do Contrato de Distribuição; (xvi) 
Registro para Distribuição e Negociação: as Debêntures serão registradas para (a) distribuição primária por 
meio do MDA – Módulo de Distribuição de Ativos, administrado e operacionalizado pela B3, sendo a distribuição 
das Debêntures liquidada financeiramente por meio da B3; e (b) negociação no mercado secundário por meio do 
CETIP21 – Títulos e Valores Mobiliários, administrado e operacionalizado pela B3, sendo a distribuição e as nego-
ciações liquidadas financeiramente e as Debêntures custodiadas eletronicamente na B3; (xvii) Preço de Subscri-
ção: o preço de subscrição das Debêntures será o Valor Nominal Unitário ou, caso a subscrição ocorra após a 
primeira data de subscrição e integralização das debêntures da respectiva série de Debêntures (“Primeira Data de 
Integralização”), será o Valor Nominal Unitário acrescido da remuneração da respectiva série calculada desde a 
Primeira Data de Integralização das Debêntures da Primeira Série ou da Primeira Data de Integralização das De-
bêntures da Segunda Série, conforme o caso; (xviii) Forma de Integralização das Debêntures da Primeira Série 
e da Segunda Série: as Debêntures da Primeira Série e da Segunda Série serão integralizadas à vista, no ato de 
subscrição, sendo todas as Debêntures da Primeira Série e da Segunda Série integralizadas em moeda corrente 
nacional, pelo Valor Nominal Unitário, na Primeira Data de Integralização, ou, nas datas de integralização posterio-
res à Primeira Data de Integralização, pelo Valor Nominal Unitário, acrescido da remuneração calculada de forma 
exponencial pro rata temporis desde a primeira Data de Integralização até a data de sua efetiva integralização, de 
acordo com as normas de B3, conforme aplicável; (xix) Procedimento de Bookbuilding: será adotado o procedi-
mento de coleta de intenções de investimento, organizado pelo Coordenador e acompanhado pela Companhia, sem 
recebimento de reservas, sem lotes mínimos ou máximos, nos termos do Contrato de Distribuição, para verificação 
do interesse de investimento nas Debêntures, de forma a definir, de comum acordo com a Companhia: (a) a emissão 
ou não de uma ou mais séries da Emissão; (b) a quantidade de Debêntures a ser alocada em cada série da Emis-
são, por meio do sistema de vasos comunicantes; e (c) a taxa final a ser utilizada para apuração dos juros remune-
ratórios das Debêntures da Primeira Série e da Segunda Série. O resultado do procedimento de bookbuilding será 
ratificado por meio de aditamento à Escritura de Emissão. Todas as Debêntures serão subscritas no mercado pri-
mário por seu valor nominal unitário. O valor nominal unitário poderá, desde que em comum acordo com a emisso-
ra, contar com ágio ou deságio, conforme apurado no procedimento de coleta de intenções de investimento reali-
zado junto aos potenciais investidores. Caso, durante o procedimento de colocação das Debêntures o Coordenador 
Líder conceda deságio no Preço de Integralização das Debêntures, o montante equivalente a tal deságio deverá 
ser deduzido do montante a ser pago pela Emissora a título de Comissionamento; (xx) Atualização do Valor No-
minal Unitário: o Valor Nominal Unitário das Debêntures da Primeira Série será atualizado pela variação acumu-
lada do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (“IPCA”), apurado e divulgado mensalmente pelo Institu-
to Brasileiro de Geografia e Estatística (“IBGE”), desde a primeira data de integralização ou da última data de 
amortização até a data de amortização subsequente ou até a respectiva data de vencimento das Debêntures, 
conforme o caso (“Atualização Monetária”), sendo o produto da Atualização Monetária automaticamente incorpora-
do ao Valor Nominal Unitário ou ao saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures, conforme o caso (“Valor No-
minal Atualizado”) e o Valor Nominal Unitário das Debêntures da Segunda Série não sofrerá atualização Monetária; 
(xxi) Remuneração: (a) Primeira Série: sobre o Valor Nominal Unitário ou sobre o saldo do Valor Nominal Unitário
Atualizado, conforme aplicável, das Debêntures da Primeira Série incidirão juros remuneratórios correspondentes a
um determinado percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis, a ser definido no Procedimen-
to de Bookbuiding, estando tal percentual limitado a uma taxa máxima de 10 (dez) pontos base ao ano, base 252
(duzentos e cinquenta e dois) dias úteis, acrescida exponencialmente ao equivalente à média aritmética das taxas
anuais aplicáveis às Notas do Tesouro Nacional - Série B, com vencimento em 15 de agosto de 2024, divulgadas
pela ANBIMA em sua página na internet no 3º (terceiro), no 4º (quarto) e no 5º (quinto) dias úteis anteriores à data
de realização do procedimento de bookbuilding (excluindo-se a data de realização do procedimento de bookbuilding
no cômputo de dias) (“Juros Remuneratórios da Primeira Série” e em conjunto com a Atualização Monetária, “Re-
muneração da Primeira Série”); e (b) Segunda Série: sobre o Valor Nominal Unitário ou sobre o saldo do Valor No-
minal Unitário, conforme aplicável, das Debêntures da Segunda Série incidirão juros remuneratórios corresponden-
tes a determinado percentual ao ano da Taxa DI, a ser definido no Procedimento de Bookbuilding, estando limitado
a, no máximo, 108% ao ano da variação acumulada das taxas médias diárias dos Depósitos Interfinanceiros - DI
de um dia, “extra grupo”, calculada e divulgada pela B3, no informativo diário disponível em página na internet
(http://www.cetip.com.br), calculados de forma exponencial e cumulativa pro rata temporis por Dias Úteis decorri-
dos, desde a primeira Data de Integralização ou a Data de Pagamento da Remuneração da Segunda Série imedia-
tamente anterior, conforme o caso, até a data do efetivo pagamento (“Taxa DI” e “Remuneração da Segunda Sé-
rie”); (xxii) Pagamento da Remuneração: (a) Primeira Série: a Remuneração da Primeira Série será paga
semestralmente, sendo que o primeiro pagamento será devido a partir do 1º (primeiro) ano contado da Data de
Emissão, conforme cronograma a ser previsto na Escritura de Emissão; e (b) Segunda Série: a Remuneração da
Segunda Série será paga semestralmente, sendo que o primeiro pagamento será devido a partir do 1º (primeiro)
ano contado da Data de Emissão, conforme cronograma a ser previsto na Escritura de Emissão; (xxiii) Local de
Pagamento: os pagamentos a que fazem jus as Debêntures serão efetuados (a) utilizando-se os procedimentos
adotados pela B3; ou (b) na hipótese de as Debêntures não estarem vinculadas à B3, (1) na sede da Companhia
ou, conforme o caso, (2) pelo escriturador mandatário contratado no âmbito da Emissão; (xxiv) Repactuação
Programada: não haverá repactuação programada das Debêntures; (xxv) Amortização Programada: (a) Primei-
ra Série: o Valor Nominal Unitário das Debêntures da Primeira Série será amortizado em 1 (uma) parcela, na data
de vencimento prevista na Escritura de Emissão; e (b) Segunda Série: o Valor Nominal Unitário das Debêntures da
Segunda Série será amortizado em 2 (duas) parcelas, ao final do 4º (quarto) ano contado da Data de Emissão
(inclusive) e na data de vencimento prevista na Escritura de Emissão, observados os percentuais indicados na Es-
critura de Emissão; (xxvi) Aquisição Antecipada Facultativa: a Companhia poderá, a qualquer momento, adquirir
no mercado as Debêntures em circulação, por preço não superior ao Valor Nominal Unitário, ou saldo do Valor No-
minal Unitário, conforme o caso, devendo tal fato constar do relatório da administração e das demonstrações finan-
ceiras, ou por preço superior ao respectivo Valor Nominal Unitário, ou saldo do Valor Nominal Unitário, conforme o
caso, desde que observadas as regras expedidas pela CVM, observado o disposto no parágrafo 3º do artigo 55 da
Lei das Sociedades por Ações e na regulamentação aplicável. As Debêntures adquiridas pela Companhia poderão, 
a qualquer tempo, por opção da Companhia, ser canceladas, permanecer em tesouraria ou ser novamente coloca-
das no mercado. As Debêntures adquiridas pela Companhia para permanência em tesouraria farão jus à Remune-
ração da Primeira Série ou Remuneração da Segunda Série, conforme o caso (“Aquisição Antecipada Facultativa”);
(xxvii) Resgate Antecipado Facultativo Total: desde que observadas as regras expedidas pela CVM, a Compa-
nhia poderá  a seu exclusivo critério e independentemente da vontade dos Debenturistas realizar, a partir do se-
gundo aniversário da Data de Emissão, o resgate antecipado da totalidade das Debêntures das respectivas séries,
ocasião em que, observados os termos e condições estabelecidos na Escritura de Emissão, os debenturistas farão 
jus a pagamento: (a) do Valor Nominal Unitário, acrescido da remuneração das respectivas séries, e (b) de prêmio
de resgate antecipado facultativo total; (xxviii) Amortização Extraordinária Facultativa: desde que observadas
as regras expedidas pela CVM, a Companhia poderá a seu exclusivo critério e independentemente da vontade dos 
Debenturistas realizar, a partir do segundo aniversário da Data de Emissão, a amortização extraordinária facultati-
va do Valor Nominal Unitário das Debêntures das respectivas séries, limitada a 98%, que deverá abranger, propor-
cionalmente, todas as Debêntures das respectivas séries da Emissão, ocasião em que, observados os termos e
condições estabelecidos na Escritura de Emissão, os debenturistas farão jus ao pagamento de: (a) parcela do Valor
Nominal Unitário, acrescida da remuneração das respectivas séries, e (b) de prêmio de amortização extraordinária
facultativa; (xxix) Oferta de Resgate Antecipado: desde que observadas as regras expedidas pela CVM, a Com-
panhia poderá, a seu exclusivo critério, realizar, a qualquer tempo, oferta de resgate antecipado, total ou parcial, das 
Debêntures, conforme definido pela Companhia, com o consequente cancelamento de tais Debêntures, que será
endereçada a todos os Debenturistas das respectivas séries, sem distinção, assegurada a igualdade de condições
a todos os Debenturistas das respectivas séries, para aceitar o resgate antecipado das Debêntures de que forem
titulares, de acordo com os termos e condições previstos na Escritura de Emissão; (xxx) Vencimento Antecipado: 
todas as obrigações da Companhia que constarão da Escritura de Emissão poderão ser consideradas antecipada-
mente vencidas e imediatamente exigíveis na ocorrência dos eventos de vencimento antecipado a serem detalha-
damente descritos na referida Escritura de Emissão, conforme procedimentos lá descritos, os quais serão definidos
pela Diretoria da Companhia (“Eventos de Vencimento Antecipado”); (xxxi) Destinação dos Recursos: os recur-
sos líquidos captados por meio da Oferta serão utilizados pela Companhia para investimentos e/ou reembolso de
gastos, reforço do seu capital de giro e/ou alongamento do perfil de sua dívida; (xxxii) Demais características: as
demais características da Oferta, da Emissão e das Debêntures encontrar-se-ão descritas na Escritura de Emis-
são; (D) autorizar a Diretoria, observadas as disposições legais, a: (i) contratar o(s) Coordenador(es) para inter-
mediar a Oferta; (ii) contratar os demais prestadores de serviços inerentes à Emissão, à Oferta e às Debêntures,
incluindo, mas não se limitando, ao escriturador mandatário, ao banco liquidante, ao agente fiduciário, aos asses-
sores legais, à agência de classificação de risco, à agência de publicidade, aos auditores independentes, à B3,
entre outros; (iii) praticar todos os atos necessários para efetivar as deliberações aqui consubstanciadas e celebrar 
todos os documentos e praticar todos os atos necessários à efetivação da Emissão e da Oferta, incluindo, sem li-
mitação, a Escritura de Emissão, o Contrato de Distribuição, quaisquer outros instrumentos relacionados à Emis-
são, à Oferta e às Debêntures e seus respectivos eventuais aditamentos, incluindo o aditamento à Escritura de
Emissão que irá ratificar o resultado do procedimento de bookbuilding, e a celebração da respectiva operação de
derivativo swap no valor total ou parcial da emissão, dentre outros; (iv) negociar e estabelecer os termos e condi-
ções finais dos documentos da Emissão, incluindo, sem limitação, as obrigações da Companhia, os Eventos de
Vencimento Antecipado, as declarações a serem prestadas pela Companhia, as condições para a realização de
resgate antecipado e os limites de endividamento (covenants financeiros) para a Companhia; e (E) ratificar todos
os atos relativos à Emissão, à Oferta e às Debêntures que tenham sido praticados anteriormente pela Diretoria da
Companhia. Certidão da JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – Nome: MRS Logística S/A
– Nire: 33.3.0016356-5 – Protocolo: 00-2019/136007-4 – 07/03/2019. Certifico o arquivamento em 08/03/2019 e o
registro sob o número: 00003539869 – Data: 08/03/2019. Bernardo F. S. Berwanger – Secretário Geral.

EMMANUEL BLOCH ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA.
CNPJ. 33.259.722/0001-14

Aviso aos Sócios Quotistas: Acham-se à disposição dos senhores sócios, 
na Rua Sete de Setembro, 55 - sala 1901, Centro/RJ., os documentos de 
que trata o Art. 1078 do Código Civil Brasileiro, relativos ao exercício social 
encerrado em 31 de dezembro de 2018. Rio de Janeiro, 13 de março de 
2019. As.) Jean Charles David Bernheim - Sócio Administrador.

CONCESSIONÁRIA ÁGUAS DE PARATY S/A.
CNPJ nº 19.080.515/0001-77 - NIRE 33.3.0030946-2

Aviso aos Acionistas. Comunicamos que se encontram à disposição dos 
Srs. Acionistas, na sede da sociedade à Rua Bem Te Vi, nº 0, Cabore, 
Parati, RJ, os documentos a que se refere o art. 133, da Lei nº 6.404/76, 
referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2018. Parati, 15/03/2019.
Leonardo das Chagas Righetto - Diretor; Luis Carlos Martins da Silva - Diretor

Dia Mundial do 
Teatro do Oprimido

Para celebrar o Dia Mun-
dial do Teatro do Oprimido, 
nesse sábado (16/3), o Cen-
tro de Teatro do Oprimido 
(CTO) abre as portas de seu 
casarão, na Lapa, para um 
grande evento cultural. A 
programação começa às 14h 
com exposição dos dez gru-
pos de Teatro do Oprimido 
que integram o projeto cir-
cuito Teatro d@ Oprimid@ 
patrocinado pela Petrobras. 
Em seguida, às 14h30 o GTO 
MareMoTO, formado por jo-
vens do Complexo da Maré, 
apresenta a peça de teatro-
Fórum “Cota pra vazá”. A 
obra mostra as dificuldades 
enfrentadas por jovens fave-
lados, geralmente negros, em 
permanecer na universidade, 
após acessá-la.

Após a apresentação, ha-
verá a roda de conversa “Me-
mória e Resistência”, com 
Geo Britto, Curinga do CTO 
e Claudia Rose, Coordenado-
ra do Museu da Maré, que na 
ocasião lançará o livro “Águas 
Cariocas: a Guanabara como 
natureza”, organizado pela 
equipe do Museu da Maré. 

Geo Britto se junta a He-
len Sarapeck, Olivar Bende-
lak e a atual equipe do CTO 
para falar sobre os desdobra-
mentos e desafios enfren-
tados pelo método após o 
falecimento de seu criador 
em 2009. Neste 16 de março, 
o CTO abrirá a ação “Boal 
- Teatro do Oprimido +10” 
como fio condutor das ações 
da instituição para 2019.

O evento será encerrado 
com um Sarau.

O Dia Mundial do Teatro 
do Oprimido foi instituído 
por praticantes do método 
ao redor do mundo como 
forma de homenagear o cria-
dor deste método teatral que 
mais cresce no planeta, Au-
gusto Boal, que aniversaria-
va dia 16 de março.

O Centro do Teatro do 
Oprimido fica na Av. Mem 
de Sá, 31, Lapa. Entrada 
franca.

Bloco da Harmonia 
faz seu Carnaval

Neste sábado, dia 16, os 
foliões da zona portuária co-
locarão o último bloco na rua 
em 2019. Trata-se do Bloco 
da Harmonia, que fará seu 
Carnaval a partir das 17h, 
na Praça Coronel Assunção 
(Harmonia), Gamboa, Zona 
Portuária do Rio.

O bloco é o último de um 
carnaval, no qual o poder pú-
blico dificultou ao máximo, 
desde a falta de apoio e pa-
trocínio até negar autoriza-
ção para os desfiles e even-
tos. Porém, este Carnaval foi 
10 x 0 para os blocos.

A folia de momo desse 
ano reuniu mais de 7 milhões 
de foliões no Rio de Janeiro e 
movimentou R$ 3,78 bilhões 
em receitas na economia da 
cidade. A informação é da 
própria Prefeitura do Rio 
que comemorou os números, 
considerados recordes. O ba-
lanço considera os dias entre 
a sexta-feira de Carnaval (1º) 
e o último fim de semana (9 e 
10), quando havia megablo-
cos desfilando na cidade.

A receita gerada para os 
setores de comércio e servi-
ços aumentou 26% em com-
paração com 2018. A cidade 
recebeu mais de 1,6 milhão 
de turistas, que ficaram no 
Rio durante uma média de 
sete a 11 dias.

No Brasil, o período de 
festas carnavalescas movi-
mentou cerca de R$ 9 bi-
lhões nesse ano. Esse dinhei-
ro foi gasto pelos foliões em 
alimentação, hospedagem, 
viagem e transporte. O valor 
é R$ 2,3 bilhões superior ao 
estimado pela CNC.

Nesse sábado, o folião vai 
fechar a festa de Momo, com 
um Microfone Aberto com 
falas do vereador Reimont 
(PT-RJ) e da pedagoga co-
munista do PCB-RJ, Marta 
Barçante, depois terá a apre-
sentação da bateria do Enxo-
ta Que Eu Vou e uma roda de 
samba ‘vermelha’.

O evento teve apoio dos 
Amigos da Cultura: Casa Por-
to, Fundição Progresso, Te 
Adoro Hotel, Circo Voador, 
De Maio Hotel E Teatro Rival.

Gigante chinesa de e-commerce 
Pinduoduo avança em receita 

Marcado, Carrefour 
depositará R$ 1 milhão 
para cuidar dos animais

O supermercado Carre-
four vai depositar R$ 1 mi-
lhão em fundo, criado pelo 
município de Osasco, para 
cuidados com animais. A 
medida acontece em Termo 
de Compromisso com o Mi-
nistério Público de São Pau-
lo, depois de um segurança 
agredir um cachorro den-
tro de um supermercado da 
rede, em novembro de 2018.

De acordo com o acordo, 
R$ 500 mil serão usados ex-
clusivamente para a esteri-
lização de cães e gatos; R$ 
350 mil para a compra de 
medicamentos para animais 
do Hospital Municipal Ve-

terinário ou que estejam no 
canil municipal; e os outros 
R$ 150 mil vão para aquisi-
ção e entrega de rações para 
associações, ONGs e outras 
entidades destinadas ao cui-
dado de animais em Osasco.

Em caso de descumpri-
mento, a empresa pagará 
multa de R$ 1 mil por dia de 
atraso. Já o município será 
alvo de investigação por ato 
de improbidade administrati-
va caso não atenda ao deter-
minado pelo termo. A fiscali-
zação do acordo ficará a car-
go da Promotoria de Justiça. 
Com informações da Asses-
soria de Imprensa do MP-SP.

A gigante de comércio 
eletrônico social da China 
Pinduoduo registrou  forte 
crescimento de receita em 
2018 em relação ao crescen-
te interesse dos consumido-
res chineses por compras 
online.

A receita totalizou 13,12 
bilhões de iuanes (US$ 1,9 
bilhão) no ano passado, au-
mento de 652% em relação 
ao ano anterior, de acordo 
com seu último relatório fi-
nanceiro, segundo apurou a 
agência Xinhua.

Os serviços de marketing 
online destacaram-se como 
o maior contribuinte da re-
ceita, que cresceu 852% em 
termos anuais para 11,5 bi-
lhões de iuanes. Seu volume 
bruto de mercadorias no ano 
passado foi de 471,6 bilhões 
de iuanes, 234% ante 2017, 
segundo dados do relatório.

Descrevendo 2018 como 
um ano marcante para a em-
presa, Huang Zheng, presi-
dente e CEO da Pinduoduo, 
atribuiu a forte expansão ao 
rápido crescimento em sua 

base anual de compradores 
ativos e quase o dobro do 
gasto anual por compradores 
ativos.

De 173,7 milhões de com-
pradores ativos, o comércio 
eletrônico atingiu a marca de 
418,5 milhões no ano passa-
do, com um gasto médio de 
1.126,9 iuanes, quase do-
brando o valor em 2017.

Graças ao crescente nú-
mero de consumidores e à 
frequência do consumo, a 
Pinduoduo movimentou 11,1 
bilhões de pedidos em 2018, 
um crescimento de 158% em 
relação a 2017.

Fundada em 2015, a Pin-
duoduo é conhecida por ofe-
recer ofertas de compras co-
letivas com grandes descon-
tos e conta com uma enorme 
base de consumidores em 
áreas rurais e pequenas cida-
des.

Huang disse que a empre-
sa será dedicada à inovação 
e fará progressos contínuos 
para satisfazer as necessida-
des em constante mudança 
dos consumidores.

Brasil tem 62,01 milhões  
de negativados

Dados apurados pelo In-
dicador de Inadimplência, da 
Confederação Nacional de 
Dirigentes Lojistas (CNDL) 
e do Serviço de Proteção ao 
Crédito (SPC Brasil), apon-
tam que mesmo com o cres-
cimento da ordem de 1,78% 
do número de consumidores 
negativados na comparação 
anual, o avanço foi o menor 
registrado desde dezembro 
de 2017.

Quanto ao número de 
dívidas, houve queda de 
1,01% em relação a feverei-
ro de 2018. Contudo, assim 
como registrado nos Indica-
dores de janeiro deste ano, o 
volume de pendências conti-
nua crescendo em dois seto-
res específicos: o de bancos, 
com avanço de 2,04%; e o de 
água e luz, com aumento de 
11,38%. Em contrapartida, 
comércio e comunicação re-
gistraram quedas de 6,91% e 
9,57%, respectivamente.

A economista-chefe do 
SPC Brasil, Marcela Kawau-
ti, destaca que o crescimento 
da inadimplência em menor 
ritmo no país se dá simul-
taneamente ao aumento da 
oferta de crédito, segundo 
dados do Banco Central. 
“Por muito tempo, o avanço 
da inadimplência foi miti-
gado pela oferta de crédito 
diminuída. Agora, a desace-
leração ocorre a despeito do 
crescimento das concessões, 
indicando um cenário me-
lhor para o mercado de cré-
dito”, explica a economista.

Mas o consumidor não 
pode se descuidar. Uma 
maior oferta de crédito no 
mercado pode ser tentadora, 
chegando a levar as pessoas 

a contrair dívidas que a le-
vem a negativação. Para não 
incorrer neste risco, Marcela 
Kawauti dá algumas dicas 
para uma boa gestão de fi-
nanças pessoais. “Tomar cré-
dito consciente e não movido 
por impulso; ter uma reserva 
financeira para lidar com im-
previstos; evitar opções com 
altas taxas de juros, como 
cartão de crédito e cheque 
especial; planejar seu orça-
mento atual e futuro para o 
pagamento de parcelas; e 
renegociar suas dívidas com 
seus credores são sugestões 
que podem fazer toda a di-
ferença para não incorrer na 
inadimplência”, aconselha 
Kawauti.

O mês de fevereiro fe-
chou com aproximadamente 
62,01 milhões de brasileiros 
negativados, o que repre-
senta 40,1% da população 
acima dos 18 anos. No Su-
deste, região que compre-
ende o maior contingente 
populacional, o número de 
negativados chegou a 26,63 
milhões ou 39,9% da popu-
lação adulta local. O con-
tingente também é grande 
no Nordeste, com 16,27 mi-
lhões de inadimplentes ou 
39,8% da população adulta. 
No Sul são 8,42 milhões de 
consumidores com CFP res-
trito ou 36,9% da população 
local - a menor entre as re-
giões. Já no Centro-Oeste, 
o volume de negativados é 
de 4,98 milhões, o que cor-
responde a 41,8% dos resi-
dentes da região. No Norte, 
os negativados somam 5,72 
milhões, sendo a maior pro-
porção adulta local, com 
46,9%.
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AVISO DE LEILÃO DT08.19
ALEXANDRO DA SILVA LACERDA, Leiloeiro Público, 
devidamente matriculado na JUCERJA sob o nº 103, no exercício 
de suas atribuições e por meio do Contrato nº 012/2012 do 
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS - 
DETRO/RJ e nos termos do artigo 328, da Lei nº 9.503, de 23 
de setembro de 1997, e Portaria DETRO nº 1267 de 27 de julho 
de 2016, TORNA PÚBLICO o presente Aviso, e FAZ SABER que 
levará a leilão presencial e online no dia 29 de Março de 2019 às 
10:00 horas veículos classificados como recuperáveis e no mesmo 
dia 29  de Março de 2019, somente na modalidade presencial, 
veículos classificados como irrecuperáveis, imediatamente após o 
encerramento do leilão de veículos recuperáveis, tendo como local 
da realização do leilão: CLUBE DE ENGENHARIA – Av. Rio Branco, 
124, 18º andar – Centro/RJ. Ficando cientes todos os proprietários, 
agentes financeiros, arrendatários, entidades credoras ou aquelas 
que tenham se sub-rogados nos direitos dos veículos, assim como 
daqueles apregoados e não vendidos, arrematados e não pagos 
nos leilões: DT16.18, DT17.18, DT18.18, DT19.18, DT20.18, 
DT21.18, DT22.18, DT23.18, DT24.18, DT25.18, DT26.18, 
DT27.18, DT28.18, DT29.18, DT30.18, DT31.18, DT33.18, 
DT34.18, DT35.18, DT36.18, DT37.18, DT38.18, DT39.18, 
DT40.18 DT41.18, DT42.18, DT43.18, DT44.18, DT45.18, 
DT46.18, DT47.18, DT48.18, DT49.18 DT50.18, DT51.18, 
DT52.18, DT53.18, DT54.18, DT55.18, DT56.18, DT57.18, 
DT58.18, DT01.19, DT02.19 DT03.19, DT04.19, DT05.19, 
DT06.19 e DT07.19 devidamente publicados nos DOERJ dos 
dias, 23/03/2018 N°055, 26/03/2018 N°056, 03/04/2018 N°060, 
10/04/2018 N°065, 13/04/2018 N°068 24/04/2018 N°074, 
26/04/2018 N°076, 27/04/2018 N°077, 27/04/2018 N°077, 
04/05/2018 Nº080, 11/05/2018 Nº085, 18/05/2018 Nº090, 
23/05/2018 Nº093, 30/05/2018 Nº098, 04/06/2018 Nº099, 
08/06/2018 Nº103, 19/06/2018 Nº110, 19/06/2018 Nº110, 
27/06/2018 Nº115, 27/06/2018 Nº115, 27/06/2018 Nº115, 
09/07/2018 Nº122, 09/07/2018 Nº122, 20/07/2018 N°131, 
30/07/2018 N°137, 30/07/2018 N°137, 03/08/2018 Nº141, 
10/08/2018 Nº146, 16/08/2018 N°150, 23/08/2018 N°155, 
24/08/2018 N°156, 24/08/2018 N°156, 08/10/2018 N°186 
11/10/2018 Nº189, 18/10/2018 N°193, 26/10/2018 N°199, 
29/10/2018 N°200, 05/11/2018 N°204, 07/11/2018, N°206 
09/11/2018, N°211 14/11/2019, N°211 14/11/2018, 05/12/2018 
N°224, 21/12/2018 N°236, 26/12/2018 N°237 e 31/12/2018 N°240. 
Os veículos se encontram acautelados no(s) depósito(s) BARRA 
DO PIRAI - RJ, BR 393, KM 43, SANTO ANTONIO (TREVO DA 
SAIDA 252), MACAE – Rua Gilmar de Oliveira dos Santos SN 
Quadra L Lote 1B - Cabiúnas ARARUAMA - RJ, Rua Ana Nery, 
589, Itatiquara Estrada Rio Bonito - Araruama, BARRA MANSA 
- RJ, AV. PRESIDENTE KENNEDY, 2420, ANO BOM (, 2440 e 
2450), ARMACAO DOS BUZIOS - RJ, Av. José Bento Ribeiro 
Dantas, 4448, Manguinhos (Lj 01), NOVA FRIBURGO - RJ, 
Estrada Vereador Eugenio Guilherme Spitz, 135, Mury, NOVA 
FRIBURGO, NOVA FRIBURGO 2 – Rua Alexandre Bachini, 10, 
Córrego Dantas, CAMPO GRANDE – Av. Santa Cruz, 11.220 
Senador Vasconcelos – RJ, ENGENHO DA RAINHA – Estrada 
Adhemar Bebiano, 4910 Engenho da Rainha – RJ, MANILHA –
BR 101, Km 23, Manilha – Itaboraí, TANGUA - RJ, Rod. BR 101, 
KM 275, CHACARAS PINHÃO (LT 2 - QD 10), MESQUITA - RJ, 
Rua Cesário 870, Santo Elias, Mesquita, RECREIO - Rua Omar 
Bandeira Ramidan Sobrinho, 1 antiga servidão – Recreio – RJ.. 
CONDIÇÕES GERAIS: As informações sobre a visitação dos 
veículos, edital na íntegra, assim como o Termo de Condições do 
Leilão, completo, pode ser encontrado no site www.detro.rj.gov. 
br, ou ainda afixado nas dependências do órgão responsável pela 
venda ou no site do Leiloeiro www.alexandroleileiro.com. O Edital 
na íntegra contendo todos os veículos foi publicado no Diário 
Oficial – Poder Executivo no dia 27/02/2019. Rio, 15/03/2019.

AVISO DE LEILÃO DT07.19
ALEXANDRO DA SILVA LACERDA, Leiloeiro Público, 
devidamente matriculado na JUCERJA sob o nº 103, no exercício 
de suas atribuições e por meio do Contrato nº 012/2012 do 
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS - DETRO/
RJ e nos termos do artigo 328, da Lei nº 9.503, de 23 de setembro 
de 1997, e Portaria DETRO nº 1267 de 27 de julho de 2016, 
TORNA PÚBLICO o presente Aviso, e FAZ SABER que levará 
a leilão presencial e online no dia 02 de Abril de 2019 às 10:00 
horas veículos classificados como recuperáveis e no mesmo 
dia 02  de Abril de 2019, somente na modalidade presencial, 
veículos classificados como irrecuperáveis, imediatamente após o 
encerramento do leilão de veículos recuperáveis, tendo como local 
da realização do leilão: CLUBE DE ENGENHARIA – Av. Rio Branco, 
124, 18º andar – Centro/RJ. Ficando cientes todos os proprietários, 
agentes financeiros, arrendatários, entidades credoras ou aquelas 
que tenham se sub-rogados nos direitos dos veículos, assim como 
daqueles apregoados e não vendidos, arrematados e não pagos 
nos leilões: DT16.18, DT17.18, DT18.18, DT19.18, DT20.18, 
DT21.18, DT22.18, DT23.18, DT24.18, DT25.18, DT26.18, 
DT27.18, DT28.18, DT29.18, DT30.18, DT31.18, DT33.18, 
DT34.18, DT35.18, DT36.18, DT37.18, DT38.18, DT39.18, 
DT40.18 DT41.18,DT42.18, DT43.18, DT44.18, DT45.18, DT46.18, 
DT47.18, DT48.18, DT49.18 DT50.18, DT51.18, DT52.18, DT53.18, 
DT54.18, DT55.18, DT56.18, DT57.18, DT58.18, DT01.19, 
DT02.19 DT03.19, DT04.19, DT05.19 e DT06.19 devidamente 
publicados nos DOERJ dos dias, 23/03/2018, N°055, 26/03/2018 
N°056, 03/04/2018 N°060, 10/04/2018 N°065, 13/04/2018 
N°068 24/04/2018 N°074, 26/04/2018 N°076, 27/04/2018 
N°077, 27/04/2018 N°077, 04/05/2018 No080, 11/05/2018 
No085, 18/05/2018 No090, 23/05/2018 No093, 30/05/2018 
No098, 04/06/2018 No099, 08/06/2018 No103, 19/06/2018 
No110, 19/06/2018 No110, 27/06/2018 No115, 27/06/2018 
No115, 27/06/2018 No115, 09/07/2018 No122, 09/07/2018 
No122, 20/07/2018 N°131, 30/07/2018 N°137, 30/07/2018 
N°137, 03/08/2018 No141, 10/08/2018 No146, 16/08/2018 
N°150, 23/08/2018 N°155, 24/08/2018 N°156, 24/08/2018 
N°156, 08/10/2018 N°186 11/10/2018 No189, 18/10/2018 
N°193, 26/10/2018 N°199, 29/10/2018 N°200, 05/11/2018 
N°204, 07/11/2018, N°206 09/11/2018, N°211 14/11/2019, N°211 
14/11/2018, 05/12/2018 N°224, 21/12/2018 N°236, 26/12/2018 
N°237, 31/12/2018 N°240. Os veículos se encontram acautelados 
no(s) depósito(s) BARRA DO PIRAI - RJ, BR 393, KM 43, SANTO 
ANTONIO (TREVO DA SAIDA 252), MACAE – Rua Gilmar de 
Oliveira dos Santos SN Quadra L Lote 1B - Cabiúnas ARARUAMA 
- RJ, Rua Ana Nery, 589, Itatiquara Estrada Rio Bonito - Araruama, 
BARRA MANSA - RJ, AV. PRESIDENTE KENNEDY, 2420, ANO 
BOM (, 2440 e 2450), ARMACAO DOS BUZIOS - RJ, Av. José 
Bento Ribeiro Dantas, 4448, Manguinhos (Lj 01), NOVA FRIBURGO 
- RJ, Estrada Vereador Eugenio Guilherme Spitz, 135, Mury, NOVA 
FRIBURGO, NOVA FRIBURGO 2 – Rua Alexandre Bachini, 10, 
Córrego Dantas, CAMPO GRANDE – Av. Santa Cruz, 11.220 
Senador Vasconcelos – RJ, ENGENHO DA RAINHA – Estrada 
Adhemar Bebiano, 4910 Engenho da Rainha – RJ, MANILHA – 
BR 101, Km 23, Manilha – Itaboraí, TANGUA - RJ, Rod. BR 101, 
KM 275, CHACARAS PINHÃO (LT 2 - QD 10), MESQUITA - RJ, 
Rua Cesário 870, Santo Elias, Mesquita, RECREIO - Rua Omar 
Bandeira Ramidan Sobrinho, 1 antiga servidão – Recreio – RJ.. 
CONDIÇÕES GERAIS: As informações sobre a visitação dos 
veículos, edital na íntegra, assim como o Termo de Condições do 
Leilão, completo, pode ser encontrado no site www.detro.rj.gov.
br, ou ainda afixado nas dependências do órgão responsável pela 
venda ou no site do Leiloeiro www.alexandroleileiro.com. O Edital 
na íntegra contendo todos os veículos foi publicado no Diário Oficial 
– Poder Executivo no dia 01/03/2019. Rio, 15/03/2019.

A Argentina e o sucesso do 
seu vinho emblemático!

O filme O Boom varietal: o crescimento da Malbec ar-
gentina nos EUA, realizado por Sky Pinnick, foi um lon-
ga-metragem premiado no Oenovideo de 2013, um festi-
val anual totalmente devotado a imagens em fotografia e 
vídeo sobre o mundo do vinho, criado na França e com 
sedes itinerantes desde 1994. Talvez soe estranho para um 
brasileiro pensar que existem produções sobre este tema 
suficientes para uma competição anual, mas há países para 
os quais o vinho tem importância econômica e cultural 
significativas a fim de sustentar uma série de atividades 
paralelas que dialogam com este universo, pleno de histó-
rias e simbolismos.

O filme tratava do êxito dos vinhos argentinos da va-
rietal Malbec que chegavam ao mercado norte-america-
no, provocando curiosidade acerca de uma cepa francesa 
ofuscada pelas suas companheiras de corte bordalês – ou 
seja, a Malbec frequentemente participa em doses mí-
nimas do blend dos vinhos tintos de Bordeaux, que têm 
como protagonistas a Cabernet Sauvignon, a Merlot e a 
Cabernet Franc.

A exuberância em vários sentidos (cor, aroma, volume 
e paladar) dessa casta na versão argentina surpreendeu e 
encantou os norte-americanos, dentre outros, assim como 
já havia se dado no mercado brasileiro, em que este vinho 
tem significativa importância. A Malbec é uma variedade 
originária do sudoeste da França, mais especificamente 
da Denominação de Origem Cachos – região abaixo de 
Bordeaux e mais ao centro-sul – onde a casta não aparece 
como coadjuvante, pelo contrário, assina vinhos varietais.

Seja pelo seu papel secundário em Bordeaux, onde seus 
vinhedos foram sacrificados pela praga filoxera, ou por um 
desempenho qualitativo irregular em Cahors, onde os vi-
nhos são mais adstringentes e não imediatamente tão afá-
veis como os argentinos, o fato é que o tinto da Malbec 
argentina brilhou e chega a despertar curiosidade sobre esta 
casta em sua região de origem. Prova disso é que a Bodega 
Fabre-Montmayou, de propriedade francesa em Mendo-
za desde 1992, adquiriu recentemente terras na região de 
Cahors para incluir em seu portfólio Malbecs franceses.

Acabo de voltar de Mendoza e percebo que, a cada tem-
porada, desde a reconfiguração de sua produção centená-
ria nos anos 1990, até os nossos dias, muita coisa vem 
acontecendo em solo argentino: no direcionamento de sua 
produção, no consumo interno de vinhos pelos argentinos 
e outros países, na descoberta de outros terroirs que po-
dem dar mais elegância aos vinhos etc. Mas uma coisa é 
certa – a Malbec continua reinando absoluta como cepa 
de destaque nas produções de praticamente todas as bode-
gas. Como diz a reconhecida crítica de vinhos argentinos 
Elisabeth Checa, esta é a casta que posiciona os vinhos 
argentinos no mundo, uma vez que neste solo ela desen-
volve toda sua grandeza em termos de corpo, acidez e po-
tencial de envelhecimento. Especialmente em partes mais 
altas, com grande amplitude térmica, como no Valle de 
Uco, a Malbec mostra todo o seu esplendor.

A pesquisa por novos territórios para experiências com 
a Malbec e outras variedades tem tido lugar, embora a uva 
emblemática predomine, seguida da Cabernet Sauvignon, 
também muito plantada e utilizada como vinho varietal 
ou como corte com a Malbec. A Argentina tem um perfil 
curioso, que de certo modo destoa dos outros países latinos 
– a cultura de consumo do vinho esteve muito presente já 
na metade do século XX, quando suas taxas de consumo 
alcançavam algo próximo de 90l per capita! Ela se asse-
melhava a países europeus de ampla tradição vitivinícola. 
Se olharmos a arquitetura de Buenos Aires, seus cafés e há-
bitos de consumo, dá para se ter uma ideia de que a cultura 
europeia teve grande influência na capital portenha, espe-
cialmente nos períodos de glória econômica. Não podemos 
dizer, entretanto, que a qualidade do vinho acompanhasse o 
perfil europeu. O consumo era alto, mas o nível de qualida-
de era outro, e os preços dos produtos, também.

Seguindo o perfil dos países do Novo Mundo, a Argen-
tina reinventou sua vitivinicultura para produzir vinhos 
de melhor qualidade a fim de competir com aqueles que 
pertencem ao cardápio gourmet contemporâneo. Parale-
lamente a isso, a perda de poder aquisitivo do cidadão 
argentino fez com que o vinho bom ficasse mais caro e 
menos presente em suas mesas em termos de quantidade. 
Hoje a Argentina tem uma taxa em torno de 30l per capita 
–1/3 da taxa que vigorava nos anos 1970 – mas certamente 
o valor arrecadado por litro de vinho é bem mais alto em 
função do salto de qualidade e da orientação dos vinhos de 
alta gama ao mercado externo.

Boa parte das vinícolas estreladas exporta mais de 75% 
de sua produção para vários países, como EUA e Brasil, 
grandes consumidores de seus vinhos. Esse vigor produ-
tivo pode ser percebido nas transformações da paisagem 
de Mendoza, com impacto na cidade e no seu entorno, 
uma vez que recebe um forte enoturismo, muitos investi-
mentos estrangeiros em seu território (moeda mais fraca 
se torna um grande atrativo para aquisições enológicas) 
e um trânsito frequente do alto business gastronômico. O 
desenho impecável das fileiras de videiras tomadas por 
cachos de uvas, que povoam a grande região de Mendoza, 
a arquitetura glamourosa das bodegas, restaurantes com 
chefs estrelados enriquecem o verão de uma região de rara 
beleza, ao pé dos Andes e cheias de caminhos a descobrir.

A seguir, falarei das produções atuais de vinhos argenti-
nos, suas qualidades e características, bem como das atra-
ções enoturísticas e gastronômicas da região de Mendoza.

Para saber mais sobre cursos de vinhos e outros projetos: 
www.miriamaguiar.com.br

COOPERATIVA BANGU TAXI SERVICE LTDA. 
Rua Santa Cecília, no 5, Bangu, Rio de Janeiro, RJ - CEP: 21810-080 

CNPJ - 08.106.553/0001-35 (NIRE 334.0004731-1) 
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

Cooperativa de Motoristas Bangu Taxi Service Ltda, CNPJ: 08.106.553/0001-
35, representada neste ato por seu Diretor Presidente, convoca os seus 78 
cooperados no gozo de seus direitos sociais para reunirem-se em Assem-
bléia Geral Ordinária que será realizada em 29 de Março de 2019, na sua 
sede própria, situada na Rua Santa Cecília, no5, Bangu, Rio de Janeiro, 
RJ, CEP: 21810-080, com 1a convocação às 14 horas com a presença de 
2/3 dos cooperados, em 2a convocação às 15 horas com metade mais um 
dos cooperados e em 3a e última convocação às 16 horas com a presença 
mínima de 10 cooperados para deliberarem sobre a seguinte pauta abaixo: 
1. Prestação e Aprovação de contas do período de 01/01/2018 a 31/12/2018. 
2. Eleição da Comissão Eleitoral; (Art. 46 do ES) (3 membros) 3. Eleição 
para Conselho Fiscal (Art. 39 ES) (6 membros) – mandato de 01/04/2019 
a 31/03/2020 4. Eleição para Conselho de Ética (Art. 41 ES) (5 membros) – 
mandato de 01/04/2019 a 31/03/2020 5. Eleição do Conselho Deliberativo; 
(Art 43 ES) (8 membros) – mandato de 01/04/2019 a 31/03/2020 6. Aumento 
do pró-labore da Diretoria Executiva. 7. Inclusão e Exclusão de cooperados 
(atualização do quadro social). Rio de Janeiro, 14 de março de 2019. 

PEDRO HERVANO PINTO JUNIOR
Diretor Presidente. 

Teles lidera queixas de consumidores
As empresas de telecomu-

nicações voltaram a liderar, 
em 2018, o ranking das com-
panhias cujos serviços mais 
provocaram reclamações de 
consumidores. Segundo da-
dos da Secretaria Nacional 
do Consumidor (Senacon), 
do Ministério da Justiça e 
Segurança Pública, 40% das 
609.644 mil reclamações re-
gistradas no site www.con-
sumidor.gov.br são queixas 
contra o setor. Já nos Pro-
cons, o percentual de con-
testação contra o segmento 
atingiu 29%.

No site administrado pela 
Senacon, entre os que mais 
recebem reclamações estão 
bancos e financeiras (22%); 
empresas de gestão de ban-
cos de dados e cadastros de 
consumidores (10%); co-
mércio eletrônico (8,5%); 
transporte aéreo (4,7%); 
fabricantes de eletroeletrô-
nicos, produtos de telefonia 
e de informática (2,5%); 
empresas de intermediação 
de serviços (1,8%) e com-
panhias de energia elétrica, 
gás, água e esgoto (1,3%).

Entre junho de 2014, 
quando o site do consumi-
dor foi lançado, e dezembro 
de 2018, foram registradas 
mais de 1,5 milhão de recla-
mações. No mesmo período, 
mais de 1,1 milhão de usu-
ários e 478 empresas se ca-
dastraram no site. Em média, 
81% das queixas apresenta-
das foram resolvidas – con-
siderando apenas as opera-
doras de telecomunicações, 
este percentual sobe para 
90%. No geral, o prazo mé-

dio para as companhias res-
ponderem aos consumidores 
insatisfeitos é de 6,5 dias.

No geral, os problemas 
mais comuns envolvem 
consulta, coleta e repasse 
de dados pessoais ou finan-
ceiros sem autorização dos 
consumidores; cobrança in-
devida, incluindo a cobrança 
por serviços e produtos não 
adquiridos ou não informa-
dos previamente; demora na 
entrega de produtos; cálculo 
de juros sobre saldos deve-
dores; dificuldade para rece-
ber a devolução de valores, 
dentre outros.

Segundo o secretário Na-
cional do Consumidor, Lu-
ciano Timm, o setor de tele-
comunicações ocupa o topo 
do ranking de reclamações 
desde a criação do site, em 
2014. Segundo Timm, a pla-
taforma, pública e gratuita, 
vem se tornando conheci-
da pouco a pouco, atraindo 
cada vez mais consumidores 
que optam pela praticidade 
de usar um computador com 
acesso à rede mundial de 
computadores para registrar 
suas queixas sem precisar 
sair de casa ou do trabalho 
para ir pessoalmente a um 
Procon. Só entre 2017 e 
2018, o número de reclama-
ções registradas na platafor-
ma aumentou cerca de 30% 
- ao passo que o percentual 
de resolução de conflitos se 
manteve estável.

O principal objetivo do 
site, segundo Timm, é pro-
porcionar um canal de me-
diação de conflitos entre 
consumidores insatisfeitos e 

fornecedores de bens e servi-
ços com o propósito de con-
seguir que as reclamações 
cheguem aos tribunais de 
Justiça. “Vale a pena investir 
em soluções por outras vias 
que não a judicial”, disse.

De acordo com o secre-
tário, a Senacon procura 
elaborar políticas públicas a 
partir dos dados recolhidos 
dos Procons de todo o país 
e da plataforma consumidor.
gov.br. Em resposta a algu-
mas das queixas mais co-
muns no ano passado, a se-
cretaria deve enfatizar, neste 
ano, o estímulo à regulação 
do marketing por telefone e 
do crédito consignado, além 
da atualização da Lei do 
Serviço de Atendimento ao 
Consumidor.

Levantamento organiza-
do pela Zendesk apontou o 
comportamento e preferên-
cias do consumidor digital 
e revelou dificuldades para 
empresas de diferentes ta-
manhos, segmentos e locali-
dades atenderem às crescen-
tes expectativas do cliente. 
O estudo é resultado de uma 
pesquisa global, baseada em 
entrevistas e banco de dados 
de mais de 45 mil empresas 
clientes da Zendesk.

De acordo com o estudo, 
ao mesmo tempo em que 
bons serviços de atendimen-
to se sobrepõe à conveniên-
cia e à reputação das empre-
sas, quando as pessoas consi-
deram com qual companhia 
irão fazer negócio, há um 
movimento global de queda 
na satisfação dos consumi-
dores. Ao longo dos últimos 

cinco anos, a satisfação dos 
clientes caiu 2,2 pontos per-
centuais, de 94,6% em 2013, 
para 92,5% em 2018. Só no 
último ano, a queda foi de 
quase um ponto.

Já as empresas brasileiras 
lideram o ranking em enga-
jamento proativo - 85% dos 
agentes declararam fazer este 
tipo de abordagem, seguidos 
de Reino Unido e EUA, am-
bos com 68%. Ações proati-
vas são vistas com bons olhos 
pelos brasileiros: 73% dos 
entrevistados concordam em 
receber informações sobre as 
suas compras e 60% também 
disseram que aceitam receber 
alertas sobre possíveis pro-
blemas.

Entre os países pesquisa-
dos, cerca de 2/3 dos consu-
midores acham que não sa-
biam ou que não interagiram 
com softwares de respostas 
automáticas nos últimos seis 
meses, o que indica um baixo 
conhecimento sobre as tecno-
logias de inteligência artifi-
cial no atendimento ao clien-
te. Os brasileiros, entretanto, 
são uma exceção - quase 60% 
dos consumidores afirmaram 
que interagiram com os bots 
recentemente.

As expectativas dos clien-
tes continuam aumentando. 
Quase metade dos clientes 
entrevistados (46%) afirma-
ram ter expectativas maiores 
do que as que tinham há um 
ano. “Nós estamos vendo um 
aumento na distância entre o 
que os clientes esperam e o 
que as empresas podem en-
tregar”, disse Jeff Titterton, 
CMO da Zendesk.



acionista.com.br
Seu Site Capital

SEMANAL
Santander Telefônica Brasil

Light Magazine Luiza

Embraer Cyrela

As units do Santander terminaram cotadas a R$ 46,21, com 
baixa de 0,75%. Os três indicadores semanais mostram mer-
cado comprado.

As ações preferenciais da Telefônica Brasil terminaram cota-
das a R$ 47,70, com valorização de 0,73% e um dos três indica-
dores semanais mostra mercado comprado e os outros, vendido.

 

As ações ordinárias da Light terminaram cotadas em R$ 
22,48 e com valorização de 3,17%. Os três indicadores sema-
nais mostram mercado comprado.

As ações ordinárias do Magazine Luíza terminaram cota-
das a R$ 177,19, com valorização de 0,39%. Dois dus indica-
dores semanais mostram mercado comprado e um, vendido.

As ações ordinárias da Embraer terminaram cotadas a R$ 
19,95, com valorização de 5,11%. Os três indicadores sema-
nais, no entanto, ainda  mostram mercado vendido.

As ações ordinárias da Cyrela  terminaram cotadas a R$ 
17,15, com desvalorização de 0,13%. Os três indicadores se-
manais mostram mercado comprado.
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AVISO DE LEILÃO DT06.19
ALEXANDRO DA SILVA LACERDA, Leiloeiro Público, 
devidamente matriculado na JUCERJA sob o nº 103, no exercício 
de suas atribuições e por meio do Contrato nº 012/2012 do 
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS - DETRO/
RJ e nos termos do artigo 328, da Lei nº 9.503, de 23 de setembro 
de 1997, e Portaria DETRO nº 1267 de 27 de julho de 2016, 
TORNA PÚBLICO o presente Aviso, e FAZ SABER que levará a 
leilão presencial e online no dia 22 de Março de 2019 às 10:00 
horas veículos classificados como recuperáveis e no mesmo 
dia 22  de Março de 2019, somente na modalidade presencial, 
veículos classificados como irrecuperáveis, imediatamente após o 
encerramento do leilão de veículos recuperáveis, tendo como local 
da realização do leilão: CLUBE DE ENGENHARIA – Av. Rio Branco, 
124, 18º andar – Centro/RJ. Ficando cientes todos os proprietários, 
agentes financeiros, arrendatários, entidades credoras ou aquelas 
que tenham se sub-rogados nos direitos dos veículos, assim como 
daqueles apregoados e não vendidos, arrematados e não pagos 
nos leilões: DT16.18, DT17.18, DT18.18, DT19.18, DT20.18, 
DT21.18, DT22.18, DT23.18, DT24.18, DT25.18, DT26.18, 
DT27.18, DT28.18, DT29.18,DT30.18, DT31.18, DT33.18, 
DT34.18, DT35.18, DT36.18, DT37.18, DT38.18, DT39.18, 
DT40.18 DT41.18, DT42.18, DT43.18, DT44.18, DT45.18, 
DT46.18, DT47.18, DT48.18, DT49.18 DT50.18, DT51.18, 
DT52.18, DT53.18, DT54.18, DT55.18, DT56.18, DT57.18, 
DT58.18, DT01.19, DT02.19 DT03.19 e DT04.19 devidamente 
publicados nos DOERJ dos dias, 23/03/2018 N°055, 26/03/2018 
N°056, 03/04/2018 N°060, 10/04/2018 N°065, 13/04/2018 N°068 
24/04/2018 N°074, 26/04/2018 N°076, 27/04/2018 N°077, 
27/04/2018 N°077, 04/05/2018 N°080, 11/05/2018 N°085, 
18/05/2018 N°090, 23/05/2018 N°093, 30/05/2018 N°98, 04/06/2018 
N°099, 08/06/2018 N°103, 19/06/2018 N°110, 19/06/2018 
N°110, 27/06/2018 N°115, 27/06/2018 N°115, 27/06/2018 N°115, 
09/07/2018 N°122, 09/07/2018 N°122, 20/07/2018 N°131, 
30/07/2018 N°137, 30/07/2018 N°137, 03/08/2018 No141, 
10/08/2018 No146, 16/08/2018 N°150, 23/08/2018 N°155, 
24/08/2018 N°156, 24/08/2018 N°156, 08/10/2018 N°186 
11/10/2018 No189, 18/10/2018 N°193, 26/10/2018 N°199, 
29/10/2018 N°200, 05/11/2018 N°204, 07/11/2018, N°206 
09/11/2018, N°211 14/11/2019, N°211 14/11/2018, 05/12/2018 
N°224, 21/12/2018 N°236, 26/12/2018 N°237 e 31/12/2018 N°240. 
Os veículos se encontram acautelados no(s) depósito(s) BARRA 
DO PIRAI - RJ, BR 393, KM 43, SANTO ANTONIO (TREVO DA 
SAIDA 252), MACAE – Rua Gilmar de Oliveira dos Santos SN 
Quadra L Lote 1B - Cabiúnas ARARUAMA - RJ, Rua Ana Nery, 
589, Itatiquara Estrada Rio Bonito - Araruama, BARRA MANSA 
- RJ, AV. PRESIDENTE KENNEDY, 2420, ANO BOM (, 2440 
e 2450), ARMACAO DOS BUZIOS - RJ, Av. José Bento Ribeiro 
Dantas, 4448, Manguinhos (Lj 01), NOVA FRIBURGO - RJ, 
Estrada Vereador Eugenio Guilherme Spitz, 135, Mury, NOVA 
FRIBURGO, NOVA FRIBURGO 2 – Rua Alexandre Bachini, 10, 
Córrego Dantas, CAMPO GRANDE – Av. Santa Cruz, 11.220 
Senador Vasconcelos – RJ, ENGENHO DA RAINHA – Estrada 
Adhemar Bebiano, 4910 Engenho da Rainha – RJ, MANILHA – 
BR 101, Km 23, Manilha – Itaboraí, TANGUA - RJ, Rod. BR 101, 
KM 275, CHACARAS PINHÃO (LT 2 - QD 10), MESQUITA - RJ, 
Rua Cesário 870, Santo Elias, Mesquita, RECREIO - Rua Omar 
Bandeira Ramidan Sobrinho, 1 antiga servidão – Recreio – RJ.. 
CONDIÇÕES GERAIS: As informações sobre a visitação dos 
veículos, edital na íntegra, assim como o Termo de Condições do 
Leilão, completo, pode ser encontrado no site www.detro.rj.gov.
br, ou ainda afixado nas dependências do órgão responsável pela 
venda ou no site do Leiloeiro www.alexandroleileiro.com. O Edital 
na íntegra contendo todos os veículos foi publicado no Diário 
Oficial – Poder Executivo no dia 20/02/2019. Rio, 13/03/2019.

BNDES mostra como aplica os recursos do Tesouro 
Vale (R$ 17,5 bi) 
e Petrobras (R$ 
14 bi) lideram os 
empréstimos

O Banco Nacional de De-
senvolvimento Econômico 
e Social (BNDES) publicou 
nesta sexta-feira - como parte 
da iniciativa “Aqui você tem 
transparência” em seu portal 
na Internet - uma seção com 
informações sobre onde estão 
investidos os recursos empres-
tados ao banco pelo Tesouro 
Nacional. As novidades estão 
em www.bndes.gov.br/recur-
sosdotesouro. Agentes finan-
ceiros federais como Banco 
do Brasil, Caixa e Finep con-
trataram R$ 28,1 bilhões com 
o BNDES para repassarem re-
cursos do Tesouro. Os valores 

tomados são apresentados por 
agentes, e o saldo devedor em 
conjunto.

A seção destaca a evolu-
ção do estoque de recursos 
do tesouro no balanço do 
banco, assim como o crono-
grama de amortização do sal-
do devedor dos empréstimos 
feitos pelo banco com esses 
recursos. Esses empréstimos 
se dividem entre operações 
equalizáveis (quando a taxa 
de juros da operação é me-
nor que o custo do recurso 
para o BNDES, levando o 
governo a pagar um subsídio 
direto para equalizar a taxa 
para o cliente e o custo do 
BNDES), e operações não 
equalizáveis, emprestados a 
taxa de juros acima da TJLP, 
que atualmente está acima 
da taxa de Selic.

Em relação às operações 
não equalizáveis, o banco ex-
plica que são identificados os 
principais tomadores do setor 

público (estados, municípios 
e empresas públicas), com os 
respectivos saldos devedores 
ao final de 2018, e as 40 prin-
cipais empresas privadas, por 
volume tomado. “Também é 
possível conhecer quais re-
cursos estão emprestados a 
agentes financeiros federais e 
a quais programas de gover-
no eles estão associados.  As 
operações equalizáveis são 
discriminadas por programa, 
com o seu saldo devedor. As 
informações por grupos de to-
mador e tipo de programa es-
tão organizadas em diferentes 
abas da seguinte forma: setor 
público, empresas privadas, 
agentes financeiros e progra-
mas”, destaca a seção.

Setor público 

Entre as informações dis-
poníveis na aba Setor Público 
é possível identificar o valor 
contratado e o saldo devedor 

no fim de 2018. O município 
do Rio (R$ 4,8 bilhões) - com 
empréstimos destinados a 
obras de infraestrutura e mo-
bilidade urbana, em razão das 
Olimpíadas, e o Estado de São 
Paulo (R$ 3,7 bilhões) - com 
as obras de expansão do me-
trô,  são os entes públicos com 
os maiores valores contrata-
dos com recursos do Tesouro. 
O Estado de Santa Catarina é 
o tomador com maior saldo 
devedor (R$ 3,3 bilhões), as-
sociado ao programa Acelera 
Santa Catarina; o estado do 
Espírito Santo é aquele com 
segundo maior saldo devedor 
(R$ 2,38 bilhões), associado 
a investimentos produtivos 
e melhoria de infraestrutura 
constantes do seu plano plu-
rianual (2012-2015).

 Empresas privadas
As principais compa-

nhias privadas que foram 
destino de empréstimos 
com recursos do Tesouro 

são a Vale S.A, que tomou 
R$ 17,5 bilhões, e Petro-
bras S.A, que tomou R$ 14 
bilhões, sendo a finalidade 
dos empréstimos das duas 
empresas a execução de 
seus planos plurianuais de 
investimentos. Ainda que 
o sigilo fiscal impeça di-
vulgar o saldo devedor das 
empresas individualmente, 
pode-se observar que am-
bas já pagaram substancial 
parte dos valores tomados.

 Programas

O saldo devedor das ope-
rações equalizáveis ultrapassa 
R$ 90 bilhões, destacando-se 
o Programa de Sustentação 
do Investimento (PSI), com 
saldo devedor de R$ 52,5 bi-
lhões. Os programas agrícolas 
do Governo Federal, como 
Moderfrota também têm peso 
importante. 

De acordo com o banco 

de fomento, além desses em-
préstimos, cujos prazos de 
amortização se estendem em 
alguns casos por uma década, 
o BNDES mantém significati-
vo volume de recursos do Te-
souro como parte de sua liqui-
dez, inclusive prudencial.  “A 
publicação das informações 
sobre a alocação dos recursos 
do Tesouro de forma simples 
e amiga é mais um passo para 
melhorar a experiência do 
usuário do sítio do BNDES, 
com o compromisso de facili-
tar o entendimento do públi-
co das operações efetuadas 
pelo banco, da sua contri-
buição ao desenvolvimen-
to do país e seu potencial 
impacto fiscal. O objetivo 
é facilitar o exercício da 
cidadania por cada brasi-
leiro, ampliando as ações 
de transparência BNDES, 
o que deve ser a marca das 
suas ações sempre”, res-
saltou o comunicado.

Brookfield opina sobre reforma 
do setor de gás brasileiro

O governo brasileiro está 
discutindo uma revisão nas 
regras da indústria de gás. 
Para Luiz Ildefonso Lopes, 
chairman da Brookfield no 
Brasil, a reforma regulatória 
que o governo pretende fazer 
no setor de gás natural “de-
veria ser resolvida fora do 
Congresso, pois assim seria 
possível dar maior celerida-
de ao assunto”.

O executivo teceu o co-
mentário nesta sexta-feira 
durante o seminário “Nova 
Economia Liberal”, na 
Fundação Getúlio Vargas 
(FGV), no Rio de Janeiro. 
“Esperar o Congresso não é 

a melhor opção hoje, porque 
a pauta é grande demais”, 
explicou Lopes.

Lembrando que a Brook-
field foi a compradora de 
90% da unidade de gaso-
dutos Nova Transportadora 
Sudeste (NTS) da Petrobras, 
em 2016, em um negócio de 
aproximadamente US$ 5,2 
bilhões. O ativo concentrava 
cerca de 2,5 mil quilômetros 
de gasodutos no Sudeste 
do Brasil. O executivo da 
Brookfield disse ainda que a 
continuidade de projetos de 
exploração de petróleo no 
Brasil depende da explora-
ção do gás natural associado.
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A crise de 1929 em 2029?
A precarização das relações trabalhistas, a redução do 

número de vagas formais, a reforma da Previdência, a 
agenda liberal do estado e as novas tecnologias que dão 
oportunidade de as pessoas se virarem por conta própria, 
além da própria postura da chamada geração Y que não 
pensa em carreira, mas sim em ganhos imediatos, são al-
guns dos fatores que podem levar à bancarrota da econo-
mia brasileira nos próximos dez anos. O século XIX pode 
estar mais próximo do que se imagina, o que culminará na 
crise de 1929, um século depois.

Relembrando... A década de 1920, aparentemente, foi 
marcada por um período de grande prosperidade nos EUA, 
mas tal tendência não se demonstraria sustentável por 
muito tempo. Os anos dourados refletiram-se no chamado 
american way of life, em que um a cada seis norte-amer-
icanos tinha automóvel por volta de 1929, e os bens de 
consumo duráveis ou semiduráveis atulhavam as novas 
casas dos subúrbios das cidades industriais. Para se ter 
ideia, entre 1926 e 1929, os Estados Unidos responderam 
por mais de 40% da produção mundial de industrializados, 
e seu PIB crescera 62%.

Apesar de tanta prosperidade, a economia norte-amer-
icana demonstrava problemas estruturais: baixa taxa de 
lucro, alto grau de concentração de renda e razoável nível 
de desemprego, que variou entre 7% e 12%. Além disso, 
os salários reais eram decrescentes. O agravamento da má 
distribuição de renda foi um dos grandes causadores da 
crise. A produção era crescente, mesmo com a renda cada 
vez menor. Como consequência, houve o descasamento 
claro de oferta e demanda e o crash de 1929.

Na época, ainda não havia Previdência Social, política 
de salário mínimo, garantias a idosos, desempregados e 
inválidos, dentre outros direitos. Para superar a crise, que 
levou o PNB dos EUA a recuar 46% entre 1929 e 1933, 
elevou o desemprego de 1,5 milhão para 13 milhões de 
pessoas e fez os salários recuarem em 60%, as práticas 
liberais foram deixadas de lado e se adotou o chamado 
Estado de Bem Estar Social, com seus acertos e erros.

O Brasil agora vai na direção pré-crise de 1929, an-
siando o retorno do liberalismo puro. As políticas são 
voltadas para a redução do papel do Estado na econo-
mia, o que envolve o necessário saneamento das con-
tas públicas. A Reforma da Previdência é uma delas. 
Caso não seja feita, o Estado quebra. A aposentadoria 
do brasileiro está comprometida. Se a proposta passar, o 
descanso ocorrerá somente aos 65 anos, caso não ocorra 
outra reforma no meio do caminho. Ao mesmo tempo, 
com a alta taxa de desemprego, muitos buscam trab-
alho informal, o que compromete as contribuições para 
a aposentadoria futura.

Os últimos dados do IBGE confirmam esta tendência. 
A taxa média de desocupação em 2018 foi a maior dos úl-
timos sete anos em 13 capitais do país. Dezenove tiveram 
índice de desemprego maior que a média nacional de 
12,3% no ano passado. O problema é maior nos grandes 
centros urbanos, acompanhando as maiores concentrações 
da população. O Sudeste foi a região com maior propor-
ção de capitais com recorde de desemprego em 2018. O 
número de trabalhadores ocupados com carteira de trab-
alho assinada foi o menor em sete anos no Nordeste, Sud-
este e Sul.

A carteira de trabalho assinada teve queda em todos os 
estados entre 2017 e 2018. Desde 2014, as perdas são ain-
da mais expressivas, o que demonstra a qualidade do trab-
alho que se vem gerando no país. Em 2018, eram 11,2 mil-
hões de pessoas sem carteira, ou 25,4% do total. Segundo 
o IBGE, dentre os 91,8 milhões de pessoas ocupadas em 
2018, 25,4% (23,3 milhões de pessoas) trabalhavam por 
conta própria.

Os dados de emprego mostram a tendência da informal-
idade, que provê renda no presente, mas compromete o 
futuro. A flexibilização das relações trabalhistas e a busca 
por sobrevivência, além das novas tecnologias como o 
Uber, faz com que isso se solidifique cada vez mais. Hoje, 
o motorista do Uber tem renda, mas e se quebrar a perna, 
cadê o seguro-desemprego? Onde ficam os benefícios que 
garantem a solidez do consumo?

Assim como nos EUA dos anos 1920, se o governo 
adotar a agenda liberal prometida, destravará a economia 
brasileira nos próximos anos. Aumentam a produção e o 
investimento... pujança! As contratações e a renda, en-
tretanto, se tornarão precarizadas e, para um país que já 
vive uma situação de elevada concentração de renda, o de-
sequilíbrio futuro cobrará seu preço.

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

PERUGIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. 
CNPJ: 05.078.186/0001-15

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS EM 2018 E 2017
2018 2017

DESPESAS 1.765.387,09 1.140.924,16
Despesas Gerais 477.150,54 455.637,76
Impostos e Taxas 1.287.479,20 642.021,07
Despesas com Pessoal 100,00 42.633,23
Despesas Financeiras 657,35 632,10
Prejuízo do Exercício 1.765.387,09 1.140.924,16

Sergio Guedes Carneiro - Diretor; Ricardo Ranauro - Diretor; Pedro Ernesto Campos Vargens - Diretor. 
Carlos Alberto de O. Tardio - Contador - CRC-RJ 14.421/0-6

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA 2018 E 2017
Fluxo de Caixa das Atividades 
Operacionais 2018 2017
Prejuízo do Exercício 1.765.387,09 1.140.924,16
Aumento no Passivo Operacional
Recursos de Acionistas 14.908.086,52 14.124.025,87
Impostos e Taxas 1.063,91 (2.665,20)
Adiantamentos recebidos 2.241,79
Aplicação de Recursos
Financiamento CEF pago no exercício 13.157.190,99 12.977.777,65
Aumento/Redução nos Saldos das 
Disponibilidades (13.427,65) 4.900,65
Disponibilidades
Saldo Inicial 47.489,55 42.588,94
Saldo final 34.061,94 47.489,59
Aumento/Redução (13.427,65) 4.900,65

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Capital
Prejuízos 

 Acumulados Total
Saldo em 31.12.2017 42.000.000,00  6.203.612,23 35.796.387,77
Aumento de capital 14.135.993,00 14.135.993,00
Prejuízo em 2018  1.765.387,09 1.765.387,09 
Saldo em 31.12.2018 56.135.993,00  7.968.999,32 48.166.993,68 

2018 2017
ATIVO 70.669.534,33 70.682.961,98
CIRCULANTE 70.667.072,75 70.680.500,40
Disponível 2.425,10 2.425,10
Numerário em Caixa 2.425,10 2.425,10
Banco c/Movimento 8.692,49 13.784,01
C/Corrente Administradora 22.944,35 31.280,48
Bens Destinados a Venda 70.632.480,15 70.632.480,15
Impostos a Recuperar 530,66 530,66
NÃO CIRCULANTE 2.461,58 2.461,58
Máquinas e Equipamentos 3.683,00 3.683,00
Programas de Computador 1.839,00 1.839,00
(-)Depreciações (3.060,42) (3.060,42)

2018 2017
PASSIVO 70.669.534,33 70.682.961,98
CIRCULANTE 7.594.454,13 13.107.102,50
Impostos a Recolher 5.603,17 4.539,26
Financiamento - CEF 7.588.850,96 13.102.563,24
NÃO CIRCULANTE 14.908.086,52 21.779.471,71
Recursos de Acionistas 14.908.086,52 14.136.309,82
Financiamento - CEF 0,00 7.643.161,89
PATRIMÔNIO LÍQUIDO 48.166.993,68 35.796.387,77
Capital 56.135.993,00 42.000.000,00
Prejuízos Acumulados 7.968.999,32 6.203.612,23

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DE 31.12.2018
1 - Contexto Operacional: A Empresa é uma sociedade anônima de capital fechado, de Propósito Específico, tem por objetivo social a compra e venda de 
imóveis em uma área de terras a Rua Embaixador Abelardo Bueno, composta de 22 quadras. 2 - Princípios e Diretrizes Contábeis: As demonstrações 
financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis estabelecidas pela Lei das Sociedades Anônimas. Bens Destinados a Venda - representam 
o valor de aquisição dos terrenos acrescidos dos gastos de legalização, projetos e demais melhorias. 3 - Financiamento - Caixa Econômica Federal:
Circulante e Longo Prazo são demonstrados pelos valores conhecidos, e representam o saldo do financiamento destinado a aquisição dos terrenos, constantes 
do Imobilizado. 4 - Capital Social: O Capital Social da empresa é de R$ 56.135.993,00 (cinquenta e seis milhões cento e trinta e cinco mil novecentos e 
noventa e três reais) totalmente integralizados, dividido em 56.135.993,00 (cinquenta e seis milhões cento e trinta e cinco mil novecentos e noventa e três) 
ações ordinárias nominativas, sem valor nominal.

BALANÇOS PATRIMONIAIS LEVANTADOS EM 31.12.2018 E 31.12.2017

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIADA     
SOCIEDADE COOPERATIVA BODY BEACH

CNPJ 26.324.404/0001-24 / NIRE 3340005524-1
O Presidente da Sociedade Cooperativa BODY BEACH,no uso de suas  atri-
buições estatutárias,convoca todos os Cooperados Associados para partici-
parem da Assembléia Geral Ordinária, a ser realizada em nossa sede no dia 
30 de março de  2019, em primeira convocação às09h00min com a presença  
de 2/3 (dois terços) do número total dos Cooperados Associados, em segun-
da às10h00min com metade mais 01 (um) do número total de Cooperados  
Associados  e em terceira  e  última às 11h00min convocação com a pre-
sença mínima de 10 (dez) CooperadosAssociados para deliberar sobre as 
seguintes ordens do dia: Assembleia Geral Ordinária: 1. Prestação de Contas 
do Exercício Social do Ano de 2018; 2. Relatório de Gestão; 3. Balanço Pa-
trimonial; 4. Demonstração das Sobras ou Perdas Apuradas no Exercício do 
Ano de 2018; 5. Destinação das Sobras ou Perdas Apuradas no Exercício do 
Ano de 2018; 6. Eleição do Conselho Fiscal;

Rio de Janeiro/RJ, 18 de Março de 2019.
ALEXANDRE JOSÉ DA SILVA

DIRETOR PRESIDENTE

REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA
A Quimilar Comércio e Serviços Especializados Ltda, CNPJ 86.776.499/0001-
49, torna público que requereu à Secretaria Municipal de Meio Ambiente – 
SMAC, através do Processo nº 14/200.182/2012, a renovação da Licença 
Ambiental para o Campo de Treinamento de Combate a Incêndio e 
Emergências Ambientais, localizada na Rua General Corrêa e Castro, 205 
– Jardim América/RJ.

Leilão de aeroportos  
teve ágio médio de 986%
Próxima rodada 
está prevista para 
agosto de 2020

O leilão de privatização 
de 12 aeroportos realizado 
nesta sexta-feira, na B3, em 
São Paulo, superou a outorga 
estipulada pelo governo de 
R$ 2,1 bilhões. No total, os 
lances pelos três blocos so-
maram R$ 2,377 bilhões. Os 
terminais estão localizados 
nas regiões Nordeste, Sudes-
te e Centro-Oeste. O inves-
timento previsto para os três 
blocos é de R$ 3,5 bilhões, 
no período de 30 anos.

O ágio médio, diferença 
entre o mínimo fixado pelo 
governo para pagamento 
inicial, e a soma dos lances 
vitoriosos, foi de 986%. Jun-
tos, os aeroportos recebem 
19,6 milhões de passageiros 
por ano, o que equivale a 
9,5% do mercado nacional 
de aviação. Logo depois do 
leilão, o ministro da Infra-
estrutura, Tarcísio Gomes, 
disse que o governo apresen-
tará nesta segunda-feira (18) 
o edital de chamamento para 
a sexta rodada de concessão 
de aeroportos.

Próxima rodada

A próxima rodada tam-
bém trará três blocos, com 
terminais das regiões Norte e 
Sul, e outro grupo, chamado 
de Eixo Central. A previsão é 
que o leilão ocorra em agos-
to de 2020. Na prática, o edi-
tal dá início aos estudos para 
a próxima rodada de leilões 
de aeroportos, definindo va-

lores por cada bloco e expec-
tativas de investimentos.

Serão colocados em leilão 
mais 22 terminais. O Bloco 
Sul, formado por nove aero-
portos, inclui dois terminais 
em Curitiba, um em Foz do 
Iguaçu e um em Londrina, no 
Paraná; um em Navegantes 
e um em Joinville, em Santa 
Catarina; um em Pelotas, um 
em Uruguaiana e um Bagé, no 
Rio Grande do Sul. O Bloco 
Norte engloba sete aeropor-
tos: um em Manaus, um em 
Tabatinga e um em Tefé, no 
Amazonas; um em Porto Ve-
lho; um em Rio Branco e um 
em Cruzeiro do Sul, no Acre; 
e um em Boa Vista. No ter-
ceiro lote, o chamado Eixo 
Central, estão os terminais de 
Goiânia, de São Luís e Impe-
ratriz, no Maranhão; de Tere-
sina, no Piauí; de Palmas, no 
Tocantins; e de Petrolina, em 
Pernambuco.

A sétima rodada de con-
cessão de aeroportos, previs-
ta para o primeiro semestre 
de 2022, incluirá os termi-
nais de Congonhas, em São 
Paulo, e Santos Dumont, no 
Rio de Janeiro. “Congonhas 
e Santos Dumont ficam para 
a última rodada. Como são 
aeroportos muito importan-
tes, eles vão ajudar a compor 
a sustentabilidade da Infrae-
ro. Por isso vamos aguardar 
os preços irem se sustentan-
do no mercado”, afirmou o 
ministro Tarcísio de Freitas.

Várias ofertas

Conforme apurou a agên-
cia Brasil, o leilão desta sexta-
feira foi marcado por muitas 
ofertas, a disputa maior se 
concentrou no bloco do Nor-
deste entre o grupo espanhol 

Aena Desarrollo Internacional 
e o grupo suíço Zurich Aiport. 
O grupo espanhol saiu na 
frente com oferta de R$ 1,850 
bilhão. Próximo ao final do 
leilão, o grupo suíço ofereceu 
R$ 1,851 bilhão pelo bloco. 
O lance foi coberto logo em 
seguida pela Aena, que ofere-
ceu R$ 1,900 bilhão, e levou 
o bloco.

O leilão foi o primeiro no 
modelo de blocos. Até então, 
os terminais vinham sendo 
leiloados individualmente. 
Segundo o governo, a or-
ganização dos terminais em 
três blocos está relacionada 
a uma maior vocação de uso 
dos terminais: os do Nor-
deste para o turismo, os do 
Centro-Oeste, para o agro-
negócio, e os do Sudeste, 
para atividades empresariais 
ligadas ao setor de energia, 
como petróleo e gás.

Pelas regras do edital, 
vence o leilão quem apre-
senta o maior ágio sobre o 
valor mínimo de contribui-
ção inicial mínimo do blo-
co. Para o Nordeste, o lance 
mínimo inicial foi de R$ 171 
milhões. Para o bloco Su-
deste foi de R$ 47 milhões, 
enquanto para o bloco do 
Centro-Oeste, R$ 800 mil, 
totalizando R$ 219 milhões. 
Esses valores deverão ser 
pagos à vista junto com o 
ágio ofertado na data de as-
sinatura do contrato.

Após a apresentação dos 
envelopes com as propostas, 
os grupos passaram a ofer-
tar lances de viva voz pelos 
blocos. O primeiro bloco ar-
rematado foi o do Nordeste, 
que teve o maior número de 
ofertas. Formado pelos ae-
roportos de João Pessoa e 
Campina Grande, ambos na 

Paraíba; do Recife, de Ma-
ceió, Aracaju e Juazeiro do 
Norte, no Ceará, o bloco re-
cebeu seis propostas.

Maior lance 

O maior lance foi do gru-
po espanhol Aena Desarrollo 
Internacional, que ofereceu 
R$ 1,900 bilhão para paga-
mento à vista, um ágio de 
1.010,69%. Em segundo lugar 
ficou o grupo suíço Zurich Ai-
port, com oferta de R$ 1,851 
bilhão, um ágio de 982,05%. 
O grupo também arrematou o 
bloco Sudeste. Em terceiro lu-
gar, o Consórcio Região Nor-
deste ofertou R$ 1,785 bilhão, 
ágio de 949,31%.

O bloco Centro-Oeste, 
formado pelos aeroportos de 
Cuiabá, Rondonópolis, Si-
nop e Alta Floresta, em Mato 
Grosso, recebeu 2 propostas: 
a do vencedor, Consórcio 
Aeroeste, de R$ 40 milhões, 
um ágio de 4.739% e o Con-
sórcio Construcap-Agunsa, 
que ofereceu R$ 31,5 mi-
lhões, ágio de 3.711,01%.

Já para o bloco Sudes-
te, formado pelos terminais 
de Macaé, no Rio de Janei-
ro, e de Vitória, no Espírito 
Santo, foram apresentadas 
quatro propostas. A Zurich 
Aiport venceu com oferta 
de R$ 437 milhões, ágio de 
830,15%; a ADP do Brasil, 
R$ 304 milhões, ágio de 
547%; a CPC (Companhia 
de Participações em Conces-
sões), R$ 167 milhões, ágio 
de 255,47%, e a Fraport, 
com oferta de R$ 125,002 
milhões, ágio de 166,07%.

Chinesa HNA vende participação que detinha na TAP 
O conglomerado chinês 

HNA vendeu por US$ 55 mi-
lhões 9% que detinha na com-
panhia aérea TAP através do 
consórcio Atlantic Gateway, 
segundo comunicado ao mer-
cado bolsista de Xangai nesta 
sexta-feira. Mais da metade 
desta participação indireta na 
aérea portuguesa foi vendida 
à Global Aviation Ventures 
LLC, um fundo norte-ameri-
cano de capital de risco espe-
cializado no setor da aviação, 
por US$ 30 milhões.

O restante passou para as 
mãos da companhia aérea 
brasileira Azul S.A. em troca 
de US$ 25 milhões, destaca 
o comunicado enviado à bol-
sa da China. O grupo HNA 
explica que o negócio envol-
veu a venda de uma subsidiá-
ria chamada Hainan Airlines 
Civil Aviation, cujos únicos 
bens são uma participação 
de 20% na Atlantic Gateway, 
consórcio que detém 45% da 
TAP. O Estado português é 
dono de 50% da TAP, estan-

do os restantes 5% do capital 
nas mãos dos trabalhadores.

Contatada pela agência Lusa, 
uma fonte do Ministério das In-
fraestruturas e da Habitação co-
mentou que, “se for confirmada 
a venda da posição contratual 
do acionista chinês, ela não afe-
ta a posição estratégica do Es-
tado português, que se mantém 
inalterada”. Quanto à mudança 
de acionistas, que implica que a 
Azul fique com posição reforça-
da na TAP, o executivo garante 
que “a substituição de um acio-

nista minoritário por um novo 
acionista norte-americano e por 
um reforço da posição de um dos 
atuais acionistas não é um fator 
negativo para a empresa”. “Pelo 
contrário, é um sinal de con-
fiança dos adquirentes no futuro 
da empresa”, acrescentou.

Uma reportagem publicada 
no site do jornal Público, de 
Portugal, informa que o pre-
sidente do Conselho de Ad-
ministração da TAP, Miguel 
Frasquilho, lamentou a saída 
da HNA. 
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CNPJ 10.826.232/0001-57
Relatório da Administração: Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas., o Balanço Patrimonial, as Demonstrações Financeiras e as respectivas Notas Explicativas 
relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018. Colocamo-nos a inteira disposição de V.Sas. para quaisquer esclarecimentos julgados necessários. Rio de Janeiro, 08 de março de 2019. A Administração.

Balanços Patrimoniais em 31/12/18 e 2017 (Em Reais)
Ativo 2018 2017
Circulante 13.484.640 13.059.762
Caixa e equivalentes de caixa (Nota 5) 1.822 1.883
Aplicações financeiras (Nota 6) 13.286.736 12.636.697
Contas a receber (Nota 7) 63.635 63.635
Impostos a recuperar (Nota 8) 128.419 353.002
Despesas pagas antecipadamente (Nota 9) 4.028 4.544
Não Circulante 66.556.203 101.005.469
Bens destinados a venda (Nota 10) 465.132 465.132
Propriedade para investimentos (Nota 11) 5.662.640 5.662.640
Adiantamento para futuro aumento de capital (Nota 12)     26.008 435.538
Investimentos (Nota 13) 60.356.249 94.387.509
Imobilizado (Nota 14) 46.174 54.650
Total do Ativo 80.040.843 114.065.231
Passivo e Patrimônio Líquido 2018 2017
Circulante 33.892 1.665.150
Obrigações tributárias (Nota 15) 8.374 5.125
Obrigações trabalhistas e sociais (nota 16) 25.518 21.465
Dividendos a pagar (Nota 17) - 1.638.560
Patrimônio Líquido 80.006.951 112.400.081
Capital social (Nota 18) 15.000.000 15.000.000
Reserva de reavaliação (Nota 19) - 8.708.593
Reserva de lucros (Nota 20) 65.006.951 88.691.488
Total do Passivo e Patrimônio Líquido 80.040.843 114.065.231

Demonstrações dos Resultados dos Exercícios findos 
em 31/12/2018 e 2017 (Em Reais)

2018
2017 (Reclassifi-

cado)
Receitas / Despesas Operacionais (26.770.443) 5.367.247
Despesas Administrativas (2.234.716) (2.347.759)
Despesas tributárias (46.044) (188.145)
Resultado de Equivalência Patrimonial (9.939.746) 7.926.164
Outras Receitas Líquidas/Despesas 282.726 (23.013)
(Prejuízos) com Investimentos (Nota 13) (14.832.663) -
Resultado antes do efeito financeiro (26.770.443) 5.367.247
Resultado financeiro, líquido 748.476 1.186.993
(Prejuízo)/Lucro líquido do exercício (26.021.967) 6.554.240
(Prejuízo)/Lucro por ação (28,91) 7,28

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido dos Exercícios findos em 31/12/2018 e 2017 (Em Reais)
Capital Reserva de Reserva de lucros Lucros
social reavaliação Retenção de lucros Lucros a realizar Legal acumulados Total

Saldos em 31 de dezembro de 2016 15.000.000 11.291.436 63.872.466 25.255.527 3.053.468 118.472.897
Distribuição de Lucro 2016 (4.892.016) (4.892.016)
Lucro Provisionado em 31/12/2016 1.311.504 1.311.504
Distribuição de Retenção de Lucros (7.407.984) (7.407.984)
Realização Reserva Reavaliação Coligadas (2.582.843) 2.582.843
Lucro do exercício 6.554.240 6.554.240
     Constituição de Reserva de Lucro 7.498.523 (7.498.523)
Dividendos propostos (1.638.560) (1.638.560)
Saldos em 31 de dezembro de 2017 15.000.000 8.708.593 60.382.493 25.255.527 3.053.468 112.400.081
Distribuição de Retenção de Lucros (6.361.440) (6.361.440)
Ajuste de Exercícios Anteriores (9.723) (9.723)
Realização Reserva Reavaliação Coligadas (8.708.593) 8.708.593
(Prejuízo) do Exercício (26.021.967) (26.021.967)
     Absorção de Reserva de Lucro (17.313.374) 17.313.374
Saldos em 31 de dezembro de 2018 15.000.000 36.697.956 25.255.527 3.053.468 80.006.951

Demonstrações do Fluxo de Caixa dos Exercícios findos em 31/12/2018 e 2017 (Em Reais)
2018 2017

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais
Resultado do Exercício (26.021.967) 6.554.240
Ajuste para reconciliar o lucro do exercício
Resultado da Equivalência Patrimonial 9.939.746 (7.926.164)
Repactuação de Investimentos - -
Depreciações 9.833 9.606
Resultado Ajustado (16.072.388) (1.362.318)
 Aplicações Financeiras (650.039) 2.659.967
 Impostos a Recuperar 224.583 120.071
 Contas a Receber - (61.146)
 Despesas Antecipadas 516 11.361
Diminuição/Aumento no Ativo Circulante e 
 Não Circulante (424.940) 2.730.253
 Obrigações Tributárias 3.249 (12.320)
 Obrigações Trabalhistas e Sociais 4.054 1.039
Diminuição/Aumento no Passivo Circulante 
 e Não Circulante 7.303 (11.281)
Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais(16.490.025) 1.356.654

2018 2017
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos
Investimento em Coligadas (49.279) -
Aquisição de Imobilizado (1.359) (23.540)
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (26.006) 282.836
Dividendos Recebidos e Devolução de AFAC 9.743.667 10.683.665
Outras Despesas (9.724) -
Caixa líquido gerado pelas atividades de 
investimentos 9.657.299 10.942.961
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos
Dividendos Pagos (8.000.000)(12.300.000)
Prejuízos com Investimentos 14.832.665
Caixa líquido gerado pelas atividades de 
financiamentos 6.832.665(12.300.000)
Aumento das disponibilidades durante o exercício (61) (385)
Caixa e Equivalentes de Caixa Início do Exercício 1.883 2.268
Caixa e Equivalentes de Caixa Final do Exercício 1.822 1.883
Caixa Líquido Gerado no Exercício (61) (385)

Notas Explicativas: Contexto Operacional: CMSA Participações S.A. é uma 
holding de capital fechado, que tem por finalidade a realização de investimentos 
e participações como acionista ou quotista, em empresas concessionárias de 
serviços públicos nas áreas de rodovias e geração de energia. Apresentação 
das Demonstrações Contábeis: As demonstrações contábeis foram 
elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil, as quais levam em consideração as disposições contidas 
na Lei das Sociedades por Ações (Lei nº 6.404/76) alteradas pelas Leis 

nos 11.638/07 e 11.941/09, nos pronunciamentos, nas orientações e nas 
interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC). 
Principais Práticas Contábeis: Apuração dos Resultados: As receitas 
e os correspondentes custos e despesas são reconhecidos pelo regime de 
competência dos exercícios. As principais fontes de receitas e despesas são 
provenientes dos investimentos em coligadas e controladas reconhecidas pelo 
método da equivalência patrimonial. Aplicações financeiras: Representados 
principalmente por aplicações financeiras em certificados de depósitos bancários, 
registrados pelo custo de aquisição acrescidos dos rendimentos auferidos até 
a data o balanço que não superam o valor de mercado. Investimentos: As 
participações nos investimentos em coligadas são avaliadas pelo método de 

equivalência patrimonial e os outros investimentos, pelo método do custo de 
aquisição. Encontram-se disponíveis na Sede da Empresa as Demonstrações 
Contábeis Completas. As Demonstrações Contábeis foram auditadas  pela: 
NARDON, NASI - AUDITORES INDEPENDENTES S/S. Conselho de 
Administração: José Inácio Cercal Fucci  - Presidente -  CPF 001.549.517-
57, Renata de Rezende Sant’Anna - Conselheira - CPF 016.730.457-74, 
Antônio Tadeu Name Saad - Conselheiro - CPF 767.761.317-91, Diretoria 
Executiva: Leonardo de Queiroz Sant’Anna - Diretor Presidente - CPF 
017.964.557-92, Pedro Luis de Sant’Anna - Diretor Administrativo Financeiro 
- CPF 091.708.327-06, Contador: Hélio Lopes Filho - CRC-RJ 074.844/O-4 - 
CPF 953.980.827-87.

Boeing amarga a perda de 
bilhões em valor de mercado
Na espera da 
perícia, pode 
ter entregas 
postergadas e 
cancelamento 
de pedidos

Desde o dia 10 de março, 
depois de acontecer a segun-
da tragédia com um Boeing 
737 MAX 8, desta vez ope-
rado pela companhia Ethio-
pian Airlines, com um saldo 
de 157 mortos, a companhia 
norte-americana Boeing já 
perdeu mais US$ 25 bilhões 
(R$ 95 bilhões) em valor de 
mercado. Os papéis da fabri-
cante acumulam retração de 
10%, e com a perspectiva de o 
passivo da companhia crescer 
ainda mais com os processos 
que o caso deve gerar. 

Mais de 50 países adota-
ram, por precaução, restri-
ções ao uso da aeronave. Na 
quarta-feira (13), a Agência 
Nacional de Aviação Ci-
vil (Anac) proibiu o uso no 
Brasil. Na quinta-feira (15) 
a companhia Ethiopian Air-
lines enviou a Paris, para 
análises, as caixas-pretas do 
avião.  Enquanto isso, o se-
tor mundial de aviação e o 
mercado financeiro aguar-
dam os resultados da perí-
cia e o posicionamento da 
Boeing com o evento. 

A GEO Capital é uma 
gestora que investe exclu-
sivamente em ações fora do 
Brasil, orientando  brasi-
leiros a diversificarem suas 
carteiras de investimento. E 
uma das empresas que estão 
no universo de cobertura da 
empresa é a Boeing. Arthur 
Siqueira, sócio e analista de 
investimentos da GEO Capi-
tal, explicou ao MONITOR 
MERCANTIL os impactos 
do acidente. Ele é bacharel 
em Engenharia de Produção 
pela Escola de Engenharia 
de Mauá, pós-graduado em 
Administração de Empresas 
pela Fundação Getúlio Var-
gas e possui MBA pela Co-
lumbia Business School.

Após esse segundo aci-
dente com um avião da 
Boeing modelo 737 MAX 
8, mais de 50 países proi-
biram o uso das aeronaves. 
Que impacto isso pode ter 

a médio prazo?
- As investigações es-

tão em curso e antes disso 
acredito ser prematuro tirar 
quaisquer conclusões so-
bre as causas dos acidentes. 
Mesmo assim, podem haver 
impactos negativos para a 
Boeing caso haja posterga-
ções nas entregas ou cance-
lamentos dos pedidos das ae-
ronaves já contratadas pelas 
companhias aéreas.  

O programa 737, que in-
clui não só o 737 MAX mas 
também a geração anterior 
(737 NG), é bastante rele-
vante para a Boeing. Até o 
final de fevereiro deste ano, 
a Boeing tinha entregue cer-
ca de 370 unidades de um to-
tal de mais de 5.000 pedidos 
do 737 MAX, o que signifi-
ca que ao longo dos próxi-
mos anos ainda deve entre-
gar 4.600 aeronaves para 
as quais já existem pedidos 
colocados pelas companhias 
aéreas. Em 2019, a empresa 
espera produzir mais de 600 
aeronaves do programa 737, 
das quais a maioria deve ser 
do modelo 737 MAX.

Qual o peso disso para a 
indústria de aviação?

- A importância do pro-
grama 737 é grande não só 
para a Boeing, mas também 
para a indústria da aviação 
como um todo, uma vez 
que algumas empresas aé-
reas como a Southwest nos 
EUA e a Gol no Brasil tem 
sua frota composta exclusi-
vamente por Boeings 737. O 
737, juntamente com a famí-
lia A320 da Airbus, domina 
o segmento narrowbody, 
que são as aeronaves com 
um único corredor na cabine 
e usadas para percursos mais 
curtos, como voos domés-
ticos. Essa categoria repre-
senta cerca de dois terços da 
frota de aproximadamente 
16 mil aeronaves em opera-
ção no mundo. Além disso, 
espera-se que 31 mil novas 
aeronaves entrem em ope-
ração nos próximos 20 anos, 
70% das quais na categoria 
narrowbody. Sabemos que 
o mundo das ações é marca-
do por momentos de ganhos 
e perdas. E esse é de perda 
de credibilidade da Boeing 
junto às companhias aéreas, 
e de tendência de queda das 
ações da empresa nesse pri-
meiro momento.

Analisando o lado dos 
investidores, o que fazer? 

- É importante que os in-

Siqueira: ‘Tendência de queda das ações  
da empresa nesse primeiro momento’

vestidores tenham claros os 
motivos pelos quais estão in-
vestindo na empresa, seja ela 
a Boeing ou qualquer outra 
empresa. Cabe a cada inves-
tidor confrontar os aconteci-
mentos com as razões pelas 
quais carrega tal investimen-
to e avaliar se o mesmo con-
tinua fazendo sentido dadas 
as novas informações.

 E como os gestores de-
vem agir? 

- Em casos como esse, na 
GEO Capital avaliamos as 
novas informações contra 
nossa tese de investimento e 
visão de valor intrínseco de 
longo prazo. Caso as notícias 
alterem esses parâmetros, 
então reavaliamos o mérito 
de continuar investindo ou 
mesmo acompanhando de-
terminada empresa.

Mesmo depois que passa 
o momento de turbulên-
cia, como recuperar o ca-
pital de confiança após um 
evento como esse?

- As investigações ainda 
estão em curso e antes disso 
acredito ser prematuro tirar 
quaisquer conclusões sobre 
as causas dos acidentes. De 
qualquer forma, uma atua-
ção rápida e transparente por 
parte do management da em-
presa pode dar mais conforto 
aos clientes e ao mercado em 
momentos como esse. 

Que conselhos a GEO 
Capital pode dar ao inves-
tidor brasileiro que vislum-

bra o mercado externo?
- Nosso principal conse-

lho para qualquer investi-
dor ao investir em qualquer 
mercado é saber porque está 
investindo na empresa e ter 
uma opinião sobre o valor in-
trínseco da mesma. Na GEO 
Capital temos um processo 
de investimento estruturado 
que nos permite investir nas 
melhores empresas do mun-
do quando vemos boas pers-
pectivas de valorização no 
longo prazo. Primeiramente 
buscamos entender se a em-
presa tem um modelo de ne-
gócio de altíssima qualidade. 
Nesse processo estudamos a 
fundo a forma como a em-
presa opera e desenhamos 
nossa tese de investimento. 
Juntamente essa visão qua-
litativa, fazemos uma ava-
liação quantitativa detalhada 
para termos uma opinião va-
lor intrínseco da empresa no 
longo prazo. Dessa forma, 
temos uma visão clara dos 
motivos pelos quais investi-
mos em determinada empre-
sa e a que preço ela oferece 
retornos atrativos.

 Do ponto de vista de ne-
gócios, quanto tempo você 
acha que dura uma crise 
desse tamanho?  

- É difícil de prever quan-
to tempo uma situação dessa 
pode perdurar, principalmen-
te quando as investigações 
sobre as causas do acidente 
ainda não estão concluídas.

Dirigentes de estatais 
defendem privatizações
Presidente 
da Petrobras 
acha que o 
BNDES deveria 
ser extinto e 
a Petrobras 
privatizada

“Ao longo da história, 
o governo mais atrapalhou 
do que ajudou o Banco do 
Brasil. Eu defendo a priva-
tização do Banco do Brasil 
e da Caixa Econômica”. A 
declaração é do presidente 
do Banco do Brasil, Rubem 
Novaes, que defendeu sua 
opinião no seminário “A 
nova economia liberal”, 
organizado pela Fundação 
Getúlio Vargas, nesta sexta-
feira. O evento foi marcado 
por declarações polêmicas, 
uma vez que parte da socie-
dade não está de acordo com 
a ideia de privatizar as esta-
tais mais importantes como 
Petrobras, BB e Caixa.   

Segundo Novaes, mesmo 
privatizado, o banco pode-
rá cumprir os objetivos do 
governo. Para ele, o banco 
se tornaria mais eficiente, 
teria mais retorno e poderia 
alcançar melhor os objetivos 
do governo, como o crédito 
agrícola. No mesmo evento, 
o presidente da Petrobras, 
Roberto Castello Branco, 
declarou que a estatal de-
veria ser privatizada, assim 
como os bancos públicos e 
também  defendeu a extin-
ção do Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômi-
co e Social (BNDES).

Castello Branco disse que, 
como liberal, é contrário à 
existência de “99,9% das em-
presas estatais”, com exceção 
do Banco Central. “Bancos 
públicos deveriam ser priva-
tizados, o BNDES deveria ser 
extinto, e a Petrobras também 
privatizada”, afirmou.

O presidente da Petrobras 
deu um exemplo de estatal 
que considera um caso bem-
sucedido: a Codelco (Corpo-
ração Nacional de Cobre do 
Chile), a maior produtora de 
cobre do mundo. Segundo 
Castello Branco, ela é dirigi-
da como uma empresa priva-
da e tem sido a principal fon-
te de recursos para o fundo 
soberano do Chile.

“Em 2010, quando acon-
teceu um terrível terremoto 
seguido de tsunami no Chile, 
houve oferta de ajuda inter-

nacional, e o governo chi-
leno recusou e disse: muito 
obrigado. Havia os recursos 
do fundo soberano gerados 
a partir da Codelco. É uma 
empresa lucrativa, nunca es-
teve envolvida em escânda-
los”, argumentou.

Castello Branco disse que 
o desafio da direção é fazer a 
estatal funcionar como uma 
empresa privada. “Já que 
não podemos privatizar a Pe-
trobras e não temos manda-
to para isso, nosso desafio é 
transformá-la no mais próxi-
mo possível de uma empresa 
privada e gerar riqueza para 
seus acionistas. E o principal 
acionista da Petrobras é a 
sociedade brasileira”, acres-
centou.

 
Caixa

O presidente da Caixa, 
Pedro Guimarães, desta-
cou o papel social do banco 
público, mas afirmou que 
a instituição opera áreas e 
tem ativos que não deve-
riam fazer parte da carteira 
de um banco, como ações 
da Petrobras. Segundo Gui-
marães, ainda este ano se-
rão feitas quatro operações 
no mercado de capitais. 
“Vai ter a saída da Caixa de 
todos os seguimentos que 
não são estratégicos. As 
aberturas de capital serão 
históricas. Tive 70 reuniões 
nos Estados Unidos durante 
o carnaval, nunca vi nada 
parecido, eles falaram que 
acreditam na estrutura e que-
rem participar”, afirmou o 
presidente, acrescentando 
que o processo vai começar 
com a Caixa Seguridade, em 
setembro.

O presidente do BNDES, 
Joaquim Levy, disse que está 
empreendendo uma série de 
mudanças no banco para 
contribuir com as privatiza-
ções no país. Segundo Levy, 
o governo tem condições 
de estruturar rapidamente 
o processo de privatização. 
“Usando os controles cer-
tos, tomando os riscos cer-
tos, para poder responder os 
desafios da infraestrutura. 
Estamos trabalhando com 
vários estados nesse sentido, 
empresas de gás, de energia. 
É para isso que o BNDES 
existe”, argumentou.

Levy disse estar se reu-
nindo com investidores na-
cionais e estrangeiros com 
interesse no Brasil. “A gente 
tem que mobilizar esses re-
cursos. Com esse choque li-
beral a gente dá oportunida-
des, opções para as pessoas 
colocarem os seus recursos 
em coisas que vão fazer o 
Brasil crescer”, afirmou.
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