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Rajan: ‘Governos não podem mais ignorar a desigualdade social’

Economista vê capitalismo
sob ‘séria ameaça’

Em entrevista ao programa 
“Today” da rádio BBC, o econo-
mista Raghuram Rajan, ex-eco-
nomista-chefe do Fundo Monetá-
rio Internacional (FMI), disse que 
o capitalismo está “sob uma séria 
ameaça” porque “parou de prover 
as massas”. “Não está proporcio-
nando oportunidades iguais e, de 
fato, as pessoas estão ficando em 
uma situação muito pior.”

Professor da Universidade de 
Chicago, nos EUA, Rajan diz que 
os “governos não podem mais 
ignorar a desigualdade social em 
suas políticas econômicas”.

Para ele, a crise financeira glo-
bal de 2008 e a adoção de me-
didas de austeridade – como a 
Emenda 95 do teto que congela 
os investimentos públicos por 20 
anos – cria uma situação de des-
gaste do modelo econômico.

“Quando isso acontece, as 
massas se rebelam contra o capi-
talismo. Acho que o capitalismo 
está sob grave ameaça porque 
não conseguiu atender às neces-
sidades de muitos, e quando isso 
acontece, há muitas revoltas con-

tra o capitalismo”, avalia.
Em 2005, Rajan também aler-

tou que a complexidade dos pro-
dutos financeiros havia ampliado 
o risco de um “colapso catastrófi-
co”. Na época, a elite financeira 
não levou em consideração suas 
preocupações. Mas, três anos 
depois, a crise econômica global 
provou que ele estava certo.

No passado, era possível conse-
guir um emprego de classe média 
com uma “educação mediana”, 
exemplifica Rajan. Mas o panora-
ma mudou na esteira da crise finan-
ceira global de 2008 e da adoção de 
medidas de austeridade.

“Agora, se você realmente 
quer ser bem sucedido, precisa 
de uma boa educação”, diz ele. 
“E, infelizmente, as mesmas co-
munidades que são afetadas pela 
globalização do comércio e da 
informação tendem a ser as co-
munidades com escolas em más 
condições, onde há aumento da 
criminalidade, das mazelas so-
ciais e não é possível preparar 
seus membros para a economia 
global”, disse ele à BBC.

Dólar tem maior alta em  
quase dois anos e bolsa despenca

Em um dia de fortes turbulên-
cias no mercado financeiro, o dó-
lar teve a maior alta diária desde 
maio de 2017 e a bolsa de valo-
res despencou. O dólar comercial 
encerrou a sexta-feira vendido a 
R$ 3,902, com alta de R$ 0,102 
(2,69%). A divisa fechou no valor 
mais alto desde 26 de dezembro 
(R$ 3,922).

Desde 18 de maio de 2017, dia 
seguinte à divulgação de gravações 
do empresário Joesley Batista, a 
moeda norte-americana não subia 
tanto em um dia. Naquela sessão, 

o dólar comercial valorizou-se 
8,15%. Nesta semana, a divisa acu-
mulou alta de 2,14%.

O dia também foi marcado pela 
tensão no mercado de ações. O 
Ibovespa, índice principal da B3 
(antiga Bolsa de Valores de São 
Paulo), encerrou a sexta-feira com 
queda de 3,1%, aos 93.735 pontos. 
O indicador, que bateu recorde e 
encostou nos 100 mil pontos na úl-
tima segunda-feira, fechou a sema-
na com queda de 5,45%. Esse foi 
o pior desempenho semanal desde 
agosto de 2018.

PIB do Estado do  
Rio cresce abaixo
da expectativa
Indústria começou 
a perder fôlego no 
segundo semestre

Em 2018, o Produto Interno Bru-
to (PIB) fluminense avançou 1,2% 
em relação ao ano anterior, con-
forme a nota técnica da Federação 
das Indústrias do Estado do Rio 
de Janeiro (Firjan) intitulada “Rio 
de Janeiro: resultados e perspec-
tivas para o PIB”. De acordo com 
a análise da Federação, após três 
anos de resultados negativos, os se-
tores de serviços (+0,9%) e indús-
tria (+1,2%) voltaram a apresentar 
crescimento.

Na indústria ocorreu um cresci-

mento em todos os subsetores, com 
exceção da construção civil, que re-
gistrou queda de 1,6%, decorrente 
dos efeitos da crise fiscal que afe-
tou principalmente a demanda por 
obras de infraestrutura. Por outro 
lado, a indústria de transformação 
avançou 2,6% em 2018, baseadas 
principalmente nos segmentos de 
fabricação de coque, de produtos 
derivados e de biocombustíveis e 
veículos automotores.

Porém, a mudança na dinâmica 
de produção no segundo semes-
tre, em função da queda de ex-
portações de veículos para a Ar-
gentina, acende um sinal de alerta 
para 2019. Já a indústria extrativa 
cresceu 1,3%, patamar inferior ao 
observado em 2017.

“A expectativa no início de 2018 
era de um PIB de 1,9%. Porém, che-

gamos a próximo de 1%, fechan-
do em 1,2%. Esse descasamento 
ocorreu fundamentalmente por 
dois motivos: um técnico, devido 
à queda nas exportações de veícu-
los automotivos para a Argentina; 
e o segundo, o da desconfiança do 
empresário, gerada pela frustração 
da não aprovação das reformas, em 
especial a da Previdência”, destaca 
o gerente de Estudos Econômicos 
da Firjan, Jonathas Goulart.

De acordo com o economista, 
se for aprovada a reforma da Pre-
vidência, o Rio de Janeiro pode 
crescer 2,6% em 2019. Sem isso, 
não passará de 1,4%. “É um ce-
nário semelhante ao que tínhamos 
no início de 2018. Esperamos que 
o resultado seja melhor ao fim de 
2019”, avalia Goulart.

Governo bloqueia quase R$ 30  
bilhões de despesas do Orçamento

A redução na previsão oficial 
de crescimento da economia nes-
te ano, de 2,5% para 2,2%, levou 
a equipe econômica a bloquear R$ 
29,792 bilhões de despesas não 
obrigatórias do Orçamento Geral 
da União de 2019.

De acordo com o Ministério da 
Economia, o corte é necessário para 
que o Governo Central (Tesouro Na-
cional, Previdência Social e Banco 
Central) cumpra a meta de déficit 
primário de R$ 139 bilhões estipula-
da para 2019. O déficit primário é o 
resultado negativo das contas do go-
verno sem considerar o pagamento 
dos juros da dívida pública.

A decisão mantém o país no ci-
clo vicioso que vem jogando a eco-

nomia para baixo desde 2015: cor-
tes nos investimentos, que resultam 
em queda da produção, levando a 
novo corte e assim sucessivamente.

A distribuição dos cortes será 
definida por decreto de programa-
ção orçamentária que será editado 
até o dia 29. O secretário especial 
de Fazenda, Waldery Rodrigues Jú-
nior, não adiantou se haverá corte 
de emendas parlamentares.

O bloqueio no orçamento foi 
influenciado pela estimativa de di-
minuição das receitas deste ano no 
total de R$ 29,740 bilhões, apesar 
de ter sido quebrado em fevereiro o 
recorde de arrecadação para o mês. 
As principais reduções estimadas 
pela equipe econômica foram: re-

ceitas administradas (impostos e 
contribuições), que devem cair R$ 
11,160 bilhões; arrecadação da Pre-
vidência, com previsão de queda de 
R$ 6,730 bilhões; e exploração de 
recursos naturais, devido ao pre-
ço do barril de petróleo e do dó-
lar, com expectativa menor em R$ 
11,615 bilhões.

Por outro lado, houve aumento 
na previsão de receitas com con-
cessões e permissões (R$ 1,292 bi-
lhão), apesar de excluídas as recei-
tas estimadas em R$ 12,2 bilhões 
com a privatização da Eletrobras. 
“A retirada das receitas associadas 
à privatização da Eletrobras foi fei-
ta por um princípio prudencial”, 
disse Rodrigues Júnior.

Prosul consolida guinada à direita do continente
Presidentes de sete países sul-

americanos assinaram nesta sexta-
feira a Declaração de Santiago, que 
marca o início do processo de cria-
ção do Fórum para o Progresso da 
América do Sul (Prosul). Com isso, 
a guinada sul-americana à direita 
está consumada. A Unasul, organi-
zação multilateral patrocinada pelo 
venezuelano Hugo Chávez há mais 
de 10 anos, morreu e será substitu-
ída por um organismo formado por 
governos de perfil conservador. 

Em discurso após a cúpula presi-
dencial, o presidente do Chile, Se-
bastian Piñera, disse que o Prosul 
se destina a “enfrentar problemas 
e assumir oportunidades” que são 
comuns aos países da região.

Assinaram a declaração os pre-
sidentes de Argentina, Brasil, Chi-
le, Colômbia, Equador, Paraguai, 

Guiana e Peru. Os líderes do Uru-
guai, da Bolívia e do Suriname não 
compareceram. A Venezuela não 
foi convidada, por motivos óbvios.

O presidente chileno reiterou 
que será um fórum que respeita as 
diferenças e diversidades dos paí-
ses. “Sem ideologias, sem burocra-
cias, pragmático e que vai buscar 
resultados para a região, em com-
promisso claro com a democracia, 
liberdade e respeito aos direitos hu-
manos”, disse.

Esta nova tentativa de integração 
nasceu sobre as cinzas da Unasul, 
abandonada pelos novos sócios por 
considerarem-na prejudicada pela 
“ideologia de esquerda” que lhe 
deu origem. 

O Prosul se soma a uma dezena 
de outras iniciativas de integração 
pan-americana que hoje compõem 

uma complexa estrutura com obje-
tivos cruzados e muitas vezes con-
traditórios. Muitas delas são bas-
tante antigas, como a Organização 
dos Estados Americanos (OEA) 
e a Comunidade Andina, e outros 
são mais recentes, como a Celac 
e a Aliança do Pacífico. Nenhuma 
dessas organizações conseguiu até 
agora cumprir o eterno projeto da 
integração latino-americana.

Bolsonaro assina a adesão  
do Brasil ao novo Prosul

Marcos Corrêa/PR



www.monitormercantil.com.br

Acurcio Rodrigues de Oliveira (em memória)
Diretor-Presidente

Brasília
Armazém de Comunicação
SCS – Ed. Denasa S/1301

Tel/Fax: 61-33213440
CEP: 70398-900

e-mail:armazem@armazemdecomunicacao.com.br

Marcos Costa de Oliveira
Diretor de Redação

Administração/Redação/Oficinas
Rua Marcílio Dias, 26 - CEP 20221-280

Telefone: (21) 3849-6444

CONSELHO EDITORIAL

Adhemar Mineiro
João Paulo de Almeida Magalhães

(em memória)

José Carlos de Assis
Maurício Dias David

Ranulfo Vidigal Ribeiro
Theotonio dos Santos 

(em memória)

Empresa jornalística fundada em 1912

São Paulo
Administração/Redação/Comercial

Avenida São Gabriel, 149/902
Itaim - CEP 01435-001

Telefones: (11) 3165-6192
(11) 3165-6233  /  3165-6252

Fax: (11) 3168-6817
Correio eletrônico: monitor.interpress@

hipernetelecom.com.br

Correio eletrônico
Redação:

redacao@monitormercantil.com.br
Negócios e Empresas

empresas@monitormercantil.com.br
Monitor Financeiro:

monitorfinanceiro@monitormercantil.com.br
Pautas:

pautas@monitormercantil.com.br
Cartas:

cartas@monitormercantil.com.br
Publicidade:

publicidade@monitor.inf.br
Gráfica:

grafica@monitormercantil.com.br
As matérias assinadas são de responsabilidade dos autores e não refletem neces-

sariamente a opinião deste jornal
Serviços noticiosos: Agência Brasil, Latino Americana

Assinatura trimestral ..............................................................R$  99,00
Assinatura semestral ..............................................................R$ 198,00
Assinatura anual .....................................................................R$ 396,00
Avulso (RJ) .............................................................................R$ 1,50
Avulso (outros estados)...........................................................R$ 1,80
Carga tributária aproximada de 14%

Assinatura: assinatura@monitormercantil.com.br

Filiado à

Distribuidor em Brasília: Mídia Distribuidora de Jornais Ltda.
ADE 28 Lote 11 Águas Clara 

CEP: 71991-360 - Brasília - DF
Tel.: 55(61) 3204-0888  - Fax: 55(61) 3204-0801

midiadistribuidora@grupomidia.com.br  /  www.grupomidia.com.br

2 Opinião n Monitor Mercantil Sábado, domingo e 2ª feira, 23, 24 e 25 de março de 2019

Falam em “ajuda humani-
tária”. Eu vi o que essa “aju-
da” fez na Líbia, até hoje em 
caos, destruída em todos os 
setores. Na Síria, a mesma 
coisa, com a diferença que 
ali os “humanitários” se de-
ram mal, mesmo matando 
tantos milhares de pessoas, 
mesmo destruindo o país, 
obrigando milhões e mil-
hões a migrarem, por falta 
de condições pra sobreviver. 
Mas perderam e tiveram que 
se retirar.

O plano era ir por Pacara-
ima, no Brasil, ao mesmo 
tempo que pela Colômbia. 
O presidente do Brasil e o 
antecessor, fruto do golpe 
institucional, exibem a sua 
vassalagem ao império cor-
porativo dos Estados Unidos 
da América, o atual mais 
ostensivo e fanfarrão que o 
golpista.

Frente a câmeras e mi-
crofones, o cara declara dis-
posição de invadir a Venezu-
ela, de abrir uma base dos 
Estados Unidos em território 
nacional – e os próprios mil-
itares deram um freio nele. 
Mourão, o general vice-
presidente, foi contra ceder 
território e soldados nacio-
nais pra fazerem o serviço de 
levar a tal “ajuda” à fronteira 
com a Venezuela.

Tiveram que tentar pela 
Colômbia, um vassalo já 
antigo e muito mais infil-
trado. Só de bases militares, 
até onde eu sei, tem 13 – faz 
tempo, é possível que ten-
ham mais e de todo o tipo, 
não só militares. Mas se 
deram mal na tentativa de 
romper a fronteira com a tal 
“ajuda humanitária”.

Ouvi dizer que Mourão, 
o general, foi adido militar 
na embaixada brasileira da 
Venezuela. Deve conhecer 
os venezuelanos muito mais 
que a miopia bajulatória do 
mandatário brasileiro. Há 
contatos militares entre as 
Forças Armadas de países 
vizinhos, há entre venezu-

elanos e brasileiros.
Além do mais, eles não 

estão de bobeira. Sabem de 
sobra e na própria carne do 
que são capazes os interesses 
desumanos no petróleo abun-
dante deles, convivem com 
sabotagens, armações, atenta-
dos, difamação em massa na 
mídia mundial privada e dom-
inante, criando condições pra 
guerra de destruição e saque, 
como temos visto em outras 
partes do mundo. Sabem dos 
vizinhos que têm, Colômbia e 
Brasil.

Têm visto e ouvido o 
presidente brasileiro de-
clarar total apoio a Trump 
– que prega abertamente a 
invasão militar na Venezu-
ela – praticamente se colo-
cando às ordens. O plano é 
mais antigo, já houve trein-
amentos na tríplice fronteira 
onde o único estrangeiro era 
o exército estadunidense, 
perto do sul do país “alvo”. 
E, como eu disse, Venezuela 
não está de bobeira.

As fronteiras foram fecha-
das pelo governo venezu-
elano, a energia enviada pra 
Roraima foi cortada, tropas 
e tanques foram posiciona-
dos na região fronteiriça. 
Mísseis russos que já der-
rubaram um monte de aviões 
da marinha estadunidense 
na Síria, foram colocados a 
11km de Pacaraima.

Nas palavras de Paulo 
José Jarava, “os radares do 
sistema são poderosíssimos 
e criam, na prática, uma 
área de exclusão aérea com 
raio de 300km, atingindo 

os aeroportos de Boa Vista 
e Manaus (Manaus sedia a 
Ala 8 da base aérea da FAB 
em Manaus, onde estão os 
doze MI-35, também rus-
sos, os únicos helicópteros 
de ataque das Forças Arma-
das, além de super-tucanos 
de ataque). Significa que já 
paralisaram as forças da FAB 
e do Exército Brasileiro, in-
cluindo o famoso batalhão 
de selva de Manaus, que 
poderia ser transportado 
por helicópteros da Helibrás 
recém-incorporados). Na 
prática, também quase todo 
o tráfego aéreo que sobrevoa 
Manaus e Boa Vista passa a 
ser controlado...” (contexto-
livre.com.br/2019/02/a-su-
premacia-venezuelana.html)

A tentativa da “ajuda hu-
manitária” não deu certo. 
Apesar de os soldados feri-
dos por molotovs, do camin-
hão incendiado sobre a ponte 
da fronteira Colômbia-Vene-
zuela, uma vitória, embora 
por enquanto. Os interesses 
nas riquezas petrolíferas não 
sossegam enquanto não se 
saciam, custe o que custar.

Rumores de guerra contin-
uam, procurando uma brecha, 
um pretexto, manobrando nos 
bastidores dos “poderes”, in-
suflando ódio e desinforma-
ção pela mídia mega-empre-
sarial, distorcendo a realidade 
e criando mentalidades e con-
duzindo a “opinião pública”. 
Mas encontram, na Venezu-
ela, um povo muito mais in-
struído e informado do que 
há 20 anos atrás, época em 
que um levante popular foi 
dizimado pelos militares de 
então, a serviço dos coloniza-
dores euro-estadunidenses.

Os militares venezuela-
nos de hoje nasceram da 
dissidência, da revolta mil-
itar acontecida logo depois 
do assassinato em massa do 
povo venezuelano – conta-
ram 3 mil mortos, em Ca-
racas, fora os “desapareci-
dos”, revolta essa liderada 
por um jovem oficial 

chamado Hugo Chávez.
O massacre ficou con-

hecido como “Caracazo” 
(“não foi pra isso que nos 
tornamos militares, mas pra 
defender a pátria e o povo 
venezuelano”, diria Chávez 
aos companheiros revolto-
sos), em favor dos interesses 
econômicos estrangeiros que 
tomaram os “poderes públi-
cos” (como é de rotina na 
América Latina) e tornaram 
miserável a nação.

A revolta perdeu, mas a 
semente brotou tempos de-
pois. As Forças Armadas da 
Venezuela não têm a forma-
ção antissocial – de fundo 
empresarista – da Escola 
das Américas, no Panamá 
apesar de estadunidense, 
que impregna a mentalidade 
militar latino-americana de 
acordo com os interesse do 
Império Corporativo dos Es-
tados Unidos da América, na 
mentalidade e na prática do 
saque permanente das rique-
zas, nas políticas públicas 
de sabotagem da educação e 
controle das comunicações.

É por isso que o presi-
dente de lá se refere à união 
cívico-militar como pilar da 
resistência ao assédio das 
forças imperialistas, da mí-
dia mundial, dos boicotes 
econômicos, da pressão des-
medida para desestabilizar a 
economia, causar sofrimen-
tos e carências à população 
e levar à queda esse governo 
que não entrega de bandeja 
suas riquezas em troca de 
miséria, ignorância, digni-
dade e soberania.

Não falo em Nicolás 
Maduro porque esse é o 
jogo da mídia, a estratégia 
de personalizar numa figu-
ra o país. Assim fica mais 
fácil criar ódio. Cá pra nós, 
nunca achei que Maduro 
tivesse vocação pra ocupar a 
presidência, ainda mais com 
a Venezuela sendo foco das 
atenções parasitas dos gi-
gantes do petróleo. Suas co-
locações, suas posições, sua 

fala, careciam do carisma, da 
alma de um Hugo Chávez. 
Achei mesmo que ele seria 
deposto, questão de tempo.

Mas a Venezuela não é 
Nicolás Maduro. Por trás 
dele existe todo o aparato pú-
blico tornado pela primeira 
vez em nacionalista e inter-
essado no desenvolvimento 
do povo e da nação. Desde 
os comandos militares até as 
chamadas milícias popula-
res (mais de dois milhões de 
pessoas treinadas e armadas, 
que têm outras ocupações na 
vida, mas que estão prontas 
a se levantar em defesa da 
sua nação). Os brasileiros 
seriam buchas pra derrama-
rem seu sangue em nome 
de interesses corporativos, 
através da subalternidade às 
políticas imperiais do gov-
erno estadunidense.

Com um detalhe... os ven-
ezuelanos estão defendendo 
o seu país, seu território, de 
invasores estrangeiros, de 
forças que pretendem des-
fazer todo o serviço público 
que foi criado nestes anos 
bolivarianos – o fim do anal-
fabetismo, o atendimento 
médico sem restrições, a 
inclusão das periferias no 
mapa da cidadania, a consci-
entização da massa da pop-
ulação, coisas que devem 
interessar a qualquer nação 
que se pretenda independen-
te, desenvolvida e soberana 
sobre si mesma.

É exatamente isso que 
enfurece os exploradores, a 
ignorância, o analfabetismo, 
a carência, a desinforma-
ção, a condução mental, a 
miséria e o abandono são 
fundamentais ao alicerce da 
exploração, do saque e da 
dominação das corporações 
(banqueiras e mega empre-
sariais, no caso, das grandes 
petroleiras mundiais), com 
todo o apoio da mídia, da in-
dústria de armamentos, das 
construtoras que ganham 
muito “reconstruindo” os 
países destruídos e outros in-

teresses igualmente desuma-
nos.

No Brasil, por muito me-
nos, derrubaram os governos 
ditos “populares”, embora 
nem chegassem a tanto. As 
forças são estrangeiras e 
contam com parte da elite 
brasileira, entreguista e an-
tinacional, traidora da nação 
e das populações no ter-
ritório.

Aqui não precisou mais 
do que campanhas publici-
tárias, difamações e distor-
ções. Foi até fácil. Em 1964, 
pelos mesmos motivos se 
mobilizou a Quarta Frota 
pra atacar nosso país, quem 
quiser ver, veja em O dia que 
durou 21 anos, baseado nos 
documentos secretos que, 
nos USA, são publicados de-
pois de 40 anos, por lei.

Em 2004 saíram os docu-
mentos de 64, revelando toda 
a articulação, preparação, 
execução e aprofundamento 
do golpe dito “militar”, pra 
manter a dominação plena 
dos interesses corporativos 
multinacionais. Destruíram 
a educação pública, 
destroçaram as associações 
populares, sindicatos, tudo 
o que resistia ao domínio es-
trangeiro, esclareciam, con-
scientizavam, denunciavam 
e reivindicavam.

Os motivos de 64 foram 
os mesmos de 2016. O que 
mudou foram as instituições 
envolvidas no golpe, antes 
os militares, depois as in-
stituições ditas “públicas”. 
As mentiras midiáticas gol-
peiam permanentemente o 
consciente e o inconsciente 
coletivo, distorcendo, detur-
pando, mentindo, difamando 
por interesses antissociais, 
desumanos, que já se exer-
ceram de sobra em todo o 
mundo e ainda se exercem. 
Perceba-se.

q Eduardo Marinho
Artista de rua e 

escritor, mantém o site 
observareabsorver.info

Militares 
venezuelanos 
nasceram da 
revolta após 
massacre de 3 mil

Rumores de guerra

Erros que levam à malha fina
Atualmente, a Receita 

Federal possui um sofistica-
do sistema para cruzamento 
de informações entre as mais 
diversas declarações, tais 
como:

a) a Declaração de Ser-
viços Médicos e de Saúde 
(Dmed);

b) a Dirf, que contém in-
formações sobre rendimen-
tos pagos com retenção do 
Imposto de Renda na Fonte;

c) a Declaração de In-
formação sobre Atividades 
Imobiliárias (Dimob), ent-
regue pelas administrado-
ras de imóveis, imobiliárias, 
construtoras e incorporador-
as que intermediaram a ven-
da ou o contrato de locação 
do imóvel e que relata to-
das as operações realizadas 
pelas empresas detalhando 
os valores das operações;

e) a Decred, que contém 
informações sobre opera-
ções com cartão de crédito;

f) a e-Financeira, entregue 
pelos bancos, cooperativas de 
crédito, associações de poup-
ança e empréstimo e institu-
ições financeiras autorizadas a 
realizar operações no merca-
do de câmbio, para operações 
acima de R$ 2 mil;

g) o Imposto sobre Trans-
missão de Bens Imóveis 
(ITBI), pago à prefeitura no 
momento de aquisição da 
casa ou apartamento permite 
à Receita obter detalhes so-
bre a operação;

h) o Imposto sobre Trans-
missão de Causa Mortis 
(ITCMD), pago ao estado na 
doação ou na transmissão de 
bens como herança, também 
permite que a Receita Fed-
eral obtenha informações 
sobre esse tipo de operação;

i) a compra ou venda de 
veículos, embarcações ou 
aeronaves devem ser re-
portadas à Receita Federal 
pelos Detrans, a Capitania 

dos Portos e a Agência Na-
cional de Aviação Civil 
(Anac).

Para evitar cair na malha 
fina da Receita Federal, 
uma dica é ficar atenta no 
preenchimento da declara-
ção, em especial:

I – incluir todos os ren-
dimentos tributáveis rece-
bidos de todas as fontes 
pagadoras, mesmo que es-
ses rendimentos não ten-
ham sofrido tributação na 
fonte (tais como: salários, 
aposentadorias, valores 
recebidos de planos de pre-
vidência privada, aluguéis 
e outros), bem como os 
rendimentos recebidos por 
dependentes, ainda que es-
tes sejam menores de idade 
e que estes rendimentos 
estejam dentro do limite 
anual de isenção de  R$ 
28.559,70

II – informar apenas 
deduções de despesas am-

paradas por documentos 
idôneos que comprovem o 
gasto;

III – informar os saldos 
das contas bancárias corre-
tamente (saldos acima de R$ 
140) e não permitir movi-
mentações de terceiros em 
sua conta;

IV – informar o valor 
verdadeiro das aquisições e 
alienações (vendas) de bens, 
principalmente de bens 
imóveis;

V – verificar sempre se a 
variação do patrimônio ocor-
rida no ano é compatível com 
os rendimentos recebidos in-
formados na declaração.

Muitas vezes, a declaração 
fica retida por divergências 
(em malha) por erros no seu 
preenchimento ou mesmo por 
inconsistências nos valores 
declarados. Assim, leia at-
entamente estas informações 
e se for o seu caso, retifique 
sua declaração para corrigir 

os possíveis erros, principal-
mente em relação as princi-
pais divergências que são:

a) divergência nos Rendi-
mentos e/ou no Imposto de 
Renda Retido na Fonte De-
clarados;

b) divergência no Valor 
dos Rendimentos Tribu-
táveis Recebidos de Pessoas 
Físicas e/ou do Exterior;

c) divergência nos Valores 
Declarados de Carnê-leão e 
Imposto Complementar;

d) inconsistência no Valor 
de Dependentes;

e) inconsistência no Valor 
de Despesas Médicas;

f) inconsistência com 
Pensão Alimentícia Judicial;

g) inconsistência de 
Dedução de Livro-caixa;

i) inconsistência no Valor 
da Dedução de Incentivo 
(Doações).

Para verificar a situação do 
processamento da sua decla-
ração, consulte o extrato da 

DIRPF, informando o número 
do recibo de entrega da decla-
ração. Caso perceba que real-
mente há dados para serem 
alterados, retifique sua declara-
ção, mas cuidado: após o prazo 
de entrega da declaração, não 
há possibilidade de troca de 
modelo (simplificado ou com-
pleto). Se não constatar erros no 
preenchimento de sua declara-
ção, aguarde ser chamado pela 
Receita Federal.

Vale observar que, a partir 
deste ano, a pessoa física que 
apresentar inconsistências na 
declaração será informada se 
caiu na malha fina em 24 horas 
após a entrega da declaração. 
Essa informação até o ano pas-
sado era recebida por aviso 
após 15 dias da apresentação.

q Renata Soares 
Leal Ferrarezi

Advogada Tributarista em São 
Paulo, especialista em Imposto 

de Renda.
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DECLARAÇÃO DE PROPÓSITO

Marco Antônio de Souza Cintra, CPF no 664.657.617-34

DECLARA, nos termos do art. 6o do Regulamento Anexo II à Resolução no 4.122, de 2 de agosto de 2012, sua 
intenção de exercer cargo de administração na Agência de Fomento do Estado do Rio de Janeiro S.A.

ESCLARECE, que eventuais objeções à presente declaração devem ser comunicadas diretamente ao Banco 
Central do Brasil, no endereço abaixo, no prazo de 15 dias contados da divulgação, por aquela Autarquia, 
de comunicado público acerca desta, por meio formal em que os autores estejam devidamente identificados, 
acompanhado da documentação comprobatória, observado que o declarante pode, na forma da legislação em 
vigor, ter direito a vistas do processo respectivo.

BANCO CENTRAL DO BRASIL
Departamento de Organização do Sistema Financeiro (Deorf)
Gerência-Técnica no Rio de Janeiro (GTRJA)
Avenida Presidente Vargas, no 730, 19o andar, CEP: 20071-900,
Centro, Rio de Janeiro/RJ

Agência Estadual de Fomento

Seis em cada 10 brasileiros  
avaliam negativamente a economia
44% dos 
consumidores 
convivem com 
ao menos um 
desempregado  

Dados da Confederação 
Nacional de Dirigentes Lo-
jistas (CNDL) e do Serviço 
de Proteção ao Crédito (SPC 
Brasil) revelam que, no últi-
mo mês de fevereiro, o Indi-
cador de Confiança do Con-
sumidor alcançou 49 pontos, 
frente a 43 observados em 
fevereiro de 2018, apresen-
tando um avanço de 14,5% 
na comparação anual. Ape-
sar do crescimento expres-
sivo, a percepção da maio-
ria ainda está pessimista. 
A comparação com o dado 
de janeiro de 2019, quando 
se observou os mesmos 49 
pontos, mostra que o avanço 
da confiança perdeu força no 
último mês.

Na avaliação do atual ce-
nário econômico e da pró-
pria vida financeira, a per-
cepção dos entrevistados 
melhorou em relação a ja-
neiro, mas ainda permanece 
ruim. 58% enxergam o mo-
mento da economia de forma 
negativa - apesar de registrar 
a percepção da maioria, esse 
é o menor percentual desde 
o início da série histórica, 
em janeiro de 2017. As prin-
cipais razões apontadas são 
desemprego elevado (63%), 
aumento dos preços (60%), 
alta na taxa de juros (39%), 
desvalorização do real fren-
te ao dólar (21%) e menor 

poder de compra do consu-
midor (19%). Para 34%, o 
quadro econômico é regular 
e apenas 6 % consideram 
bom.

Vida financeira

Quanto à vida financeira, 
38% dos brasileiros avaliam 
sua situação como negativa, 
enquanto 48% classificam 
como regular e somente 14% 
como boa. Para quem com-
partilha da visão negativa, o 
alto custo de vida é a razão 
mais citada por 51% desses 
entrevistados. O desempre-
go aparece segundo lugar 
(36%), ao passo que 24,8% 
culpam a queda da renda fa-
miliar.

Para a economista-chefe 
do SPC Brasil, Marcela Ka-
wauti, apesar da economia 
gravitar em um contexto de-
safiador, o avanço da con-
fiança pode significar uma 
propensão maior ao consu-
mo. “Ainda é cedo para cons-
tatar se esse efeito de fato 
ocorreu nos últimos meses. 
Mas espera-se que, com um 
cenário econômico mais es-
tável, o consumo encontre al-
gum estímulo nas perspecti-
vas mais favoráveis”, analisa.

A sondagem procurou 
saber o que os brasileiros 
esperam sobre o futuro da 
economia e de suas finanças. 
De acordo com o levanta-
mento, 39% dos brasileiros 
estão otimistas com a eco-
nomia para os próximos me-
ses, enquanto outros 34% se 
mantêm neutros, ou seja, não 
afirmam que as condições 
econômicas do país estarão 
melhores ou piores daqui 
seis meses. Já 23% disseram 
estar pessimistas.

Entre os que acreditam 
na retomada da economia, 
a maior parte, 37%, credita 
isso à percepção de que ha-
verá mais estabilidade po-
lítica. 32% dizem perceber 
que as pessoas estão mais 
otimistas; 30% concordam 
com as medidas econômicas 
do governo; 23% dizem no-
tar melhora dos indicadores 
econômicos; e 19% não sa-
bem ao certo justificar seu 
otimismo.

Quando questionados so-
bre o que esperam para os 
próximos seis meses em re-
lação às suas finanças, 68% 
acham que sua vida finan-
ceira vai melhorar, contra 
apenas 8% que acreditam 
em uma piora. Há ainda 21% 
de entrevistados neutros. Já 
entre os que estão confian-
tes com a vida financeira nos 
próximos seis meses, 44% 
fiam sua confiança na pos-
sibilidade de melhora da si-
tuação econômica do país e 
34% esperam conseguir um 
aumento do salário ou um 
novo emprego.

Custo de vida

O que mais tem pesado 
na vida financeira familiar 
é o custo de vida, ponto ci-
tado por 53% dos entrevis-
tados. Esta queixa tem sido 
a principal recorrência entre 
os brasileiros desde o início 
do ano passado. Em segui-
da aparece falta de empre-
go (19%), endividamento 
(14%) e queda dos rendi-
mentos mensais (8%).

Em uma avaliação sobre 
aumento dos preços, a alta 
dos produtos comprados em 
supermercados foi apontada 
por 84%. O mesmo percen-

tual citou a conta de luz, en-
quanto 70% destacou o pre-
ço dos remédios e 69% os 
combustíveis.

A sondagem também 
mostra que o desempre-
go continua sendo uma das 
grandes preocupações dos 
brasileiros. Os dados re-
velam que quatro em cada 
dez consumidores (44%) 
afirmaram ter ao menos um 
desempregado em sua resi-
dência. Além disso, 41% que 
trabalham temem, em algum 
grau, serem demitidos. Mas, 
mais uma vez o viés do oti-
mismo aparece, reforçado 
pelas perspectivas econô-
micas. Refletindo quanto 
aos próximos seis meses, a 
maioria (45%) acredita que 
as oportunidades de vagas 
serão maiores, ante 34% 
que acreditam que estarão 
no mesmo nível de hoje e 
8% dos entrevistados que 
apostam que serão menores. 
Entre os consumidores de-
sempregados, a sondagem 
mostra que, na média, a pro-
cura por um emprego já dura 
quase 11 meses.

Foram entrevistados 800 
consumidores, a respeito de 
quatro questões principais: 
1) a avaliação dos consumi-
dores sobre o momento atual 
da economia; 2) a avaliação 
sobre a própria vida finan-
ceira; 3) a percepção sobre 
o futuro da economia e 4) a 
percepção sobre o futuro da 
própria vida financeira. O 
Indicador e suas aberturas 
mostram que há confiança 
quando estiverem acima do 
nível neutro de 50 pontos. 
Quando o indicador vier 
abaixo de 50, indica falta de 
confiança.

OMC por OCDE: ‘Não 
há um balanço tão claro 
de perdas e ganhos’

Estar na OCDE é importante para o país, mas o Bra-
sil deveria trabalhar para manter o tratamento especial 
na OMC, porque outros países de renda média, como 
China, Índia, Cingapura e Coreia, acabam se utilizando, 
e isso prejudica o Brasil. Assim analisa para a coluna o 
presidente da Associação Brasileira da Indústria Têxtil 
e de Confecção (Abit), Fernando Pimentel, a discussão 
iniciada na reunião entre os presidentes Trump e Bolson-
aro, sobre o ingresso do país na Organização para Coop-
eração e Desenvolvimento Econômico, em troca de abrir 
mão do status que nos beneficia na Organização Mundial 
do Comércio.

“Estar na OCDE é importante para o país, que já par-
ticipa da entidade, na prática. Apesar de não sermos 
membros, é um dos países que mais introjetou as normas 
da organização. É importante porque, dada a qualidade 
dos integrantes, nos ajudará em todas as normas de gov-
ernança pública. Por exemplo, o Brasil aderiu recente-
mente às ações contra a pirataria no âmbito da OCDE. 
A Abit tem participado de fóruns sobre a cadeia de su-
primentos internacional de têxtil, confecções e calça-
dos”, relata Pimentel.

Ele prossegue: “Claro que o ideal seria que nós con-
tinuássemos a manter os ‘privilégios’ do status de país 
em desenvolvimento na OMC, o qual se mantém. Este 
status não é o mesmo que o tratamento especial diferen-
ciado (TED); o primeiro é autodeclatório e será mantido. 
Quão importante é o TED? Não tem sido muito, mas se-
ria interessante mantê-lo. Serve, por exemplo, para você 
ter um prazo maior para implementar acordos na OMC, 
isso seria bom. O TED também permite maior uso de 
subsídios na agricultura, mas nós estamos hoje em pata-
mares inferiores aos permitidos.”

“De qualquer maneira, não há um balanço tão claro 
de perdas e ganhos”, afirma o presidente da Abit. “É 
muito bom a nosso ver entrarmos para a OCDE, por 
tudo que representa em termos de governança e atuação 
num fórum das grandes economias mundiais. Ao mesmo 
tempo, o Brasil tem uma característica de um país em de-
senvolvimento, com bolsões de país de primeiro mundo 
e bolsões muito atrasados, refletindo nossa desigualdade. 
Então, não é algo que tenha uma perda material visível, 
mas, de qualquer maneira, é uma negociação, e acho que 
a sociedade vai balancear este discurso.”

“A princípio, nós achamos positivo que o Brasil ace-
da à OCDE e vamos discutir essa outra questão que diz 
respeito a algumas perdas do tratamento diferenciado”, 
resume.

Mundo girar
O navio veleiro Cisne Branco, espécie de embaixada 

flutuante da Marinha do Brasil, parte nesta segunda em 
seu tour anual pelo mundo levando a bordo a premiada 
cachaça Magnífica. Serão servidas doses e caipirinhas 
nos eventos do navio. Representantes dos países visita-
dos ganharão garrafas especiais.

A carioca Magnífica foi premiada, entre outras vezes, 
na Itália como a melhor cachaça envelhecida no  Show-
Room Tasting Competition 2016. A primeira parada será 
em Barbados. Seguem Estados Unidos, Açores, Holan-
da, Suécia e Dinamarca.

Preventivo
Quando um deputado estadual do Rio de Janeiro cha-

ma de “companheiro” um parlamentar preso, ele assim 
o faz por ser o colega deputado ou por ser a prisão um 
futuro comum?

Patriarca parcial
Fabrício Queiroz, patriarca à moda antiga, centraliza 

em sua conta os salários das filhas e da mulher. Mas da 
filha Nathália Queiroz só ficava com a parte que ela gan-
hava como assessora de Jair Bolsonaro. Os ganhos como 
“personal trainer”, 3 vezes maiores, não foram para o pai.

Rápidas
O economista-chefe do Bradesco, Fernando Honorato, 

abre nesta terça-feira o Fórum de Gestão de Saúde, que 
a Associação Brasileira de Recursos Humanos (ABRH-
RJ) promove no auditório da Firjan *** O Tribunal de 
Justiça de Goiás (TJGO) e o Instituto Justiça & Cidada-
nia realizarão, em 11 e 12 de abril, o VIII Fórum Nacio-
nal de Mediação e Conciliação (Fonamec), com o tema 
“Fóruns Multiportas”, discutindo as mais modernas téc-
nicas de mediação e conciliação judicial. O presidente 
do Supremo, ministro Dias Toffoli, confirmou presença. 
Informações em institutojc.com.br *** O Caxias Shop-
ping receberá no próximo dia 30 o “Ponto de Leitura” do 
Sesc, das 14h às 18h *** O Carioca Shopping preparou 
uma edição especial de seu Baile Dançante para celebrar 
o mês das mulheres, nesta terça-feira, das 15h às 19h 
*** Rodolfo Fücher é o novo presidente da Associação 
Brasileira das Empresas de Software (Abes).

Assine o

jornal

Monitor 
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Merkel quer um Brexit 
ordenado ‘até a última hora’

Antes da cúpula europeia 
que se inicia na próxima 
quinta-feira, a chanceler ale-
mã Angela Merkel reiterou 
sua vontade de lutar por um 
Brexit ordenado “até o últi-
mo dia, até a última hora”.  
“Pode-se certamente falar 
positivamente de uma curta 
extensão” para a retirada do 
Reino Unido da União Eu-
ropeia, disse Merkel durante 
um discurso no Parlamento 
alemão. Na quarta-feira, a 
primeira-ministra britânica 
Theresa May pediu à União 
Europeia que adiasse a data 
da retirada do Reino Unido 
para 30 de junho.

De acordo com Merkel, 
os líderes governamentais 
dos membros europeus pro-
vavelmente cumpririam em 
princípio com o pedido de 
adiamento do Reino Unido. 
No entanto, Merkel enfati-
zou que “a legitimidade das 
eleições europeias em maio” 
deve ser preservada.

Merkel também afirmou 
que uma condição para um 
adiamento era que houvesse 

uma votação positiva sobre 
o tratado de retirada no par-
lamento britânico, conforme 
negociado com a UE. Se não 
houver acordo no parlamen-
to de Londres para o tratado 
de retirada “então vamos 
manter em aberto se deve 
haver outra reunião antes 
da data de demissão”, disse 
Merkel.

Uma questão importan-
te seriam os problemas em 
torno do chamado backstop.
Ainda não está claro como 
os regulamentos de fronteira 
entre a Irlanda do Norte, que 
pertence ao Reino Unido, e 
a República da Irlanda, um 
membro da UE, devem ser 
concebidos. Merkel enfati-
zou que a UE fez concessões 
suficientes nesta questão 
controversa.

Entretanto, ela salientou 
que a Alemanha, assim como 
os outros membros da UE, 
estavam se preparando para 
um Brexit desordenado em 
relação a questões como os 
direitos dos cidadãos britâni-
cos que vivem na Alemanha.

Base de Alcântara  
para negócios

O acordo assinado esta 
semana com os EUA para 
Salvaguardas Tecnológicas 
(AST) é um passo importan-
te para que o Brasil transfor-
me a base de lançamento ae-
roespacial de Alcântara, no 
Maranhão, em um centro co-
mercial, o que “vai ser muito 
bom para o Estado e para a 
região”, disse nesta quinta-
feira, o ministro da Ciên-
cia, Tecnologia, Inovações 
e Comunicações, Marcos 
Pontes. Segundo explicou, o 
objetivo é fazer de Alcântara 
o meso procedimento dado 
ao Centro Espacial John F. 
Kennedy, no Cabo Cana-
veral, cuja  a exploração 
comercial da base de lança-
mento conseguiu retomar a 
economia local.

Moreira Franco tem 
liberdade negada 

O ministro do Supremo 
Tribunal Federal (STF) Mar-
co Aurélio negou o pedido 
para soltar o ex-ministro e 
ex-governador do Rio de 

Janeiro Moreira Franco fei-
ta nesta sexta-feira pela sua 
defesa  Na decisão, o minis-
tro entendeu que a análise do 
caso não pode ser feita den-
tro do processo que julgou a 
competência da Justiça Elei-
toral pela Corte.

6,5% dos rios  
têm água boa

Em apenas 6,5% dos rios 
da bacia da Mata Atlântica, a 
qualidade da água é conside-
rada boa e própria para o con-
sumo, de acordo com relatório 
divulgado hoje, Dia Mundial 
da Água, pela Fundação SOS 
Mata Atlântica. Dos 278 pon-
tos de coleta de água monito-
rados em um total de 220 rios, 
74,5% apresentam qualidade 
regular, 17,6% são ruins e, em 
1,4%, a situação é péssima. 
Nenhuma amostra foi consi-
derada ótima. A conclusão do 
relatório O Retrato da Quali-
dade da Água nas Bacias da 
Mata Atlântica é que os rios 
estão perdendo lentamente a 
capacidade de abrigar vida, 
de abastecer a população e de 
promover saúde e lazer para a 
sociedade.
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Linhares Brasil Energia Participações S.A.
CNPJ nº 10.375.812/0001-75

Relatório da Adminsitração: Senhores Acionistas, Em cumprimento das disposições legais e estatutárias, submetemos a apresentação dos acionistas as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2018. 
Agradecimentos: Ao reconhecermos que o resultado alcançado é consequência da união e do esforço de nossos empregados e do apoio, empenho, incentivo e profissionalismo de todos com que nos relacionamos, queremos expressar nossos 
agradecimentos, aos nossos acionistas, aos nossos clientes e fornecedores, e aos nossos Governos Municipais, Estaduais e Federal e demais autoridades, as agências Reguladoras e aos demais Agentes do Setor.

Balanços patrimoniais em 31/12/2018 e 2017 (Em MR$)
Ativo 31/12/2018 31/12/2017
Circulante 192 210
Caixa e equivalentes de caixa 2 -
Titulos e valores Mobiliários 148 112
Tributos a recuperar 39 98
Fornecedores 3 -
Não circulante 179.747 170.418
Investimento 179.747 170.418

179.939 170.628

Passivo e patrimônio líquido 31/12/2018 31/12/2017
Circulante 10.643 -
Dividendos propostos 10.643 -
Patrimônio líquido 169.297 170.628
Capital social 104.026 104.026
Reserva de capital 24.375 24.375
Reserva legal 8.185 5.945
Reserva de retenção de lucros 32.710 36.282

179.939 170.628

Demonstrações do resultado em 31/12/2018 e 2017 (Em MR$)

Demonstrações do Fluxo de caixa em 31/12/2018 e 2017 (Em MR$)

Resultado de participações societárias 31/12/2018 31/12/2017
Equivalência patrimonial 44.829 53.037
Despesas operacionais
Gerais e administrativas (24) (40)
Outras despesas (4) (6)
Lucro operacional antes do resultado financeiro 44.801 52.991
Resultado financeiro 10 36
Lucro Antes do IR e da Contribuição Social 44.811 53.027
Imposto de Renda e Contribuição Social - (1)
Lucro líquido do exercício 44.811 53.026
Demonstrações do resultado abrangente em 31/12/2018 e 2017 (Em MR$)

31/12/2018 31/12/2017
Lucro líquido do exercicio 44.811 53.026
Outros resultado abrangentes - -
Resultado abrangente total 44.811 53.026

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido em 31/12/2018 e 2017  
(Em MR$)

Reserva de 
Lucros Lucros

Capital
subscrito

e inte- 
grado

Reser-
va de 
Capi-

tal

Re-
serva
legal

Reserva
de reten-

ção  
de lucros

 (preju- 
izos)

acumu-
lados Total

Em 31/12/2016 104.026 24.375 3.294 17.507 - 149.201
Pagtº. de Retenção de lucros         - - - (17.507) - (17.507)
Lucro líquido do exercício - - - - 53.026 53.026
Constituição de reserva - - 2.651 36.282 (38.933) -
Dividendos intercalares pagos        - - - - (14.093) (14.093)
Em 31/12/2017 104.026 24.375 5.945 36.282 - 170.628
Pagtº. de Retenção de lucros         - - - (35.500) - (35.500)
Lucro líquido do exercício - - - - 44.811 44.811
Constituição de reserva - - 2.240 31.929 (34.169) -
Dividendos intercalares pagos        - - - - (10.643) (10.643)
Em 31/12/2018 104.026 24.375 8.185 32.710 - 169.297

31/12/2018 31/12/2017
Fluxos de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido do exercício 44.811 53.026
Ajustes
Equivalência patrimonial (44.829) (53.036)
Rendimento de Títulos e Valores Mobiliários (6) (13)
Variações nos ativos e passivos
Tributos a recuperar 59 (25)
Outros ativos (3) -
Caixa líquido proveniente (utilizado) das ativ. operac. 33 (48)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Aplicação de Títulos e Valores Mobiliários (57) (110)
Resgate de Títulos e Valores Mobiliários 27 157
Recebimento de Dividendos 35.500 31.600
Caixa Líquido proveniente das ativ. de investimento 35.470 31.647
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos
Dividendos pagos (35.500) (31.600)
Caixa líquido utilizado nas atividades de financ. (35.500) (31.600)
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa 3 (1)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício - 1
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 2 -

Marcelo Pedreira de Oliveira - Diretor Presidente
Francisco Vicente Santana Silva Telles 

Contador - CRC/RJ 092.850/O-0
Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financei-
ras: Aos Conselheiros e Diretores da Linhares Brasil Energia Participações 
S.A., Rio de Janeiro - RJ. Opinião: Examinamos as Dfs. da Linhares Brasil Ener-
gia Participações S.A. (Sociedade), que compreendem o balanço patrimonial em
31/12/2018 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abran-
gente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício
findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, compreen-
dendo as políticas contábeis significativas e outras informações elucidativas. Em
nossa opinião, as Dfs. acima referidas apresentam adequadamente, em todos os
aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Linhares Brasil Ener-
gia Participações S.A. em 31/12/2018, o desempenho de suas operações e os
seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práti-
cas contábeis adotadas no Brasil. Base para opinião: Nossa auditoria foi condu-
zida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas
responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção
a seguir intitulada “Responsabilidades dos auditores pela auditoria das Dfs.”.
Somos independentes em relação à Sociedade, de acordo com os princípios
éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas
normas profissionais emitidas pelo CFC, e cumprimos com as demais responsa-
bilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de
auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Res-
ponsabilidades da administração pelas Dfs.: A administração é responsável
pela elaboração e adequada apresentação das Dfs. de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como
necessários para permitir a elaboração de Dfs. livres de distorção relevante, in-
dependentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das Dfs., a ad-
ministração é responsável pela avaliação da capacidade da Sociedade continuar

operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua 
continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das Dfs., a 
não ser que a administração pretenda liquidar a Sociedade ou cessar suas ope-
rações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento 
das operações. Responsabilidades dos auditores pela auditoria das Dfs.: 
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as Dfs., tomadas em con-
junto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por 
fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança 
razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a audito-
ria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria 
sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções 
podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, 
individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva 
razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas 
Dfs.. Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e 
internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceti-
cismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos 
os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independente-
mente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos 
de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria 
apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detec-
ção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de 
erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, 
falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. • Obtemos entendi-
mento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos pro-
cedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo 
de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Sociedade. 

• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade
das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.
• Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil
de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se
existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam le-
vantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional
da Sociedade. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar
atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas Dfs.
ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas.
Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas
até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar
a Sociedade a não mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos a
apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das Dfs., inclusive as divulgações e
se as Dfs. representam as correspondentes transações e os eventos de maneira
compatível com o objetivo de apresentação adequada. • Obtemos evidência de
auditoria apropriada e suficiente referente às informações financeiras das enti-
dades ou atividades de negócio do grupo para expressar uma opinião sobre as
Dfs.. Somos responsáveis pela direção, supervisão e desempenho da auditoria
do grupo e, consequentemente, pela opinião de auditoria. Comunicamo-nos com
a administração a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da épo-
ca da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as even-
tuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante
nossos trabalhos. RJ, 08/03/2019. KPMG Auditores Independentes - CRC SP-
-014428/O-6 F-RJ; José Luiz de Souza Gurgel - Contador CRC RJ-087339/O-4.
A integra dessas demonstrações financeiras  encontra-se disponível no
site:  www.lgsa.com.br

Fraudes com cartão e concessão de crédito são recorrentes
94% das 
instituições  
sofreram 
tentativas nos 
últimos dois anos 

A lista de modalidades 
de fraudes pode ser extensa, 
mas os casos mais recorren-
tes acontecem por meio de 
golpes de identidade, con-
trole de contas, cartão e con-
cessão de crédito. As fraudes 
em seguradoras norte-ame-
ricanas, por exemplo, resul-
tam em prejuízo de até US$ 
40 bi por ano. Lá as fraudes 
acontecem principalmente 
nos segmentos de seguros, 
serviços financeiros e imo-
biliário.

Danos à reputação da 
marca, multas e ações judi-
ciais contra empresas apare-
cem como os principais im-
pactos desses golpes, revela 
a  pesquisa  TransUnion 
Fraud Trends 2018. O levan-
tamento foi realizado pela 
Forrester Consulting, no se-
gundo semestre de 2018, a 
pedido da TransUnion, com-
panhia global de soluções de 
informação. O estudo ouviu 
465 tomadores de decisão 
nos Estados Unidos, Índia e 
Canadá.

A TransUnion é uma 
agência norte-americana 
de relatórios de crédito ao 
consumidor que opera no 
Brasil desde 2011. Segundo 
a empresa, o custo referente 
a fraudes ocorridas em fi-
nanciamento de automóveis, 
cartões bancários e de vare-
jistas, além de financiamen-
tos pessoais, superou US$ 1 
bilhão no segundo trimestre 
de 2018. As seguradoras e 
gerentes imobiliários tam-
bém enfrentam desafios em 
combater novos esquemas 
de fraude à medida que cres-
ce o número de serviços e 
aplicativos on-line, destaca 
pesquisa.

“A maior barreira para os 
tomadores de decisões nas 
indústrias como de serviços 
financeiros, seguros e imo-
biliária é assegurar que o 
consumidor tenha uma boa 
experiência e, ainda assim, 
seus dados estejam protegi-
dos”, diz Geoff Miller, CEO 

de fraude e identidade da 
TransUnion.

Entre 2017 e 2018, de 
acordo com o mapeamen-
to, aproximadamente 94%
das empresas do segmento 
financeiro sofreram algum 
tipo de golpe. O aumento de 
fraudes leves em segurado-
ras chegou a 62%, enquanto 
o de falsificação de identida-
de cresceu 57% nessas com-
panhias no último ano. No 
setor imobiliário, 97% dos
bens administrados em am-
biente virtual já foram alvo 
de alguma inconsistência de 
transação.

Miller acrescenta que 
muitos dos mesmos proble-
mas relacionados à fraude 
que afligem as instituições 
financeiras e seguradoras 
americanas estão afetando 
empresas similares no Ca-
nadá, na Índia e em outros 
países do mundo.

“Para combater efetiva-
mente a fraude, as transa-
ções necessitam de agilidade 
na tomada de decisão. Não 
se pode mais esperar dias, ou 
até mesmo horas, para che-
car se o cliente é realmente 
quem diz ser. Com a digita-
lização de processos, é pos-
sível implementar soluções 
efetivas, que utilizam bases 
de dados interconectadas a 
fim de detectar sinais e ris-
cos de fraudes em ambiente 
físico ou digital, contribuin-
do para a continuidade da 
oferta de produtos e serviços 
à população e na sustentabi-
lidade dos negócios”, alerta 
Miller.

Prejuízo de bilhões

Anualmente, o montante 
de fraudes em seguradoras 
dos Estados Unidos atinge 
US$ 30 bilhões. É o que resu-
me o estudo Insurers: Strike
The Right Balance Between 
Fighting Fraud and CX, que 
compõe o levantamento da 
TransUnion. Apenas no seg-
mento de seguradoras, 66%
dos entrevistados revelam 
que percebem um desenvol-
vimento contínuo das táticas 
utilizadas pelos criminosos, 
dificultando a acurácia das 
empresas em soluções de 
prevenção.

“Um dos maiores pro-
blemas, identificados por 
seguradores, é a verificação 
de identidades”, revela o es-

tudo. Os fraudadores costu-
mam explorar as fraquezas 
dos processos por meio de 
três tipos de fraude: roubo de 
identidade (dados pessoais 
comprometidos ou furtados 
para utilização em aplicações 
de seguros ou processos de 
crédito); fraude leve (se con-
figuram como solicitantes ou 
titulares de seguros que alte-
ram ou omitem informações 
deliberadamente a fim de 
obter um valor menor que o 
requerido); e fraude intensa 
(se apresentam como solici-
tantes ou titulares de seguros 
encenando perdas a fim de 
resgatar o dinheiro).

“Os tipos de fraudes que 
vemos na indústria de segu-
ros tem sérias implicações 
econômicas para provedores 
deste serviço e seus clien-
tes”, comenta Mark McEl-
roy, vice-presidente execu-
tivo e CEO da unidade de 
negócios de seguro da Tran-
sUnion. “Os consumidores 
demandam experiências ex-
cepcionais no processo junto 
às seguradoras. Isso signifi-
ca que falsos alertas, deten-
ção, procedimentos morosos 
de prevenção e investigações 
para acompanhamento de 
fraude podem impactar ne-
gativamente o cliente”.

À medida que mais con-
sumidores esperam por 
ações de proteção sem atri-
tos e de alta qualidade, a 
fraude continua a ameaçar 
as empresas de seguros. No 
cenário exposto pelo estu-
do, 49% das seguradoras 
não se mostram confiantes 
em relação à sua capacida-
de de detectar fraudes le-
ves, 40% não estão certos 
de que podem identificar 
golpes de identidade e 55% 
assumem déficit na detec-
ção de fraude intensa.

A pesquisa mostra que 
em 2018 cerca de 62% das 
seguradoras perceberam au-
mento de fraudes leves, 57% 
perceberam crescimento em 
fraude de identidade, e 34% 
notaram um crescimento em 
fraude intensa.

“Todas as etapas da jor-
nada do consumidor são 
suscetíveis à fraude, mas 
identificar os tipos e detecta-
los o quanto antes é o mais 
importante”, afirma McEl-
roy. “Fraudes não identi-
ficadas ou não detectadas 
podem ter impacto significa-

Miller: 'Não se pode mais esperar dias, ou até mesmo horas, para checar  
se o cliente é realmente quem diz ser'

tivo na reputação de segura-
doras e, consequentemente, 
em seus resultados financei-
ros”.

Além de perdas financei-
ras, o estudo ainda expõe 
que 57% dos entrevistados 
afirmam que as tentativas 
de fraude geraram danos 
de reputação com a marca; 
52% receberam algum tipo 
de multa ou ações judiciais 
por não cumprimento de re-
gulamentos de prevenção; e 
49% perceberam perdas fi-
nanceiras por consequência 
das tentativas de golpe.

Embora a falsificação seja 
uma característica difícil 
de eliminar completamen-
te, é possível desenvolver 
melhorias nos serviços de 
identificação. Nesses casos, 
é importante que as empre-
sas se protejam por meio 
de soluções que preencham 
as lacunas entre serviços 
e prevenção à fraude, sem 
comprometer o processo de 
consumo.

Ambiente digital
O estudo da Forrester 

focado em companhias de 
Serviços Financeiros, Fraud
Detection and ID Verifica-
tion in Financial Services, 

revelou que a fraude é uma 
questão abrangente na in-
dústria, com 94% de com-
panhias tendo vivenciado 
algum tipo nos últimos dois 
anos. “Esse crime se tor-
na cada vez mais difícil de 
prevenir e detectar, o que 
representa um novo desafio 
para as instituições – assim 
como manter uma vantagem 
competitiva sem sacrificar a 
experiência do consumidor”, 
destaca o estudo.

Mesmo com possibilida-
des de fraudes, aproximada-
mente 70% das companhias 
financeiras reportaram que 
seus consumidores preferem 
usar canais digitais em com-
paração a outros meios. Em-
bora esta tendência não seja 
nova, a mudança no compor-
tamento do consumidor tem 
dado lugar para novos tipos 
de fraudes emergirem.

Entre os golpes mais 
comuns, no contexto ge-
ral, furto de identidade es-
teve presente em 65% das 
empresas, falsificações com
informações básicas (núme-
ros de CPFs falsificados com 
algoritmos originais mis-
turados com outros aleató-
rios) representou 58%, con-

trole de conta representou 
56%,transações com cartão 
não presente 46%, conces-
são de créditos 46% e os
que não sentiram nenhuma 
transação fora do comum 
somam 6%.

Mais da metade (54%) das 
instituições financeiras indi-
caram que os atuais proces-
sos de verificação de iden-
tidade e detecção de fraude 
são muito complexos e tra-
balhosos – não apenas para 
clientes conduzirem transa-
ções, mas também para as 
organizações manterem as 
mesmas. Além disso, meta-
de das instituições não estão 
satisfeitas com a capacidade 
de detecção de fraudes que 
atualmente possuem.

As implicações prove-
nientes de atividades fraudu-
lentas são sentidas em toda a 
empresa, gerando custos al-
tos para remediação junto às 
vítimas, perdas financeiras e 
complicações jurídicas por 
não conformidade. A Forres-
ter Consulting estima 2,39%
de receita em alegações de 
fraude para instituições fi-
nanceiras, custando bilhões 
para as empresas todos os 
anos.
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MEIO
AMBIENTE
Ana Rita Albuquerque

Meio ambiente e águas
Nesta sexta-feira, celebrou-se o Dia Mundial das 

Águas. As águas constituem bem ambiental referido no 
artigo 225, caput da Constituição Federal de 1988, e na 
Lei 6.938/1981 que trata da Política Nacional de Meio 
Ambiente. Trata-se de um bem ambiental, limitado, de 
natureza difusa e indivisível, o que significa que não 
poderá ser apropriado por seus titulares, assegurando-
se a todos, inclusive às futuras gerações, o direito à sua 
fruição.

A disposição constante no art. 1º da Lei 9.433/1997, 
que trata da Política Nacional de Recursos Hídricos, de 
que a água é um bem de domínio público, não trans-
forma os poderes públicos federal e estaduais em pro-
prietários da água, mas gestores desse bem, no interesse 
de todos.

Como direito inalienável, não pode ser adquirida por 
particulares, cabendo a estes apenas a outorga de seu 
uso. Dessa forma considera-se ultrapassada a referência 
a “águas particulares” e, quando apropriável com finali-
dades econômicas, é tratada como recurso hídrico pela 
legislação ambiental brasileira. Atualmente o usuário paga 
pela prestação dos serviços de captação de água e o seu 
tratamento.

Pode-se conceituar a água como bem de uso comum 
do povo, e como tal o seu uso não pode ser apropriado 
por uma só pessoa, não pode significar a poluição ou 
agressão a esse bem, não pode esgotar o próprio bem 
utilizado, e a sua concessão ou autorização (ou qualquer 
tipo de outorga) deve ser motivada pelo gestor público.

O Fórum Mundial da Água, realizado entre 18 a 23 
de março 2018, em Brasília, envolveu lideranças de 172 
países e a presença de 12 chefes de Estado, que reafirma-
ram, dentre outros, os compromissos já estabelecidos na 
Rio+20 em relação aos direitos humanos à água potável 
e ao saneamento, devendo estes serem progressivamente 
implementados para suas populações. O compromisso 
final evidenciou a participação do setor privado e das 
empresas de propriedade pública para continuar ou mel-
horar a adoção de medidas de sustentabilidade relacio-
nada à água e saneamento eficientes.

Na oportunidade, foi enfatizada a urgência de incluir a 
água na agenda estratégica do Brasil. Ainda, a importân-
cia não apenas do papel do governo para uma melhor 
gestão dos recursos hídricos como o papel da população 
em geral no cuidado com a água e direito à informação 
além do reconhecimento do acesso à água como direito 
fundamental.

Demonstração dos Resultados em 31/12/18, 2017, 2016, 2015 e 2014 (em R$)
DESPESAS 2018 2017 2016 2015 2014
Administrativas (15.786) (16.041) (19.541) (18.556) (16.087)
Financeiras (62.502) (54.887) (81.675) (89.767) (59.968)
Prejuízo do Exercício (78.288) (70.928) (101.216) (108.323) (76.055)
Prej. Por Lote de Mil Ações (195,72) (177,32) (253,04) (270,81) (190,14)

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido 
 em 31/12/18. 2017, 2016, 2015 e 2014. (em R$)

Capital
Social

Reserva
de Capital

Lucros (Prejuizos) 
Acumulados Total

Saldos em 01/01/14 11.760 2.682 (745.954) (731.512)
Prejuizo do Exercicio - - (76.055) (76.055)
Saldos em 31/12/14 11.760 2.682 (822.009) (807.567)
Prejuizo do Exercicio - - (108.323) (108.323)
Saldos em 31/12/15 11.760 2.682 (930.332) (915.890)
Prejuizo do Exercicio - - (101.216) (101.216)
Saldos em 31/12/16 11.760 2.682 (1.031.548) (1.017.106)
Prejuizo do Exercicio - - (70.928) (70.928)
Saldos em 31/12/17 11.760 2.682 (1.102.476) (1.088.034)
Prejuizo do Exercicio - - (78.288) (78.288)
Saldos em 31/12/18 11.760 2.682 (1.180.764) (1.166.322)

Demonstração dos Fluxos de Caixa
em 31/12/18, 2017, 2016, 2015 e 2014. (Em R$)

Atividades Operacionais 2018 2017 2016 2015 2014
Prejuízo Líquido do Exercício (78.288)(70.928)(101.216)(108.323)(76.055)
Ajustes p/ conciliar o resul-
tados ao caixa gerado pelas 
atividades operacionais 62.503 54.887 81.675 89.764 59.968
Atualização de passivo fiscal 9.518 17.765 26.245 27.210 26.465
Juros s/ emprést. de associadas 52.985 37.122 55.430 62.554 33.503
Aumento de ativos operacio-
nais - Impostos a Recuperar (9) - - - -
Aumento (Redução) de pas-
sivos operacionais (32.712)(42.556) (38.314) (36.323)(35.288)
Impostos a recolher (32.712)(42.356) (39.514) (36.323)(35.288)
Pró-Labore a pagar - (200) 1.200 - -
Caixa aplicado nas ativi-
dades operacionais (48.506)(58.597) (57.855) (54.882)(51.375)
Atividades de financiamento - 
Recebimento de Associadas 48.506 58.597 57.855 54.882 51.375
Caixa oriundo das atividades 
de financiamento 48.506 58.597 57.855 54.882 51.375

Demonstração do Valor Adicionado  
em 31/12/18, 2017, 2016, 2015 e 2014 (Em R$)

Descrição 2018 2017 2016 2015 2014
Insumos Adquiridos de Terceiros    (400) (65) (1.105) (105) (106)
Valor Adicionado Líquido 
Produzido pela Entidade (1-2) (400) (65) (1.105) (105) (106)
Distrib. do Valor Adicionado 400 65 1.105 105 106
Pessoal - Remuneração direta (14.400) (12.400) (14.400) (14.400) (12.400)
Impostos, Taxas e Contribuições 
Federais (985) (3.576) (4.036) (4.054) (3.581)
Remun. de Capitais de Terceiros (62.503) (54.887) (81.675) (89.764) (59.968)
Juros Associadas (52.985) (37.122) (55.430) (62.554) (33.503)
Juros Impostos e Contribuições (9.518) (17.765) (26.245) (27.210) (26.465)
Remuneração de Capitais 
Próprios - Prej. do Exercício (78.288) (70.928) (101.216) (108.323) (76.055)

Relatório da Administração: Srs. Acionistas: Em cumprimento ao que 
determina a legislação em vigor e os estatutos desta sociedade, vimos 
submeter ao exame e julgamento de Vsas. os Balanços Patrimoniais, Contas de 
Resultado e demais Demonstrações Contábeis relativas aos exercícios findos 
em 31/12/18, 2017, 2016, 2015 e 2014. Nos colocamos à disposição de Vossas 
Senhorias para quaisquer esclarecimentos. Rio de Janeiro, 17/01/2019.

Notas Explicativas sobre as Demonstrações Contábeis em 31/12/18, 2017, 
2016, 2015 e 2014 (Em R$): 1. Apresentação das Demonstrações Contábeis
- As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil. Em conformidade com a Lei 6.404/76 (das SA), 
alterações introduzidas pelas Leis 11.638/07 e 11.641/09 e pronunciamentos 
emitidos pelo CPC. São os seguintes os principais critérios contábeis 

utilizados na elaboração dessas demonstrações: a) Resultado do exercício:
Apurado em conformidade com o regime de competência. b) Investimentos - 
São avaliados ao custo de aquisição, corrigidos monetáriamente até 31/12/95. 
2- Contas a Pagar - Cias. Associadas
Empresa 2018 2017 2016 2015 2014
Othon E. H. S/A. 276.240 259.512 246.915 226.264 200.793
Othon A. S/A. 74.616 70.097 66.695 61.117 54.236
CAPVRU 105.282 98.911 94.113 86.246 76.544
Hotéis Othon S/A. 438.142 364.267 289.346 210.157 134.775
Total 894.280 792.788 697.069 583.784 466.348
3 - Capital Social - Em 31/12/18, 2017, 2016, 2015 e 2014 o capital social 
subscrito e integralizado estava representado por 400.000 ações ON.

Rogério Luiz Lima Figueira - Diretor - CPF: 304.312.637-87
Thiago Raphael Carneiro - Contador - CRC-RJ 123.855/O-8

Balanços Patrimoniais em 31/12/18, 2017, 2016, 2015 e 2014 (em R$)
2018 2017 2016 2015 2014

ATIVO 1.482 1.473 1.473 1.473 1.473
Circulante 296 287 287 287 287
Estoque 287 287 287 287 -
Não Circulante - 
Investimentos 1.186 1.186 1.186 1.186 1.186
Passivo e 
Patrimônio Líquido 1.482 1.473 1.473 1.473 1.473
Circulante 46.300 44.617 42.474 38.154 35.245
Parcelamento - Lei 
11.941/09 44.700 43.217 40.834 37.714 34.805
INSS a Recolher 600 400 440 440 440
Pró-Labore a Pagar 1.000 1.000 1.200 - -
Não Circulante 1.121.504 1.044.890 976.105 879.209 773.795
Contas c/Associadas 894.279 792.788 697.069 583.784 466.348
Parcelamento - Lei 
11.941/09 227.225 252.102 279.036 295.425 307.447
Patrimônio Líquido (1.166.322) (1.088.034) (1.017.106) (915.890) (807.567)
Capital Social 11.760 11.760 11.760 11.760 11.760
Reserva de CM do 
Capital 2.682 2.682 2.682 2.682 2.682
Prej. Acumulados (1.180.764) (1.102.476) (1.031.548) (930.332) (822.009)

Cooperativa de Credito dos Profissionais da Saúde da Zona da Mata 
Mineira e Sul do Espirito Santo 

CNPJ: 86.389.236/0001-87 – NIRE: 3140000781-4– BCB ID: Z9979737
Edital de Convocação

Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária 
São convocados os delegados da Cooperativa de Crédito dos Profissionais 
da Saúde da Zona da Mata Mineira e Sul do Espírito Santo, com o nome 
fantasia de Sicoob Unisaúde Sudeste para reunirem-se em Assembleia 
Geral Extraordinária e Ordinária, que se realizará no dia 24 de abril de 2019 – 
quarta-feira, no auditório situado na Rua Coronel Júlio Soares, n° 156, Bairro: 
Centro, Ubá (MG) CEP: 36.500-051 às 17h00 em primeira convocação, 
com a presença mínima de 2/3 (dois terços) dos delegados em condições 
de votar, ou em segunda convocação às 18h00, com a presença mínima 
de metade mais um dos delegados em condições de votar ou, ainda, em 
terceira e última convocação às 19h00, com a presença de, no mínimo, 10 
(dez) delegados em condições de votar, para deliberarem sobre a seguinte 
ORDEM DO DIA: I. Em Assembleia Geral Extraordinária: a) substituição 
processual conforme o Art. 88-A da Lei nº 5.764/71; b) alterações do Estatuto 
Social, compreendendo: 1) alteração, exclusão, inclusão e/ou renumeração: 
§ 1º e § 2º do Art. 1°; de § 3º ao Art. 2º; Art. 22A; ao parágrafo único do 
Art. 23; § 1º do Art.34; 2) sistematizar e consolidar o Estatuto Social com 
as alterações mencionadas e as conotações internas estatutárias em 
quaisquer outros dispositivos não citados, tais que acerto ortográfico, 
remissões, convergências e divergências em face das alterações efetivadas; 
a) atualização e rerratificação de registros institucionais (JUCE, RFB e/ou 
Internos). II. Em Assembleia Geral Ordinária: a) prestação de contas dos 
órgãos de administração pertinente ao exercício findo de 2018, na forma do 
Art. 50, inciso I do Estatuto Social; b) fixação de remuneração dos membros 
dos órgãos de administração, de fiscalização e da Diretoria Executiva, na 
forma do Art. 50, inciso II do Estatuto Social; c) destinação dos resultados 
do exercício findo, nos termos do Art. 50 incisos III e IV, do Estatuto Social; 
d) processo eleitoral – eleição dos membros do Conselho Fiscal – na 
forma combinada dos artigos 54 e 80 do Estatuto Social. Observações: 
I. O pedido de registro de candidatura deverá ser protocolado na sede da 
cooperativa no horário entre 9h e 16h. O prazo máximo para registro será 
até as 16h do dia 03/04/2019. II. A assembleia será realizada fora da sede 
social da cooperativa por falta de espaço físico adequado. III. Para efeito 
de verificação do quórum nas respectivas convocações conforme dispõe o 
artigo 41 do Estatuto Social, o quadro social, nesta data, é composto de 
6.286 (seis mil, duzentos e oitenta e seis) associados, representados por 58 
(cinquenta e oito) delegados. IV. Na forma da legislação vigente e do Art. 51 
do Estatuto Social, a partir de 15/04/2019, encontrar-se-ão à disposição dos 
associados na sede da Cooperativa para análise e informação, os livros, o 
Balanço Geral e demais demonstrativos financeiros e contábeis, bem como 
pelo respectivo site da cooperativa: www.unisicoob.com.br/unisaudesudeste. 
V. Aguarda-se aprovação e homologação do Banco Central do Brasil e o 
consequente arquivamento na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 
das documentações pertinentes à Assembleia Geral Extraordinária – AGE 
de 20/12/2018 e Assembleia Geral Extraordinária Conjunta – AGEC de 
1º/2/2019. VI. Conforme dispõe combinadamente o Art. 38 da Lei n° 5.764/71 
com o Art. 37 do Estatuto Social, bem como em atenção aos princípios legais 
e doutrinários, as deliberações tomadas nas assembleias ora convocadas: 
a) restringir-se-ão exclusivamente à ORDEM DO DIA acima anunciada, 
obedientes à vinculação do ato convocatório e à inalterabilidade do edital 
de convocação; b) observarão, quando pertinente, o quórum determinado 
pelo parágrafo único do Art. 46 da Lei n° 5.764/71, vinculando a todos, ainda 
que ausentes ou discordantes. VII. As atas dos respectivos certames – 
Extraordinária e Ordinária – serão feitas separadamente.

Ubá (MG), 22 de março de 2018.
Júlio César Ferreira da Silva

Presidente do Conselho de Administração

JAURU TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.
CNPJ/MF Nº 08.583.456/0001-33 - NIRE: 33.3.0028651-9

Edital de 1ª Convocação - Para Assembleia Geral de Debenturistas da 
2ª Emissão de Debêntures Simples, não Conversíveis em Ações, da 
Espécie Quirografária a ser Convolada em Espécie com Garantia Real, 
em Série Única, para Oferta Pública de Distribuição, com Esforços 
Restritos de Colocação da Jauru Transmissora de Energia S.A. Ficam 
convocados os titulares das debêntures da 2ª emissão de debêntures sim-
ples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, em série 
única, para oferta pública de distribuição, com esforços restritos de coloca-
ção da Jauru Transmissora de Energia S.A. (“Debenturistas”, “Debêntu-
res” e “Companhia”, respectivamente), a reunirem-se em Assembleia Geral 
de Debenturistas, nos termos do art. 71 da Lei nº 6.404, de 15/12/1976, 
conforme alterada, e das Cláusulas 7.2 e 7.4 do “Instrumento Particular 
de Escritura da 2ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em 
Ações, da Espécie Quirografária a ser convolada em Espécie com Garantia 
Real, em Série Única, para Oferta Pública de Distribuição, com Esforços 
Restritos de Colocação da Jauru Transmissora de Energia S.A.”, celebrada 
em 24/10/2013, entre a Companhia, a Pentágono S.A. Distribuidora de 
Títulos e Valores Mobiliários (“Agente Fiduciário”), a Cobra Brasil Servi-
ços, Comunicações e Energia S.A. (“Cobra”), a Isolux Energia e Partici-
pações S.A. (“Isolux”), e a Celeo Redes, conforme aditada de tempos em 
tempos (“Escritura de Emissão”), a ser realizada, em primeira convocação, 
no dia de 09/04/2019, às 11:00hs, na sede da Companhia, na Av. Marechal 
Câmara, nº 160/RJ, sala 1433, para deliberar sobre a seguinte Ordem do 
Dia: (i) aprovar ou não a ratificação pelos Debenturistas da aprovação à 
alteração do controle societário da Companhia para a Celeo Redes, con-
forme já anteriormente aprovada e implementada em 26/12/2018, nos ter-
mos do Share Purchase Agreement and Other Covenants, celebrado em 
5/06/2018, sob condição resolutiva, na AGD, em razão de não terem sido 
concluídos ainda os procedimentos necessários para assinatura dos Adita-
mentos pela Companhia para a alteração do controle societário, aprovada 
na Assembleia Geral de Debenturistas realizada em 14/08/2018, com a 
aprovação de concessão de prazo adicional para a celebração, pela Com-
panhia, dos Aditamentos, de modo a garantir que tal evento não constitua 
um evento de inadimplemento, vencimento antecipado ou qualquer outro 
evento similar descrito na Escritura de Emissão; (ii) aprovar ou não a con-
cessão de prazo adicional para a realização das obrigações descritas na 
cláusula 5.1.(n) e (o) da Escritura de Emissão, referentes à apresentação 
no prazo de 90 dias após o termino do exercício social de 31/12/2018 de 
cópia das demonstrações financeiras completas e devidamente auditadas, 
bem como sua publicação no site da CVM, no site da Companhia, no Diá-
rio Oficial e em outro jornal de grande circulação, a fim de garantir que tal 
evento não constitua um evento de inadimplemento, vencimento anteci-
pado ou qualquer outro evento similar descrito na Escritura de Emissão; e 
(iii) autorização para o Agente Fiduciário, em conjunto com a Companhia,
realizar todos os atos e assinar todos os documentos necessários ao cum-
primento integral das deliberações objeto dos itens acima. Informações
Adicionais: os Debenturistas deverão apresentar-se no endereço acima
indicado portando os documentos que comprovem a titularidade das res-
pectivas Debêntures e os poderes de representação. Os instrumentos de
mandato outorgados pelos Debenturistas aos seus procuradores para re-
presentação na Assembleia Geral ora convocada deverão ser depositados
na sede social do Agente Fiduciário, situada na Av. das Américas, nº 4200,
bl. 08, Ala B, salas 302, 303 e 304, Barra da Tijuca/RJ, e ainda por e-mail
para contencioso@pentagonotrustee.com.br, no prazo de até 2 dias úteis
anteriores à sua realização. A Companhia ressalta, entretanto, que o en-
vio prévio da documentação visa somente dar agilidade ao processo, não
sendo condição necessária para a participação na Assembleia Geral ora
convocada. RJ, 25/03/2019. JAURU Transmissora de Energia S.A.

PROFESSORES DA ESEM 
 Pelo presente Edital, ficam convocados todos os professores da Escola SESC 
de Ensino Médio (ESEM), associados ou não ao Sindicato, a comparecerem à As-
sembleia Setorial Extraordinária que se realizará no dia 28 de março de 2019, às 
16h, em primeira convocação e às 16h30 em segunda e última, com qualquer nú-
mero de presentes, no Anfiteatro da Coordenação do Sesc Rio, Av. Ayrton Senna, 
5.677, Jacarepaguá, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:

1- aprovação da pauta de reivindicações a ser encaminhada à direção da Escola 
SESC de Ensino Médio (ESEM), com vistas à abertura do processo de negociação 
coletiva para data-base de 2019;
2- deliberar, dentre os itens da pauta, sobre contribuição ao Sindicato, de 
natureza assistencial autorizando o desconto em folha;
3- autorizar a diretoria a promover o processo de negociação coletiva, ce-
lebrar acordo coletivo, bem como autorizar a adoção das medidas judiciais 
para preservação da data-base através da instauração de protesto judicial e 
do Dissídio Coletivo, podendo, no mesmo, celebrar acordo;
4- discutir e decidir sobre aspectos da campanha salarial e formas de con-
vencimento ao bom desenvolvimento do processo negocial;
5- outros assuntos ligados à negociação coletiva de data-base.;
6 - eleição de representante sindical.

 Esta convocação é feita na forma do estatuto da entidade, notadamen-
te quanto ao quorum de deliberação. 

Rio de Janeiro, 23 de março de 2019
Oswaldo Teles - Presidente

Trabalhadores ocuparam o Brasil  
em defesa da Previdência Pública

Em várias cidades do Bra-
sil, manifestações, panfle-
tagens, atos e assembleias 
foram realizadas nesta sexta-
feira, no dia nacional de Luta 
em Defesa da Previdência 
Pública. As centrais sindicais 
e as Frentes de entidades do 
movimento social organiza-
ram atos de resistência con-
tra a proposta de reforma da 
Previdência apresentada pelo 
governo Bolsonaro ao Con-
gresso Nacional como PEC 
6/2019.

 Desde as primeiras horas 
da manhã, trabalhadores e 
trabalhadoras ocuparam as 
ruas do país contra a propos-
ta de reforma da Previdência 
do governo de Jair Bolso-
naro (PSL), que restringe 
o acesso à aposentadoria e 
reduz o valor do benefício, 
prejudicando milhões de 
pessoas, especialmente os 
que começam a trabalhar 
mais cedo, e os idosos que 
vivem em situação de mise-
rabilidade.

É o esquenta para a greve 
geral que as centrais sindi-
cais, com apoio do conjun-
to do movimento social, 
organizarão para derrotar a 
proposta que acaba com a 
aposentadoria por tempo de 
contribuição, impõe a obri-
gatoriedade de idade míni-
ma de 65 anos para os ho-
mens e 62 para as mulheres 
terem direito ao benefício.

Os metalúrgicos e meta-

lúrgicas da Ford e da Merce-
des-Benz realizaram assem-
bleias, às 6h30, e aprovaram 
a participação na greve ge-
ral. Em seguida, seguiram 
em passeata pelas ruas de 
São Bernardo do Campo, no 
ABC Paulista.

Panfletagens, assembleias 
no local de trabalho, diálogo 
com a população e atos ocor-
reram em diversas cidades do 
país, como em Fortaleza, onde 
se reuniram mais de 30 mil 
pessoas, e em Campo Grande, 
onde 5 mil pessoas protesta-
ram contra a reforma e em de-
fesa do direito à aposentadoria 
do povo trabalhador.

Os ônibus da capital pau-
lista, de Salvador, de Natal 
e de Guarulhos não circula-
ram por algumas horas na 
manhã desta sexta porque 
os motoristas e cobradores 
decidiram mostrar que são 
contra a reforma da Previ-
dência de Bolsonaro.

Já os trabalhadores e tra-
balhadoras dos ônibus que 
circulam na Região Metro-
politana de Recife paralisa-
ram suas atividades às 15h 
para e uniram as demais ca-
tegorias profissionais – me-
talúrgicos, bancários, pro-
fessores, metroviários, ser-
vidores públicos federais, 

municipais e estaduais, 
entre outras – num ato em 
defesa da aposentadoria, na 
Praça do Derby, no centro 
da capital pernambucana.

A mobilização também 
ocorreu nas redes sociais, o 
que ajudou a fortalecer ainda 
mais a luta dos trabalhado-
res e trabalhadoras nas ruas. 
Minutos após ser postada, a 
hashtag #LutePelaSuaApo-
sentadoria, criada pelos or-
ganizadores do Dia Nacional 
em Defesa da Previdência, já 
estava em primeiro lugar no 
trending topics do Twitter no 
Brasil, onde permaneceu por 
horas.



Janaúba Transmissora de Energia Elétrica S.A.
CNPJ Nº 26.617.923/0001-80

qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em conexão 
com a auditoria das demonstrações financeiras, nossa responsabilidade é a 
de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório 
está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações financeiras ou 
com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta 
estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, con-
cluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração, somos 
requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito. 
Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstra-
ções financeiras: A administração é responsável pela elaboração e adequa-
da apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou 
como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras 
livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou 
erro. Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é res-
ponsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando, 
divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuida-
de operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações 
financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a Companhia 
ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para 
evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da 
Companhia são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo 
de elaboração das demonstrações financeiras. Responsabilidades do audi-
tor pela auditoria das demonstrações financeiras: Nossos objetivos são 

obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em 
conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada 
por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Se-
gurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que 
a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de 
auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As 
distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas re-
levantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro 
de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas 
com base nas referidas demonstrações financeiras. Como parte da auditoria 
realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, 
exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao lon-
go da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção 
relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada 
por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em 
resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada 
e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de dis-
torção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, 
já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, 
falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. • Obtemos enten-
dimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos 
procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o 
objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da 
Companhia. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a 

razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela 
administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, 
da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de 
auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou con-
dições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de 
continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza 
relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as 
respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação 
em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões 
estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso 
relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a 
não mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação 
geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as 
divulgações e se as demonstrações financeiras representam as correspon-
dentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de 
apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis pela gover-
nança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da 
auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais 
deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante 
nossos trabalhos. Rio de Janeiro, 21 de março de 2019.
ERNST & YOUNG Pia Leocádia de Avellar Peralta
Auditores Independentes S.S. Contadora
CRC-2SP015199/O-6 CRC-1RJ 101080/O-0

n Monitor Mercantil 6 Financeiro Sexta-feira, 22 de março de 2019

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
    Pelo presente Edital, ficam convocados todos os pro-
fessores da UCAM Zona Oeste/ Penha a comparecerem à 
Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 27 
de março de 2019, às 15h em primeira convocação, e às 
15h30 em segunda e última, com qualquer número, na 
UCAM Bangu, que fica na Rua Rio da Prata, nº 391, Bangu, 
Rio de Janeiro, RJ, para discutirem e deliberarem sobre a 
seguinte ordem do dia:

• Acordo para quitação de verbas trabalhistas;
• Dentre outras medidas de protesto e cobrança, analisar 
e deliberar sobre a conveniência de deflagrar movimento 
de greve dos professores.

Esta convocação é feita nos termos da 
Lei 7783 de 28 de junho de 1989 e do  
Estatuto do Sindicato. 

Rio de Janeiro, 22 de março de 2019

Oswaldo Teles - Presidente

EDITAL PARA CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 
DA SOCIEDADE COOPERATIVA COOPBEAUTY

CNPJ: 29.315.410/0001-03 / NIRE: 33.4.0005615-9
A Presidente da Sociedade Cooperativa COOPBEAUTY, no uso das 
atribuições conferidas pelo Estatuto Social, convoca os senhores 
cooperados para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária a ser 
realizada em sua sede a Rua da Conceição nº 99, sala 406 – Centro, 
Niterói/RJ, no dia 02 de abril de 2019. Em primeira convocação às 09:30 
horas, com a presença de 2/3 dos cooperados, em segunda convocação 
às 10:30 horas, no mesmo dia e local, com a presença de metade mais 
um do número total de cooperados, e persistindo a falta de quorum 
legal, em terceira e última convocação, às 11:30 horas, com a presença 
mínima de 10 (dez) cooperados associados, a fim de deliberarem sobre 
a seguintes ordens do dia: I) Assembleia Geral Ordinária: 1. Prestação 
de Contas do Exercício Social do Ano de 2018 compreendendo: 2. 
Balanço Geral;Relatório de Gestão; 3. Demonstração de Sobras ou 
Perdas apuradas no Exercício; 4. Destinação das Sobras ou Perdas no 
Exercício; 5. Parecer do Conselho Fiscal; 6. Eleição do Conselho Fiscal 
para exercício em 2019. Niterói, 22 de março de 2019.

CARLOS MURILLO CORREIA TEIXEIRA
DIRETOR PRESIDENTE

9° OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS - RJ
EDITAL DE INTIMAÇÃO. ADILSON ALVES MENDES, OFICIAL DO 9° 
OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS, atendendo a requerimento da POLO 
CAPITAL SECURITIZADORA S/A, inscrita no CNPJ nº12.261.588/0001-16, 
com sede nesta cidade, prenotado sob nº1845488 procede por meio do 
presente, nos termos do art.26, § 4° da Lei 9514/97, à INTIMAÇÃO  de  J3T  
ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA, CNPJ nº 08.306.211/0001-
69, com sede nesta cidade, para que compareça a esta Serventia, situada na 
Av. Nilo Peçanha, nº 12 - 6° andar, Centro/RJ, no prazo improrrogável de 15 
(quinze) dias, contados desta data, a fim de  efetuar o pagamento dos encargos 
vencidos e não pagos, previstos na Escritura lavrada em 28/10/2014, no 10° 
Ofício de Notas no livro 7144, fl.10, com garantia de alienação fiduciária 
registrada na matrícula 405165 sob o R-07 a qual diz respeito ao imóvel 
situado na Estrada dos Três Rios, nº 1200, sala 430 - Rio de Janeiro/RJ, de 
responsabilidade de V.Sa. segundo o requerimento, o valor destes encargos, 
posicionado em 20/08/2018, sujeita-se a atualização monetária, juros de 
mora ao acréscímo dos encargos que vencerem, até a data do efetivo 
pagamento, conforme planilha de débito que o acompanha. Fica V.S.a. 
cientificada de que o não cumprimento da obrigação no prazo estipulado 
implica na Consolidação da Propriedade do imóvel acima mencionado em 
favor do credor fiduciário, nos termos do art.26, § 7°, da Lei nº 9.514/97. Rio 
de Janeiro, de 10 de Janeiro de 2019. ADILSON ALVES MENDES, OFICIAL.

OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS - RJ
EDITAL DE INTIMAÇÃO. ADILSON ALVES MENDES, OFICIAL DO 9° 
OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS, atendendo a requerimento da POLO 
CAPITAL SECURITIZADORA S.A, inscrita no CNPJ nº12.261.588/0001-16, 
com sede nesta cidade, prenotado sob nº1845489 procede por meio do 
presente, nos termos do art.26, § 4° da Lei 9514/97, à INTIMAÇÃO  de  J3T  
ADMINISTRAÇÃO E  PARTICIPAÇÕES LTDA, CNPJ n 08.306.211/0001-
69, com sede nesta cidade, para que compareça a esta Serventia, situada 
na Av. Nilo Peçanha, nº 12 - 6° andar, Centro/RJ, no prazo improrrogável 
de 15 (quinze) dias, contados desta data, a fim de efetuar o pagamento dos 
encargos vencidos  e não pagos, previstos na Escritura de 28/10/2014, do 
10° Oficio, livro 7144, fl.22, com garantia de alienação fiduciária registrada na 
matrícula 405173 sob o R-07 a qual diz respeito ao imóvel situado na Estrada 
dos Três Rios, nº 1200, sala 748 - Rio de Janeiro/RJ, de responsabilidade 
de V.Sa. segundo o requerimento, o valor destes encargos, posicionado 
em 20/08/2018, sujeita-se a atualização monetária, juros de mora ao 
acréscímo dos encargos que vencerem, até a data do efetivo pagamento, 
conforme planilha de débito que o  acompanha. Fica V.S.a. cientificada 
de que o não cumprimento da obrigação no prazo estipulado implica na 
Consolidação da Propriedade do imóvel acima mencionado em favor do 
credor fiduciário, nos termos do art.26, § 7°, da Lei nº 9.514/97. Rio de 
Janeiro, de 10 de Janeiro de 2019. ADILSON ALVES MENDES, OFICIAL.

9° OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS - RJ
EDITAL DE INTIMAÇÃO. ADILSON ALVES MENDES, OFICIAL DO 9° 
OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS, atendendo a requerimento da POLO 
CAPITAL SECURITIZADORA S.A, inscrita no CNPJ nº12.261.588/0001-16, 
com sede nesta cidade, prenotado sob nº1845487 procede por meio do 
presente, nos termos do art.26, § 4° da Lei 9514/97, à INTIMAÇÃO de J3T  
ADMINISTRAÇÃO E  PARTICIPAÇÕES LTDA, CNPJ n° 08.306.211/0001-
69, com sede nesta cidade, para que compareça a esta Serventia, situada 
na Av. Nilo Peçanha, nº 12 - 6° andar, Centro/RJ, no prazo improrrogável 
de 15 (quinze) dias, contados desta data, a fim de efetuar o pagamento dos 
encargos vencidos e não pagos, previstos na Escritura de 28/10/2014, do 
10° Ofício, livro 7144, fl.32, com garantia de alienação fiduciária registrada na 
matrícula 405174 sob o R-07 a qual diz respeito ao imóvel situado na Estrada 
dos Três Rios, nº 1200, sala 749 - Rio de Janeiro/RJ, de responsabilidade 
de V.Sa. segundo o requerimento, o valor destes encargos, posicionado 
em 20/08/2018, sujeita-se a atualização monetária, juros de mora ao 
acréscímo dos encargos que vencerem, até a data do efetivo pagamento, 
conforme planilha de débito que o acompanha. Fica V.S.a. cientificada 
de que o não cumprimento da obrigação no prazo estipulado implica na 
Consolidação da Propriedade do imóvel acima mencionado em favor do 
credor fiduciário, nos termos do art.26, § 7°, da Lei nº 9.514/97. Rio de 
Janeiro, de 10 de Janeiro de 2019. ADILSON ALVES MENDES, OFICIAL.

GLOBALTECH CONSULTING S/A
CNPJ N.º 06.077.048/0001-84 - NIRE: 33.3.0027299-2

CONVOCAÇÃO E AVISO
Ficam convocados os Senhores Acionistas da Globaltech Consulting S/A 
para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária no dia 22 de abril de 2019 
às 09:00h, a ser realizada na sede social, na R. Dr. Mattos nº 348/210, Rio 
Bonito/RJ, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: 1) Aprovação do 
Relatório da Diretoria e Demonstrações Financeiras, referentes ao Exercício 
Social encerrado em 31/12/2018; 2) Destinação do Resultado do Exercício; 
3) Eleição da Diretoria e 4) Assuntos Gerais. Outrossim, informamos que
os documentos mencionados no Art.133 da Lei 6.404/76 encontram-se à
disposição dos Senhores Acionistas na Sede Social da Companhia. 

Rio de Janeiro, 22 de março de 2019. A Diretoria.
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Produtores brasileiros estão usando mais defensivos biológicos 
Vendas cresceram 
77% em 2018, 
maior índice  
da história  
do segmento

A indústria de controle bio-
lógico brasileira, formada por 
empresas produtoras de de-
fensivos agrícolas para com-
bate a pragas e doenças nas 
lavouras, está ampliando sua 
participação na agricultura. 
Os produtos biológicos estão 
sendo empregados em dez 
milhões de hectares no Brasil. 
Em cinco anos, o número de 
biofábricas dobrou: já são 70 
indústrias de produtos do tipo 
no país. As empresas estão in-
vestindo mais em pesquisa e 
as universidades abrindo espa-
ço para o debate e a produção 
científica. Inovações técnicas 
estão surgindo, inclusive com 
a utilização de drones nas 
plantações.

“Estamos vivendo um 
momento de profissionali-
zação. No passado, o uso 
do defensivo biológico le-
vantava dúvidas e não ha-
via muita pesquisa. Hoje, as 
universidades também estão 
aumentando o foco sobre o 
tema”, destacou Arnelo Ne-
del, empresário e presidente 
da Associação Brasileira das 
Empresas de Controle Bioló-
gico (ABCBio), em coletiva 
de imprensa realizada nesta 
quinta-feira em São Paulo.

O conjunto das empresas 
membros da ABCBio e que 
representa 70% do mercado 
de agente biológico comer-
cializado no Brasil, encerrou 
2018 com vendas totais da 
ordem de R$ 464,5 milhões, 
resultando numa expansão 
de 77% sobre os R$ 262,4 
milhões obtidos em 2017. É 
o maior índice de crescimen-
to da história do segmento.

Amália Borsari, direto-
ria executiva da ABC Bio, 
explicou que a participação 
total dos biológicos no mer-
cado de defensivos é de 1% 
a 2%. “O biológico e o sinté-
tico são mercados diferentes, 
mas a expansão do biodefen-
sivo é mais acelerada”, com-
parou.  Amália contou que a 
associação vem sendo pro-
curada por empresas estran-
geiras interessadas em fazer 
parceria no Brasil. 

Em termos de regulação, os 
produtos passam pelo crivo do 
Ministério da Agricultura, da 
Anvisa e outros controles que 
asseguram o uso no campo. A 
tecnologia também é uma for-
te aliada do segmento, assim 
como as agências de financia-
mento, como a Financiadora 
de Estudos e Projetos (Finep) 
e a Fundação de Amparo à 
Pesquisa do Estado de São 
Paulo (Fapesp). 

“Os biodefensivos são alta-
mente específicos para a pra-
ga alvo, que permite a vida de 
insetos benéficos à produção 
(predador natural), e diminui 
a dependência de mais agro-
químicos. A maioria dos bio-
defensivos é isenta de limites 
máximos de resíduos em ali-
mentos em todo o mundo, re-
duzindo a exposição dos con-
sumidores e do meio ambiente 
a resíduos tóxicos”, explicou a 
ABCBio que reúne 21 empre-
sas associadas. 

Lançamentos

Além do trabalho de divul-
gação sobre os benefícios dos 
defensivos agrícolas bioló-
gicos, o aumento nas vendas 
no ano passado foi alavanca-
do pelo lançamento nos últi-
mos dois anos de produtos no 
mercado brasileiro. Diversas 
novas formulações foram co-
locadas à disposição do pro-
dutor entre o final de 2017 e 
durante 2018. Algumas delas 
ganham espaço no pacote tec-
nológico de controle de pragas 

e doenças das lavouras por 
proporcionarem aumento de 
vida útil e, consequentemen-
te, maior tempo de prateleira. 
Além disso, os novos ativos 
que estão chegando ao mer-
cado possibilitam controlar 
diferentes pragas e doenças, 
alguns possuem mais de um 
ativo biológico num mesmo 
composto e há ainda os cha-
mados agentes híbridos, que 
combinam ativos biológicos 
com ingredientes de origem 
química. 

Segundo a associação, 
os produtos são inofensivos 
para as pessoas se forem usa-
dos de forma adequada. As 
principais culturas que usam 
o insumo são a soja, cana, 
café, hortaliças e frutas.  Para 
Arnelo Nedel, eleito recente-
mente para a gestão do biê-
nio 2019-2020, o desempe-
nho expressivo do segmento 
ganha ainda mais relevância 
por ser uma média. “Houve 
segmentos onde o aumento 
de vendas atingiu a espanto-
sa marca de 148%, como no 
caso dos biofungicidas”. Ele 
explicou que os agricultores 
estão aumentando o uso de 
defensivos biológicos. 

“O bom resultado no seg-
mento depende muito da apli-
cação correta do produto”, 
ressaltou o presidente da AB-
CBio. Para ampliar a divulga-
ção sobre as novas tecnologias 
utilizadas no controle biológi-
co de pragas e doenças que 
afetam a agricultura brasileira, 
a entidade tem uma série no 
YouTube que ajuda a dissemi-
nar o uso de biodenfensivos 
na agricultura brasileira. A sé-
rie tem como público agricul-
tores, consultores e técnicos 
interessados em aprofundar o 
conhecimento sobre o uso de 
defensivos biológicos. O ví-
deo, que tem duração de cinco 
minutos.

Novo posicionamento

As indústrias produtoras 

de defensivos têm se apro-
ximado mais do agricultor, 
oferecendo suporte, assis-
tência técnica, sobretudo 
em relação as formas de 
aplicação de agentes que 
são organismos vivos que, 
portanto, demandam maior 
controle no seu manejo. Há 
casos de agentes biológicos 
que já apresentam a mesma 
eficácia dos produtos con-
vencionais. “O que se nota 
é que havia, e ainda há, uma 
demanda reprimida por so-
luções de defesa vegetal 
que resultem em menor im-
pacto em termos de resídu-
os, principal característica 
dos agentes biológicos”, 
comentou o presidente da 
ABCBio.

Uma pesquisa feita pela 
ABCBio, na safra 2017-18, 
com 1.762 agricultores de 
todo o país, apontou que 43% 
dos produtores rurais não co-
nheciam os biodefensivos. E 
cerca de 98% dos entrevista-
dos que usaram defensivos 
biológicos na safra 2017-18 
disseram que pretendiam 

usá-los também na próxima 
safra. Entre os fatores mais 
citados para a decisão do uso 
está a eficiência do controle, 
mencionado por 76% dos 
produtores ouvidos.

O mercado mundial de 
defensivos agrícolas biológi-
cos tem registrado índices de 
crescimento cinco vezes su-
perior ao da indústria de de-
fensivos químicos. No Bra-
sil, a expectativa é de maior 
crescimento do segmento 
nos próximos anos. Dos pro-
dutores ouvidos na pesquisa 
da ABCBio, por exemplo, 
96% disseram que deve ha-
ver crescimento no uso desse 
tipo de insumo no paísl nos 
próximos cinco anos.

Controle biológico

A expansão do uso de de-
fensivos agrícolas biológicos 
no Brasil é motivada por al-
guns fatores: Uma nova men-
talidade do setor produtivo – o 
Manejo Integrado de Pragas 
(MIP) cresce num ritmo acele-
rado e os defensivos biológicos 

são primordiais neste sistema. 
Oferta limitada de novas mo-
léculas químicas convencio-
nais. Foco em uma agricultura 
mais sustentável, com menor 
toxidade ao ambiente, ao ho-
mem e aos animais.

Condição climática bra-
sileira e a prática de mono-
cultura favorecem a pro-
liferação de novas pragas. 
Avanços tecnológicos ofe-
recem caminho para desen-
volvimento do potencial de 
produtos biológicos mais efi-
cientes. A pressão regulatória 
pela gestão de resíduos favo-
rece a aprovação de produtos 
mais seguros e naturais.

Aumento da demanda do 
consumidor e supermerca-
dos (busca por produtos com 
resíduos zero). Aumento de 
estudos de compatibilidade, 
de pesquisa e desenvolvi-
mento favorece o uso dos 
defensivos biológicos com-
patíveis com os defensivos 
sintéticos, convencionais. 
Evolução continua da escala 
de produção e métodos de 
aplicação.

Arnelo Nedel: ‘Hoje, as universidades também estão aumentando o foco sobre o tema’ 
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A maldição do pibinho
Se os anos 80 foram chamados de década perdida, o 

que se dirá desta última década que se encerrará ano que 
vem. Enquanto o crescimento médio do PIB nos anos 80 
foi de 1,7%, em 90 de 2,6% e entre 2000 e 2010, de 3,6%, 
agora a média simples de incremento fica abaixo de 1%, 
mesmo que a economia atinja a estimativa de crescer mais 
de 2% este ano. No cálculo, pesa a crise econômica, sem 
precedentes dos anos 2015 e 2016, que registraram uma 
contração da economia de mais de 3% cada. No entanto, 
mesmo após a mudança de governo que levou à alteração 
de política econômica, não houve e não há condições para 
a recuperação das perdas passadas. O problema? A postura 
dos políticos.

O governo do atual presidiário Michel Temer iniciou 
uma série de reformas para tentar minimizar os buracos 
fiscais de Dilma; no entanto, não obteve apoio suficiente 
para as mudanças necessárias. Um dos maiores opositores 
da reforma da Previdência era Bolsonaro, que agora prova 
do próprio veneno. O bate cabeça entre os políticos atrasa 
as negociações para a aprovação da reforma, tida como 
tábua de salvação para as contas públicas. Enquanto o cir-
co pega fogo com Maia, o presidente comemora o ganho 
de seguidores no Twitter. Esquece-se no Brasil que a eco-
nomia depende da política e, no quadro, atual, a política se 
transformou em uma guerra de mídias sociais.

Não é à toa que semana após semana, as perspectivas 
de crescimento da economia brasileira se contraem. O 
Ministério da Economia reduziu a previsão de incremento 
do PIB, de 2,5% para 2,2%. A falta de demonstração de 
força do governo pesa. Pioram a confiança do consumidor 
e ainda mais a do empresário. Segundo os dados da FGV 
(Monitor do PIB), recém-divulgados, o PIB cresceu ap-
enas 0,3% de dezembro de 2018 para janeiro deste ano. Na 
comparação com janeiro de 2018, a alta chegou a 1,1%.

A abertura da análise dos dados da GV demonstra que o 
retorno da confiança não aconteceu com a eleição de Bol-
sonaro. Sob a ótica da demanda, na comparação de dezem-
bro para janeiro, o consumo dos governos cresceu 3,6%, 
e o consumo das famílias, apenas 0,7%. Ora, é claro que, 
sem consumo, não há investimentos nem geração de em-
pregos. Tanto que a formação bruta de capital fixo recuou 
1,8%. Para que expandir negócios se não há para quem 
vender? No período, as exportações cresceram 10,7%, e 
as importações, 9,3%.

Chama a atenção o aumento dos gastos dos governos 
como um dos impulsionadores do pífio incremento do PIB 
no mês. Não existe crise fiscal? Não era para ocorrer o 
contrário? Outra questão é que, se a economia não cresce, 
a arrecadação também não. Assim, com menos receita e 
mais despesas, o déficit tende a se agravar.

O próprio Ministério da Economia já levantou a bola 
neste sentido, ao anunciar esta semana um corte de R$ 
29,792 bilhões nas despesas do Orçamento de 2019. A 
meta fiscal deste ano é de déficit de até R$ 139 bilhões. 
A redução está relacionada ao descasamento entre receita 
e gastos. Enquanto a primeira cai, há o incremento das 
despesas obrigatórias, o que compromete ainda mais as 
contas do governo. A previsão de receita primária do Or-
çamento do Governo Federal despencou R$ 29,4 bilhões 
e, a previsão das despesas primárias obrigatórias subiu R$ 
3,61 bilhões.

Enquanto o governo brinca de governar, e o bate cabeça 
permanece, a economia sofre as consequências. Até ago-
ra, as medidas não saíram do papel. Pelo contrário, para 
quem prometia déficit zero em dois anos, se conseguir 
cortar algo já é lucro. Resta vender estatais para queimar 
o dinheiro ou pedir, novamente, a grana do BNDES de 
volta (R$ 126 bilhões) e nada mais. A política envenenou 
a economia e a maldição do pibinho de uma década que 
será mais do que perdida está aí para provar.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE IMPRENSA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Nos termos do Artigo 20, do Estatuto da Associação Brasileira de Imprensa 
(ABI), são convocados os associados quites com suas obrigações 
estatutárias a se reunirem em sua sede, na Rua Araújo Porto Alegre, 71, 
9º andar, Centro, Rio de Janeiro, no dia 25 de abril do corrente ano, às 10 
horas, para deliberar sobre o Relatório de Atividades da Diretoria, o Parecer 
do Conselho Fiscal sobre a prestação de contas da atual gestão e para 
discutir e resolver assuntos na forma do Art.21 do Estatuto da Casa e eleger, 
no dia 26 de abril do corrente ano, das 10h às 20h, a Diretoria Executiva 
(7), Conselheiros Efetivos (15), Conselheiros Suplentes (15), Conselho 
Fiscal (7) e Conselho Consultivo (7). Todos os associados poderão votar 
na sede da ABI, à rua Araújo Porto Alegre,71, 9º andar, ou eletronicamente 
através do site da Entidade (www.abi.org.br), desde que esteja em dia com 
a contribuição estatutária. O Relatório de Atividades da Diretoria estará à 
disposição dos associados a partir de 22 de abril, na Secretaria da ABI. As 
chapas concorrentes, devidamente completas, deverão estar registradas 
no período de 25 de março a 5 de abril do corrente ano, nos termos dos 
artigos 13 e 21, do Regulamento Eleitoral. De acordo com decisão da 
Diretoria da ABI, referendada  pelo Conselho Deliberativo, para votar, os
associados deverão estar em dia com as mensalidades dos últimos 
sete (7) meses. Rio de Janeiro, 24 de março de 2019.

LUIZ CARLOS AZEDO
Presidente do Conselho Deliberativo

TERMINAL GARAGEM MENEZES CÔRTES S.A.
Companhia Aberta - CNPJ Nº 02.664.042/0001-52 - NIRE 33.300.26031-5
AGOE - Convocação. Ficam convocados, na forma da lei, os Srs. acio-
nistas, para se reunirem em AGOE, a realizarem-se, cumulativamente, às 
11h do dia 12/04/2019, na sede social, na Rua São José, nº 35, 16º andar, 
Centro, RJ-RJ, a fim de deliberarem a respeito da seguinte Ordem do Dia: 
em AGO: (a) exame, discussão e votação das contas dos administradores 
e das Demonstrações Financeiras completas relativas ao exercício social 
encerrado em 31/12/2018; (b) exame, discussão e votação do Orçamento 
de Investimentos da Companhia; (c) destinação do lucro líquido do exer-
cício findo em 31/12/2018 e distribuição de dividendos; (d) instalação, 
eleição e fixação da remuneração dos membros do Conselho Fiscal da 
Companhia, e, em AGE; (e) fixação da remuneração anual e global para a 
administração da companhia; (f) atribuição de verba destinada a pagamen-
to do PPR - Programa de Participação dos Resultados aos funcionários da 
Companhia. RJ, 25.03.2019. Marcello Romualdo da Silva Pereira - Pre-
sidente do Conselho de Administração.

Pré-sal pode garantir em 15 anos 
US$ 500 bilhão e US$ 1 trilhão  
Parte do fundo  
social vai  para  
estados e municípios

Governantes dos estados e 
municípios já podem sonhar 
em receber recursos do pré-
sal, aliás uma reivindicação 
antiga. O governo federal 
voltou a afirmar que estuda 
destinar parte dos recursos 
do fundo social do pré-sal 
para estados e municípios 
que equilibrarem as contas 
públicas, afirmou nesta sex-
ta-feira o secretário especial 
de Fazenda do Ministério da 
Economia, Waldery Rodri-
gues Júnior. 

 A informação não é nova, 
uma vez que que o ministro 
da economia, Paulo Gue-
des, anunciou o fato em 15 
de março, durante evento na 
Fundação Getúlio Vargas no 
Rio de Janeiro. Porém, ao 

contrário do secretário, Pau-
lo Guedes citou qual seria a 
parcela do bolo.  “Queremos 
a inversão dessa pirâmide de 
recursos, que está longe do 
povo. A nossa ideia é pegar 
todo o pré-sal, hoje 70% está
com a União e 30% com es-
tados e municípios. A minha 
ideia é 70% para estados e 
municípios e 30% para o go-
verno federal. Se eu quero a 
descentralização de Poderes 
e recursos, eu tenho que par-
tir dizendo isso. Nós vamos 
fazer uma transição suave, 
sem tirar nada da União,” 
declarou na ocasião o minis-
tro.

Rodrigues Júnior disse 
ainda que a equipe eco-
nômica está finalizando o 
projeto de ajuda aos esta-
dos que fizerem ajuste fis-
cal. A ideia é que o Tesou-
ro Nacional ofereça maior 
garantia nos empréstimos 
tomados pelos estados. 
Essa proposta também pre-
cisa passar pelo Congresso, 

com aprovação de lei com-
plementar. “Temos prosse-
guido no diálogo com go-
vernadores, mas também 
com municípios. Estamos 
em vias de apresentar solu-
ções”, disse o secretário.

Percentual destinado

Atualmente, o fundo 
social, formado por royal-
ties e participações espe-
ciais do governo, fica com 
a União. Rodrigues Júnior 
não detalhou o percentu-
al que será destinado aos 
estados e municípios. Ele 
explicou que a proposta 
precisa passar por aprova-
ção de lei ordinária pelo 
Congresso Nacional.

Paulo Guedes já disse que 
pretende refazer o pacto fe-
derativo, para descentralizar 
os recursos enviando mais 
verbas para os estados e 
municípios e desvincular as 
receitas para que os gestores 
tenham mais liberdade de 

aplicação do dinheiro. Para 
ele, os recursos do petróleo 
armazenado na camada pré-
sal, estimados entre US$ 500 
bilhões e US$ 1 trilhão para 
os próximos 15 anos, podem 
ser melhor distribuídos entre 
os entes federados.

Em 2018, a empresa Pré-
Sal Petróleo (PPSA), vincu-
lada ao Ministério de Minas 
e Energia, arrecadou mais 
de R$ 1,133 bilhão para a 
União. Os recursos, deposi-
tados em dezembro na Conta 
Única do Tesouro Nacional, 
são os resultados das opera-
ções de comercialização da 
parcela de petróleo da União, 
equivalente a R$ 286 mi-
lhões, na área de desenvolvi-
mento de Mero, na Bacia de 
Santos, e de Equalização de 
Gastos e Volumes (EGV) do 
Campo de Sapinhoá, situado 
também na Bacia de Santos, 
no montante de R$ 847 mi-
lhões.

Crédito mais simples para micro e pequenas empresas
BNDES estabelece 
limite de  
R$ 500 mil  

As micro e pequenas 
empresas brasileiras terão 
acesso a uma nova linha de 
financiamento criada pelo 
Banco Nacional de Desen-
volvimento Econômico e 
Social (BNDES), chamada 
BNDES Crédito Pequenas 
Empresas. O limite de crédi-
to é de R$ 500 mil. Traduzi-
da como mais simples e ágil, 
a nova modalidade de finan-
ciamento foi anunciada nesta 
sexta-feira.

Em 2018, o BNDES fez 
R$ 14,7 bilhões em desem-
bolsos, num total de 242.400 
operações (79% do total). O 
percentual de clientes com 
faturamento até R$ 4,8 mi-
lhões correspondeu a 90% 
dos clientes do banco no pe-
ríodo, alcançando 4.581 mu-
nicípios (82% do Brasil).

Lançamento

O lançamento foi feito 
em evento que contou com 
a participação do presidente 
do BNDES, Joaquim Levy 
e de representantes da As-
sociação Brasileira de De-
senvolvimento (ABDE), da 
Associação Brasileira da In-
dústria de Máquinas e Equi-
pamentos (Abimaq) e de 
bancos parceiros.

Segundo Levy, as micro 
e pequenas empresas são 
a “saúde e a vitalidade da 
economia” e o crédito é ex-

tremamente importante para 
elas. “Estamos lançando essa 
linha mais ágil para atender 
quem tem mais dificuldades 
de obter crédito. Essa é uma 
contribuição do BNDES 
para dar mais competitivi-
dade ao segmento que mais 
gera emprego. E emprego é 
o que o Brasil mais precisa”, 
afirmou.

Ele também ressaltou 
que não há limite de valores 
destinados ao programa. A 
expectativa é que a deman-
da chegue a R$ 1 bilhão ra-
pidamente e, se necessário, 
o BNDES disponibilizará 
mais recursos caso a deman-
da seja maior. 

“Estamos deixando de in-
vestir nas grandes para ter 
mais recursos para esse tipo 
de atividade e se chegar a R$ 
3 bilhões ou R$ 4 bilhões, 
melhor ainda”, disse o presi-
dente do banco.

A BNDES Crédito Peque-
nas Empresas será oferecida 
por meio dos agentes finan-
ceiros credenciados que re-
passam recursos do BNDES 
e que começarão a disponi-
bilizá-la nas próximas se-
manas. As empresas inte-
ressadas podem ir direto aos 
bancos ou acessar o Canal
MPME , que permite enca-
minhar pedidos de financia-
mento a um ou mais bancos 
repassadores, selecionados 
conforme as necessidades de 
quem solicitar e de acordo 
com o perfil informado pelo 
tomador.

A intenção do banco é 
atender às demandas do se-
tor e ter como foco a geração 
de empregos e a ampliação 

da concessão de crédito para 
empresas de menor porte, 
responsáveis por mais de 
50% dos postos de trabalho 
formais no país.

Condições

A nova linha terá limite 
de crédito máximo de R$ 
500 mil por cliente a cada 12 
meses, com prazo máximo 
de até 60 meses e até dois 
anos de carência. O cliente 
contará com três opções de 
juros de referência – Taxa 
de Longo Prazo (TLP), Taxa 
Selic (TS) ou Taxa Fixa do 
BNDES (TFB). A eles será 
acrescida a remuneração do 
BNDES, de 1,45% a.a., e a 
remuneração do agente fi-
nanceiro, que é negociada 
diretamente com o cliente 
final. Com isso, na maior 
parte dos casos, os juros do 
financiamento devem ficar 
em torno de 1,3% a.m.

Com a aprovação da linha 
BNDES Crédito Pequenas 
Empresas, o BNDES tam-
bém aprovou a realização 
de um estudo de efetividade 
que vai avaliar a geração e 
a manutenção de empregos 
nas empresas.

Responsáveis por mais da 
metade dos postos de traba-
lho formais no país (18 mi-
lhões empregos, ou 55% do 
total), as empresas de menor 
porte são as que mais sofrem 
com restrição de crédito.

Custo financeiro 

O BNDES oferece aos 
clientes três opções de custo 
financeiro. A Taxa de Lon-

go Prazo (TLP) é inferior à 
taxa referencial de mercado 
(DI) para todos os prazos 
de financiamentos. Em uma 
comparação para financia-
mentos com prazos de 3, 5 
ou 7 anos, a TLP equivale a 
93,3%, 88,3% ou 83,5% do 
DI, respectivamente.

A Taxa Fixa do BNDES 
(TFB), na qual a variação do 
IPCA é pré-fixada, elimina 
qualquer variação da taxa 
de juros ao longo do seu fi-
nanciamento, o que garante 
previsibilidade no custo do 
empréstimo. Com a TFB, é 
possível prever todo o fluxo 
de pagamento da empresa e, 
neste caso, é o BNDES que 
arca com os riscos decorren-
tes das variações da inflação.

Valor da TFB

O valor da TFB varia dia-
riamente, mas a taxa é fixada 
para cada financiamento no 
momento da contratação da 
operação pelo Banco repas-
sador ou no pedido de libe-
ração do financiamento ao 
BNDES. Em operações que 
usam a Taxa Fixa do BN-
DES, o financiamento é de-
sembolsado de uma só vez.

Como exemplos, os va-
lores da TFB para contratos 
firmados em 18 de março 
de 2019, com prazo de pa-
gamento de 3, 5 ou 7 anos, 
ficaram com custo de 7,74 % 
a.a. ou 101% do DI (3 anos); 
7,84 % a.a. ou 93% do DI 
(5 anos) ; ou 7,99 % a.a. ou 
91% do DI (7 anos).

Fluxo de visitantes a shopping centers cresce 0,59%
O Índice de Visitas a 

Shopping Centers (IVSC) 
registrou aumento de 
0,59% no fluxo de visitan-
tes nos shopping centers, 
em todo o Brasil, em fe-
vereiro de 2019, na com-
paração com o mesmo 
período de 2018. Os dados 
são da Associação Brasi-
leira de Shopping Centers 
(Abrasce) em parceria 
com a FX Retail Analytics, 
empresa especializada em 
monitoramento de fluxo 
para o varejo.

O resultado positivo foi 

alavancado pela região 
Nordeste, que registrou 
crescimento de 4,48%, 
enquanto as outras três 
regiões analisadas apre-
sentaram quedas. O Cen-
tro-Oeste caiu 2,25%, se-
guido do Sul (-2,15%) e 
Sudeste (-1,26%).

Pedro Paulo Silveira, 
economista chefe da Nova 
Futura Investimentos, ex-
plica que o índice positivo 
anual já reflete uma reto-
mada gradual da confiança 
dos consumidores. “Após 
o período de crise que pas-

samos nos últimos anos, os 
shoppings já apresentam 
índices de recuperação 
graças a um maior envol-
vimento das pessoas com o 
consumo”, ressalta.

Já Walter Sabini Ju-
nior, sócio fundador da 
FX Retail Analytics, 
aponta que o mês de fe-
vereiro antecede datas
importantes para o vare-
jo físico, como Carnaval, 
Páscoa e a Semana do 
Consumidor. “São ótimas 
oportunidades para os 
lojistas desenvolverem es-

tratégias de aproximação 
com os consumidores, es-
quentando as vendas após 
o início do ano”, destaca.

“Fevereiro é um mês em 
que as pessoas estão retor-
nando suas rotinas, após as 
férias escolares. Ainda as-
sim, o mês segue a trajetória 
de fluxo positivo, reflexo do 
investimento dos empreen-
dimentos em inovação e em 
um mix de lojas e serviços 
que atende os novos desejos 
do consumidor”, comenta 
Glauco Humai, presidente 
da Abrasce.
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Relatório dos auditores independentes sobre as DFs.: Aos Administrado-
res e Diretores da Cia. RJ - RJ. Opinião: Examinamos as DFs. da Cia., que 
compreendem o balanço patrimonial em 31/12/18 e as respectivas demonstra-
ções do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líqui-
do e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as cor-
respondentes notas explicativas, compreendendo as políticas contábeis signi-
ficativas e outras informações elucidativas. Em nossa opinião, as DFs. acima 
referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a 
posição patrimonial e financeira, da Cia. em 31/12/18, o desempenho de suas 
operações e os seus respectivos fluxos de caixa para o exercício findo nessa 
data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para opi-
nião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e 
internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com 
tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades 
dos auditores pela auditoria das DFs.”. Somos independentes em relação à 
Cia., de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de 
Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo CFC, 
e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas 
normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apro-
priada para fundamentar nossa opinião. Principais assuntos de auditoria: 
Principais assuntos de auditoria são aqueles que, em nosso julgamento profis-
sional, foram os mais significativos em nossa auditoria do exercício corrente. 
Esses assuntos foram tratados no contexto de nossa auditoria das DFs. como 
um todo e na formação de nossa opinião sobre essas DFs. e, portanto, não 
expressamos uma opinião separada sobre esses assuntos. Perda por redu-
ção ao valor recuperável (impairment) do ativo imobilizado: Veja a Nota 
3.a das DFs.: Principais assuntos de auditoria: A Cia. possui registrado no
ativo imobilizado em 31/12/18, R$ 285.145 mil, referentes a investimentos re-
alizados oriundos do direito de autorização de geração de energia elétrica que
compreendem o custo de construção de usina termelétrica. A Cia. avalia anu-
almente seus ativos de forma a assegurar que estejam registrados contabil-
mente por valor que não exceda seus valores de recuperação, independente-
mente de existirem indicadores de redução ao valor recuperável das suas
UGCs. A recuperação de seus ativos está suportada por estimativas, basea-
das em informações geradas por estudos técnicos internos, os quais envolvem 
julgamento significativo sobre a realização do negócio, e que estão suportados
por premissas, tais como a taxa de câmbio do dólar norte-americano, inflação
e o valor da capacidade instalada por MW, a fim de validar a premissa de ven-
da dos ativos em mercado ao término do contrato. Devido ao grau de subjeti-

Relatório da Administração: Srs. Acionistas, Em cumprimento das disposições legais e estatutárias, submetemos a apresentação dos acionistas as DFs. 
referentes ao exercício social encerrado em 31/12/18. Agradecimentos: Ao reconhecermos que o resultado alcançado é conseqüência da união e do esforço 
de nossos empregados e do apoio, empenho, incentivo e profissionalismo de todos com que nos relacionamos, queremos expressar nossos agradecimentos, 
aos nossos acionistas, aos nossos clientes e fornecedores, e aos nossos Governos Municipais, Estaduais e Federal e demais autoridades, as agências Re-
guladoras e aos demais Agentes do Setor.

Passivo e patrimônio líquido 2018 2017
Circulante 47.053 78.324
Fornecedores 3.157 33.781
Dividendos propostos 1.000 1.000
Debêntures 32.165 31.034
Tributos e contribuições sociais a recolher 1.496 1.340
Obrigações regulatórias 6.313 8.186
Outros passivos 2.922 2.983
Não circulante 201.851 215.651
IR e contribuição social diferidos 73.108 62.042
Obrigações Vinculadas à Concessão e Permissão Pública 2.419 1.231
Debêntures 126.324 152.378
Patrimônio líquido 87.484 88.391
Capital social 75.000 75.000
Reserva legal 10.280 8.421
Reserva de retenção de lucros 2.204 4.970

336.388 382.366

Balanços patrimoniais em 31/12/18 e 2017 (Em MR$)
Ativo 2018 2017
Circulante 50.801 89.611
Caixa e equivalentes de caixa 62 421
Titulos e Valores Mobiliários 8.617 10.927
Contas a receber de clientes 16.941 54.995
Serviços em curso 2.477 4.217
Tributos a recuperar 1.451 1.452
Estoques 18.991 14.307
Despesas antecipadas 537 569
Antecipação à terceiros 1.725 2.723
Não circulante 285.587 292.755
Despesas antecipadas 393 472
Imobilizado 285.145 292.243
Intangível 49 40

336.388 382.366

Demonstrações dos resultados em 31/12/18 e 2017 (Em MR$)
Operações continuadas 2018 2017
Receita líquida 245.173 363.690
Custo sobre serviços prestados (165.690) (274.450)
Lucro bruto 79.483 89.240
Despesas gerais e administrativas (6.162) (5.640)
Outras receitas 18 45
Lucro operacional antes do resultado financeiro 73.339 83.645
Receita Financeira 1.069 2.319
Despesa Financeira (19.365) (20.242)
Resultado financeiro (18.296) (17.923)
Lucro antes do IR e da contribuição social 55.043 65.722
IR e contribuição social - Corrente (8.185) (13.588)
IR e contribuição social - Diferido (9.675) (6.702)
Lucro líquido do exercício 37.183 45.432

Demonstrações dos resultados abrangentes
em 31/12/18 e 2017 (Em MR$) 2018 2017

Lucro líquido do exercício 37.183 45.432
Outros resultados abrangentes - -
Resultado abrangente total 37.183 45.432

Demonstrações das mutações no patrimônio líquido
em 31/12/18 e 2017 (Em MR$) Reserva de Lucros

Capital
social

Re-
serva
legal

Reserva de 
retenção
de lucro

Lucros
acumu-

lados Total
Em 31/12/16 85.000 6.149 1.997 - 93.146
Pagamento de dividendos - - (1.996) - (1.996)
Redução de capital (10.000) - - - (10.000)
Lucro líquido do exercício - - - 45.432 45.432
Constituição de reserva - 2.272 4.969 (7.241) -
 Dividendos e JCP Propostos           - - - (1.000) (1.000)
 Dividendos intercalares e JCP        - - - (37.191) (37.191)
Em 31/12/17 75.000 8.421 4.970 - 88.391
Pagamento de dividendos - - (4.970) - (4.970)
Lucro líquido do exercício - - - 37.183 37.183
Constituição de reserva - 1.858 2.204 (4.062) -
Dividendos intercalares e JCP  - - - (33.121) (33.121)
Em 31/12/18 75.000 10.279 2.204 - 87.484

Demonstrações dos fluxos de caixa em 31/12/18 e 2017 (Em MR$)
Fluxos de caixa das atividades operacionais 2018 2017
Lucro Líquido do exercício 37.183 45.432
Ajuste
IR e CS Diferido 9.675 6.700
Depreciação do ativo imobilizado 11.291 10.972
Depreciação do ativo intangível 19 10
Baixa de ativo imobilizado - 7
Despesa de juros sobre debêntures 12.152 13.776
Atualização Monetaria de debêntures 6.429 5.727
Atualização de títulos e valores mobiliários (1.121) (2.502)

75.628 80.122
Variações nos ativos e passivos
Contas a receber 38.054 (38.911)
Estoque (4.684) (546)
Tributos a recuperar 1 1.305
Outros ativos 2.850 (3.033)
Fornecedores (30.624) 26.802
Obrigações regulatórias (1.873) 2.048
Tributos e contribuições a recolher 7.647 13.550
Outros passivos 1.127 3
Composição de IRPJ e CSLL (6.100) (8.984)
Juros pagos das debêntures (12.216) (13.953)
Caixa líquido proveniente das atividades operac. 69.810 58.403
Fluxos de caixa das atividades de investimentos
Aplicações em Títulos e Valores Mobiliários (286.068) (371.140)
Resgates em Títulos e Valores Mobiliários 289.498 394.199
Aquisições de ativo intangível (28) (50)
Aquisições de ativo imobilizado (4.193) (1.590)
Caixa líquido proveniente das atividades de invest. (791) 21.419
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Redução de capital - (10.000)
Dividendos e JCP pagos (38.090) (39.187)
Amortização de debêntures (31.288) (30.234)
Caixa líquido proveniente das atividades de financ. (69.378) (79.421)
Aumento de caixa e equivalentes de caixa (359) 401
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 421 20
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 62 421

A íntegra dessas DFs. encontra-se disponibilizada no site da Cia.: 
www.tevisa.com.br.
Diretoria: Marcelo Pedreira de Oliveira - Diretor Presidente; Francisco
Vicente Santana Silva Telles - Contador - CRC/RJ 092.850/o-0.
econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas DFs.. Como parte 
da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de 
auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissio-
nal ao longo da auditoria. Além disso: - Identificamos e avaliamos os riscos de 
distorção relevante nas DFs., independentemente se causada por fraude ou 
erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais 
riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para 
fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante 
resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode 
envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou
representações falsas intencionais. - Obtemos entendimento dos controles in-
ternos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de audito-
ria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos 
opinião sobre a eficácia dos controles internos da Cia. - Avaliamos a adequa-
ção das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contá-
beis e respectivas divulgações feitas pela administração. - Concluímos sobre a 
adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade ope-
racional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza 
relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida
significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Cia. Se 
concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nos-
so relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas DFs. ou incluir 
modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas 
conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a 
data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a 
Cia. a não mais se manterem em continuidade operacional. - Avaliamos a 
apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das DFs., representam as corres-
pondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de 
apresentação adequada. Dos assuntos que foram objeto de comunicação com
os responsáveis pela administração, determinamos aqueles que foram consi-
derados como mais significativos na auditoria das DFs. do exercício corrente e 
que, dessa maneira, constituem os principais assuntos de auditoria. Descreve-
mos esses assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos que lei ou regu-
lamento tenha proibido divulgação pública do assunto, ou quando, em circuns-
tâncias extremamente raras, determinarmos que o assunto não deve ser co-
municado em nosso relatório porque as consequências adversas de tal comu-
nicação podem, dentro de uma perspectiva razoável, superar os benefícios da 
comunicação para o interesse público. RJ, 08/03/19. KPMG Auditores Inde-
pendentes - CRC SP-014428/O-6 F-RJ; José Luiz de Souza Gurgel - Contador
- CRC RJ-087339/O-4.

vidade envolvido nas projeções de recuperação desses ativos, associado às 
incertezas inerentes ao ambiente regulatório em que a Cia. opera, e aos im-
pactos que eventuais alterações nas premissas subjacentes teriam nas DFs., 
consideramos esse assunto significativo para a nossa auditoria. Como audito-
ria endereçou esse assunto: Obtivemos o entendimento sobre a avaliação e 
o desenho dos controles chave relacionados ao processo de elaboração, revi-
são e aprovação das premissas base para a elaboração dos estudos técnicos
de impairment. Nossos procedimentos de auditoria incluíram também a avalia-
ção e discussões com a Cia. abrangendo o processo de preparação e revisão
dos estudos técnicos baseados na avaliação a valor de mercado do ativo imo-
bilizado, para corroborar as análises de recuperabilidade desse ativo. Adicio-
nalmente avaliamos, a razoabilidade e consistência da análise utilizada com-
parando-a com dados obtidos de fontes externas. Efetuamos também a análi-
se de sensibilidade que demonstra o impacto sobre o valor recuperável resul-
tante de possíveis mudanças nas premissas-chave usadas pela Cia. e avalia-
mos a consistência das divulgações efetuadas nas DFs.. Baseados nos proce-
dimentos de auditoria acima resumidos e nas evidências obtidas, considera-
mos aceitável o saldo do ativo imobilizado, assim como as respectivas divulga-
ções no contexto das DFs. tomadas em conjunto relativas ao exercício findo
em 31/12/18. Responsabilidades da administração pelas DFs.: A adminis-
tração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das DFs. de
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, e pelos controles inter-
nos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de DFs.
livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou
erro. Na elaboração das DFs., a administração é responsável pela avaliação
da capacidade de a Cia. continuar operando, divulgando, quando aplicável, os
assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa
base contábil na elaboração das DFs., a não ser que a administração pretenda
liquidar a Cia. ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa
realista para evitar o encerramento das operações. Responsabilidades dos
auditores pela auditoria das DFs.: Nossos objetivos são obter segurança
razoável de que as DFs., tomadas em conjunto, estão livres de distorção rele-
vante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de
auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segu-
rança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as
normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais
distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de
fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em
conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões 

9° OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS - RJ
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matrícula 405174 sob o R-07 a qual diz respeito ao imóvel situado na Estrada 
dos Três Rios, nº 1200, sala 749 - Rio de Janeiro/RJ, de responsabilidade 
de V.Sa. segundo o requerimento, o valor destes encargos, posicionado 
em 20/08/2018, sujeita-se a atualização monetária, juros de mora ao 
acréscímo dos encargos que vencerem, até a data do efetivo pagamento, 
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Preços do óleo elevam  
em 130% o lucro  
da PetroChina

A PetroChina, maior pro-
dutora de petróleo e gás da 
China, informou nesta quin-
ta-feira que seu lucro líquido 
cresceu 130% no ano passa-
do devido ao aumento nos 
preços internacionais do pe-
tróleo e à forte demanda por 
gás natural no país.

Os bons resultados refle-
tiram positivamente no pre-
ço das ações da companhia. 
Nesta quinta-feira, os preços 
das ações da PetroChina su-
biram 0,64% em Shanghai e 
0,19% em Hong Kong.

Os lucros líquidos atribu-
íveis aos acionistas totaliza-
ram 52,6 bilhões de iuanes 
(cerca de US$ 7,9 bilhões) 
em 2018, um aumento anual 
de 130,7%, de acordo com 
os resultados financeiros 
da empresa. A receita subiu 
16,8% anualmente para 2,35 
trilhões de iuanes.

Segundo apurou a agência 
Xinhua, a empresa atribuiu 
o crescimento a fatores que 

incluem o aumento do preço 
internacional do petróleo, 
que subiu uma média de cer-
ca de 30% anualmente.

Ao mesmo tempo, o cres-
cente consumo de petróleo 
refinado e a demanda robus-
ta por gás natural na China 
também ajudaram a aumen-
tar a renda da empresa.

A PetroChina produziu 
1,5 bilhão de barris de petró-
leo equivalente no ano pas-
sado, um aumento de 2,3% 
em relação a 2017. Do total 
da produção, 13,7% vieram 
das suas operações no exte-
rior.

A companhia prevê um 
crescimento contínuo na de-
manda doméstica de petróleo 
e gás neste ano, observando 
que seus negócios serão be-
neficiados pelas reformas do 
governo para o setor de pe-
tróleo e gás, um ambiente de 
mercado mais transparente e 
baseado na lei e maiores cor-
tes de impostos e taxas.

Petrobras faz hedge para 
proteger produção de petróleo
Prêmio total de 
US$ 320 milhões 
e o vencimento 
das opções em 
31/12/2019

A Petrobras anunciou 
que executou estratégia 
de hedge para proteger 
parte de sua produção de 
óleo prevista para o ano 
de 2019. Foram adquiridas 
opções de venda com pre-
ço de exercício referencia-
do na média das cotações 
do petróleo tipo Brent, de 
abril até o fim de 2019, ao 
nível de US$ 60,00/ barril. 
O prêmio total é da ordem 
de US$ 320 milhões e o 

vencimento das opções se 
dará em 31/12/2019.

Grandes empresas e in-
vestidores utilizam estraté-
gias de hedge para se prote-
ger dos riscos das oscilações 
de preços. Ao fazer uma 
operação assim a empresa 
tem como objetivo eliminar 
a possibilidade de perdas fu-
turas

A estratégia visa hedge-
ar as operações de exporta-
ção previstas para o período, 
protegendo parcialmente o 
fluxo de caixa operacional 
da companhia para o ano 
de 2019, garantindo um ní-
vel de realização mínimo de 
preço para o volume. Assim, 
há proteção contra os cená-
rios de baixa dos preços, po-
rém mantém-se a fruição dos 
preços mais elevados nos 
cenários de alta do Brent, 
informou o comunicado da 

estatal. A Petrobras disse 
também que a operação está 
em linha com o Plano de Re-
siliência da companhia.

Plano ambicioso

Aprovado no início de 
março, o Plano de Resiliên-
cia da estatal visa ampliar 
o programa de desinvesti-
mentos, com a inclusão de 
mais campos maduros de 
petróleo e gás terrestres e 
em águas rasas, ativos de 
midstream e downstream. 
Oo pacote de desinvesti-
mento de refinarias segue 
em estudo.

Também está no escopo a 
redução de gastos operacio-
nais gerenciáveis estimada 
em US$ 8,1 bilhões (6,6%) 
relativamente ao valor total 
de US$ 122, 6 bilhões orça-
do no PNG para o período 

2019-2023. Cortes de gastos 
com pessoal também serão 
feitos. A companhia anun-
ciará em breve um programa 
de desligamento voluntário. 
Além da diminuição de des-
pesas discricionárias, como 
publicidade, patrocínios e 
outros; e economias deriva-
das da otimização do uso de 
prédios administrativos são 
as principais fontes da redu-
ção de custos.

O objetivo da Petrobras 
com isso é recuperar um 
bom grau de investimento. 
Recentemente, a Standard 
and Poor’s e a Fitch Ratings 
promoveram a melhoria do 
nosso grau de risco de bb- 
para bb e de BB- para BB+, 
respectivamente, na base 
stand alone, o que se cons-
titui num primeiro passo na 
caminhada da reconquista 
do grau de investimento.




