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Amaral Jr.: um terço da dívida com a União é fácil de recuperar

Dívida recuperável 
supera o R$ 1 tri 
de Paulo Guedes
Fazenda mostra que 
cobrança de devedores 
evitaria reforma  
da Previdência

Cerca de um terço da dívida com 
a União é fácil de recuperar por en-
volver empresas com patrimônio, 
receita e ainda atuantes, além de os 
débitos serem mais recentes, estima 
o procurador-geral da Fazenda Na-
cional, José Levi Mello do Amaral 
Júnior.

Como a dívida total fechou 2018 
em R$ 2,196 trilhões, o governo 
poderia, caso se empenhasse, re-
aver R$ 732 bilhões. Além disso, 
outros 22%, ou aproximadamente 
R$ 483 bilhões, são considerados 
recuperáveis, porém com mais di-
ficuldade.

Dessa forma, poderia ser obtido 
R$ 1,215 trilhão, valor superior ao 
R$ 1,16 trilhão que o ministro Pau-
lo Guedes pretende cortar da apo-
sentadoria dos trabalhadores.

A quantidade de devedores da 
União chegou a 4,6 milhões, em 
2018. Porém, os grandes devedo-
res, aqueles com débitos acima 
de R$ 15 milhões, somam apenas 
28.339 e são responsáveis por 62% 

da dívida ativa da União e do Fun-
do de Garantia do Tempo de Ser-
viço (FGTS), no valor total de R$ 
1,368 trilhão.

A Procuradoria-Geral da Fazen-
da Nacional (PGFN) considera que 
apenas 44,8% dos R$ 2,196 trilhões 
devidos são irrecuperáveis, por en-
volver empresas sem patrimônio 
ou falidas. Do total da dívida ativa, 
71% são débitos tributários, 22% 
são previdenciários, 6% não tribu-
tários (como multas), e 1% são re-
ferentes ao FGTS.

Segundo Levi Júnior, os devedo-
res contumazes de tributos deixam 
de pagar cerca de R$ 30 bilhões a 
R$ 40 bilhões por ano. O governo 
elaborou um projeto de lei, envia-
do ao Congresso, para melhorar a 
cobrança desses devedores. Porém, 
a expectativa da PGFN é recuperar 
apenas 10% dessa dívida, o que 
seria entre R$ 3 bilhões a R$ 4 bi-
lhões, por ano.

Em 2018, a PGFN conseguiu re-
cuperar R$ 23,88 bilhões para os 
cofres públicos e o FGTS. Em 2017, 
esse valor chegou a R$ 26 bilhões e 
em 2016, a R$ 14,5 bilhões. A maior 
parte do valor recuperado no ano pas-
sado foi por meio de programas de 
parcelamento de dívidas, conhecido 
como Refis: 47%. A execução força-
da, com penhora e leilão de bens, por 
exemplo, foi responsável por 25% do 
total recuperado.

Governadores pressionam  
ministro por plano de recuperação

Em reunião do Fórum de Gover-
nadores, no Palácio do Buriti, o mi-
nistro da Economia, Paulo Guedes, 
disse nesta terça-feira que o Gover-
no Federal elabora um plano de re-
cuperação fiscal dos estados em 30 
dias. O prazo é para a conclusão do 
texto, que ainda precisará ser apre-
ciado pelo Congresso Nacional.

A conversa com o ministro durou 
mais de três horas. Além do prazo 
para o plano de recuperação fiscal, 
governadores ouviram a proposta 
de avançar nos aspectos sobre an-
tecipação de recursos federais para 
incentivo de medidas locais de ajus-
tes, como a privatização de ativos 
estaduais.

Durante o encontro, os gover-
nadores também citaram o aspec-
to da cessão onerosa, que trata de 
recurso oriundos da exploração 
de petróleo, para que caminhe 
lado a lado com o da Reforma 
da Previdência, prioritária para o 
Executivo.

“O prazo é para nós razoável. 
Não chega a ser tão ruim. (O mi-
nistro) ofertou a participação de 
governadores, então eu fui indicado 
para acompanhar o projeto de recu-
peração fiscal ”, disse o governador 
do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, 
informando que o plano de recupe-
ração fiscal é uma demanda dos go-
vernantes estaduais.

Amaral Jr.: um terço da dívida com a União é fácil de recuperar

Regime de capitalização empaca na base do governo
Líderes de 13 partidos conserva-

dores divulgaram nesta terça-feira 
nota em apoio à reforma da Previ-
dência, desde que excluídas as mu-
danças no Benefício de Prestação 
Continuada (BPC) – o bode na sala 
– e na aposentadoria rural – a qual 
o governo parece já ter admitido 
que não passa.

Mas o script apresentado pelo 
Centrão ampliado (PR, SD, PPS, 
DEM, MDB, PRB, PSD, PTB, PP, 
PSDB, Patriotas, Pros e Podemos) 
foge do esperado pela equipe eco-
nômica: os partidos se posiciona-
ram contra a desconstitucionaliza-
ção generalizada da Previdência.

Pela proposta do governo, as 
principais regras seriam retiradas 
da Constituição e as mudanças 
ocorreriam por meio de leis com-
plementares, mas fáceis de serem 
aprovadas. Como exemplo, o re-

ajuste das aposentadorias. Mais: 
a joia da coroa do ministro Paulo 
Guedes, a criação do regime de ca-
pitalização.

Para a jornalista Helena Chagas, 
é o início do desmonte do projeto 
de reforma da Previdência enviado 
pelo governo ao Congresso.

Os deputados são contrários à 
desconstitucionalização porque é 
necessário “garantir segurança jurí-
dica a todos que serão impactados 
por essa tão importante e necessá-
ria reforma”, conforme a nota di-
vulgada.

Para a líder do governo no Con-
gresso, deputada Joice Hasselman 
(PSL-SP), a sugestão para retirar o 
BPC e a previdência rural era es-
perada. Nada falou, porém, sobre o 
limite às leis complementares.

Nesta manhã, os partidos de 
oposição se manifestaram contrá-

rios ao texto da reforma da Pre-
vidência. PT, PCdoB, PSB, PDT, 
Rede e PSOL defendem a rejeição 
completa da medida.

Contribuiu para piorar o clima 
esperado pelo governo a desistên-
cia do ministro da Economia, Paulo 
Guedes, em comparecer à Comis-
são de Constituição e Justiça e de 
Cidadania (CCJ) da Câmara dos 
Deputados para debater a reforma.

Oficialmente, Guedes prefere 
esperar a nomeação do relator da 
proposta. A especulação, porém, é 
que a nota do Centrão foi responsá-
vel pelo recuo. O clima ficou ruim 
para o governo. Os deputados es-
tavam reunidos para votar requeri-
mento de convocação do ministro, 
o que levou a um acordo em que o 
convite a Guedes será refeito, para 
ele comparecer na quarta-feira da 
semana (3).

Fim da remuneração a sobra de caixa dos bancos é opção
Em discurso durante ato de lan-

çamento da Frente Parlamentar 
Mista da Previdência Social, no Se-
nado, a economista e a analista da 
dívida pública Maria Lúcia Fatto-
relli voltou a defender que o gover-
no, em vez de buscar R$ 1 trilhão 
de economia na arrecadação para 
lançar o sistema de capitalização 
das aposentadorias, por meio da re-
forma da Previdência, deveria pa-
rar de remunerar as sobras de caixa 
dos bancos, adotando uma nova 
postura no Banco Central. 

Maria Lúcia sustentou que não 
existe crise financeira no país, e as 
agruras que os brasileiros estão vi-
vendo, com falta de emprego e au-
mento da miséria, são resultados da 
política monetária do BC. 

Segundo ela, a política mone-
tária do Banco Central é que tem 
levado o país para o imobilismo. 
“Hoje nós temos quase R$ 1,3 tri-
lhão no caixa do Tesouro Nacional, 
no caixa único decorrente de emis-
são exagerada de títulos, o que gera 
despesa de juros, e também decor-
rente de excesso de arrecadação, 
que o dinheiro não pode ser gasto 
por causa da PEC do Teto”, disse, 
referindo-se à Emenda Constitucio-
nal 95, de teto dos gastos públicos.

 “Nós temos também R$ 1,2 tri-
lhão no caixa do Banco Central, 
remunerando a sobra de caixa dos 
bancos. É dinheiro que os bancos 
não conseguem emprestar, porque 
querem juros altos demais, e não 
tem empresas ou pessoas suficien-

tes para acessar isso. E o Banco 
Central está aceitando o depósito 
dessa sobra de caixa e entrega títu-
los da dívida para o banco e remu-
nera diariamente”, criticou.

Segundo a economista, esse di-
nheiro está “esterilizado” no Banco 
Central. “E qual foi o custo dis-
so?”, pergunta. “Nós pesquisamos 
os balanços do BC: em 10 anos, 
sem atualizar, pegando valores his-
tóricos, R$ 754 bilhões saíram do 
orçamento federal para remunerar 
a sobra de caixa dos bancos. Se 
corrigirmos esse valor, estará aí o 
trilhão que o Guedes quer”, disse. 
“Não precisa arrebentar com a Pre-
vidência. Basta parar de remunerar 
a sobra de caixa dos bancos”, con-
clui a economista. 

Vale já tem R$ 16 bi bloqueados pela Justiça
A Vale informou ter tomado 

conhecimento que o Tribunal de 
Justiça de Minas Gerais (TJMG) 
determinou o bloqueio de mais R$ 
2,95 bilhões de suas contas.

O dinheiro deverá assegurar o 
ressarcimento de eventuais preju-
ízos causados às pessoas afetadas 
nas evacuações já realizadas e na-
quelas que venham a ocorrer diante 
dos riscos de rompimento da barra-
gem Sul Superior, em Barão de Co-
cais (MG). Na cidade, mais de 400 
pessoas já foram retiradas de casa.

A decisão atendeu pedido for-
mulado pelo Ministério Público de 
Minas Gerais (MPMG) no último 
sábado, um dia após a mineradora 

seguir a orientação da Agência Na-
cional de Mineração (ANM) para 
elevar de 2 para 3 o nível de segu-
rança da barragem Sul Superior.

Na ocasião, a Vale informou 
que a medida foi adotada preven-
tivamente após um auditor inde-
pendente informar que a estrutura 
apresentava “condição crítica de 
estabilidade”.

O nível 3 significa risco iminen-
te de ruptura. A mudança fez com 
que as sirenes soassem no municí-
pio pela segunda vez este ano.

Em 8 de fevereiro, elas já ha-
viam sido acionadas quando o ní-
vel de segurança subiu de 1 para 
2, exigindo que centenas de pes-

soas deixassem suas casas locali-
zadas na zona de autossalvamen-
to, isto é, em toda a área abaixo 
da barragem que seria alagada em 
menos de 30 minutos ou que está 
situada a uma distância de menos 
de 10 quilômetros.

Em razão da evacuação, foi de-
terminado bloqueio de R$ 50 mi-
lhões nas contas da Vale. Como a 
nova decisão, a situação em Barão 
de Cocais impede a mineradora de 
movimentar R$ 3 bilhões. De acor-
do com o TJMG, a ampliação do 
montante foi decidido pela juíza 
Renata Nascimento Borges, e levou 
em conta a nova elevação do nível 
de segurança.

Wilson Dias/ABr
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Estado fraco 
é aquele em 
que a elite está 
comprometida 
com o imobilismo

Lava Jato, máfia, corrupção e Judiciário – Parte 1

Como atender o consumidor 4.0

Em 1995, conversava 
sobre a máfia italiana, na 
Escola Superior de Guer-
ra (ESG), com o professor 
Nuno Veloso Linhares, tam-
bém do Corpo Permanente, 
meu amigo, com pós-gradu-
ações na Alemanha e no Rei-
no Unido, pessoa de conhe-
cimento amplo e profundo 
sobre história e política.

Quem se restringe ao 
que lhe impõem a indústria 
cultural hollywoodiana e a 
corrompida comunicação de 
massa global está a léguas 
de distância da compreen-
são dos fatos e das suas cir-
cunstâncias. É impossível 
perceber corretamente uma 
situação ou ocorrência polí-
tica, econômica, tecnológi-
ca, cultural ou social, se não 
a considerarmos como parte 
de um todo, vinculada a um 
universo maior.

E sabermos tudo o que 
liga aquele evento à sua 
mais ampla visão, ganhan-
do compreensão, cada vez 
mais profunda e abrangente, 
neste movimento dialético 
do particular para o geral e 
vice-versa. Fora desta per-
cepção concreta, cairemos, 
como nos empurra toda co-
municação de massa e indús-
tria cultural, no pensamento 
mágico. Em fantasias tão em 
voga nestes períodos som-
brios da história.

Nosso tema é a corrup-
ção e o sistema financeiro, 
a banca. Eles formam um 
todo. A máfia, caros leito-
res, formou-se no século IX, 
como forma de defesa dos 
muçulmanos sicilianos con-
tra os invasores normandos. 
Em árabe, máfia significa 
refúgio, e aqueles habitan-
tes ofereciam a proteção, o 
refúgio para os que lutavam 
contra seus inimigos. Por 
vários modos, esta proteção 
transformou-se em força po-
lítica e econômica e passou 
a dominar setores do sul da 
Itália.

Após a II Grande Guerra, 
houve interesse do industria-
lismo estadunidense em ocu-
par os poderes na Europa, e 
a máfia foi uma “instituição” 
auxiliar. O poder militar es-
tava garantido com a criação 

da Organização do Tratado 
do Atlântico Norte (Otan), 
em 1949. O acordo de Bret-
ton Woods (1944) possibili-
tou o poder econômico e, na 
Itália, a máfia também cres-
ceu e ocupou vários nichos 
na política e até na sociedade 
religiosa.

A Operação Mani Pulite 
(OMP) tem início em 1992, 
mas já vinha sendo tratada 
desde a década anterior, na 
onda neoliberal que varria a 
Europa, e ganhara força com 
o desmoronar da União das 
Repúblicas Socialistas Sovi-
éticas (URSS) em 1991.

Alberto Vannucci, profes-
sor universitário em Turim, 
cientista político e estudioso 
da Operação Mãos Limpas, 
declarou em entrevista à 
BBC (2016): “Inquéritos ju-
diciais, mesmo quando bem-
sucedidos, podem colocar na 
cadeia alguns políticos, bu-
rocratas e empresários cor-
ruptos, mas não conseguem 
acabar com as causa enraiza-
das da corrupção”. E acres-
centa: “Na Itália, fez surgir 
mecanismos ainda mais so-
fisticados de corrupção do 
que a OMP”. O professor 
Vannucci lê dois eventos de-
correntes da OMP: o jurídico 
e o político.

Vamos ampliar as infor-
mações. Esta Operação le-
vou ao fim a Primeira Re-
pública Italiana, na qual os 
principais partidos políticos 
foram a Democracia Cristã 
(DC) e pelo Partido Socialis-
ta Italiano (PSI). No período 
de 1946 a 2001 (especial-
mente após 1958), a Itália 
cresceu em todas as áreas: 
econômica, social, cultural, 
ganhou protagonismo inter-
nacional em vários campos 
da ação humana. Deveu-se, 
primordialmente, aos acor-
dos políticos em favor da 
industrialização e da assis-
tência social. Conseguiu su-
perar as ações terroristas das 
Brigadas Vermelhas (1978), 
mantendo o regime demo-
crático e ampliando, com o 
Partido Comunista Italiano 
(PCI), a base do governo.

Deixo a análise econômi-
ca, sobre o que ocorreu de-
pois destas “mãos limpas”, 

para o alemão Commerz-
bank: “Em 2018, o PIB ita-
liano está no nível de 1998. 
A produtividade na Itália 
tem sido um desastre pois 
faltam investimentos em 
educação e em pesquisa e 
desenvolvimento (P&D). 
Nestes últimos 20 anos a 
economia italiana cresceu 
1,15%, enquanto a alemã ob-
teve 26%. A Itália é o país da 
Europa, exceto a Romênia e 
a Grécia, que teve o menor 
investimento em P&D”.

O saldo político foi a ex-
tinção da DC, do PSI e do 
PCI, a ascensão de políticos 
e partidos populistas, sem 
programas, sem projetos na-
cionais, que criaram o caos 
favorável a um novo projeto 
de direita, onde desponta um 
palhaço profissional substi-
tuindo outro, amador, bilio-
nário.

A corrupção é o sinal de 
Estado fraco. O que é Estado 
fraco? Aquele que a elite que 
o dirige está comprometida 
com a manutenção do “sta-
tus quo”, com o imobilismo 
– econômico, social, cultu-
ral – no caso brasileiro, com 
manutenção da escravidão e 
com o modelo exportador de 
produtos primários, contra a 
industrialização.

Mas esta elite não se vê 
deste modo; ela assume 
como a vontade divina de a 
diferenciar dos outros, de ter 
seus privilégios como con-
dição de classe e herança. É 
verdadeiramente a elite do 
atraso, como a designa com 
precisão o maior sociólogo 
brasileiro vivo, Jessé Souza.

Por incrível que pareça, 
quase toda discussão, desde 
o século XX, onde não figu-
re o poder da finança (ban-
ca), se volta à apropriação 
da produtividade. Com os 

defensores da apropriação 
pelos proprietários do capi-
tal produtivo e com os que 
defendiam a apropriação 
pelo trabalho. Entre estes 
dois surgem e desaparecem 
as doutrinas sociais da Igre-
ja, as sociais-democracias e 
os intervencionismos.

As finanças quebram esta 
lógica e introduzem um só 
elemento: o ganho financei-
ro, estéril, desvinculado da 
produção e da produtivida-
de, especulativo e, ao fim, 
corrupto.

Ao tratar da máfia, estou 
tratando dos cartéis, como 
são denominadas as máfias 
das drogas. Elas participam 
ativamente da banca, usam-
na nas lavagens de dinheiro, 
nos estoques de valor e nas 
operações ilícitas. Se obser-
varmos as “rebeliões”, “in-
surreições”, “primaveras” 
promovidas pelos órgãos de 
inteligência, espionagem e 
golpes dos Estados Unidos 
da América (EUA) e do Rei-
no Unido (UK), vamos en-
contrar as máfias financian-
do as operações.

Vamos tratar do que mais 
nos importa: o Brasil. Como 
observa com aguda análise 
sobre Max Weber, a inven-
ção patrimonialista e a cor-
rupção no pensamento da 
academia brasileira, Jessé 
Souza pergunta: “Se todos 
somos ‘cordiais’, por que 
apenas quando estamos no 
Estado desenvolvemos as 
consequências patológicas 
dessa ‘herança maldita’? Por 
que o mercado não é perce-
bido da mesma maneira?” 
se também é formado pelo 
mesmo homem cordial, pelo 
mesmo homem brasileiro?

Como explica o caro lei-
tor que bilhões de reais des-
vendados pela Lava Jato não 
envolvessem um único ban-
co, mesmo que ingenuamen-
te pela impensada atuação 
do laborioso gerente ou dire-
tor? Detalhemos, pelos prin-
cipais interessados e suas 
motivações, o que significa 
a Operação Lava Jato.

A Lava Jato é uma opera-
ção basicamente ideológica. 
Atende aos interesses neoli-
berais, anti-industriais, pri-

vatistas e coincidentes com 
o modelo exportador primá-
rio das elites brasileiras. É 
também uma operação cor-
ruptora.

A banca surge com o ne-
oliberalismo. Um modelo 
com objetivos mundiais – 
globalizante – de sujeição de 
toda atividade econômica às 
finanças. Para obtenção de 
ganhos financeiros e para 
transformação de qualquer 
outro rendimento – sejam 
aluguéis, tributos, lucros, sa-
lários – em ganho financei-
ro, quer pela posse direta do 
bem ou da propriedade quer 
pela imposição de dívida, a 
banca tem que dominar ou 
extinguir os Estados Nacio-
nais.

No nosso caso, a Lava 
Jato, nesta linha ideológica, 
agiu para eliminar as empre-
sas de engenharia e alguns 
setores industriais brasilei-
ros (indústria naval) que, 
além do interesse da banca, 
também interessavam aos 
concorrentes estadunidenses 
e à elite exportadora de pro-
dutos primários no Brasil. 
Assim, a Lava Jato juntou o 
interesse ideológico ao inte-
resse econômico e ao inte-
resse político da elite brasi-
leira.

Para sua consecução a 
Lava Jato corrompeu o Po-
der Judiciário, no que contou 
com o apoio dos veículos de 
comunicação de massa, de-
formando seus reais objeti-
vos e convergindo para um 
partido político – o Partido 
dos Trabalhadores (PT) – 
seu foco.

É pouco relevante se o PT 
era o mais ou o menos cor-
rupto partido político. Era um 
partido liderado por um ope-
rário que conseguiu destaque 
internacional e aprovação 
popular no Brasil. Seu não 
engajamento nos objetivos da 
banca, mesmo tendo deixado 
que ela atuasse livremente por 
todo período de seu governo, 
colocou-o como inimigo a ser 
combatido.

Antes de analisar a vin-
culação da banca com o po-
der sem voto – o Judiciário 
– é importante conhecermos 
duas perspectivas de con-

sagrados professores brasi-
leiros que constam de Cor-
rupção Ensaios e Críticas, 
organizado por L. Avritzer, 
N. Bignoto, J. Guimarães e 
H.M. Starling, para a Editora 
UFMG, em 2008.

Wanderley Guilherme 
dos Santos, em “Democra-
cia”, escreve: “A demo-
cracia estaria talvez a ser 
a mais corrupta das ordens 
políticas, precisamente pela 
multiplicidade dos meios 
que oferece, pelo número 
de transações entre pessoas 
privadas e poderes públicos 
que estimula e, normalmen-
te, pelo volume de recursos a 
serem distribuídos mediante 
deliberação coletiva”. E con-
clui que “a democracia não 
é responsável pela corrupção 
existente no mundo. A negli-
gência e a impunidade, sim”.

Mas temos convicção so-
bre a democracia ser o sistema 
de governo que possibilitaria 
a “Transparência” das ações, 
objeto das considerações da 
professora Olgária Chain Fé-
res Matos, da Universidade de 
São Paulo (USP). A partir da 
máxima “in claris cessat inter-
pretatio”, Olgária Matos afir-
ma: “A claridade é o resultado 
do esclarecimento e da vitória 
contra o preconceito e obs-
curantismos – na ciência, na 
política, na moral, na cultura”.

Ou seja, a Lava Jato en-
contraria ressonância na 
democrática designação de 
seus membros, mas, para 
que atingisse seus objeti-
vos ideológicos, políticos e 
econômicos, não poderia se 
desenvolver no ambiente de 
transparência.

Esta é a razão da Lava 
Jato ocupar, por todo tem-
po que levou até a prisão do 
presidente Lula e da ida de 
seu mais destacado ator, Ser-
gio Moro, para o Ministério 
da Justiça, as páginas de jor-
nais, capas de revistas e per-
manentemente os horários 
nobres das redes de televisão 
comercial.

q  Pedro Augusto Pinho
Administrador aposentado, 
é diretor da Associação dos 

Engenheiros da Petrobras 
(Aepet).

O comportamento do con-
sumidor não é massificado e, 
muito menos, homogêneo no 
seu relacionamento com as 
empresas. Existem aqueles 
que adotaram com facilida-
de as tecnologias digitais e 
outros que preferem meios 
tradicionais de contato com 
as empresas. Embora essas 
diferenças sejam mais evi-
dentes entre gerações, elas 
acontecem inclusive dentro 
de uma mesma. Para man-
ter a comunicação aberta, 
a empresa precisa oferecer 
soluções flexíveis, de modo 
a satisfazer os mais diversos 
tipos de perfis de consumi-
dor.

A utilização de tecnolo-
gias mais complexas, como 

Big Data & Analitycs, Bots, 
Machine Learning, Agentes 
Virtuais e URAS Cogniti-
vas (Unidade de Resposta 
Audível), cumprem o papel 
de viabilizar a clusterização 
dos usuários, a fim de ofer-
tar uma melhor experiência 
para esse consumidor diver-
so, multifacetado e que tam-
bém quer ter um atendimen-
to humanizado.

Mas, dentro deste uni-
verso de possibilidades de 
atendimento, é preciso co-
locar na mão do consumidor 
a decisão de escolher qual o 
seu canal de interação. Isso 
o torna protagonista do rela-
cionamento com a empresa, 
sem que o histórico de rela-
cionamento se apague.

Este é o conceito de Om-
nichannel que permite ao 
cliente poder se comunicar 
através de vários canais, 
com uma jornada única de 
atendimento. Ele pode co-
meçar o atendimento via te-
lefone, continuar por chat e 
terminar por e-mail. Durante 
essa jornada, todos os seus 
dados são mantidos, sem ne-
cessidade de abrir um novo 
atendimento ou repetir a de-
manda para o atendente.

Nos canais tradicionais, 
em que há a interação opera-
dor-cliente, o aprimoramen-
to deve ser constante. No en-
tanto, com o grande volume 
de gravações, é humanamen-
te impossível analisar cada 
uma delas. Neste sentido, a 

tecnologia vem a solucionar 
a questão.

É o que faz o Speech 
Analytics, sistema que deco-
difica as gravações em texto 
e as transforma em dados e 
informações. Para isso, uti-
liza uma série de algoritmos 

matemáticos que permitem 
encontrar palavras ou ex-
pressões específicas, assim 
como a detecção de emoções 
positivas e/ou negativas, tan-
to em tempo real como em 
gravações.

A ferramenta identifica 
palavras e analisa padrões de 
áudio para detectar emoções 
ou estresse na voz dos inter-
locutores, tempos de pausa e 
vícios de linguagem. Assim, 
são percebidas quais áreas 
que precisam ser melhora-
das, tanto para os profissio-
nais de atendimento quanto 
para os negócios.

Dentro do conceito de con-
sumidor 4.0, é preciso ofere-
cer um leque de opções tão 
variadas quantas são as prefe-

rências de cada um. Há o que 
prefira o tradicional contato 
humano via telefone, o que 
quer ser atendido via Whats, 
chat, SMS ou por e-mail.

As empresas devem estar 
atentas às diferenças para 
tornar experiência do usuá-
rio positiva. Esta questão é 
determinante na geração de 
valor futuro. A percepção 
positiva, ou negativa, a par-
tir de uma interação impacta 
a imagem da marca, assim 
como influi diretamente nos 
índices de conversão e taxa 
de fidelidade.

q  Leandro Costa Schmitz
Superintendente de Inovação 

da Flex Relacionamentos 
Inteligentes.

Percepção 
positiva ou 
negativa a partir 
de uma interação 
impacta a 
imagem da marca
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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.

REIT SECURITIZADORA DE RECEBÍVEIS IMOBILIARIOS S/A
CNPJ/MF nº 13.349.677/0001-81 - NIRE nº 33300303677 

Convocação para AGO e Aviso aos Acionistas. A REIT convoca seus acio-
nistas para AGO, em 30/04/19, às 10h, em sua sede na Av. Rio Branco, 181/711, 
Centro/RJ, para deliberar sobre: (i) examinar, discutir e votar o Relatório da Ad-
ministração, o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Financeiras auditadas 
por auditores independentes referentes ao exercício encerrado em 31/12/18; 
e (ii) deliberar pela destinação do resultado do exercício findo em 31/12/18. 
A REIT informa aos seus acionistas, em atendimento à legislação aplicável, 
que se encontram disponíveis, em sua sede, os documentos do art.133 da lei 
6.404/76. RJ, 27/03/19. Reit Securitizadora de Recebíveis Imobiliários S.A.

Acham-se à disposição dos Senhores Acionistas na sede da Empresa, na Rua 
da Candelária n.º 65, 11º andar, Centro, Rio de Janeiro, RJ, a partir das 16 horas 
desta data, os documentos a que se refere o Artigo 133 da Lei n.º 6.404/76, 
relativos ao exercício de 2018.

Rio de Janeiro, 27 de março de 2019
Antônio Varejão de Godoy

Presidente do Conselho de Administração

CNPJ N.º 42.540.211/0001-67
NIRE N.º 33300158006

AVISO AOS ACIONISTAS

MINISTÉRIO DE 
MINAS E ENERGIA

ABANDONO DE EMPREGO
Sr.ª Cleonice Dos Santos Soares - CTPS 6229394 - série 030 - RJ 
Esgotados nossos recursos de localização e tendo em vista encontrar-se 
em local não sabido, convidamos o Sr.ª Cleonice Dos Santos Soares,
portadora da CTPS 6229394 - série 030-RJ, a comparecer em nosso 
escritório, dentro do prazo de 48hs a partir desta publicação, sob pena 
de ficar rescindido, automaticamente, o contrato de trabalho, nos termos 
do art. 482 da CLT. Rio de Janeiro, CASA DE REPOUSO SANTA ISABEL 
LTDA. Rua Caruaru, nº 221 – Grajau/RJ. Obs.: O presente anúncio, 
veiculado em jornal de grande circulação, é realizado após o envio da 
carta de convite de retorno ao trabalho e desde que, por motivo qualquer, 
a carta tenha voltado sem o recebimento, em virtude de mudança de 
local de residência, viagens, ausência sem conhecimento familiar, etc.

ABANDONO DE EMPREGO
Sr.ª Rosana Nascimento de Souza - CTPS 80191 - série 346 - RJ. 
Esgotados nossos recursos de localização e tendo em vista encontrar-
se em local não sabido, convidamos o Sr.ª Rosana Nascimento de 
Souza, portadora da CTPS 80191 - série 346-RJ, a comparecer em nosso 
escritório, dentro do prazo de 48hs a partir desta publicação, sob pena 
de ficar rescindido, automaticamente, o contrato de trabalho, nos termos 
do art. 482 da CLT. Rio de Janeiro, CASA DE REPOUSO SANTA ISABEL 
LTDA. Rua Caruaru, nº 221 – Grajau/RJ. Obs.: O presente anúncio, 
veiculado em jornal de grande circulação, é realizado após o envio da 
carta de convite de retorno ao trabalho e desde que, por motivo qualquer, 
a carta tenha voltado sem o recebimento, em virtude de mudança de local 
de residência, viagens, ausência sem conhecimento familiar, etc.

FLY OPERATIONAL CURSO E FORMAÇÃO DE PILOTOS S.A.
CNPJ Nº 16.731.034/0001-96 - NIRE Nº 33.3.0031232-3

Convocação. AGE. O acionista LFM Property Administração de Bens Ltda., con-
forme autorizado pelo artigo 123, “c” da Lei 6404 de 15/12/1976, conforme altera-
da, convoca os acionistas da Cia. para se reunirem em AGE, no dia 05/04/2019, 
às 10h, na sede, Rua da Assembleia 10, Sala 4016, CEP 20.011-901, RJ/RJ, para 
deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: (i) contratação de escritório de ad-
vocacia especializado para representar a companhia na arbitragem CCI 24268/
JPA, da ICC, em Paris, além de outras medidas necessárias a ampla defesa dos 
interesses da companhia para resguardo de seus direitos; e (ii) autorização à Di-
retoria para formalização da contratação. RJ, 26/03/2019. LFM Property Admin-
istração de Bens Ltda. Luiz Fernando Mendes de Almeida Neto, Administrador.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO RIO DE JANEIRO

O SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO RIO DE JANEIRO, convoca 
seus Associados, para Assembléia Geral Ordinária, a ser realizada no 
dia 29 de março de 2019, às 10:00hs em primeira convocação e às 
10:30hs em segunda convocação, na sede do Sindicato, sito à R. sete 
de setembro, 98/Cob 05 – Centro, Rio de Janeiro, para deliberar sobre: 
Prestação de Contas Exercicio 2018.

Monica Carris Armada
Presidente

O SINDICATO DOS TÉCNICOS DE SEGURANÇA 
DO TRABALHO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO: De acordo com o Estatuto da Entidade, ficam 
convocados os Técnicos de Segurança do Trabalho a comparecerem no 
dia 29/03/2019, na Rua Lucas Rodrigues Nº6 salas 303/308, Parada de 
Lucas-RJ às 14:00 hs em primeira convocação e às 14:30 em segunda 
convocação, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 1) Aprovação 
das contas do exercício de 2018. Rio de Janeiro, 26/ 03/2019.

Elias Bernardino da Silva Junior
Presidente

AREZO RJ PARTICIPAÇÕES S. A. 
CNPJ nº 18.375.092/0001-50

Assembleia Geral Extraordinária - Edital de Convocação. Ficam convidados 
os Senhores Acionistas da Arezo RJ Participações S.A. a se reunirem, em 
1ª Convocação em Assembléia Geral Extraordinária, às 11:30 horas do dia 
10/04/2019, à Rua Araújo Porto Alegre n° 36, 7º andar, Centro, na Cidade do 
Rio de Janeiro, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) Eleição 
dos membros da Diretoria; e b) Assuntos de interesse geral. Os acionistas, 
seus representantes legais ou procuradores, para participarem da Assembléia 
Geral, deverão observar as disposições previstas no art.126 da Lei nº 6.404/76.

Rio de Janeiro, 18/03/2019. Eduardo Magalhães, Diretor Presidente.

Apagão nos direitos adquiridos
A Eletrobras começa a colher as primeiras derrotas 

na justiça em ações nas quais aposentados questionam 
mudança unilateral feita pela estatal na complementação 
da aposentadoria. Dois grupos, cada um com 20 ex-fun-
cionários, obtiveram em primeira instância a devolução 
do valor devido em dobro.

A história mostra como a histeria contra a Previdên-
cia – não só a pública, mas também a fechada – leva a 
mudanças equivocadas e, por vezes, ilegais. No caso da 
Eletrobras, o problema começou com a decisão do presi-
dente Wilson Ferreira Pinto Júnior de suspender o que 
constava na Resolução 879, de 1989. A norma garantia 
aos aposentados que a renda global (INSS mais Eletros, 
o fundo de pensão da área elétrica) não seria inferior a 
90% da aposentadoria calculada no mês de concessão do 
benefício. Pela Resolução, a estatal faria a complemen-
tação, se necessária.

Não se trata, nem ao menos, de um valor expressivo: a 
complementação representa R$ 200 mil por mês em uma 
folha mensal da eletros da ordem de R$ 17 milhões. Os 
aposentados lembram que o presidente Jairo Bolsonaro 
enfatizou que “os direitos adquiridos serão respeitados”.

A mínima economia obtida pelo corte é ainda mais es-
pantosa quando comparada aos R$ 20 bilhões que a Ele-
trobras assumiu em dívidas de seis distribuidoras para 
privatizá-las “limpas”. Se a pretendida venda da estatal 
seguir por este caminho, os compradores farão um negó-
cio da China.

Tira com a outra
Governadores e prefeitos não devem nutrir ilusões 

com os acenos de Paulo Guedes para resolver a questão 
fiscal. Como o capeta da piada, o ministro da Economia 
está em campanha.

Positivo para quem?
A aprovação do Cadastro Positivo não garante auto-

maticamente uma queda dos juros e do spread bancário, 
sustenta Domingos Monteiro, CEO da Neurotech. Ele 
explica: “Só vai surtir um efeito benéfico se o sistema fi-
nanceiro o usar de forma apropriada. Inovação é o nome 
do jogo.”

“Há a separação do joio do trigo, mas o trigo pagará 
a mesma taxa do joio?”, questiona Monteiro. Segundo 
ele, o sistema financeiro já dispõe de várias ferramentas 
para identificar o perfil do tomador de crédito e continua 
ampliando os investimentos em análise de dados. “Essas 
soluções, porém, não são utilizadas hoje para a redução da 
taxa de juros. Servem, somente, para a garantia de con-
cessão de crédito, o que acaba levando o bom pagador 
para a vala comum no que se refere aos juros”, observa.

Monteiro acredita que fintechs de crédito podem 
capitanear o movimento de queda nos spreadas e juros 
variáveis.

Pode até acontecer, mas este colunista estará entre os 
primeiros da fila para pedir a exclusão do nome do Cadas-
tro tão logo o SPC coloque esta ferramenta à disposição.

Dissidente
Título de nota distribuída pelo Ministério da Agricul-

tura: “Elevação da temperatura nos últimos anos deve 
impactar clima de 2019, como a ocorrência de chuvas 
irregulares”. Não é este o mesmo governo que renega as 
mudanças climáticas?

Maldição
Ser laureado Líder Brasileiro do Ano, por Dória e seu 

Lide, é meio caminho pra ser preso: assim foi com André 
Esteves, Eike Batista, Marcelo Odebrecht e agora Michel 
Temer. Mas também é meio caminho pra ser solto: ne-
nhum dormirá no xadrez hoje. Alívio pra FHC, premiado 
de 2017.

Rápidas
O economista-político Glen Weyl, de São Francisco, 

nos EUA, debaterá as propostas de nova ordem político-
econômica do seu livro Radical Markets, uprooting capi-
talism and a just society em seminário na FGV, no Rio, na 
próxima terça-feira, das 15h às 17h. Inscrições em por-
tal.fgv.br/eventos/mercados-radicais *** Estão abertas, 
até 19 de abril, as inscrições de trabalhos em simpósios 
temáticos e em sessões de iniciação científica no IV 
Simpósio Nacional de História Militar: ivsnhm.wixsite.
com/ivsnhm *** O Shopping Jardim Guadalupe promove 
nesta quinta-feira, às 19h, show com o músico Leandro 
Laranja *** O I Seminário Nacional de Direito Coopera-
tivo do IAB será realizado em 5 de abril, das 9h às 16h, no 
plenário do Instituto dos Advogados Brasileiros, no Cen-
tro do Rio. Inscrições: iabnacional.org.br/eventos *** O 
Passeio Shopping, em parceria com a artista plástica Cida 
Mansur, promoverá nesta sexta-feira uma oficina de arte e 
reciclagem, das 14h às 16h *** São Paulo voltará a ser a 
Cidade do Circo, com a segunda edição do FIC – Festival 
Internacional de Circo, de 3 a 7 de abril.

Pedidos de demissões evitam taxa  
de desemprego maior em São Paulo

Saída de pessoas do mer-
cado evitou desemprego 
maior na Grande São Paulo. 
De acordo com a pesquisa da 
Fundação Seade e do Diee-
se, divulgada nesta terça-
feira,, foram eliminadas 78 
mil ocupações em fevereiro 
(0,8%), mas esse movimen-
to foi atenuado pela saída de 
pessoas do mercado de tra-
balho: 66 mil (-0,6%). A di-
minuição da população eco-
nomicamente ativa (PEA) 
fez com que a taxa não au-
mentasse.

Estimado em R$ 2.077, o 
rendimento médio dos ocu-
pados variou 0,7% de de-
zembro para janeiro – nesse 
item, é considerado o mês 
anterior. Em comparação 
com janeiro do ano passa-

do, o rendimento cai 3,2%. 
A Grande São Paulo tem 
estimados 9,325 milhões de 
ocupados.

A taxa de desemprego na 
região metropolitana de São 
Paulo ficou relativamente 
estável de janeiro para feve-
reiro (de 15,3% para 15,5%) 
e abaixo de igual período do 
ano passado (16,4%). O nú-
mero de desempregados foi 
estimado em 1,711 milhão, 
12 mil a mais no mês e  90 
mil a mais em um ano.

O desemprego foi um 
pouco menor na capital pau-
lista (14,9%) e na chamada 
sub-região sudeste, que in-
cluiu o Grande ABC: 14,8%. 
Na sub-região leste, que 
abrange municípios como 
Guarulhos, Arujá, Suzano e 

Mogi das Cruzes, subiu para 
19,3%.

Ainda no mês, diminuiu 
a participação entre os ocu-
pados, de assalariados com 
carteira assinada (-0,5%) e 
aumentou a de assalariados 
sem registro (5,2%). O Sea-
de e o Dieese apuraram ain-
da queda entre trabalhadores 
autônomos (-3,1% e empre-
gados domésticos (-5,2%). 

“As pessoas mais afetadas 
pela redução da ocupação 
foram aquelas com idades 
de 25 a 39 anos e 60 anos 
e mais, aquelas que não ha-
viam concluído o nível mé-
dio de ensino ou que tinham 
concluído o nível superior”, 
informam os institutos. En-
tre os setores, indústria e 
comércio abriram vagas (17 

mil e 24 mil, respectivamen-
te). Construção e serviços 
eliminaram postos de traba-
lho (menos 23 mil e 85 mil).

Mutirão

Longas filas se forma-
ram desde cedo no Vale do 
Anhangabaú, região central 
de São Paulo, em mutirão 
organizado pelos sindica-
tos dos Comerciários e dos 
Padeiros (ambos filiados à 
UGT), para 6 mil vagas de 
emprego. Segundo as en-
tidades, até as 10h aproxi-
madamente 10 mil pessoas 
haviam passado pelo local. 
O mutirão é uma parceria 
com iniciativa privada, Se-
nai, prefeitura e governo es-
tadual.

BC: leilão de US$ 3 bilhões das reservas para segurar o dólar 
Com o compromisso de 

comprar o dinheiro daqui a 
alguns meses, o Banco Cen-
tral (BC) vai leiloar nesta 
sexta-feira (29) US$ 3 bi-
lhões das reservas interna-
cionais. O motivo alegado é 
conter a volatilidade do mer-
cado de câmbio, ou seja, im-

pedir que o dólar norte-ame-
ricano dispare. Desde o fim 
de fevereiro que a autoridade 
monetária não fazia esse tipo 
de operação.

Nos últimos dias, o dó-
lar tem enfrentado fortes 
oscilações num cenário de 
instabilidade na economia 

internacional e de tensões 
domésticas com as negocia-
ções em torno da reforma 
da Previdência. Nesta terça-
feira, o dólar comercial en-
cerrou com alta de 0,24%, 
vendido a R$ 3,867. A divi-
sa, no entanto, fechou acima 
de R$ 3,90 na última sexta-

feira (22).
Os leilões ocorrerão em 

duas etapas, das 12h15 às 
12h20 e das 12h35 às 12h40. 
Esse será o oitavo leilão des-
se tipo no ano. Em 2019, o 
Banco Central injetou US$ 
7,925 bilhões das reservas 
internacionais no mercado.

Arranjos para 
aprovar a reforma

O ministro da Casa Civil, 
Onyx Lorenzoni, deu iní-
cio à rodada de articulação 
política com o Congresso 
Nacional, para estreitar re-
lações com os parlamenta-
res e mediar a construção 
da base aliada. Nesta terça-
feira  ele se reuniu com lí-
deres partidários na Câma-
ra dos Deputados. E nesta 
quarta-feira irá ao Senado 
Federal. 

Parlamentares aliados 
querem que o governo esteja 
mais presente no Congresso 
para buscar apoio para apro-
vação da reforma da Previ-
dência, que aguarda início 
de tramitação na Câmara. 
Após almoço com o presi-

dente Jair Bolsonaro, o mi-
nistro-chefe da Casa Civil, 
Onyx Lorenzoni, fala com a 
imprensa

MPF recorrerá 
liberdade de Temer

O Ministério Público Fe-
deral (MPF) anunciou que 
recorrerá da decisão de-
sembargador Ivan Athié, do 
Tribunal Regional Federal 
da 2ª Região (TRF2), que 
concedeu a liberdade ao ex-
presidente Michel Temer, ao 
ex-ministro Moreira Franco 
e outras seis pessoas presas 
na Operação Descontamina-
ção. A expectativa do MP é 
que os habeas corpus sejam 
julgados pela 1ª Turma do 
Tribunal, se possível na ses-
são desta quarta-feira.

Força Nacional não 
sai de Belo Monte

O Ministério da Justiça  
e Segurança Pública pror-
rogou a permanência da 
Força Nacional de Segu-
rança na região onde está 
sendo construída a  Usina 
Hidrelétrica de Belo Mon-
te, em Altamira, no Pará. A 
prorrogação será por mais 
360 dias, atendendo à so-
licitação do Ministério de 
Minas e Energia (MME). 
O Ministério da Justiça in-
formou que a Força Nacio-
nal continua no local para 
garantir “a segurança das 
estruturas e das obras”. A 
usina está sendo erguida na 
Bacia do Rio Xingu, uma 
região que concentra 21 
terras indígenas.

Procuradores são 
contra comemoração

Em nota pública divulgada 
nesta terça-feira, a Procura-
doria Federal dos Direitos do 
Cidadão, do Ministério Públi-
co Federal, contestou a reco-
mendação do presidente Jair 
Bolsonaro para que quarteis 
e guarnições militares come-
morem o dia 31 de março de 
1964. Nessa data, o então 
presidente João Goulart foi 
destituído, e as Forças Arma-
das assumiram o poder por 
21 anos (1964-1985) no país. 
Para a Procuradoria Federal 
dos Direitos do Cidadão, a 
celebração da instituição do 
regime militar “representa a 
defesa do desrespeito ao es-
tado democrático de direito”.
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ENGETEC CONSTRUÇÕES E MONTAGENS S.A.
CNPJ nº 03.852.459/0001-01 - NIRE 333.0032964-1

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 20 DE FEVEREIRO DE 2019. LOCAL, DIA 
E HORA: Sede da ENGETEC CONSTRUÇÕES E MONTAGENS S.A. (“Companhia”), na Rua São José, n° 40, 4° 
andar, parte, Centro, CEP: 20.010-020, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, em 20 de fevereiro 
de 2019, às 11:00 horas. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a convocação, tendo em vista a presença de 
acionistas representando a totalidade do capital social, nos termos do §4º do artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15 de 
dezembro de 1976 (“Lei das S.A.”). MESA: Presidente: Gildson Mendonça Brasileiro e Secretário: Gervásio Edson 
Magno. ORDEM DO DIA: Exame, discussão e votação acerca (a) da alteração do endereço da sede da Companhia, 
com a consequente alteração do artigo 3º do Estatuto Social; (b) da consolidação do Estatuto Social; e (c) da 
aprovação da ata da presente assembleia de forma sumária. DELIBERAÇÕES: Após exame e discussão da ordem 
do dia, as acionistas deliberaram, por unanimidade, aprovar: (a) A alteração do endereço da sede da Companhia, 
que passa a ser na Avenida Rio Branco, n° 156, salas 3005, 3006, 3013, 3017, 3035 e 3036, Centro, Rio de Janeiro, 
RJ, CEP 20.040-003, em razão do que o artigo 3º do Estatuto Social da Companhia passa a vigorar com a seguinte 
redação: Artigo 3º. A Companhia, cuja duração será por tempo indeterminado, tem sede e foro na Cidade do Rio de 
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, Avenida Rio Branco, n° 156, salas 3005, 3006, 3013, 3017, 3035 e 3036, Centro, 
CEP 20.040-003, podendo, por deliberação da Diretoria, abrir e instalar sucursais, filiais e escritórios, no Brasil e no 
exterior. (b) A consolidação e publicação do Estatuto Social da Companhia contemplando a alteração mencionada 
no item acima, conforme texto do Anexo I, que passa a fazer parte integrante desta assentada; (b) A lavratura 
sumariada desta ata, determinando o arquivamento na Companhia, depois de rubricados pela mesa, dos documentos 
que interessam à assembleia geral realizada. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lida 
e aprovada. ASSINATURAS: Mesa: Presidente: Gildson Mendonça Brasileiro, Secretário: Gervásio Edson Magno. 
Acionistas: Queiroz Galvão S.A., por Bartolomeu Charles Lima Brederodes e Amilcar Bastos Falcão. QGMI 
Participações Ltda., por Manoel Francisco Jayme Galvão Neto. Confere com o original lavrado no livro próprio. 
Gildson Mendonça Brasileiro - Presidente da Mesa. Gervásio Edson Magno - Secretário da Mesa. QUEIROZ 
GALVÃO S.A. p. Bartolomeu Charles Lima Brederodes e Amilcar Bastos Falcão. QGMI PARTICIPAÇÕES S.A. - 
Manoel Francisco Jayme Galvão Neto. Certidão - Jucerja - Registrada sob o nº 00003552854 em 21/03/2019. 
Bernardo F. S. Berwanger - Secretário-Geral. ESTATUTO SOCIAL - CAPÍTULO I - DENOMINAÇÃO, SEDE, 
OBJETO E DURAÇÃO: Artigo 1º. A ENGETEC CONSTRUÇÕES E MONTAGENS S.A. é uma sociedade por 
ações, subordinada à Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, demais normas aplicáveis e ao disposto neste 
Estatuto. Artigo 2º. A Companhia tem por objeto social a prática das seguintes atividades: (a) construção industrial 
e civil, de obras públicas ou privadas; (b) montagens industriais e civis, para clientes públicos ou da iniciativa privada; 
(c) importação e exportação de materiais, peças e equipamentos ligados às atividades de construção e de montagem 
civil e industrial; (d) compra e venda de materiais, peças e equipamentos ligados às atividades de construção e de
montagem civil e industrial; (e) realização de estudos e projetos de engenharia e prestação de serviços de qualquer
natureza no ramo de engenharia consultiva ou de projetos; (f) participação em procedimentos concorrenciais,
licitações e certames visando a execução dos serviços previstos em seu objeto social; (g) prestação de serviços e
realização de atividades pertinentes e correlatas às do objeto social da Companhia; (h) participação em outras
sociedades, no Brasil ou no exterior, quando ligadas às atividades de seu objeto social; (i) participação em consórcios
de sociedades quando para desenvolver atividades relacionadas a seu objeto social; e (j) execução de serviços
combinados de escritório e apoio administrativo. Parágrafo Único. As atividades constantes do objeto social da
Companhia poderão ser desenvolvidas no Brasil ou no exterior. Artigo 3º. A Companhia, cuja duração será por
tempo indeterminado, tem sede e foro na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Rio
Branco, n° 156, salas 3005, 3006, 3013, 3017, 3035 e 3036, Centro, CEP 20.040-003, podendo, por deliberação da
Diretoria, abrir e instalar sucursais, filiais e escritórios, no Brasil e no exterior. CAPÍTULO II - CAPITAL SOCIAL E
AÇÕES: Artigo 4º. O capital social é de 224.568.818,56 (duzentos e vinte e quatro milhões, quinhentos e sessenta
e oito mil, oitocentos e dezoito reais e cinquenta e seis centavos), representado por 197.831.701 (cento e noventa e
sete milhões, oitocentas e trinta e uma mil e setecentas e uma) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal,
totalmente subscrito e integralizado. Artigo 5º. Cada ação ordinária nominativa terá direito a um voto nas deliberações
da Assembleia Geral. As ações não serão representadas por cautelas, comprovando-se a sua titularidade pela
inscrição do nome do acionista no Livro de Registro de Ações Nominativas da Companhia. Parágrafo Primeiro. A 
Companhia poderá emitir, a qualquer tempo, obedecidas as prescrições legais, ações nominativas ordinárias ou
preferenciais, estas sem direito a voto. Parágrafo Segundo. É vedado à Companhia emitir partes beneficiárias.
CAPÍTULO III - ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE: Artigo 6º. A Companhia será administrada por uma Diretoria.
Parágrafo Único. A Diretoria terá os poderes e atribuições conferidos pelas leis aplicáveis, por este Estatuto e pelas
normas que venham a ser estabelecidas pela Assembleia Geral. SEÇÃO I - DA DIRETORIA: Artigo 7º. A Diretoria 
da Companhia será composta por, no mínimo, 2 (dois) e, no máximo, 3 (três) integrantes, acionistas ou não, todos
eles residentes no País, com mandato de 3 (três) anos, permitida a reeleição. Parágrafo Primeiro. Compete aos
integrantes da Diretoria a representação da Companhia e a prática dos atos regulares de gestão que lhes são
atribuídos por este Estatuto Social, pelas normas que venham a ser estabelecidas pela Assembleia Geral e por lei.
Parágrafo Segundo. Os integrantes da Diretoria tomarão posse de seus cargos, dispensados de prestar caução,
dentro do prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data da eleição, mediante assinatura do respectivo termo, lavrado no
Livro de Atas das Reuniões da Diretoria, ressalvada a hipótese de, presentes, assinarem a Ata da Reunião da
Assembleia Geral que os eleger, o que valerá, nesse caso, também como Termo de Posse. Parágrafo Terceiro. Em 
caso de licença, impedimento temporário ou vacância, caberá à Assembleia Geral escolher o substituto do licenciado, 
impedido ou titular do cargo vago, na primeira reunião que se seguir ao acontecimento. O substituto permanecerá no 
cargo até o desimpedimento ou o término da licença do substituído, ou até o final do mandato da Diretoria. Parágrafo
Quarto. Vencido o mandato dos integrantes da Diretoria, este será considerado automaticamente prorrogado até a
ocorrência de Assembleia Geral que eleja novos membros ou reeleja aquela em exercício. Artigo 8º. A Diretoria
administrará a Companhia obedecendo rigorosamente ao disposto neste Estatuto, em especial ao que reza o seu
artigo 9º, na legislação aplicável e nas normas que venham a ser estabelecidas pela Assembleia Geral, sendo
vedado aos seus integrantes, isolada ou conjuntamente, a prática de atos em nome da Companhia, estranhos aos
seus objetivos. Artigo 9º. Compete à Diretoria: (i) cumprir as disposições deste Estatuto e as deliberações da
Assembleia Geral; (ii) a prática de todos os atos necessários ao funcionamento normal da Companhia, inclusive a
representação em juízo ou fora dele, no país ou no exterior, e ainda: (a) mediante a assinatura individual de qualquer 
dos integrantes da Diretoria: (a.1) representar a Companhia perante quaisquer repartições públicas federais,
estaduais ou municipais, entidades autárquicas, empresas públicas, sociedades de economia mista e empresas
privadas, inclusive em procedimentos de licitação, podendo, para esse fim, assinar propostas, declarações e
documentos afins; (a.2) outorgar procurações ad judicia e aquelas que confiram poderes de representação judicial
da Companhia, inclusive para fins de depoimento pessoal; (a.3) praticar atos relativos a registro e emissão de
documentos relacionados a assuntos trabalhistas, fiscais e alfandegários. (b) mediante a assinatura conjunto de 2
(dois) dos integrantes da Diretoria, poderão ser praticados todos os demais atos de gestão, inclusive, mas não se
limitando a, obrigações em geral, no Brasil ou no exterior; operações financeiras, de crédito e de financiamento em
geral; outorga de garantias; alienação e constituição de ônus sobre bens, inclusive do ativo não circulante; constituição 
de consórcios, de sociedades de propósito específico e de subsidiárias da Companhia. Artigo 10. Para a prática dos
atos a que se refere o artigo anterior, poderão ser outorgadas procurações pela Companhia, com poderes específicos,
inclusive quanto aos limites de valor: (a) Mediante a assinatura individual de um Diretor, em relação aos atos previstos 
no Artigo 9º, alínea (a); e (b) Mediante a assinatura conjunta de 2 (dois) Diretores, em relação aos atos previstos no
Artigo 9º, alínea (b). Parágrafo Único. As procurações outorgadas pela Companhia terão prazo de validade fixado
nos respectivos instrumentos, não podendo tal prazo ser superior a 12 (doze) meses, ressalvados os instrumentos
que contemplem poderes da cláusula ad judicia e os mandatos outorgados no âmbito de financiamentos de longo
prazo da Companhia ou de suas controladas, que poderão ter prazo indeterminado. CAPÍTULO IV - CONSELHO
FISCAL: Artigo 11. O Conselho Fiscal, não permanente, quando instalado na forma da Lei, terá 03 (três) integrantes
efetivos e igual número de suplentes, acionistas ou não, residentes no país, e que preencham os requisitos da
legislação aplicável. Parágrafo Único. O Conselho Fiscal, quando instalado, funcionará até a primeira Assembleia
Geral Ordinária que seguir àquela de eleição, e terá as funções e competência previstas em Lei. CAPÍTULO V -
ASSEMBLEIA GERAL: Artigo 12. A Assembleia Geral reunir-se-á ordinariamente nos 04 (quatro) primeiros meses
após o término do exercício social e extraordinariamente, sempre que convocada, na forma da lei. Parágrafo Único.
A Assembleia Geral será presidida e secretariada, preferencialmente, por acionistas da Companhia e/ou por seus
Diretores. Artigo 13. A Assembleia Geral será convocada pela Diretoria, e instalar-se-á na forma prevista na lei.
Artigo 14. Compete à Assembleia Geral deliberar e decidir sobre todas as matérias e negócios relativos ao objeto
da Companhia, tomando as resoluções que julgar convenientes à sua defesa e desenvolvimento. Parágrafo Único.
Além das matérias que por lei e por este Estatuto, sejam de competência da Assembleia Geral, compete-lhe também, 
fixar os honorários individuais ou globais dos integrantes da Diretoria. CAPÍTULO VI - EXERCÍCIO SOCIAL: Artigo
15. O exercício social começará em 1º de janeiro de cada ano e terminará em 31 de dezembro do mesmo ano,
coincidindo com o ano civil. Artigo 16. No fim de cada exercício social, a Diretoria elaborará as demonstrações
financeiras previstas em lei, baseadas na escrituração mercantil da Companhia. A Diretoria poderá determinar o
levantamento de balanços em períodos inferiores ao período anual e declarar dividendos à conta do lucro apurado
nesses balanços. Artigo 17. Do lucro líquido do exercício, serão destinados: a) 5% (cinco por cento) à constituição
da reserva legal, até o limite de 20% (vinte por cento) do Capital Social; b) 3% (três por cento) à distribuição aos
acionistas como dividendo obrigatório. Parágrafo Primeiro. A Companhia poderá deixar de constituir reserva legal
no exercício em que o saldo dessa reserva, acrescido do valor das reservas de capital, exceder a 30% (trinta por
cento) do capital social. Parágrafo Segundo. A acionista única poderá deliberar sobre a distribuição de dividendos
inferior ao constante deste artigo, ou a retenção de todo o lucro. Parágrafo Terceiro. A Diretoria poderá propor e a
Assembleia aprovar a distribuição antecipada de dividendos, à conta dos dividendos do exercício. Não havendo
distribuição antecipada, os dividendos serão pagos durante o exercício em que tiverem sido aprovados. Parágrafo
Quarto. Os dividendos não reclamados dentro de 03 (três) anos, contados da data em que tenham sido postos à
disposição dos acionistas, prescreverão em favor da Companhia. CAPÍTULO VII - JUÍZO ARBITRAL: Artigo 18. A 
Companhia, seus acionistas, e seus Diretores obrigam-se a resolver, por meio de arbitragem, toda e qualquer disputa 
ou controvérsia que possa surgir entre eles, relacionada ou decorrente, em especial, da aplicação, validade, eficácia,
interpretação, violação e seus efeitos das disposições contidas na Lei 6.404/76, neste Estatuto Social, nas normas
editadas pelo Conselho Monetário Nacional, pelo Banco Central do Brasil e pela Comissão de Valores Mobiliários,
bem como nas demais normas aplicáveis ao funcionamento do mercado de capitais em geral, conforme o caso.
Parágrafo Primeiro. As disputas ou controvérsias serão solucionadas por meio de arbitragem a ser administrada
pelo Centro de Mediação e Arbitragem da Câmara de Comércio Brasil - Canadá (“Câmara”), de acordo com o
disposto no regulamento da Câmara (“Regulamento da Câmara”). Parágrafo Segundo. A arbitragem será decidida
por um tribunal arbitral sediado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, constituído por 3 (três)
árbitros a serem nomeados nos termos do Regulamento da Câmara. Não será permitida a instauração de arbitragem 
multilateral, ou seja, de procedimento arbitral composto por mais de dois polos antagônicos entre si. Será, contudo,
permitido haver mais de uma parte, pessoa física ou jurídica, em um dos polos. Parágrafo Terceiro. Todo o
procedimento arbitral será em língua portuguesa e serão aplicadas as leis brasileiras, inclusive, mas não se limitando, 
a Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996 (Lei Brasileira de Arbitragem). Parágrafo Quarto. A Câmara deverá
proferir sua sentença no Brasil, no prazo máximo de 12 (doze) meses contados da data de início da arbitragem,
observado que referido prazo poderá ser prorrogado pela Câmara por um período adicional de até 6 (seis) meses,
desde que justificadamente. Parágrafo Quinto. Os honorários dos advogados e demais despesas e custos
decorrentes do procedimento arbitral serão suportados por uma ou por ambas as partes, como for decidido pela
Câmara. Parágrafo Sexto. Em face da presente cláusula compromissória, toda e qualquer medida cautelar deverá
ser requerida (i) ao tribunal arbitral (caso este já tenha sido instaurado) e cumprida por solicitação do tribunal arbitral
ao juiz estatal competente, ou (ii) diretamente ao Poder Judiciário (caso o tribunal arbitral ainda não tenha sido
instaurado), no foro da comarca onde a medida cautelar deva ser cumprida pela parte requerida. Parágrafo Sétimo.
As partes envolvidas na arbitragem deverão manter em sigilo todas e quaisquer informações relacionadas à
arbitragem. CAPÍTULO VIII - LIQUIDAÇÃO: Artigo 19. A dissolução e liquidação da Companhia far-se-á de acordo
com o que resolver a Assembleia Geral, obedecendo às prescrições legais. Rio de Janeiro, 20 de fevereiro de 2019.
Gildson Mendonça Brasileiro - Presidente da Mesa. Gervásio Edson Magno - Secretário da Mesa.

Taro Aso no ‘deserto de ideias’?
– Neste “deserto de ideias” (entre as-

pas, autoria é do deputado Rodrigo Maia, 
presidente da Câmara dos Deputados e 
mais recente PhD no Brasil em política), 
ouso apresentar mais uma, para distrair o 
distinto público neste entreato do picadeiro 
da política no país.

– O presidente Jota.Bê. poderia convi-
dar Taro Aso, o ex-premiê do Japão e atual 
ministro das Finanças, um profissional na 
arte de polemizar e entreter. Taro Aso, para 
quem se esqueceu, é aquele que afirmou, 
em janeiro de 2013, que os idosos deveri-
am “se apressar e morrer” em vez de custar 
dinheiro ao governo em cuidados médicos 
até o “fim da vida”.

– Taro Aso, hoje com 78 anos, acrescen-
tou à sua declaração, naquela ocasião ao 
Conselho de Reformas da Segurança So-
cial do Japão, que “Deus nos livre se você 
é forçado a viver quando você quer morrer. 
Você não pode dormir bem quando você 
pensa que é tudo pago pelo governo” e ar-
rematou: “Isso não vai ser resolvido, a me-

nos que você permita que eles se apressem 
e morram”. “Eu não preciso desse tipo de 
atendimento. Vou morrer rapidamente.”

– Seis anos após o surto, Taro Aso está 
vivinho da silva. Basta dar um lance no seu 
passe e, se ele aceitar, a pretendida reforma 
ganharia um “garoto” propaganda padrão 
Fifa. Aqui, as coisas são mais animadas – 
Taro Aso já poderia contar com 117 fuzis 
automáticos para começar o tratamento.

– Ironia à parte, no Japão quase 25% 
dos 128 milhões de habitantes têm mais de 
60 anos, e este número pula para 40%, se 
forem contados os que estão acima faixa 
de 50 anos. Segunda maior expectativa de 
vida no mundo, as japonesas vivem em 
média 86,7 anos. Já os homens vivem em 
torno de 79,4 anos. Nem tudo são flores, 
porém. Em março de 2011, no desastre 
do terremoto sucedido pelo tsunami que 
atingiu principalmente o Norte do país, 
mais de 56% dos mortos tinham 65 anos 
ou mais, e quase 75% dos desaparecidos 
tinham mais de 60 anos.

Jogar fora a água do banho...
Jogar fora só a água utilizada no banho, 

sem arremessar a criança junto, é o que 
se pode esperar do Congresso, no caso do 
projeto de lei de combate aos devedores 
contumazes da União, inclusive da Previ-
dência Social e que está sendo examinado 
pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacio-
nal (PGFN)

É possível que os devedores contumazes 
da União venham ter o Cadastro Nacional 
da Pessoa Jurídica (CNPJ) desativado por 
até dez anos e também que sejam impedi-
dos de pedir parcelamentos de dívidas ou 
outros benefícios. A PGFN definiu como 
devedores contumazes os contribuintes 
com inadimplência reiterada de, pelo me-
nos, R$ 15 milhões e que passem mais de 
um ano sem procurar a regularização do 
passivo.

Terão ainda que se enquadrar em um dos 
seguintes critérios, no mínimo: indícios de 
fraudes estruturadas, utilização de laranjas 
(dívidas em nome de outro s) ou ainda ar-
tifícios destinados a burlar mecanismos de 
cobrança. Há empresas que poderão até pe-
dir música no Fantástico, por acumularem 
três ou mais condições...

Devedores contumazes
No Brasil, 16 mil pessoas jurídicas apre-

sentam potencial de enquadramento como 
devedoras contumazes, oferecendo a pos-
sibilidade de recuperação de R$ 6 bilhões 
a R$ 8 bilhões, anualmente. O projeto de 
lei, apresentado na data de 20 de março, 
vale tanto para as dívidas com a Previdên-
cia Social, quanto para quaisquer outros 
débitos inscritos na dívida ativa da União. 
A dívida ativa chega a R$ 2,196 trilhões. 
Destes, R$ 491,2 bilhões correspondem 
a débitos com a Previdência, mas apenas 
37,7% (R$ 185,2 bilhões) são considera-
dos tecnicamente recuperáveis. Os R$ 306 
bilhões que complementam o débito con-
solidado têm baixa, ou nenhuma, perspec-
tiva de resgate, pois são de empresas inati-

vas ou de contribuintes que conseguiram a 
suspensão da cobrança, na Justiça.

A lista dos maiores devedores tem por 
referência a data de 18 de abril de 2018 e é 
divulgada pela própria PGFN. Ela mostra 
o total devido, sem detalhar se a entidade 
relacionada negociou a dívida. Lendo a 
relação da PGFN, a princípio na faixa dos 
“menores” devedores, com dívida junto à 
União de até R$ 100 milhões, verifica-se 
que há 122 inscritos. Estão relacionadas 
neste patamar 106 empresas privadas, a 
exemplo da CSN (dívida de R$ 80,8 mil-
hões) ou da Alimentos Zaeli Ltda. (R$ 
80,4 milhões). As 16 entidades restantes 
são entidades beneficentes, massas falidas, 
cooperativas ou entidades públicas, como 
prefeituras municipais (sete no total deste 
segmento, caso da Prefeitura do Município 
de Nova Iguaçu, RJ, com R$ 85,7 milhões 
de dívida ativa, inscrita pela União),

Na quarta-feira da próxima semana (3 de 
abril), a coluna Empresa-Cidadã publicará 
e você conhecerá os nomes das empresas 
maiores devedoras da União (os devedores 
Top) e como identificar se uma empresa 
está na lista… e a amargura da vida de um 
empresário devedor contumaz no Brasil.

Ordem do dia
Dia 5 de outubro de 1988, o Presi-

dente da Assembleia Nacional Consti-
tuinte, Dr. Ulysses Guimarães, apre-
sentou a Constituição Cidadã que o 
Congresso promulgou e deixou regis-
tradas na História as ordens de todos os 
dias da democracia no nosso país.

“Quanto a ela, discordar, sim. Diver-
gir, sim. Descumprir, jamais. Afrontá-
la, nunca”, declarou ele referindo-se à 
Constituição. “Traidor da Constituição 
é traidor da pátria. (...) Temos ódio à 
ditadura. Ódio e nojo. Amaldiçoamos 
a tirania onde quer que ela desgrace 
homens e nações. Principalmente na 
América Latina.”

Brasil abriu 18% a mais de MEIs em 2018 que em 2017
Segundo levantamento da 

plataforma MEI Fácil, em 
2018 houve crescimento de 
18% na abertura de CNPJs 
no Brasil, somando 2 mi-
lhões de cadastros feitos, um 
recorde por setor. A pesquisa 
ainda destaca as aberturas 
por região, o que auxilia ain-
da mais a análise dessa alta e 
seus focos de destaque.

De julho até dezembro do 
ano passado foram realizados 
mais de 1.018 milhões de no-
vos cadastros, 21% mais que 
os quase 843 mil no segundo 
semestre de 2017. O cresci-
mento revela um movimento 
consistente de negócios bus-
cando formalização e os be-
nefícios que um CNPJ MEI 
trazem. São Paulo e Rio de 

Janeiro se destacam como os 
locais com maior número de 
novos CNPJs: em dois anos 
foram abertos 1,41 milhão de 
MEIs nesses estados, totalizan-
do 38% das aberturas no país.

O Estado de São Paulo 
chama atenção não apenas 
pelo seu crescimento absolu-
to, com mais de 290 mil mais 
MEIs, mas também em per-
centual. Foi o quarto estado 
que mais cresceu, 29% acima.

Minas Gerais também é 
destaque no crescimento no 
número de formalizações 
em 2018, comparado com 
2017. O estado formalizou 
191 mil microempreendedo-
res em 2018, um crescimen-
to de 103% versus 2017, o 
maior entre todos os estados 

da federação. Os setores de 
atividade com maior repre-
sentatividade no estado são 
comércio varejista de artigos 
do vestuário e acessórios, 
além do setor de beleza.

Outras UFs que apresen-
taram crescimento expres-
sivo de crescimento foram: 
Amazônia, com alta de 78%; 
Distrito Federal, com 32%; 
Paraná, com 28% e Pernam-
buco, com 26%.

Ao lado do Mato Grosso, 
o Amapá foi o estado com 
maior redução no número de 
aberturas de novos MEIs, ten-
do apenas 6.100 novos micro-
empreendedores, 40% menos 
em relação ao ano anterior. 
O Mato Grosso (com queda 
de também 40%), no entanto, 

pode ser avaliado como um 
caso à parte. O estado foi o 
terceiro que mais abriu MEIs 
em 2017 (com 132 mil novos 
CNPJs) e também teve um 
primeiro semestre em 2018 
forte (com 64 mil aberturas). 
A redução, portanto, é mais 
fruto de um 2017 forte e rela-
tiva desaceleração no segundo 
semestre de 2018.

Outro levantamento, o 
estudo “Tendências para 
franquias baratas 2019”, re-
alizado pelo Guia Franquias 
de Sucesso, apontou que os 
interessados em franchising 
estão de olho em franquias 
cada vez mais baratas.

Segundo o levantamento, 
a procura por franquias mais 
baratas, com investimento 

de até 10 mil reais, cresceu 
mais de 17 pontos percentu-
ais no primeiro bimestre de 
2019, em comparação com o 
mesmo período em 2018.

Neste ano, mais da metade 
(51%) dos interessados bus-
cam por modelos nessa faixa 
de investimento. Em 2018, 
esse número era de 33,21%.

Em contrapartida, o levan-
tamento também mostra que 
a disponibilidade de capital 
para investir nas franquias 
de maior valor também caiu.

Enquanto no ano passado 
10,21% dos interessados em 
franquias baratas buscavam por 
oportunidades com investimen-
to acima de 100 mil reais, em 
2019 apenas 4,86% procuram 
por modelos nessa faixa.

Entre os interessados em 
franquias baratas em 2019, 
a grande maioria procura por 
modelos com investimento 
de até 100 mil reais: 95,14% 
declararam interesse nessa 
faixa de investimento.

O aumento da procura 
por franquias com investi-
mento mais baixo também 
se reflete nas estratégias das 
franqueadoras, que estão se 
adaptando à tendência para 
continuar expandindo.

Dados divulgados pela As-
sociação Brasileira de Franchi-
sing (ABF) em fevereiro deste 
ano apontam que, em 2018, o 
número de franquias com in-
vestimento de até 90 mil reais 
cresceu 8%, chegando a 589 
modelos com este perfil.
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BONAIRE PARTICIPAÇÕES S.A. - Em Liquidação
CNPJ/MF nº 02.117.801/0001-67

RELATÓRIO DO LIQUIDANTE EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018
Contexto operacional. A Bonaire Participações S.A. – Em Liquidação (“Bonaire” 
ou “Companhia”) é uma sociedade por ações, de capital aberto, constituída em 29 
de agosto de 1997, que tem por objeto a participação como acionista da Compa-
nhia Paulista de Força e Luz - CPFL, de forma direta ou indireta, bem como em 
empresas em que os acionistas diretos ou indiretos da CPFL venham a participar 
como quotista ou acionista. A sede da Companhia está localizada na Rua da As-
sembleia, nº 10, 37º andar, sala 3701 (parte), Centro, na Cidade e no Estado do 
Rio de Janeiro. A atividade preponderante da Companhia era a participação direta 
como acionista da holding CPFL Energia S.A. (“CPFL Energia”), que através de 
suas subsidiárias: (i) distribui energia elétrica para consumidores em suas áreas 
de concessão, (ii) gera energia elétrica e está desenvolvendo projetos de geração 
e (iii) comercializa energia elétrica e fornece serviços de valor agregado relaciona-
dos ao setor elétrico. Em Reunião do Conselho de Administração da Companhia 
realizada em 24 de novembro de 2017 foi deliberada a adesão à Oferta Pública 
de Aquisição de Ações Ordinárias de Emissão da CPFL Energia (“OPA”). Diante 
disso, em 30 de novembro de 2017 foi alienada a totalidade de ações da CPFL 
Energia detidas pela Companhia. Com a alienação acima mencionada, a Bonaire 
deixou de ter participação em outras sociedades, ficando a cargo de sua Admi-
nistração analisar e decidir sobre sua continuidade. Desse modo, foi deliberado 
e aprovado em Assembleia Geral Extraordinária, ocorrida em 27 de dezembro de 
2018, a dissolução da Companhia e início do processo de liquidação, nos termos 
do artigo 206, I, c, da Lei nº 6.404/76. No mesmo ato, foi deliberado por unanimida-
de a dissolução do Conselho de Administração e a instalação do Conselho Fiscal 
que permanecerá em funcionamento durante todo o período de liquidação. Foi de-
liberado ainda, a nomeação de Carlos Eduardo Reich de Sampaio como liquidante 
da Companhia. A Companhia é parte envolvida em processos de natureza tribu-
tária e possui créditos fiscais em processo de restituição na Receita Federal, con-

sequentemente, a sua extinção está condicionada à conclusão de tais processos. 
Aspectos econômicos e financeiros. 1. Quadro geral dos credores. Em 31 de 
dezembro de 2018 a relação de credores da Companhia se dá conforme abaixo:

QUADRO GERAL DE CREDORES EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018
Valores a pagar em R$

Créditos fiscais 12.593
Créditos quirografários 38.072
Total a pagar 50.664

CRÉDITOS FISCAIS
Natureza do tributo Competência Vencimento Valores a pagar em R$
IRRF a recolher 31/12/2018 18/01/2019 469
CSRF a recolher 31/12/2018 18/01/2019 1.454
PIS a recolher 31/12/2018 25/01/2019 1.513
COFINS a recolher 31/12/2018 25/01/2019 9.156
Total a pagar 12.593

CRÉDITOS QUIROGRAFÁRIOS

Fornecedores de serviços Competência Vencimento
Valores a  

pagar em R$
24º Ofíco de Notas 31/12/2018 02/01/2019 31
Serfranq Serviços de Franquia Ltda 31/12/2018 09/01/2019 43
NIC.BR Núcleo de Inform. e 
 Coord. de Ponto BR 31/12/2018 07/01/2019 40
CVM Comissão de Valores Mobiliários 31/12/2018 10/01/2019 9.519
ITAUCOR Itaú Corretora de Valores S.A. 31/12/2018 31/01/2019 1.314
Eximia Capital Partners Ltda 31/12/2018 10/01/2019 26.824
MPC Rodrigues Despachante 31/12/2018 08/01/2019 300
Total a pagar 38.072

2. Resultado do exercício
Em Reais mil 2018 2017 Variação
Patrimônio líquido 64.677 64.830 -0,24%
Resultado
 financeiro líquido 2.774 3.384 -18,03%
Despesas
 administrativas (576) (662) -12,99%
Lucro líquido 2.097 8.425 -75,11%
O resultado da Companhia é composto, basicamente, pelo rendimento de 
aplicações financeiras e atualização de juros SELIC sobre o saldo de im-
postos a recuperar, deduzido das despesas necessárias ao processo de li-
quidação, tais como gastos com assessores, advogados e demais serviços 
prestados por terceiros. A variação de -75,11% no lucro líquido da Compa-
nhia, quando comparado ao apurado no exercício de 2017, foi decorrente, 
basicamente, do resultado da alienação do investimento em CPFL no mon-
tante total de R$4.245 mil. 
3. Auditores Independentes. Em atendimento à Instrução CVM nº 381/2003, 
informamos que os nossos auditores independentes, BDO RCS Auditores In-
dependentes, não prestaram quaisquer outros serviços não-relacionados à
auditoria externa da Bonaire. 

Rio de Janeiro, 21 de março de 2019
Carlos Eduardo Reich de Sampaio

Liquidante nomeado da Companhia
BALANÇO PATRIMONIAL PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 (valores expressos em milhares de reais)

Ativo Nota 2018 2017
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa (4) 6.178 13.366
Outros - 5
Total do circulante 6.178 13.371
Não circulante
Tributos a recuperar (5.1) 58.031 61.239
Depósitos judiciais 620 -
Total do não circulante 58.651 61.239
Total do Ativo 64.829 74.610

Passivo Nota 2018 2017
Circulante
Fornecedores 38 35
Tributos e contribuições sociais (7) 13 5.568
Dividendos e juros sobre capital próprio (8.2) - 4.177
Outras provisões 101 -
Total do Circulante 152 9.780
Patrimônio líquido (8)
Capital social 42.745 42.745
Reserva de capital 9.287 9.287
Reservas de lucros 12.645 12.798
Total do patrimônio líquido 64.677 64.830
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido 64.829 74.610

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO 
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 

(Valores expressos em milhares de reais, exceto o lucro por ação)
Receitas (despesas) operacionais Nota 2018 2017
Despesas administrativas (10) (576) (662)
Resultado de alienação do investimento (6) - 3.011
Ajuste a valor justo de investimento (6) - 1.234
Outras provisões (101) -
Resultado antes das receitas (despesas)
 financeiras líquidas de impostos (677) 3.583
Receita financeira 2.774 4.431
Despesa financeira - (1.047)
Resultado financeiro líquido (11) 2.774 3.384
Resultado antes dos impostos 2.097 6.967
Imposto de renda e contribuição social - Corrente (5.2) - (930)
Imposto de renda e contribuição social - Diferido (5.2) - 2.388
Lucro líquido do exercício 2.097 8.425
Lucro líquido básico por ação (em R$) (9) 0,03143 0,12626
Lucro líquido Diluído por ação (em R$) 0,03143 0,12626

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE 
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 

(Valores expressos em milhares de reais)
2018 2017

Lucro líquido do exercício 2.097 8.425
Outros resultados abrangentes:
Ativos disponíveis para venda, líquido de impostos - (757)
Outros resultados abrangentes do exercício, 
 líquidos de impostos 2.097 7.668

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 
(Valores expressos em milhares de reais)

Reserva de Lucros Outros 
Resultados 

Abrangentes

Lucros 
Acumu-

lados

Patri-
mônio 
líquido

Capital 
Social

Reserva  
de Capital

Reserva 
Legal

Reserva de 
Lucros a Realizar

Dividendos Adicio-
nais propostos

Saldos em 31 de dezembro de 2016 42.745 9.287 8.550 - 13.648 757 - 74.987
Ganhos referente ativo financeiro, classificado como
 disponível para venda - - - - - (757) - (757)
Aprovação de proposta de dividendos adicionais - - - - (13.648) - - (13.648)
Lucro líquido do exercício - - - - - - 8.425 8.425
Destinação do resultado do exercício:
Juros sobre capital próprio deliberados - - - - - - (4.177) (4.177)
Retenção de lucros - - - 4.248 - - (4.248) -
Saldos em 31 de dezembro de 2017 42.745 9.287 8.550 4.248 - - - 64.830
Lucro líquido do exercício - - - - - - 2.097 2.097
Destinação do resultado do exercício:
Juros sobre capital próprio deliberados - - - (153) - - (2.097) (2.250)
Saldos em 31 de dezembro de 2018 42.745 9.287 8.550 4.095 - - - 64.677

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 
DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 (Valores expressos em milhares de reais)
Fluxo de caixa das atividades operacionais 2018 2017
Lucro antes dos tributos 2.097 6.967
Ajustes para:
Variações monetárias (2.321) (3.006)
Despesa com tributos 136 204
Ajuste a valor justo do investimento - (1.234)
Resultado de alienação de investimento - (3.011)
Outras provisões 101 -

13 (80)
Aumento (redução) de Ativos e Passivos
Depósitos judiciais (590) -
Impostos retidos na fonte (78) (19)
Tributos pagos (111) -
Contas a pagar e outros 5 (5)

(774) (24)
Fluxo de caixa líquido decorrente das atividades operacionais (761) (104)
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Dividendos e juros sobre capital próprio deliberados - (272)
Dividendos e juros sobre capital próprio recebidos - 272
Alienação do investimento - 34.595

- 34.595
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Dividendos e juros sobre o capital próprio pagos (6.427) (23.532)
Fluxo de caixa decorrente das atividades de financiamento (6.427) (23.532)
Aumento (redução) líquido em caixa e equivalente de caixa (7.188) 10.959
Caixa e equivalentes de caixa no início do período 13.366 2.407
Caixa e equivalentes de caixa no final do período 6.178 13.366

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO - EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 
DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 (Valores expressos em milhares de reais)

2018 2017
Receitas - -
Insumos adquiridos de terceiros
Materiais, serviços de terceiros e outros (576) (662)
Valor adicionado bruto (576) (662)
Retenções - -
Valor adicionado líquido produzido pela companhia (576) (662)
Valor adicionado recebido em transferência 2.809 7.833
Receitas financeiras 2.910 3.588
Ajuste a valor justo do investimento - 1.234
Alienação de investimento - 3.011
Outras provisões (101) -
Valor adicionado total a distribuir 2.333 7.171
Distribuição do valor adicionado 2.333 7.171
Impostos, taxas e contribuições 136 (1.254)
Remuneração de capitais próprios 2.097 8.425
Dividendos e juros sobre o capital próprio 2.097 4.177
Lucros retidos - 4.248

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM  31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017
(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando mencionado de outra forma)

1. Contexto Operacional. A Bonaire Participações S.A. – Em Liquidação (“Bonai-
re” ou “Companhia”) é uma sociedade por ações, de capital aberto, constituída em 
29 de agosto de 1997, que tem por objeto a participação como acionista da Com-
panhia Paulista de Força e Luz - CPFL, de forma direta ou indireta, bem como em 
empresas em que os acionistas diretos ou indiretos da CPFL venham a participar 
como cotista ou acionista. A sede da Companhia está localizada na Rua da Assem-
bleia, nº 10, 37º andar, sala 3701 (parte), Centro, na Cidade e no Estado do Rio de 
Janeiro. A atividade preponderante da Companhia era a participação direta como 
acionista da holding CPFL Energia S.A. (“CPFL Energia”), que através de suas
subsidiárias: (i) distribui energia elétrica para consumidores em suas áreas de
concessão, (ii) gera energia elétrica e está desenvolvendo projetos de geração e 
(iii) comercializa energia elétrica e fornece serviços de valor agregado relacionados 
ao setor elétrico. Em Reunião do Conselho de Administração da Companhia reali-
zada em 24 de novembro de 2017 foi deliberada a adesão à Oferta Pública de
Aquisição de Ações Ordinárias de Emissão da CPFL Energia (“OPA”). Diante disso, 
em 30 de novembro de 2017 foi alienada a totalidade de ações da CPFL Energia 
detidas pela Companhia, conforme descrito na nota explicativa 6. Dissolução da
Companhia. Com a alienação dos investimentos acima mencionada, a Bonaire
deixou de ter participação em outras sociedades, ficando a cargo de sua Adminis-
tração analisar e decidir sobre sua continuidade. Desse modo, foi deliberado e
aprovado em Assembleia Geral Extraordinária, ocorrida em 27 de dezembro de
2018, a dissolução da Companhia e início do processo de liquidação, nos termos 
do artigo 206, I, c, da Lei nº 6.404/76. No mesmo ato, foi deliberado por unanimida-
de a dissolução do Conselho de Administração e a instalação do Conselho Fiscal 
que permanecerá em funcionamento durante todo o período de liquidação. Foi
deliberado ainda, a nomeação de Carlos Eduardo Reich de Sampaio como liqui-
dante da Companhia. A Companhia é parte envolvida em processos de natureza 
tributária e possui créditos fiscais em processo de restituição na Receita Federal,
consequentemente, a sua extinção está condicionada à conclusão de tais proces-
sos. 2. Apresentação das Demonstrações Contábeis. 2.1. Base de apresenta-
ção. As demonstrações contábeis foram preparadas em conformidade com as
práticas contábeis adotadas no Brasil, que compreendem aquelas incluídas na
legislação societária brasileira e os pronunciamentos técnicos, as orientações e as 
interpretações técnicas emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis
(“CPC”) e aprovadas pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”). Conforme
mencionado na nota explicativa n° 1, em função do encerramento de suas ativida-
des, as demonstrações contábeis contemplam ajustes e provisões requeridas para 
empresas que não estejam em continuidade operacional. Neste contexto, a Com-
panhia preparou suas demonstrações contábeis em uma base consistente com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil, no entanto no pressuposto da não continui-
dade das operações. Com parecer favorável do Conselho Fiscal, a emissão das
demonstrações contábeis foi autorizada pelo Liquidante da Companhia em 21 de 
março de 2019. 2.2. Base de mensuração. Considerando que as demonstrações
contábeis foram preparadas no pressuposto da não continuidade das operações, 
quando aplicável, os ativos foram ajustados a seus valores recuperáveis, assim
como, foram reconhecidos todos os passivos de obrigações contratuais gerados
pelo encerramento das operações. 2.3. Moeda funcional e moeda de apresen-
tação. Os itens incluídos nas demonstrações contábeis são mensurados usando
a moeda do principal ambiente econômico, no qual a Companhia atua (“a moeda 
funcional”). As demonstrações contábeis estão apresentadas em Reais, que é a
moeda funcional da Companhia. 2.4. Uso de estimativas e julgamentos. A ela-
boração das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis ado-
tadas no Brasil requer que a Companhia faça julgamentos na determinação e no 
registro de estimativas contábeis. Ativos e passivos sujeitos a estimativas e premis-
sas incluem a mensuração de instrumentos financeiros, provisão para perdas em
ativos, avaliações de riscos em contingências, provisões para imposto de renda e 
contribuição social e outras avaliações similares. A liquidação das transações en-
volvendo essas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos estimados 
em razão de imprecisões inerentes ao processo da sua determinação. Desta for-
ma, a Companhia revisa as estimativas e as premissas adotadas de maneira con-
tínua. Os ajustes oriundos no momento destas revisões são reconhecidos no pe-
ríodo em que as estimativas são revisadas e são aplicados de maneira prospectiva. 
2.5. Lucro por ação. O lucro básico por ação é calculado mediante a divisão do
lucro atribuível aos acionistas da Companhia, pela quantidade média ponderada
de ações ordinárias emitidas durante o exercício. 2.6. Demonstração do valor
adicionado. A Companhia elaborou as demonstrações do valor adicionado
(“DVA”) nos termos do pronunciamento técnico CPC 09 - Demonstração do Valor 
Adicionado, as quais são apresentadas como parte integrante das demonstrações 
contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. 3. Sumário das
Principais Políticas Contábeis. As principais políticas contábeis utilizadas na
preparação dessas demonstrações contábeis individuais estão descritas a seguir. 
Essas políticas foram aplicadas de maneira consistente em todos os exercícios
apresentados. 3.1. Instrumentos financeiros. - Ativos financeiros: Os ativos fi-
nanceiros da Companhia são reconhecidos inicialmente na data da negociação em 
que a Companhia se torna uma das partes das disposições contratuais do instru-
mento. O desreconhecimento de um ativo financeiro ocorre quando os direitos
contratuais aos respectivos fluxos de caixa do ativo expiram ou quando os riscos e
benefícios da titularidade do ativo financeiro são transferidos. A Companhia possui
os seguintes principais ativos financeiros: - Ativos financeiros ao custo amortizado:
são ativos financeiros com pagamentos fixos ou determináveis, que não são cota-
dos em um mercado ativo. São incluídos como ativo circulante, exceto aqueles
com prazo de vencimento superior a 12 meses após a data de emissão do balanço 
(estes são classificados como ativos não circulantes). Os ativos financeiros da
Companhia anteriormente classificados como empréstimos e recebíveis de acordo
com o CPC 38 / IAS 39, passaram a ser classificados como mensurados ao custo
amortizado, conforme os preceitos do CPC 48/ IFRS 9. A classificação de ativos
financeiros depende da finalidade para a qual tais ativos foram adquiridos. A Com-
panhia determina a classificação de seus ativos financeiros no reconhecimento
inicial. O principal ativo financeiro que a Companhia tem classificado nesta catego-
ria é o caixa e equivalente de caixa. - Passivos financeiros: Passivos financeiros
são reconhecidos inicialmente na data em que são originados ou na data de nego-
ciação em que a Companhia se torna parte das disposições contratuais do instru-
mento. A Companhia não possui passivos financeiros relevantes. Os ativos e pas-
sivos financeiros somente são compensados e apresentados pelo valor líquido
quando existe o direito legal de compensação dos valores e haja a intenção de li-
quidação em uma base líquida ou de realizar o ativo e liquidar o passivo simultane-
amente. - Capital social: Ações ordinárias são classificadas como patrimônio líqui-
do. Custos adicionais diretamente atribuíveis à emissão de ações e opções de
ações são reconhecidos como dedução do patrimônio líquido, líquido de quaisquer 
efeitos tributários. 3.2. Apuração do resultado. O resultado é apurado pelo regime
de competência. 3.3. Caixa e equivalentes de caixa. Caixa e equivalentes de
caixa incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários e aplicações financeiras de
curto prazo, com risco irrelevante de mudança de seu valor de mercado. As aplica-
ções financeiras estão classificadas como ativos financeiros mensurados ao custo
amortizado e, portanto, estão registradas ao valor nominal, acrescidos dos rendi-
mentos “pro-rata temporis” até a data do encerramento do exercício. 3.4. Impostos 
e contribuições a recuperar. São demonstrados pelos valores originais, atualiza-
dos monetariamente de acordo com as disposições legais, e representam créditos 
fiscais associados às retenções de tributos federais. 3.5. Outros ativos circulan-
te e não circulante. São demonstrados pelos valores de custo e, quando aplicável,
incluídos os rendimentos e reduzidos aos valores de realização. 3.6. Passivo
circulante e não circulante. São demonstrados pelos valores conhecidos e cal-
culáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações 
monetárias incorridas. 3.7. Dividendos e juros sobre capital próprio. De acordo

com a legislação brasileira, a Companhia é requerida a distribuir como dividendo 
anual mínimo obrigatório 25% do lucro líquido ajustado quando previsto no Estatu-
to Social. De acordo com as práticas contábeis, CPC 24 e ICPC 08 (R1), apenas o 
dividendo mínimo obrigatório pode ser provisionado, já o dividendo declarado 
ainda não aprovado, só deve ser reconhecido como passivo nas demonstrações 
contábeis após aprovação pelo órgão competente. Desta forma, serão mantidos 
no patrimônio líquido, em conta de “Dividendo adicional proposto”, em virtude de 
não atenderem aos critérios de obrigação presente na data das referidas demons-
trações. 3.8. Imposto de renda e contribuição social. O imposto de renda e a 
contribuição social do exercício corrente são calculados com base nas alíquotas 
de 15%, acrescidas do adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente de 
R$240 (base anual) para imposto de renda e 9% sobre o lucro tributável para con-
tribuição social sobre o lucro líquido. O imposto corrente é o imposto a pagar ou a 
receber /compensar esperado sobre o lucro ou prejuízo tributável do exercício, as 
taxas decretadas ou substancialmente decretadas na data de apresentação das 
demonstrações contábeis e qualquer ajuste aos impostos a pagar com relação aos 
exercícios anteriores. As despesas de imposto de renda e contribuição social cor-
rentes do exercício são calculadas e registradas conforme legislação vigente. Os 
impostos sobre a renda são reconhecidos na demonstração do resultado, exceto 
para os casos em que estiverem diretamente relacionados a itens registrados di-
retamente no patrimônio líquido ou no ajuste de avaliação patrimonial que já são 
reconhecidos líquidos destes efeitos fiscais. 3.9. Provisões. As provisões são re-
conhecidas em função de um evento passado, quando há uma obrigação legal ou 
construtiva que possa ser estimada de maneira confiável e se for provável a exi-
gência de um recurso econômico para liquidar esta obrigação. Quanto aplicável, 
as provisões são apuradas através do desconto dos fluxos de desembolso de 
caixa futuros esperados a uma taxa que considera as avaliações atuais de merca-
do e os riscos específicos para o passivo. 3.10. Reconhecimento das receitas. A 
receita é reconhecida pela Companhia na extensão em que for provável que bene-
fícios econômicos serão gerados e quando possa ser mensurada de forma confi-
ável. A principal receita que a Companhia fez jus está discriminada a seguir: Recei-
tas financeiras - Abrange receitas incidentes em juros auferidos sobre aplicações 
financeiras e atualizações monetárias incidentes sobre impostos a recuperar. 3.11. 
Resultado por ação. O resultado por ação básico é calculado por meio do resul-
tado do exercício atribuível aos acionistas controladores da Companhia e a média 
ponderada das ações ordinárias em circulação no respectivo exercício. O resulta-
do por ação diluído é calculado por meio do resultado do exercício atribuível aos 
acionistas controladores, ajustado pelos efeitos dos instrumentos que potencial-
mente impactariam o resultado do exercício e pela média das ações em circulação, 
ajustada pelos instrumentos potencialmente conversíveis em ações, com efeito 
diluidor, nos períodos apresentados, nos termos do CPC 41. 3.12. Novas normas 
e interpretações adotadas. Foram emitidas e/ou revisadas diversas normas pelo 
IASB e CPC, que entraram obrigatoriamente em vigor para períodos contábeis 
iniciados em 1º de janeiro de 2018: IFRS 9 Financial instruments / CPC 48 Ins-
trumentos financeiros - Em julho 2014 o IASB emitiu o pronunciamento IFRS 9, 
que trata do reconhecimento e mensuração de ativos e passivos financeiros, além 
de contratos de compra e venda de itens não financeiros. Esta norma substitui o 
IAS 39 Financial Instruments: Recognition and Measurement. Estabelece novos 
requerimentos para classificação e mensuração de ativos e passivos financeiros. 
Os ativos financeiros serão classificados em duas categorias: (i) mensurado no 
reconhecimento inicial pelo valor justo; e (ii) mensurados pelo custo amortizado, 
baseado no modelo de negócio pelo qual eles estão detidos e nas características 
de seus fluxos de caixa contratuais. Com relação aos passivos financeiros, a prin-
cipal alteração relacionada aos requerimentos já estabelecidos pelo IAS 39/CPC 
38 requer que a mudança no valor justo do passivo financeiro designado ao valor 
justo contra o resultado, que seja atribuível a mudanças no risco de crédito daque-
le passivo, seja apresentada em outros resultados abrangentes e não na demons-
tração do resultado, a menos que tal reconhecimento resulte em uma incompatibi-
lidade na demonstração do resultado. A adoção foi requerida a partir de 1° de 
janeiro de 2018 e não houve nenhum impacto na adoção deste pronunciamento 
nas demonstrações contábeis da Companhia. IFRS 15 Revenue from Contracts 
with Customers / CPC 47 Receita de contrato com cliente - Em maio de 2014 o 
IASB emitiu o pronunciamento IFRS 15 - Revenue from Contracts with customers, 
que trata do reconhecimento das receitas de contrato de clientes de acordo com a 
transferência de bens e serviços envolvidos para o cliente, em valores que reflitam 
o pagamento ao qual a companhia espera ter direito na transferência desses bens 
e serviços, e substitui o IAS 18 - Revenue, o IAS 11 - Construction contracts e as 
interpretações relacionadas. A adoção foi requerida a partir de 1° de janeiro de
2018 e não houve nenhum impacto na adoção deste pronunciamento nas demons-
trações contábeis da Companhia, uma vez que não possui transações da natureza 
a que ele se refere. 3.13. Novas normas e interpretações ainda não adotadas.
Novas normas e emendas às normas e interpretações IFRS foram emitidas pelo
IASB e que ainda não entraram em vigor para o exercício encerrado em 31 de
dezembro de 2018 e consequentemente a Companhia não as adotou, seguem
abaixo: IFRS 16 Leases / CPC 06 (R2) Operações de arrendamento mercantil
- Em janeiro de 2016 o IASB emitiu o pronunciamento IFRS 16, que define os
princípios para reconhecimento, mensuração, apresentação e divulgação de lea-
ses (arrendamentos). O IFRS 16 substitui o IAS 17 – Leases e interpretações rela-
cionadas. A adoção será requerida a partir de 1° de janeiro de 2019 e a Companhia 
não espera nenhum impacto na adoção deste pronunciamento, uma vez que não 
possui transações da natureza a que ele se refere.
4. Caixa e Equivalentes de Caixa 2018 2017
Aplicações financeiras de liquidez imediata:
Fundos de investimento 6.178 13.366

6.178 13.366
Caixa e equivalentes de caixa incluem caixa, depósitos bancários à vista e aplica-
ções financeiras de curto prazo, os quais são registrados pelos valores de custo 
acrescidos dos rendimentos auferidos até as datas dos balanços, que se apro-
ximam do seu valor de mercado. As aplicações financeiras referem-se à aplica-
ção no fundo de investimento de curto prazo, Bradesco FIC FI referenciado DI 
Especial, administrado pelo Banco Bradesco S.A. e cuja política de investimento 
consiste na aplicação de recursos em operações de renda fixa no curto prazo, 
com o objetivo de acompanhar a média do Certificado de Depósito Interbancário 
(CDI). A rentabilidade acumulada em 2018 foi 5,99% (9,90% acumulada no ano 
de 2017). Estas aplicações possuem característica de atender compromissos de 
curto prazo, são imediatamente conversíveis em caixa e estão sujeitas a um risco 
insignificante de mudança no valor. 5. Imposto de Renda e Contribuição Social. 
5.1. Imposto de renda e contribuição social a recuperar 2018 2017
Não circulante
Imposto de renda antecipado 53.110 54.784
Contribuição social antecipado 4.911 6.427
Imposto de renda retido na fonte - IRRF 10 28

58.031 61.239
Refere-se ao imposto de renda retido na fonte incidente no resgate de aplicações 
financeiras e às antecipações de imposto de renda e contribuição social. A Com-
panhia envia regularmente à Receita Federal requerimentos via Pedido Eletrônico 
de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de Compensação 
(PER/DCOMP), solicitando as restituições dos créditos de imposto de renda e 
de contribuição social pagos a maior e não utilizados para a compensação dos 
tributos correntes. Em 31 de dezembro de 2018, o montante pleiteado correspon-
de a R$57.639. 5.2. Reconciliação dos montantes de contribuição social e 
imposto de renda registrados nos resultados dos exercícios findos em 31 de 
dezembro de 2018 e de 2017

2018 2017
Alíquota do imposto de renda IR CSLL IR CSLL
e contribuição social - Legislação 25% 9% 25% 9%
Lucro contábil antes do imposto de renda
 e contribuição social 2.097 2.097 6.967 6.967
IRPJ e CSLL - Alíquota Nominal (550) (198) (1.718) (627)

Dividendos - - 68 25
Benefício dos Juros sobre Capital Próprio 562 202 1.044 376
Outros Resultados Abrangentes Reflexos - - (72) (26)
Outras provisões (25) (9) - -
Crédito fiscal utilizado (não constituído) (12) (4) 1.756 632

Subtotal - - 1.078 380
Alíquota do imposto de renda e contribuição 
 social  - Em relação ao lucro - - (15,48)% (5,45)%
Imposto de renda e contribuição social 
 no resultado - - 677 253
Imposto de renda e contribuição social diferidos - - (1.756) (632)
A Companhia possui créditos tributários decorrentes de prejuízo fiscal e base ne-
gativa de contribuição social no montante de R$14.112 (34% de R$41.505) em 
31 de dezembro de 2018 – R$14.096 (34% de R$41.458) em 31 de dezembro de 
2017 – ainda não registrados contabilmente, por não ser possível afirmar se sua 
realização é, presentemente, considerada provável. No exercício de 2018, houve 
a constituição créditos tributários no valor de R$16, que corresponde a 34% sobre 
o saldo de prejuízo de R$47. Em 2017 foram utilizados R$2.388, que corresponde 
a 34% sobre R$7.023, para compensação nas apurações fiscais de IRPJ e CSLL.
6. Investimento. Alienação do investimento em CPFL Energia. A Companhia
detinha 1.259.386 ações da CPFL Energia correspondente à participação societá-
ria de 0,1237% no capital da investida. Tal participação estava classificada como
ativo financeiro disponível para venda, com seus eventuais ganhos e perdas, pro-
venientes de ajustes ao valor justo, registrados no patrimônio líquido, onde perma-
neceram até a efetiva realização, seguindo os critérios estabelecidos pelo CPC
38 “Instrumentos Financeiros – Reconhecimento e Mensuração”. Em decorrência 
da alienação do controle da CPFL Energia, nos termos do artigo 254-A da Lei
6.404/76, foi divulgado ao mercado, em 31 de outubro de 2017, o Edital de Oferta 
Pública de Aquisição de Ações Ordinárias de Emissão da CPFL Energia (“OPA”). 
Na Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 24 de
novembro de 2017, foi aprovada a adesão à OPA da CPFL Energia. Como conse-
quência, no leilão da OPA, realizado em 30 de novembro de 2017, foi alienada a
totalidade de ações da CPFL Energia detidas pela Companhia, ao preço por ação 
ordinária de R$27,69, no montante de R$34.595. O ganho de capital da OPA em 
relação ao valor justo do investimento está demonstrado conforme segue:
Quantidade de ações CPFE3L detidas pela Bonaire 1.249.386
PU OPA (em R$) 27,69
Valor de venda 34.595
Valor justo do investimento 31.584
Ganho de capital da OPA 3.011
Com a alienação das ações, os valores reconhecidos no patrimônio líquido rela-
tivos ao ajuste a valor justo do investimento foram transferidos para o resultado 
da Companhia em 2017, de modo a compor o ganho de capital da operação em 
conjunto com o ajuste a valor justo do reconhecimento inicial do ativo classificado 
como disponível para venda, apurado no resultado do exercício de 2016.
Reconhecimento do AVJ do investimento
Investimento em 31/12/2016 9.746
AVJ inicial do investimento em 19/09/2016 (R$24,16 por ação) 
 no resultado 20.603
AVJ do investimento em 2016 (R$25,21 por ação) no PL 1.147
AVJ do investimento em 2017 (R$25,28 por ação) no PL 87
Total do AVJ reconhecido no PL 1.234
Investimento em CPFL energia a valor justo em 29/11/2017 31.584
Alienação do investimento (31.584)

-
7. Tributos e Contribuições a Pagar 2018 2017
IRPJ e CSLL - 5.548
PIS e COFINS 11 16
Tributos retidos sobre serviços tomados 2 4

13 5.568
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8. Patrimônio Líquido. 8.1. Capital Social. Em 31 de dezembro de 2018 e 2017, 
o capital social da Bonaire é de R$42.745 e está representado por 66.728.878
ações ordinárias escriturais sem valor nominal. A participação acionária está as-
sim distribuída:
Acionistas Quantidade de Ações (ON) Participações %
Energia SP FIM 66.728.877 99,99
Demais acionistas 1 0,01

66.728.878 100,00
O acionista Energia São Paulo Fundo de Investimento Multimercado é controlado 
por seus cotistas, nas seguintes proporções:
Cotistas %
Fundação CESP (FIA Energia 114) 44,39
Fundação SISTEL de Seguridade Social 32,23
Fundação Petrobras de Seguridade Social – PETROS 22,78
Fundação SABESP de Seguridade Social – SABESPREV 0,60

100,00%
8.2. Distribuição de Resultados. O Estatuto Social da Companhia prevê o paga-
mento de dividendos mínimos aos acionistas calculados em 25% do lucro líquido 
do exercício, ajustado nos termos do art.202 da Lei nº 6.404/76. A base de cálculo 
dos dividendos, bem como as antecipações efetuadas e o valor proposto relativo 
aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017, é a seguinte:

2018 2017
Lucro líquido do exercício 2.097 8.425
Dividendos mínimos obrigatórios (25%) 524 2.106
JCP deliberados em RCA imputáveis aos dividendos
 mínimos obrigatórios (2.097) (4.177)
Constituição de Reserva de lucros a realizar - (4.248)
Total de proventos distribuído (2.097) (4.177)
Percentual da distribuição proposta em relação ao lucro 
líquido do exercício 100,00% 49,58%
Na Reunião do Conselho de Administração realizada em 29 de junho de 2018, foi 
deliberada a distribuição de juros sobre capital próprio referente à antecipação 
do resultado do exercício de 2018 e imputáveis aos dividendos mínimos obriga-
tórios no montante de R$340, correspondente ao valor R$0,005095245 por ação 
do capital social. Na Reunião do Conselho de Administração realizada em 21 de 
dezembro de 2018, foi deliberada a distribuição de juros sobre capital próprio re-
ferente à antecipação do resultado do exercício de 2018 e imputáveis aos divi-
dendos mínimos obrigatórios no montante de R$1.757, correspondente ao valor 
R$0,028623290 por ação do capital social. 8.3. Reserva de Lucros. a) Reserva 
Legal. A reserva legal é constituída em conformidade com a Lei das Sociedades 
por Ações e o Estatuto Social na base de 5% do Lucro Líquido de cada exercício 
até atingir 20% do capital social. Em 31 de dezembro de 2018 e 2017, o saldo desta 
reserva é de R$8.550. A Companhia não constituiu reserva legal no exercício de 
2018 e 2017 por ter atingido o limite legal de 20% do capital social. b) Reserva de 
lucros a realizar. Foi constituída em função de lucros existentes economicamen-
te, mas não disponíveis financeiramente. Essa reserva, no montante de R$4.095, 
poderá ser incorporada ao capital social ou distribuída como dividendos na medida 
em que os lucros forem realizados ou tornarem-se financeiramente disponíveis. 
c) Dividendos adicionais propostos. De acordo com as práticas contábeis, a
parcela que excede ao dividendo mínimo obrigatório só será provisionada após
aprovação em Assembleia Geral Ordinária, momento pelo qual passa a atender
aos critérios de obrigação conforme determinado pelo CPC 25. Nos exercícios
findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017, a Companhia não destinou dividendos
adicionais propostos. Ressalta-se que no exercício de 2018 foi deliberado em
Reunião do Conselho de Administração o montante total de R$2.097 a título de

juros sobre o capital próprio referente à antecipação do resultado do exercício de 
2018 (R$4.177 em 2017) e imputáveis aos dividendos mínimos obrigatórios, mon-
tante esse que supera o limite de remuneração mínimo de 25% do lucro líquido 
do exercício, nos termos do artigo 202 da Lei nº 6.404/76 e conforme disposto no 
artigo 31 do estatuto social da Companhia. 9. Lucro por Ação. O cálculo do lucro 
básico por ação foi baseado no lucro líquido atribuído aos detentores de ações 
ordinárias e na média ponderada de ações ordinárias em circulação.
10. Despesas Administrativas 2018 2017
Serviços (consultoria, infraestrutura e outros) (410) (473)
Propaganda e publicidade (47) (66)
Associações e entidades de classe (107) (107)
Outras (12) (16)

(576) (662)
11. Resultado Financeiro. O resultado financeiro da Companhia provém basica-
mente de remunerações de aplicações financeiras em fundo de investimento de
curto prazo e atualização monetária de impostos a recuperar cujo saldo incide taxa 
SELIC.  Além disso, a Companhia reconhece mensalmente a variação monetária
passiva de CDI sobre o montante de dividendos a pagar. 2018 2017
Renda de aplicações financeiras 589 339
Variação monetária ativa s/ tributos a compensar 2.321 4.053
Dividendos recebidos - 272
PIS e COFINS sobre receita financeira (136) (204)
IOF incidentes sobre aplicações financeiras - (29)
Variação monetária passiva s/ dividendos a pagar - (1.047)

2.774 3.384
12. Instrumentos Financeiros. Os valores de realização estimados dos ativos
financeiros da Companhia foram determinados por meio de informações dispo-
níveis no mercado e metodologias apropriadas de avaliação. Entretanto, consi-
derável julgamento foi requerido na interpretação dos dados de mercado para
produzir a estimativa do valor de realização mais adequada. Como consequência, 
as estimativas a seguir não indicam, necessariamente, os montantes que poderão 
ser realizados no mercado. O uso de diferentes metodologias de mercado pode ter 
um efeito material nos valores de realização estimados. A administração desses
instrumentos é efetuada por meio de estratégias operacionais, visando à liquidez, 
rentabilidade e segurança. A política de controle consiste em acompanhamento
permanente das taxas contratadas versus as vigentes no mercado. A Companhia 
não efetua aplicações de caráter especulativo, seja em derivativos, seja em outro 
ativo de risco. a) Ativos financeiros. Referem-se à caixa e equivalentes de caixa. 
Em 31 de dezembro de 2018 e 2017, os valores estimados de mercado dos instru-
mentos financeiros podem ser assim demonstrados:

2018 2017

Natureza Categoria
Nível 

(*)
Valor 

contábil
Valor de 

mercado
Valor 

contábil
Valor de 

mercado
Caixa e equiva-
lentes de caixa

Ativo financeiro ao 
custo amortizado

Nível 
1 6.178 6.178 13.366 13.366

Quanto à valorização dos Instrumentos Financeiros, o CPC 40 (R1) requer a clas-
sificação em uma hierarquia de três níveis para mensurações a valor justo dos ins-
trumentos financeiros, baseada em informações observáveis e não observáveis 
referentes à valorização de um instrumento financeiro na data de mensuração. Os 
três níveis de hierarquia de valor justo são: (i) Nível 1: Preços cotados em mercado 
ativo para instrumentos idênticos; (ii) Nível 2: Informações observáveis diferentes 
dos preços cotados em mercado ativo que são observáveis para o ativo ou passivo, 
diretamente (como preços) ou indiretamente (derivados dos preços) e, (iii) Nível 3: 
Instrumentos cujos fatores relevantes não são dados observáveis de mercado. b) 
Risco de crédito. A contratação e o controle de operações financeiras são efetu-

ados através de critérios gerenciais periodicamente revisados que consideram re-
quisitos de solidez financeira, confiabilidade e perfil de mercado da entidade com 
a qual são realizadas. Este risco é avaliado como baixo, tendo em vista a natureza 
das operações da Companhia. c) Risco de taxa de juros. O resultado financeiro 
da Companhia está suscetível a variações decorrentes das operações com apli-
cações financeiras indexadas ao CDI. Esse risco é oriundo da possibilidade de a 
Companhia vir a incorrer em resultado financeiro menor por conta de flutuações 
nas taxas de juros, que reduzem as receitas financeiras relativas a estas aplica-
ções. d) Risco de taxa de câmbio. A Companhia não está suscetível a este risco, 
uma vez que não possui operações atreladas a moeda estrangeira. e) Análise de 
sensibilidade. Em consonância com a Instrução CVM n° 475/08, a Companhia 
realiza análise de sensibilidade dos principais riscos aos quais seus instrumentos 
financeiros estão expostos, basicamente representados por variação da taxa de 
juros, conforme demonstrado: Supondo: (i) que o cenário de exposição dos ins-
trumentos financeiros indexados a taxas de juros variáveis em 31 de dezembro 
de 2018 seja mantido, e (ii) que o CDI anual acumulado nos últimos 12 meses, 
para esta data base, permaneça estável (CDI: 6,40% a.a.), os efeitos que seriam 
registrados nas demonstrações contábeis para os próximos 12 meses seria uma 
receita financeira de R$395. Caso ocorram oscilações no CDI de acordo com os 
três cenários definidos, o valor da receita financeira líquida seria impactado em:

Instrumentos
Exposição

(R$mil) Risco
Cenário 

1 (*)

Redução do 
índice em 

25% (**)

Redução do 
índice em 

50% (**)
Instrumentos
 financeiros ativos 6.178

baixa
do CDI 9 (92) (193)

Total de redução da 
receita financeira 9 (92) (193)
(*) Para a analise de sensibilidade do cenário 1 foi considerado o CDI de 6,55% 
conforme informações disponibilizadas pelo mercado e comparadas com o CDI 
acumulado dos últimos 12 meses. (**) Conforme requerimento da Instrução CVM 
n° 475/08, os percentuais de redução dos índices foram aplicados sobre os índices 
do cenário 1. 13. Partes Relacionadas e Remuneração dos Administradores. 
Em 31 de dezembro de 2018 e 2017 a Companhia é controlada pelo fundo Ener-
gia São Paulo FIM, que por sua vez é controlado pelos seguintes cotistas: (a) 
Fundação CESP (FIA Energia 114), (b) Fundação SISTEL de Seguridade Social, 
(c) Fundação PETROBRAS de Seguridade Social - PETROS, e (d) Fundação SA-
BESP de Seguridade Social - SABESPREV. A Companhia não realizou qualquer 
pagamento ao pessoal-chave da Administração, assim como não há remunera-
ção baseada em ações da própria Companhia ou incentivos de longo prazo. 14.
Eventos Subsequentes. Em 31 de dezembro de 2018 esgotou-se o prazo de
duração do fundo Energia São Paulo FIM, conforme definido em seu regulamento,
tendo a sua liquidação ocorrido em 7 de janeiro de 2019 mediante a transferência 
das ações de emissão da Bonaire para os seus cotistas na mesma proporção de 
participação no referido fundo. Desse modo, a participação acionária da Bonaire
passa a ser assim distribuída:

Acionistas
Qtde 

ações ON
Participa-

ções %
Fundação CESP (FIA Energia 114) 29.618.531 44,39
Fundação SISTEL de Seguridade Social 21.508.131 32,23
Fundação PETROBRAS de Seguridade Social - PETROS 15.198.071 22,78
Fundação SABESP de Seguridade Social - SABESPREV 404.144 0,60
Demais acionistas 1 -

66.728.878 100%

Carlos Eduardo Reich de Sampaio - Liquidante nomeado da Companhia
Flávio Freitas Thomaz Pereira- Contador CRC RJ 081603/O-0

Aos Acionistas, Conselheiros e Administradores da
BONAIRE PARTICIPAÇÕES S.A. – EM LIQUIDAÇÃO - Rio de janeiro - RJ
Opinião. Examinamos as demonstrações contábeis da Bonaire Participações S.A. - Em Liquidação (“Companhia”),
que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2018 e as respectivas demonstrações do resultado, 
do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, 
bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa 
opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, 
a posição patrimonial e financeira da Bonaire Participações S.A. - Em Liquidação, em 31 de dezembro de 2018, o 
desempenho de suas operações e os seus respectivos fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo 
com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para opinião. Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as 
normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão 
descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”.  
Somos independentes em relação à Companhia, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Códi-
go de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, 
e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que evidência de 
auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Ênfase. Descontinuidade operacional 
e dissolução da Companhia. Conforme mencionado em Nota Explicativa nº 1 e 2.2 às demonstrações contábeis, a 
Administração da Companhia decidiu pelo processo de liquidação e encerramento de suas operações, nos termos do 
artigo 206, I, C, da Lei nº 6.404/76, aprovada por unanimidade em Assembleia Geral Extraordinária - AGE, ocorrida 
em 27 de dezembro de 2018. A Companhia é parte envolvida em processos de natureza tributária e possui créditos 
fiscais a serem restituídos pela Receita Federal do Brasil – RFB mencionado na Nota Explicativa Nº 5.1. Consequen-
temente, a sua extinção está condicionada à conclusão de tais processos. Nossa opinião não está sendo ressalva-
da em função desse assunto. Principais assuntos de auditoria. Principais assuntos de auditoria são aqueles que, 
em nosso julgamento profissional, foram os mais significativos em nossa auditoria do exercício corrente. Esses as-
suntos foram tratados no contexto de nossa auditoria das demonstrações contábeis como um todo e na formação 
de nossa opinião sobre essas demonstrações contábeis e, portanto, não expressamos uma opinião separada sobre 
esses assuntos. Além dos assuntos descritos na seção “Descontinuidade operacional e dissolução da Companhia” 
determinamos que o assunto descrito abaixo é o principal assunto de auditoria a ser comunicado em nosso relatório. 
Realização dos impostos a recuperar
Imposto de Renda e Contribuição Social

Como o escopo de nossa auditoria 
respondeu ao assunto

Conforme mencionado na Nota Explicativa nº 5.1 às demons-
trações contábeis, a Companhia possui tributos compensáveis 
que são compostos, principalmente, por imposto de renda retido 
na fonte incidente sobre aplicações financeiras e antecipações 
de imposto de renda e contribuição social nos montantes de 
R$53.110 mil e R$ 4.911 mil, respectivamente. A Companhia 
envia regularmente à Receita Federal do Brasil – RFB reque-
rimentos via Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento 
ou Reembolso e Declaração de Compensação (PER/DCOMP), 
solicitando as restituições dos créditos de Imposto de Renda e 
de Contribuição Social pagos a maior e não utilizados para a 
compensação dos tributos correntes. Em 31 de dezembro de 
2018, o montante pleiteado corresponde a R$ 57.639 mil. Por 
ser o maior ativo da Companhia, bem como pelo julgamento da 
Administração acerca da realização desses créditos, considera-
mos este item como um principal assunto de auditoria.

Avaliamos o desenho, implementação e efetividade 
operacional dos controles internos chave relaciona-
dos a esses créditos tributários. Nossos procedimen-
tos de auditoria incluíram, testes sobre o confronto 
entre obrigação acessória que formaliza o crédito 
para autoridade tributária e o controle gerencial que 
suporta o número contábil, realizamos a atualiza-
ção monetária do respectivo ativo com a taxa Selic. 
Também avaliamos se as divulgações efetuadas 
nas demonstrações contábeis estão de acordo com 
as práticas contábeis adotadas no Brasil. Com base 
nos resultados dos procedimentos executados e nas 
evidências obtidas, consideramos que a recuperação 
e divulgação dos referidos créditos tributários são 
aceitáveis no contexto das demonstrações contábeis 
tomadas em conjunto.

Outros assuntos. Demonstrações do Valor Adicionado (DVA). As demonstrações do valor adicionado (DVA) refe-
rentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018, elaboradas sob a responsabilidade da Administração da Compa-
nhia, e apresentadas como informação suplementar para fins de IFRS, foram submetidas a procedimentos de auditoria 
executados em conjunto com a auditoria das demonstrações contábeis da Companhia. Para a formação de nossa 
opinião, avaliamos se essas demonstrações estão conciliadas com as demonstrações contábeis e registros contábeis, 
conforme aplicável, e se a sua forma e conteúdo estão de acordo com os critérios definidos no Pronunciamento Técnico 

CPC nº 09 - Demonstração do Valor Adicionado. Em nossa opinião, essas demonstrações do valor adicionado foram 
adequadamente preparadas, em todos os aspectos relevantes, segundo os critérios definidos nesse Pronunciamento 
Técnico e são consistentes em relação às demonstrações contábeis tomadas em conjunto. Outras informações que 
acompanham as demonstrações contábeis e o relatório do auditor. O Liquidante da Companhia é responsável 
por essas outras informações que compreendem o Relatório do Liquidante. Nossa opinião sobre as demonstrações 
contábeis não abrange o Relatório do liquidante e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre 
esse relatório. Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório 
do Liquidante e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações 
contábeis ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma rele-
vante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório do liquidante somos re-
queridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito. Responsabilidades da Administração e da 
governança pelas demonstrações contábeis. O Liquidante é responsável pela elaboração e adequada apresentação 
das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, e pelos controles internos que 
ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, 
independentemente se causada por fraude ou por erro. Na elaboração das demonstrações contábeis, o Liquidante da 
Companhia levou em consideração a decisão da Assembléia Geral Extraordinária - AGE de 27 de dezembro de 2018, 
que determina a liquidação da Companhia, e dessa forma, proceder aos registros contábeis aplicáveis às circuns-
tâncias. O Liquidante da Companhia é aquele com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das 
demonstrações contábeis. Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis. Nossos
objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de 
distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa 
opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo 
com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. 
As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em 
conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com 
base nas referidas demonstrações contábeis. Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras 
e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da audi-
toria. Além disso: Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, indepen-
dentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais 
riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de 
não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode 
envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais; 
Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria 
apropriados 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 pelo Liquidante; Concluímos sobre a adequação do uso, pelo Liquidante, da base contábil 
de liquidação da Companhia e, com base na decisão dos acionistas em AGE de 27 de dezembro de 2018; Avaliamos a 
apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demons-
trações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de 
apresentação adequada; Comunicamo-nos com o Liquidante 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. Fornecemos também aos responsáveis pela governança 
declaração de que cumprimos com as exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independên-
cia e comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar consideravelmente nossa 
independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas. Dos assuntos que foram objeto de comu-
nicação com o Liquidante, determinamos aqueles que foram considerados como mais significativos na auditoria das 
demonstrações contábeis do exercício corrente, e que, dessa maneira constituem os principais assuntos de auditoria. 
Descrevemos esses assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos que lei ou regulamento tenha proibido divulga-
ção pública do assunto, ou quando, em circunstâncias extremamente raras, determinarmos que o assunto não deve ser 
comunicado em nosso relatório porque as consequências adversas de tal comunicação podem, dentro de uma pers-
pectiva razoável, superar os benefícios da comunicação para o interesse público. Rio de Janeiro, 15 de março de 2019.

BDO RCS Auditores Independentes SS - RC 2 SP 013846/F
Julian Clemente - Contador CRC 1 SP 197232/O-6 – S – RJ

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

PARECER DO CONSELHO FISCAL
Os membros do Conselho Fiscal da Bonaire Participações S.A. – Em Liquidação, no desempenho de suas atribuições 
legais e estatutárias, examinaram o Relatório do Liquidante, Quadro Geral de Credores, o Balanço Patrimonial (acom-
panhado do Parecer dos Auditores Independentes) e as respectivas Demonstrações do Resultado, as Mutações do 
Patrimônio Líquido, o Fluxo de Caixa e Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis, todos relativos ao exercício 
findo em 31 de dezembro de 2018 e, ante os esclarecimentos prestados pelo Liquidante da Companhia, e nos exames 

efetuados, e, ainda, considerando o relatório sem ressalvas emitido pelos auditores independentes BDO RCS Audito-
res Independentes SS, por unanimidade de seus membros, concluiu que os documentos acima mencionados refletem 
adequadamente a situação patrimonial e financeira da Bonaire Participações S.A. – Em Liquidação e, assim, opinam
favoravelmente ao encaminhamento de tais documentos para deliberação da Assembleia Geral de Acionistas. Rio de 
Janeiro, 21 de março de 2019. Douglas José Nero. Marcio Santos de Albuquerque. Ivan Mendes do Carmo.

PRINER LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS S/A
CNPJ/MF nº 24.566.534/0001-48

Relatório da Diretoria: Em atendimento às disposições legais e estatutárias, apresentamos as demonstrações financeiras relativas ao exercício findo em 
31/12/2018. Ficamos ao inteiro dispor, para quaisquer esclarecimentos que julgarem necessários. Rio de Janeiro, 27/03/2019.

BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31/12/2018
(Em milhares de reais) Nota 2018 2017
Ativo 54.392 45.861
Circulante 15.916 11.539
Caixa e equivalentes de caixa 1 1.509 351
Títulos e valores mobiliários 2 1.743
Contas a receber 2 14.288 9.392
Créditos com funcionários 20 8
Tributos a recuperar 2 3
Outros ativos circulantes 95 42
Não Circulante 38.476 34.322
Outros créditos 2.607 310
Depósito judicial 32 -
Imobilizado e intangível 3 35.837 34.012
Passivo e Patrimônio Líquido 54.392 45.861
Circulante 4.682 7.675
Fornecedores 1.210 1.708
Empréstimos 239 -
Salários e encargos sociais 349 259
Imposto de renda e contribuição social 1.685 847
Tributos a pagar 255 106
Juros sobre capital próprio a pagar - 4.000
Outros passivos 944 755
Não Circulante 106 61
Provisão para riscos 106 61
Patrimônio Líquido 49.604 38.125
Capital 4 34.557 34.557
Reservas de lucros 15.047 3.568

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO PARA O EXERCÍCIO
FINDO EM  31/12/2018 (Em milhares de reais)

2018 2017
Receita líquida de vendas e serviços 36.368 30.153
Custo dos produtos vendidos e serviços prestados (15.986) (11.996)

Lucro bruto 20.382 18.157
Despesas operacionais: Gerais e administrativas (3.891) (6.976)
Lucro operacional antes do resultado financeiro 16.491 11.181
Resultado financeiro: Despesas financeiras (205) (26)

Receitas financeiras 235 172
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social 16.522 11.327
Correntes (4.613) (3.598)

Lucro do exercício 11.909 7.729

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2018 (Em milhares de reais)

Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais 2018 2017
Lucro antes dos impostos 16.522 11.327
Ajustes: Depreciação e amortização 7.812 7.187

Perda (ganho) na baixa de imobilizados e intangíveis (445) (598)
Provisão para riscos 45 61
(Reversão) Provisão para devedores duvidosos (13) 128

Variação nos ativos e passivos: Contas a receber (4.883) (9.521)
Tributos a recuperar 1 (3)
Outros ativos (98) (357)
Fornecedores (498) 119
Salários e encargos sociais 90 259
Tributos a pagar 150 106
IR/CS passivo (18) (28)
Outros passivos 188 755
Impostos pagos (3.757) (2.723)

Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais 15.097 6.712
Fluxo de caixa das atividades de investimentos:
Resgate/(aquisição) de titulos e valores mobiliários 1.741 (1.743)
Aquisição de bens do ativo imobilizado e intangível (9.572) (5.898)
Caixa recebido na venda de imobilizado 380 934

Caixa Líquido Gerado (Reduzido) pelas
 Atividades de Investimentos (7.451) (6.707)
Fluxo de Caixa Proveniente das Atividades
 de Financiamento
Aporte de capital - 300
Dividendos pagos (4.000) -
Captação de empréstimos 239 -
Mútuo a receber (2.297) -
Ajuste adoção inicial CPC 48 no PL (430) -

Caixa Líquido Aplicado na Atividade de Financiamento (6.488) 300
Aumento/(Redução) de Caixa e Equivalente
 de Caixa, Líquido 1.158 305
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício 351 46
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício 1.509 351

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA O 
EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2018 (Em milhares de reais)

Reservas 
de lucros Lucros

Capital 
Social

Le-
gal

Esta-
tutária

Acumu-
lados Total

Saldo em 31/12/2016 201 - - (161) 40
Integralização de capital em moeda corrente 300 - - - 300
Integralização do capital em bens 34.056 - - - 34.056
Lucro (prejuízo)líquido do exercício - - - 7.729 7.729
Constituição de reservas sobre o lucro líquido - 378 3.190 (3.568) -
Juros sobre capital próprio propostos - - - (4.000) (4.000)
Saldo em 31/12/2017 34.557 378 3.190 - 38.125
Ajuste adoção inicial CPC 48 - - - (430) (430)
Saldo em 01/01/2018 34.557 378 3.190 (430) 37.695
Lucro (prejuízo)líquido do exercício - - - 11.909 11.909
Constituição de reservas sobre o lucro líquido - 574 10.905 (11.479) -
Saldo em 31/12/2018 34.557 952 14.095 - 49.604

Notas Explicativas. A Priner Locação de Equipamentos S.A., é uma sociedade anô-
nima de capital fechado, constituída em 18/03/2016, controlada pela Priner Serviços 
Industriais, com sede na Av. Feliciano Castilho, s/n qd 24B lt 36 - Duque de Caxias - RJ, 
tendo como atividade principal a locação de ativos  de equipamentos de acesso ou es-
truturais, plataformas de trabalho suspensa e habitáculos pressurizados. Em janeiro 
de 2017 ocorreu a transferência dos bens de equipamentos de locação de titularida-
de de sua controladora Priner Serviços Industriais para a Priner Locação de Equipa-
mentos no montante de R$34.056.  Principais Práticas Contábeis: As demonstra-
ções financeiras foram preparadas de acordo com a legislação vigente para as S.A. 
As principais práticas estão resumidas a seguir: 1. Caixa e equivalente de caixa: São 

mantidos com a finalidade de atender a compromissos de caixa de curto prazo e outros 
afins. 2. Contas a Receber: São reconhecidos pelo regime de competência quando 
da locação dos ativos. 3. Imobilizado: As  depreciações foram calculadas pelo método 
linear, com base em taxas anuais que contemplam a vida útil-econômica dos bens. 
4. O capital está representado por 34.556,579 ações ordinárias nominativas e sem
valor nominal, já totalmente integralizadas.

Diretoria: Tulio Cintra - Diretor Presidente
Marcelo Gonçalves Costa - Diretor Financeiro

Juciléa S. D. Carollo - Contadora - CRC RJ 055206/0-8
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CONSTRUTORA QUEIROZ GALVÃO S.A.
CNPJ nº 33.412.792/0001-60 - NIRE 3330001541-8

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 11 DE 
MARÇO DE 2019. LOCAL, DIA E HORA: Sede da Construtora Queiroz Gal-
vão S.A. (“Companhia”), na Rua Santa Luzia, nº 651, 6º andar, na Cidade 
e Estado do Rio de Janeiro, no dia 11 de março de 2019, às 10:00 horas. 
CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a convocação, tendo em vista 
a presença da acionista única que representa a totalidade do capital social, 
nos termos do §4º do artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 
(“Lei das S.A.”). MESA: Presidente: Bartolomeu Charles Lima Brederodes 
e Secretário: Amilcar Bastos Falcão. ORDEM DO DIA: Exame, discussão e 
votação acerca da (i) reeleição dos integrantes da Diretoria Executiva Inter-
nacional da Companhia; e (ii) aprovação da lavratura da ata da Assembleia 
Geral Extraordinária de forma sumária. DELIBERAÇÕES: A acionista única 
decidiu: (i) Reeleger para compor a Diretoria Internacional da Companhia, 
com mandato de 3 (três) anos, a contar de 22 de março de 2019, e com 
término em 22 de março de 2022, os seguintes Diretores: (a) Martins Antô-
nio Melo da Fonseca, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da 
carteira de identidade nº 1843698, expedida pela SSP/PE, inscrito no CPF/
ME sob o nº 421.190.224-53, com endereço profissional na Rua Santa Luzia, 
nº 651, 6º andar, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20030-041; e, (b) Ronaldo
Silva Cireno de Lacerda, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula 
de Identidade de nº 1841836, expedida pela SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob 
o nº 244.877.324-68, com endereço profissional na Rua Padre Carapuceiro, 
nº 706, sala 1.701, Ed. Carlos Pena Filho, Boa Viagem, Recife, Pernambuco, 
CEP 51020-280, ambos ocupando os cargos de Diretores Executivos Inter-
nacionais. A remuneração da Diretoria da Companhia será fixada posterior-
mente e em ato próprio da Assembleia Geral. Os Diretores ora reeleitos serão 
investidos em seus cargos mediante a lavratura e assinatura de termos de 
posse no Livro de Atas de Reunião da Diretoria da Companhia. DECLARA-
ÇÃO DE DESIMPEDIMENTO: Os Diretores ora eleitos atendem aos requisi-
tos do art. 147 e parágrafos da Lei nº 6.404/76, isto é, não estão impedidos 
de exercer a administração da Companhia, por lei especial, ou em virtude de 
condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, à pena que 
vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime 
falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou con-
tra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas 
de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a 
propriedade; e (ii) Aprovar a lavratura sumariada desta ata, determinando o 
arquivamento na Companhia, depois de rubricados pela mesa, dos documen-
tos que interessam à assembleia geral realizada. ENCERRAMENTO: Nada 
mais havendo a tratar, foi a presente ata lida, aprovada e assinada por todos 
os presentes. ASSINATURAS: Mesa: Presidente: Bartolomeu Charles Lima 
Brederodes e Secretário: Amilcar Bastos Falcão. Acionista: Queiroz Galvão 
S.A., por Amilcar Bastos Falcão e Bartolomeu Charles Lima Brederodes. 
Confere com o original lavrado no livro próprio. Bartolomeu Charles Lima 
Brederodes - Presidente da Mesa. Amilcar Bastos Falcão - Secretário da 
Mesa. Certidão - Jucerja - Registrada sob o nº 00003546499 em 15/03/2019. 
Bernardo F. S. Berwanger - Secretário-Geral.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA DE COOPERADOS DA DATACOOP 
- COOPERATIVA DE TRABALHO DE BIBLIOTECÁRIOS, 

DOCUMENTALISTAS, ARQUIVISTAS E ANALISTAS DA INFORMAÇÃO 
LTDA.,CNPJ/MF Nº. 01.596.552/0001-77, NIRE 33.4.00.01557-6. 

A Presidente da Cooperativa DATACOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO 
DE BIBLIOTECÁRIOS, DOCUMENTALISTAS, ARQUIVISTAS E 
ANALISTAS DA INFORMAÇÃO LTDA., no uso de suas atribuições que 
lhe confere o estatuto social, convoca todos os 18 (dezoito) sócios em 
dia com suas obrigações para a Assembleia Geral Extraordinária, a ser 
realizada no dia 05 de Abril 2019, no auditório do SESCOOP/RJ, na Rua 
da Quitanda, 56, centro,CEP 20011-030, Rio de Janeiro,EP: 011-030 RJ, 
Brasil; com primeira convocação às 09hs, instalando-se com a presença 
de 2/3 (dois terços) do número de sócios, com segunda convocação às 
10hs, com a presença de metade mais 1 (um) dos sócios e em terceira 
e última convocação, às 11hs, instalando-se com no mínimo  04 (quatro) 
sócios, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1-prestação de  
contas do exercício de 2018, acompanhada de parecer do  conselho fiscal, 
compreendendo: a) relatório da gestão; b) balanço; c) demonstrativo dos 
resultados e o parecer do conselho fiscal. 2 - destinação dos resultados; 3 
– eleições dos membros do conselho fiscal. 4 – adoção de diferentes faixas 
de remuneração (produção cooperativista) dos cooperados. 5 - fixação do 
valor dos honorários da Diretoria. 6 – Assuntos gerais sem deliberação.

Rio de Janeiro, 27 de março de 2019.
Osvaldélia de Jesus Santos Coutinho da Silva. 

Diretora-Presidente

CONDOMÍNIO  GUADALUPE  SHOPPING
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Atendendo a determinação da Sra. Síndica vimos, pelo presente, convocar 
os Senhores Condôminos para comparecerem à Assembleia  Geral Ordinária 
do Condomínio Guadalupe Shopping que será realizada no próximo dia 11 
de abril de 2019, quinta-feira, na sala de reunião no próprio shopping, às 
09:30 horas em primeira convocação com o “quórum” legal ou às 10:00 
horas, em segunda e última convocação com qualquer número de presentes, 
para discutirem e deliberarem sobre os seguintes assuntos constantes da  
“Ordem do Dia”: 1) Aprovação da prestação de contas do exercício findo 
– 03/2018 a 02/2019; 2) Aprovação da previsão orçamentária para o 
período de 2019/2020; 3) Assuntos Gerais. Para votação ou participação 
na assembleia o condômino deverá estar quite com as cotas condominiais 
correspondentes à(s) sua(s) unidade(s) no condomínio que se vencerem até 
a data da assembleia (art.1335. III. do Código Civil) O representante deverá 
estar munido de procuração outorgada com observância das normas legais, 
inclusive com firma reconhecida (Parágrafo 2° do ART. 654 do Código Civil.
Rio de Janeiro 25 de Março de 2019.

PROTEL ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA
Alfredo Lopes de Souza Júnior

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
PARA PRIMEIRA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 2019 

E PRIMEIRA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DE 2019.
O Presidente em exercício da COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PRO-
PAGANDISTAS, PROPAGANDISTAS VENDEDORES E VENDEDORES 
DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
– COOPTRARJ, entidade sem fins lucrativos, CNPJ 20.943.984/0001-51, 
NIRE 33.4.0005340-1, com sede a Rua Araçá 44/102, Ricardo de Albuquer-
que, Rio de Janeiro – RJ, CEP 21620-050, em sua prerrogativa estatutária, 
convoca todos os membros em pleno gozo dos seus direitos cooperativa-
dos, para comparecerem à PRIMEIRA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDI-
NÁRIA DE 2019, em sua sede, no dia 06 de Abril de 2019, com 1ª chama-
da às 09:00, 2ª chamada às 10:00, terceira e última chamada às 11:00, com 
qualquer número de presentes conforme normas legais e estatutárias, a fim 
de tratarem dos assuntos constantes neste edital sendo: (1)Movimentação 
no Quadro Social da cooperativa. Logo em seguida após o encerramento 
da PRIMEIRA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 2019, que os 
mesmos cooperativados do quadro social permaneçam no recinto para a 
PRIMEIRA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DE 2019, nesta data e neste 
local, com 1ª chamada às 13:00, 2ª chamada às 14:00 e terceira e última 
chamada as 15:00, com qualquer número de presentes, conforme normas 
legais e estatutárias, a fim de tratarem dos assuntos constantes neste edital 
sendo: (1) Prestação de Contas de 2018; (2)Apresentação do Relatório de 
Gestão; (3)Apreciação do Balanço, Balancete, Apuração e Destinação das 
Sobras ou Perdas de 2018 e (4)Eleição e Posse do Diretor Financeiro e do 
Conselho Fiscal. Rio de Janeiro 27 de março de 2019. 

Farley Cuimbra Bernardino de Almeida 
Diretor Presidente – CPF 080.028.157-85.

EDITAL DE 1º E 2º PÚBLICOS LEILÕES EXTRAJUDICIAIS e 
INTIMAÇÃO

1º Público Leilão – 25/04/19, às 12:00 hs
2º Público Leilão – 06/05/19, às 12:00 hs

LOCAL: Av. Erasmo Braga, nº 227 – Sala 1.110, Castelo/RJ
JONAS RYMER, Leiloeiro Oficial, matriculado na Jucerja sob o 
nº 079, autorizado pelo Condomínio Uprise Business Center,
representado por MOZAK ENGENHARIA EPSILON LTDA – CNPJ 
10.807.506/0001-60; venderá em 1º ou 2º Público Leilão, nas datas, 
horários e local acima citados, de acordo com o art. 63 e parágrafos 
da Lei nº 4.591/64 c/c Lei 4.864/65, a unidade autônoma e suas 
frações ideais do terreno, acessões e benfeitorias, referentes 
ao imóvel relacionado a seguir: Sala 431 do prédio situado na 
Avenida das Américas, nº 18.500 – Freguesia de Jacarepaguá/
RJ, matriculada sob o nº 439178 no 9º Ofício do Registro de 
Imóveis/RJ, nos termos do Instrumento Público de Contrato de 
Construção e Outros Pactos, datado de 06/09/2013. Adquirente 
devedora: Neusa Fernanda Pires Ferreira, inscrita no CPF sob o 
nº 018.019.937-42, notificada através do 3º Ofício de Registro de 
Títulos e Documentos/RJ. O referido imóvel será vendido em 1º 
Leilão por valor não inferior a R$ 194.289,56, e em 2º Leilão por 
valor não inferior a R$ 97.149,28, na forma do §2º do art. 63 da L. 
4591/64. A venda será à vista, acrescida de 5% de comissão ao 
Leiloeiro. A unidade será vendida no estado em que se encontra. 

Avianca tira 21 rotas de seu portfólio
Dívidas de R$ 2,5 
bi, sendo a maior 
parte com fundos 
ligados à norte-
americana Elliot

A Avianca Brasil informou 
nesta terça-feira que reduziu o 
tamanho de sua frota., com a 
descontinuação de  21 rotas. 
A companhia passará a operar 
com 26 aeronaves e 23 desti-
nos. Com problemas sérios de 
caixa, desde janeiro a aérea 
está atrasando o salário de pi-
lotos e comissários. Em recu-
peração judicial desde dezem-
bro de 2018, a empresa deve 
participar nesta quarta-feira 
de uma audiência para discutir 
com os arrendadores a devo-
lução amigável de aeronaves.

A notícia não é oficial, 
mas foi propagada nas úl-
timas horas mas segundo a 
empresa, a mudança acon-
tecerá em abril e a redução 
da estrutura também inclui o 
fechamento de 3 bases ope-
racionais, no Galeão (RJ), 
Petrolina (PE) e Belém (PA). 

As 32 rotas restantes, segun-
do a aérea, são estratégicas 
e continuam a ser operadas 
normalmente, com seus pou-
sos e decolagens mantidos 
dentro do cronograma pre-
visto. “Para os passageiros 
com bilhetes emitidos para 
os destinos que deixam de 
ser atendidos, a empresa in-
forma que cumprirá a reso-
lução 400 da Anac”, infor-
mou em nota.

A Avianca Brasil infor-
mou ao G1 que, para ade-
quar sua operação à atual 
demanda de passageiros, vai 
descontinuar os voos diretos 
que partem de Guarulhos 
com destino a Santiago do 
Chile, Miami e Nova York. 
Os voos diretos que partem 
de Guarulhos com destino a 
Santiago do Chile, Miami e 
Nova York, serão desconti-
nuados a partir de 1º de abril.

Dívida

A cobrança por parte dos 
arrendadores já dura meses. 
Eles têm tentado executar 
ordens de arresto que, no 
momento, estão congeladas 
por decisão do juiz da recu-
peração judicial.

A companhia aérea, ex-

cluindo os arrendadores, tem 
R$ 2,5 bilhões em dívidas,
a maior parte com fundos 
ligados à administradora de 
recursos norte-americana
Elliot, detentora de cerca de 
R$ 2 bilhões em dívidas. A 
dívida dos arrendadores to-
taliza mais de R$ 500 mi-
lhões.

Em janeiro, a Avianca 
contratou a consultoria Ga-
leazzi & Associados com in-
tenção de conseguir recursos 
e eventualmente um com-
prador. Os principais credo-
res da companhia aérea são 
as empresas de leasing de 
aviões Aircastle e GE Capi-
tal Aviation Services.

A Avianca Brasil infor-
mou ao G1 que, para ade-
quar sua operação à atual 
demanda de passageiros, vai 
descontinuar os voos diretos 
que partem de Guarulhos 
com destino a Santiago do 
Chile, Miami e Nova York. 
Os voos diretos que partem 
de Guarulhos com destino a 
Santiago do Chile, Miami e 
Nova York, serão desconti-
nuados a partir de 1º de abril.

A empresa deve apresen-
tar em breve uma revisão 
de seu plano de recuperação 
judicial, que mapeará a nova 

estrutura da empresa, que 
tem como foco suas rotas es-
tratégicas.

A Justiça de São Paulo 
aceitou pedido feito pela em-
presa irlandesa Constitution 
Aircraft Leasing para reto-
mar aviões arrendados pela 
Avianca Brasil. Entre o fim 
de 2016 e setembro de 2018, 
os passivos da Avianca Bra-
sil para empresas de leasing 
de aeronaves quintuplicaram 
para R$ 415 milhões, de 
acordo com as demonstra-
ções financeiras da empresa.

Rotas descontinuadas:

1. Aracaju-Salvador; 2. 
Belém-Guarulhos; 3. For-
taleza-Bogotá; 4. Salvador-
Bogotá; 5. Brasília-Cuiabá; 
6. Brasília-Fortaleza; 7. 
Brasília- Galeão; 8. Brasília-
Maceió; 9. Brasília-Salva-
dor; 10. Florianópolis-Ga-
leão; 11. Fortaleza-Galeão; 
12. Guarulhos-Galeão; 13. 
Galeão-Foz do Iguaçu; 14. 
Galeão-João Pessoa; 15. Ga-
leão-Natal; 16. Galeão-Porto 
Alegre; 17. Galeão-Salva-
dor; 18. Maceió-Salvador; 
19. Petrolina-Recife; 20. 
Petrolina-Salvador; 21. Re-
cife- Salvador

SEC paga mais US$ 50 
milhões a dois denunciantes

Dois denunciantes receberam US$ 50 milhões da Se-
curities and Exchange Commission pelo fornecimento de 
informações de alta qualidade e que ajudaram a agência 
a implementar uma ação de execução bem-sucedida. Um 
denunciante recebeu um prêmio de US$ 37 milhões, o 
terceiro maior já pago, e o outro recebeu um prêmio de 
US$ 13 milhões. Anteriormente, o regulador pagou US$ 
50 milhões para vários denunciantes e US$ 39 milhões 
também para várias pessoas.

Até hoje, a SEC concedeu aproximadamente US$ 
376 milhões a 61 pessoas desde que instituiu o prêmio 
em 2012. Todos os pagamentos são feitos de um fundo 
de proteção ao investidor estabelecido pelo Congresso 
que é financiado inteiramente por meio de sanções mon-
etárias pagas à SEC por infratores. Nenhum dinheiro 
foi retirado ou retido dos investidores prejudicados para 
pagar os prêmios dos denunciantes. Os denunciantes 
podem ter direito a um prêmio quando fornecerem vol-
untariamente à SEC informações originais, oportunas 
e confiáveis que levem a uma ação de execução bem-
sucedida. Os prêmios dos denunciantes podem variar 
de 10% a 30% do dinheiro coletado quando as sanções 
monetárias excederem US$ 1 milhão. A SEC protege a 
confidencialidade dos denunciantes e não divulga in-
formações que possam revelar a identidade, conforme 
exigido pela Lei Dodd-Frank.

Mercado de criptomoedas mais inseguro
Neste final de semana, mas duas operadoras do mer-

cado de criptomoedas foram invadidas e tiveram fundos 
de clientes roubados. A ExchangeEx e a DragonEx, ambas 
com sedes em Singapura, foram invadidas, sendo que a 
última foi hackeada no domingo, 24 de março. Até o mo-
mento, as instituições não revelaram o tamanho de suas 
perdas, mas a DragonEx afirma que recuperou parte das 
perdas, pois parte do roubo foi encaminhado para a Bittrex 
e Huobi.

Especuladores: Rússia reduzirá produção
Oficialmente, a Rússia nem tocou no assunto, mas os 

especuladores de petróleo viram sinais que os russos vão 
manter o compromisso de reduzir sua produção, conforme 
o combinado com os membros da Organização dos Países 
Exportadores de Petróleo. E apesar da cotação do barril 
oscilar na mesma faixa, os interessados já alardeiam que 
esse deverá ser o melhor primeiro trimestre desde 2002, 
ou seja, dos últimos 17 anos. Na terça-feira, o West Tex-
as Intermediate para entrega em maio subiu 2,14% para 
US$ 60,08 por barril, enquanto os preços dos contratos do 
Brent, também para entrega em maio, subiram 1,19% para 
US$ 68,01.

Ibovespa continua em acomodação
Depois de concluir o braço de alta, o Ibovespa segue 

pressionado, trabalhando na região de fundo de curto 
prazo aos 93.400 pontos. Caso esse suporte seja per-
dido, o índice poderá chegar aos 92.200 pontos, ou 
pouco mais abaixo, na região do antigo topo estabeleci-
do em 2018 que, agora atua como principal suporte de 
médio prazo aos 91.200 pontos e, segundo os analistas 
da Bradesco Corretora, o melhor ponto de reentrada na 
compra. O Estocástico já atingiu a zona de sobrevenda, 
mas ainda não flexionou para cima. Do lado de uma 
reação, o índice encontraria sua primeira resistência aos 
96.000 pontos

Dólar não é favorecido
Apesar de o clima político não ser favorável, após 

encerrar a semana passada em alta, o dólar futuro voltou 
a recuar, perdendo os R$ 3,879 e retornando para zona de 
congestão triangular com próximos suportes em R$ 3,761 
e R$ 3,670. Do lado superior, somente seguiria esboçando 
melhora no curto prazo caso conseguisse se manter acima 
dos R$ 3,879; neste caso, a busca poderia ser em direção 
aos R$ 3,960 e R$ 4,025.

SINDICATO DAS EMPRESAS DE TURISMO 
NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O PRESIDENTE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TURISMO NO 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições legais, 
convoca os associados quites e em condições de votar para participarem 
da Assembleia Geral Extraordinária a se realizar no dia 16 de abril de 
2019, em sua sede social, na rua da Quitanda nº 52 - 7º andar, as 12h30 
em primeira convocação, com a presença mínima da metade mais um dos 
associados em exercício de seus direitos e em segunda convocação às 
13h, com qualquer número, para deliberarem sobre a seguinte ORDEM 
DO DIA: a) Discussão da proposta do Sindicato dos Empregados ao novo 
acordo salarial para o período de 1º de abril 2019 a 31 de março de 2020; 
b) Delegação de poderes a diretoria para negociar o acordo. 

Rio de Janeiro,26 de março de 2019.
Aldo Arthur Siviero

Presidente

Petrobras muda prática de preços do diesel
A Diretoria Executiva da 

Petrobras aprovou altera-
ção na periodicidade de re-
ajuste nos preços do diesel. 
“Os preços do diesel nas 
nossas refinarias, que cor-
respondem a cerca de 54% 
dos preços ao consumidor 
final, serão reajustados por 
períodos não inferiores a 
15 dias”, informou nesta 
terça-feira em comunicado 
a estatal.

A Petrobras detém 98% 
da capacidade de refino do 
Brasil. “Continuaremos a 
utilizar mecanismos de pro-
teção, como o hedge com 

o emprego de derivativos, 
cujo objetivo é preservar a 
rentabilidade de suas opera-
ções de refino”, ressaltou o 
comunicado.

Para mostrar que os 
preços da essência no 
Brasil são ‘inferiores” 
a outros países, a petro-
leira citou uma pesquisa 
abrangendo 163 países 
– da Globalpetrolprices.
com – que revela que o 
preço do diesel ao con-
sumidor final no Brasil é 
18% inferior à média glo-
bal e ocupa a 57ª posição. 
“Sendo, portanto, inferior 

aos preços observados em 
106 países”, destaca a es-
tatal.  

Paridade internacional

Segundo a Petrobras, 
será mantido a observân-
cia de preços de paridade 
internacional (PPI). “Fi-
cam mantidos os princí-
pios que balizam a prática 
de preços competitivos, 
como preço de paridade in-
ternacional (PPI), margens 
para remuneração dos ris-
cos inerentes à operação 
e nível de participação no 

mercado”, ressaltou.
A Petrobras Distribui-

dora S.A. (BR), subsidiá-
ria da Petrobras, está de-
senvolvendo um cartão de 
pagamentos que viabiliza-
rá a compra por caminho-
neiros de litros de diesel a 
preço fixo nos postos com 
a bandeira BR (Cartão Ca-
minhoneiro). O Cartão Ca-
minhoneiro servirá como 
uma opção de proteção 
da volatilidade de preços, 
garantindo assim a estabi-
lidade durante a realização 
de viagens. A intenção é 
de lançá-lo em 90 dias.
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OSX BRASIL S.A.
Em REcupERAçãO JudIcIAL
CNPJ/MF: 09.112.685/0001-32

NIRE: 33.3.0028401-0
Companhia Aberta - BM&FBOVESPA: OSXB3

EdITAL dE cONVOcAçãO Convocamos os acionistas para que se 
reúnam em Assembleia Geral Ordinária (“AGO”) a ser realizada no dia 
30/04/19, às 15hs, na Rua Lauro Müller, nº 116, sala 2403, Botafogo, Rio 
de Janeiro, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) Tomar 
as contas dos administradores, examinar, discutir e aprovar o Relatório 
da Administração e as Demonstrações Financeiras acompanhadas do 
parecer emitido pelos Auditores Independentes relativas ao exercício social 
encerrado em 31/12/18; (ii) Aprovar a destinação do resultado do exercício 
social encerrado em 31/12/18; (iii) Eleger os membros do Conselho de 
Administração e (iv) Fixar o montante global anual de remuneração dos 
Administradores. A Companhia esclarece ainda que: (i) encontram-se à 
disposição dos acionistas na sua sede e no site da CVM (www.cvm.gov.br), 
da B3 (www.b3.com.br), bem como no site de Relações com Investidores 
(www.osx.com.br), os documentos relacionados a este edital pertinentes às 
matérias a serem deliberadas na AGO, em observância à Instrução CVM 
nº 481/09 e (ii) a lista de documentos necessários para participação na 
AGO e informações adicionais, inclusive o percentual para requisição da 
adoção de procedimento de voto múltiplo, se encontram na Proposta da 
Administração disponível nos sites acima listados.  RJ, 26/03/19. Fernando 
Teixeira martins - Presidente do Conselho de Administração

Edital de Convocação
Assembleia Geral Ordinária

Convocamos os acionistas da MMX Mineração e Metálicos S.A. – Em 
Recuperação Judicial (“Companhia”) a se reunirem em Assembleia 
Geral Ordinária (“AGO”), a ser realizada em 26 de abril de 2019, às 11hr, 
no Estado e na Cidade do Rio de Janeiro, na Rua Lauro Müller, nº 116, 
24º andar, sala 2403, parte, Botafogo, CEP 22.290-160, para discutir e 
deliberar sobre: (i) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir 
e aprovar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras 
acompanhadas do parecer emitido pelos Auditores Independentes da 
Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2018; (ii) 
Aprovar a destinação do resultado do exercício social encerrado em 
31.12.2018; e (iii) Fixar o montante global anual da remuneração dos 
Administradores (Conselho de Administração e Diretoria). A Companhia 
esclarece ainda que: (i) encontram-se à disposição dos acionistas na sede 
da Companhia, no site da CVM (www.cvm.gov.br), da B3 (www.b3.com.
br), bem como no site de Relações com Investidores da Companhia (www.
mmx.com.br), os documentos relacionados a este edital pertinentes à
matéria a ser deliberada na Assembleia Geral Ordinária, em observância
à Instrução CVM nº 481/09; e (ii) a lista de documentos necessários para
participação na Assembleia e informações adicionais se encontram na
Proposta da Administração disponível nos sites acima listados. Rio de
Janeiro, 27 de março de 2019. MMX Mineração e Metálicos S.A. – Em
Recuperação Judicial - Conselho de Administração - Maria Carolina
Catarina Silva e Gedeon – Presidente.

MMX MINERAÇÃO E METÁLICOS S.A.
Em Recuperação Judicial

CNPJ/MF: 02.762.115/0001-49 
NIRE: 33.3.0026111-7 - (Companhia Aberta)

O Presidente do Conselho Deliberativo, no uso de suas atribuições, e na 
forma do Art.18 e 19 do Estatuto, convoca todos os associados para a 
Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no dia 16/04/2019, às 10:00h, 
em primeira convocação, e às 14:00h em segunda convocação, na sala 
de reuniões situada à Av. Presidente Vargas, 3131, 10º andar, sala 1004, 
Cidade Nova, Rio de Janeiro/RJ para deliberarem sobre o seguinte 
assunto: 1) Eleição dos membros do Conselho Deliberativo, Conselho 
Fiscal e Diretoria Executiva para o triênio de 2019/2022. 

Rio de Janeiro, 25 de março de 2019
Novarck Silva de Oliveira - Presidente do Conselho Deliberativo

PASA - PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE 
DO APOSENTADO DA VALE

Edital de Convocação da Assembleia Geral Ordinária

MRS LOGÍSTICA S/A
CNPJ/MF nº 01.417.222/0001-77  -  NIRE nº 33.300.163.565

Companhia Aberta  -  Registro CVM nº 01794-9
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO E AVISO AOS ACIONISTAS

Ficam os acionistas da MRS LOGÍSTICA S.A. (“Companhia”) convocados, 
na forma do art. 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei nº 
6.404/76”), para a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a realizar-
-se no dia 25 de abril de 2019, às 11 (onze) horas, na sede social da Com-
panhia, situada na Praia de Botafogo, nº 228, 12º andar, sala 1.201-E, na
cidade e Estado do Rio de Janeiro, a fim de deliberar sobre as seguintes
matérias: 1) Em Assembleia Geral Ordinária: i. tomar as contas dos admi-
nistradores, examinar, discutir e votar o relatório da administração relativo
ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018; ii. examinar, discutir
e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício encerrado em
31 de dezembro de 2018, acompanhadas do parecer dos auditores inde-
pendentes; iii. deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2018, a distribuição de dividendos,
a aprovação de orçamento de capital para o exercício social de 2019 e a re-
tenção de parcela de lucros, conforme proposta dos órgãos da administra-
ção, nos termos do art. 196 da Lei nº 6.404/76; iv. fixar a remuneração glo-
bal dos administradores para o período compreendido entre 1º de janeiro de 
2019 e 31 de dezembro de 2019; v. definir o número de membros a compor
o conselho de administração da Companhia; vi. eleger os membros do con-
selho de administração da Companhia; vii. eleger o presidente do conselho
de administração; e, 2) Em Assembleia Geral Extraordinária: i. deliberar
sobre a rerratificação da remuneração global atribuída aos administradores
no período compreendido entre 1º de janeiro de 2018 e 31 de dezembro de
2018. Todos os documentos pertinentes às matérias incluídas na ordem do
dia estão à disposição dos acionistas na sede social da Companhia, situ-
ada no supramencionado endereço, e também no sítio eletrônico da CVM
(www.cvm.gov.br), da B3 (www.b3.com.br) e da Companhia (www.mrs.com.
br/ri). A Companhia informa ainda que, nos termos do artigo 141 da Lei nº
6.404/76, do artigo 4º da Instrução CVM nº 481/09 e do artigo 3º da Instru-
ção CVM nº 165/91, alterada pela Instrução CVM nº 282/98, o percentual
mínimo para requerer a adoção do voto múltiplo para a eleição dos mem-
bros do conselho de administração é de 5% (cinco por cento) do capital
votante. Para participarem da assembleia, os acionistas deverão apresentar 
os documentos e comprovantes de que trata o art. 126 da Lei nº 6.404/76,
especialmente documento de identidade e comprovante de sua condição
de titular de ações escriturais ou em custódia, expedido pelo Banco Brades-
co S.A., instituição depositária das ações de emissão da Companhia. Na
hipótese de acionista pessoa jurídica, deverão ser apresentados cópia do
estatuto social ou contrato social em vigor e documentação societária com-
probatória de poderes de representação (eleição de administradores e/ou
procuração, sendo que em caso de participação por procuração a firma do
outorgante deverá estar reconhecida); e documento de identificação do(s)
representante(s) legal(is). O acionista pode ser representado na assembleia 
por procurador constituído há menos de 1 (um) ano, que seja acionista,
administrador da Companhia, advogado ou instituição financeira, nos ter-
mos do parágrafo 1º do aludido art. 126. Os acionistas poderão exercer
o voto à distância nesta Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, por
meio do preenchimento e entrega, até o dia 18 de abril de 2019 (inclusive),
do boletim de voto a distância (“boletim”), disponibilizado nesta data, 25 de
março de 2019. O acionista poderá enviar o boletim, dentro do prazo infor-
mado, para: 1) a Companhia; 2) o escriturador das ações de emissão da
Companhia; ou 3) seus agentes de custódia que prestem esse serviço, no
caso dos acionistas titulares de ações depositadas em depositário central.
As orientações e procedimentos para o preenchimento e entrega do boletim 
podem ser verificadas no próprio boletim e no item 12.2 da última versão
arquivada do Formulário de Referência da Companhia.

Rio de Janeiro, 25 de março de 2019.
Luis Fernando Barbosa Martinez

Presidente do Conselho de Administração

SINDICATO DOS TRABALHADORES NO COMÉRCIO HOTELEIRO
E SIMILARES DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO

EDITAL PARA DESCONTO E RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO
SINDICAL EXERCICIO 2019 TRABALHADORES NO COMÉRCIO

HOTELEIRO, RESTAURANTES, BARES E SIMILARES AUTORIZAÇÃO 
PRÉVIA E EXPRESSA CONCEDIDA POR DELIBERAÇÃO

DE ASSEMBLÉIA GERAL E EXTRAORDINÁRIA
Em atendimento ao artigo 605 da CLT e demais dispositivos legais em vi-
gor, o SINDICATO DOS TRABALHADORES NO COMÉRCIO HOTELEIRO 
E SIMILARES DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, pelo presente Edital, 
faz saber aos trabalhadores no comércio hoteleiro, restaurantes, bares e 
similares, contadores e especialmente as empresas da categoria econômi-
ca dos ramos Hotéis, Motéis, Hostel, Restaurantes, Comida a Quilo, Bares, 
Churrascarias, Lanchonetes, Botequins, Casa de Chá, Sorveterias, Cafés, 
Pensões, Hospedarias, Pousadas, todos as meios de hospedagens, Quios-
ques, Pizzarias, Pastelarias, gastronomia em geral e similares estabelecidas 
no Municipio de sua Base Territorial (Rio de Janeiro) que, conforme dispõe o 
artigo 582 da CLT, o desconto da contribuição sindical deve ser efetuado de 
todos os empregados da categoria profissional dos empregados no comércio 
hoteleiro, restaurantes, bares e similares, com base em 1(um) dia de trabalho 
(CLT, art. 580, inciso I) e recolhido na Caixa Econômica Federal e/ou Esta-
belecimentos Bancários credenciados até o dia 30/04/2019 (CLT, art. 583, 
caput). Na forma da CLT, artigo 582, §1° alineas "a e b" e §2°, considera-se 
um dia de trabalho: a) Se o empregado receber salário mensal fixo, o salário 
do mês de março/2019 dividido por 30; b) Se empregado receber salário 
hora, a valor do salário hora do mês de março/2019, multiplicado por 08. ou 
pela jornada normal de trabalho, se for menor; c) Se o empregado receber 
salário dia, o valor de 01 dia de salário no mês de março/2019; d) Se o em-
pregado receber por comissão, tarefa ou empreitada, o valor recebido em 
fevereiro/2019 dividido por 28; e) Se o empregado receber habitualmente, 
gorjetas ou prêmios o valor base para cálculo da contribuição previdenciária 
no mês de janeiro/2019; f) Se a empregado receber salário misto (fixo mais 
comissão, ou fixo mais gorjetas, por exemplo), deverão ser observados os 
critérios acima para cada parte do salário. Ficam as empresas, contadores 
e empregados notificados que a "autorização prévia e expressa" pre-
vista nos artigos 578,579,582,583,602,611-B (inciso XXVI), todos da CLT 
(redação da Lei 13.467/2017), foi concedida por deliberação da Assem-
bleia Geral Extraordinária realizada em 28/02/2019, legalmente convo-
cada através dos Editais de Convocação publicado no jornal “Monitor 
Mercantil, em suas edições de 20, 21 e 22/02/2019, (vinte, vinte e um e 
vinte e dois de dois mil e dezenove). Edições No. 28.324, página No. 
06, Seção “Financeiro”; 28.325, pagina 8, Seção “Financeiro” e 28.326, 
página 7, Seção “Financeiro”. Ficam as empresas notificadas que o não 
recolhimento da contribuição sindical de seus empregados no prazo supra 
estipulado acarretara para as mesmas as penalidades constantes do art. 600 
da CLT, ou seja, 10% de multa nos 30 primeiros dias, com o adicional de 
2% (dois par cento) por mês subsequente de atraso, além de juros de 1% 
(um por cento) ao mês e correção monetária. As Guias de Recolhimento da 
Contribuição Sindical Urbana (GRCSU) podem ser obtidas através do site na 
internet https://sindical.caixa.gov.br/sitcs_internet/contribuinte/login/login.do, 
usando o código da entidade 87807 ou na Sede do Sindicato, no seguinte en-
dereço: Rua do Senado 264 — Centro — RJ, Telefone: (21) 2221-6007. As
empresas deverão enviar ao sindicato, no prazo máximo de 15 (quinze) 
dias após o pagamento, copia (s) das Guia(s) de Recolhimento da Con-
tribuição Sindical Urbana (GRCS), devidamente quitada(s), bem como 
relação nominal, com discriminação (no verso ou anexo), dos emprega-
dos contribuintes, indicando a função de cada um, remuneração base, 
para cálculo e valor descontado  e recolhido, nos termos do §20 do art. 
583 da CLT c/c a Portaria MTB/GM 3.23311983 (DOU 30/1211983) e Nota 
Técnica SRTITEM No.202/2009 (DOU 15/1212009). Finalmente, as empre-
sas ficam, ainda notificadas de que o mesmo desconto (um dia de trabalho) 
deverão sofrer os empregados admitidos após o mês de março/2019, que 
ainda não tenham sofrido o desconto da contribuição sindical devendo este 
recolhimento ser feito até o último dia útil do mês subsequente a admissão, 
observando-se os demais procedimentos supra (CLT, art.602, “caput” e para-
gráfo único). Outras informações e/ou esclarecimentos poderão ser obtidas 
diretamente no sindicato profissional, em sua sedesocial/administrativa, lo-
calizada na Rua do Senado, n. 264 — Centro — Rio de Janeiro/RJ, Telefone 
(021) 2221-6007, ou ainda através do email: contato@sindicatohoteleirorj.
com.br. Rio de Janeiro, 15 de março de 2019... 

RAIMUNDO CASSIANO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

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

ESPECIALE AGE - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA.
Na publicação do dia 14 de março de 2019, no jornal Monitor Mercantil,onde 
se lê 01/12/2018, leia-se 28/03/2019.  Rio de Janeiro de 26  março de 2019. 

Presidente - Luiz Carlos Costa França 

Mineração: a menina dos olhos do governo
Setor movimenta 
algo próximo a 
US$ 50 bi por ano

“Um dos setores mais pro-
missores no país é o da ex-
ploração mineral. Enquanto 
o Brasil tem 50 commodi-
ties (bens primários com co-
tação internacional), o Chile 
tem apenas três”. A declara-
ção é de Bento Albuquerque, 
ministro de Minas e Energia 
que esteve em audiência pú-
blica na Comissão de Infra-
estrutura do Senado nesta 
terça-feira. As duas últimas 
tragédias envolvendo barra-
gens da mineradora Vale – 
Mariana e Brumadinho – não 
foram objetos de discussão. 

O setor de mineração mo-
vimenta algo próximo a US$ 
50 bilhões por ano. Represen-
ta hoje 4% do Produto Interno 
Bruto (PIB) e contribui com 
25% do saldo comercial brasi-
leiro, segundo o Ministério de 
Minas e Energia. O ministro 
acrescentou que o mineral é 
fundamental para, por exem-
plo, a energia solar, a eólica, 
e por aí vai. “Tudo é mine-

ral. Diferentemente da agri-
cultura, só não é pop, espero 
que ainda, porque a gente vai 
tornar a mineração pop tam-
bém”, brincou o ministro.

Albuquerque ressaltou que 
baratear os custos da energia 
por meio do aperfeiçoamen-
to da governança está entre 
as prioridades do Ministério.  
Segundo o ministro a medida 
é fundamental para garantir 
melhor estabilidade jurídica 
e regulatória. “Ninguém vai 
investir aqui se não tiver ga-
rantia e retorno sobre o inves-
timento”, frisou. Além dessa 
declaração sobre governança, 
Albuquerque não mencionou 
temas relevantes e urgentes 
como e capacidade de fiscali-
zação, planejamento e respos-
ta a crises.

Cessão onerosa

Fora mineração, outro 
tema da agenda na audiên-
cia pública foi cessão one-
rosa.  Para o ministro, se o 
leilão de venda do direito de 
explorar o excedente de óleo 
do contrato de cessão onero-
sa não sair este ano, o Brasil 
terá um prejuízo relacionado 
“ao custo de oportunidade”, 

com empresas buscando ou-
tros destinos para investir. O 
custo de oportunidade asso-
ciado ao leilão está estimado 
em US$ 7 bilhões por ano, 
afirmou. O leilão do exce-
dente da cessão onerosa 
está previsto para o dia 28 
de outubro. “Quem é in-
vestidor, se não tem uma 
oportunidade, vai procurar 
outras oportunidades, por-
que não vai ficar com o di-
nheiro dele parado”, disse 
Albuquerque.

Gás

Conforme apurou a agên-
cia Brasil, ao falar sobre gás, 
o ministro reconheceu que 
o Brasil precisa “investir 
muito” para melhorar a in-
fraestrutura para a produção 
nesse setor. Ele lembrou que 
a Petrobras é a maior consu-
midora do combustível, só-
cia de 20 das 27 produtoras 
que operam no país, mas res-
saltou que, apesar disso, tem 
estrutura inferior à de países 
como Argentina e Estados 
Unidos. “Não adianta des-
cobrir gás no pré-sal. Não há 
competitividade e interesse 
do investidor porque existe 

Bento Albuquerque: ‘A gente vai tornar a mineração pop também’

um monopólio da União e 
dos estados”, afirmou.

Energia elétrica

Albuquerque destacou 
ainda a eficiência do siste-
ma elétrico brasileiro que, 
apesar dos recordes de con-
sumo nos primeiros meses 
do ano, teve “capacidade de 
corresponder à demanda”. 

Ele destacou que, entre 2019 
e 2022, a expectativa é de 
crescimento médio de 2,7%, 
com investimentos de R$ 
1,5 trilhão em petróleo, gás e 
energia. O ministro elogiou 
o fato de o Brasil ter 44% 
das matrizes energéticas re-
nováveis, enquanto a média 
mundial fica abaixo de 20%.

O contrato de Itaipu com 
o Paraguai também é prio-

ridade para o ministério. “O 
acordo vence em 2023, mas 
montamos um grupo de tra-
balho para traçar os critérios 
para uma possível renovação. 
Atualmente, o Brasil conso-
me 80% de toda a eletricida-
de produzida na hidrelétrica. 
Temos que observar o que 
vamos consumir, quanto po-
demos dispor e quanto paga-
remos por isso”, afirmou. 

Crédito Agrícola teve lucro 26% menor em 2018 
O grupo bancário europeu 

Crédito Agrícola teve lucro 
de 112,5 milhões de euros em 
2018, 26% a menos do que 
os 152,1 milhões de euros de 
2017. Na apresentação dos 
resultados, em Lisboa, nesta 
terça-feira, o presidente do 
grupo, Licínio Pina, também 
fez um desabafo: “O Crédi-
to Agrícola espera há quatro 
anos que o governo lhe de-
volva 200 milhões de euros 
do seu Fundo de Garantia, na 
parte referente à solvabilida-
de das caixas”, disse.

A Caixa Central de Cré-
dito Agrícola é responsável 
pela coordenação e supervi-
são das 80 Caixas de Crédito 
Agrícola Mútuo e é liderada 
por Licínio Pina desde 2013, 
há dois mandatos. Ele irá 
se candidatar a um terceiro 
mandato nas eleições de 25 
de maio. Os resultados de 
operações financeiras foram 
de 24,6 milhões de euros em 
2018, abaixo dos 113,3 mi-
lhões de euros de 2017.

Já o produto bancário re-
corrente, acrescentou o pre-

sidente do Crédito Agrícola, 
aumentou 37,3 milhões de 
euros para 486,2 milhões de 
euros. O Crédito Agrícola 
fechou 2018 com 657 agên-
cias, 12 a menos do que no 
ano anterior.

Espera

Segundo Pina, o banco 
aguarda que o governo trans-
fira o Fundo de Garantia do 
Crédito Agrícola Mútuo para 
o Fundo de Garantia de De-
pósitos — que garantiria os 

depósitos de todos os ban-
cos.  “Já devia ter sido no 
ano passado, já o ano pas-
sado diziam [as Finanças 
que era nesse ano]”, afirmou 
Pina, em coletiva de impren-
sa, em Lisboa.

O executivo lembrou que 
o governo tem de devolver 
ao Crédito Agrícola a parte 
que garante a solvabilida-
de das caixas, cerca de 200 
milhões de euros, passando 
para o Fundo de Garantia de 
Depósitos os 100 milhões 
de euros que tem o fundo do 

Crédito Agrícola para pro-
teção dos depositantes. No 
total, o Fundo de Garantia 
do Crédito Agrícola Mútuo 
totaliza 300 milhões de eu-
ros, 100 milhões de euros 
da vertente de proteção de 
depósitos e 200 milhões da 
componente que protege a 
liquidez e solvabilidade das 
caixas.

Pina explicou que quando 
foi decidida a incorporação 
do fundo do Crédito Agrí-
cola no perímetro público o 
que houve foi “o público a 

absorver um bem privado” e 
desde então o grupo bancário 
não pode usar esse dinheiro 
nas caixas com problemas, 
uma vez que se “fosse utili-
zado seria considerado ajuda 
pública”. “Temos um fundo 
para o qual contribuímos e 
não podemos usar”, criticou. 
A devolução de 200 milhões 
de euros ao Crédito Agrícola 
deverá ter impacto nas con-
tas públicas, uma vez que o 
fundo de garantia do grupo 
bancário consolida nas con-
tas públicas.




