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COTAÇÕES

Cotações das moedas fornecidas 
pela plataforma BomCâmbio 

Dólar Comercial R$ 3,9540

Dólar Turismo R$ 4,0930

Euro R$ 4,4486

IGP-M 0,88% (fevereiro)
 0,01% (janeiro)

IPCA-E
RJ (dez.) 0,15%
SP (set.) 1,32%

Iuan R$ 0,5935

Ouro (gr) R$ 162,30

Selic 6,50%

Hot Money 1,08% a.m.
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LEILÃO & COMPANHIA

Leiloeiros colocam objetos em seus 
sites para uma segunda chance

Lydia Gonzlez, página 4

Sem apoio, Guedes 
começa a tirar o 
time de campo
Ministro diz que não 
sairia na primeira 
derrota, mas não tem 
apego ao cargo

O ministro da Economia, Paulo 
Guedes, declarou não ter “apego ao 
cargo”, e afirmou que poderá dei-
xar o governo caso o presidente da 
República, os partidos e os parla-
mentares rejeitem sua agenda eco-
nômica. Ele citou especificamente 
a reforma da Previdência e o possí-
vel reconhecimento de uma dívida 
de R$ 800 bilhões da União com os 
estados.

Guedes salientou que não seria 

irresponsável de deixar o gover-
no após sofrer a primeira derrota. 
Mas o tom de sua fala na audi-
ência na Comissão de Assuntos 
Econômicos (CAE) do Senado 
foi melancólico: “Se o presidente 
apoiar as coisas que eu acho que 
podem resolver o Brasil, eu esta-
rei [no governo]. Agora, se o pre-
sidente ou a Câmara ou ninguém 
quer aquilo, eu vou dificultar o 
trabalho dos senhores? De forma 
alguma. Voltarei para onde sem-
pre estive.”

O ministro prosseguiu: “Vou fi-
car aqui para quê? Para apagar in-
cêndio? Vou entrar para o Corpo de 
Bombeiros de Brasília?”

Paulo Guedes reiterou que a 
economia final de recursos com a 
reforma da Previdência não pode 
ficar abaixo de R$ 1 trilhão, sob 

pena de impedir a adoção do re-
gime de capitalização (quando o 
trabalhador deposita o dinheiro de 
sua própria aposentadoria em uma 
instituição financeira, sem garantia 
de quanto irá receber).

As derrotas do governo na terça-
feira, com a aprovação na Câmara 
da proposta de emenda constitucio-
nal que torna o Orçamento impo-
sitivo e a rejeição de pontos da re-
forma da Previdência por partidos 
que eram considerados simpáticos 
à proposta, deixaram o clima tenso 
em Brasília.

Chegou a haver bate-boca en-
tre o ministro e a senadora Kátia 
Abreu (PDT-TO). Na chegada do 
ministro à Comissão, jornalistas 
foram retirados dos corredores pela 
segurança, aumentando os protes-
tos dos senadores.

Governo pode taxar dividendos  
em troca de imposto menor

Witzel  quer manter  
Cedae  e Porto com o estado

O governador Wilson Witzel dis-
se nesta quarta-feira que gostaria 
manter com o estado a gestão do 
Porto do Rio de Janeiro e da Com-
panhia Estadual de Águas e Esgo-
tos (Cedae), dada como garantia 
do empréstimo de R$ 2,9 bilhões 
contraído pelo governo estadual 
no banco francês BNP Paribas, em 
2017. No ano passado, a Assem-
bleia Legislativa do Rio de Janeiro 
(Alerj) proibiu a venda da Cedae.

Witzel ressaltou que não é con-
tra as privatizações que o governo 
federal pretende implementar e 
que, sob gestão do estado, as em-
presas podem melhorar seu desem-
penho. “Se você privatiza algo que 
está ruim, vai ter preço ruim. Mas, 
como nós estamos fazendo, organi-
zando a Cedae, lá na frente, se nós 
quisermos fazer a venda de parte 
das ações da Cedae para obter re-
ceita, isso é fundamental, por isso, 
tem que ser feito com uma certa 
parcimônia. Porque, se hoje você 
vender a Cedae, no caso do Esta-
do, o dinheiro vai todo para a União 
(por causa do regime de recupera-
ção fiscal)”.

Segundo o governador, um dos 
pontos resolvidos foram os altos 
salários na companhia. “Nós tí-
nhamos altos salários na Cedae, e 
foram demitidos os (detentores de) 
supersalários, sem que tenha que 

ser feito programa de demissão vo-
luntária. Isso para quem está com-
prando uma companhia, é um pon-
to negativo, eles vão ter que fazer 
essas demissões.”

Witzel destacou que que a 
companhia gera recursos para o 
estado. “Temos dívidas a serem 
pagas. Se eu tenho uma arreca-
dação da Cedae de R$ 500, R$ 
800 milhões por ano, ao longo 
dos próximos 20 anos, e fizer 
uma privatização para pegar R$ 
3 bilhões, a conta não fecha. Nós 
vamos ter muito mais dividen-
dos com a Cedae na propriedade 
do estado do que se vender por 
R$ 3 bilhões. E depois não vai 
ter ICMS que chegue a R$ 800 
milhões ou R$ 1 bilhão, que é 
o que se pode retirar da Cedae.”

Sobre o Porto do Rio de Janei-
ro, Witzel afirmou que ele pode 
ser mais bem explorado e se tornar 
mais atrativo, para depois ser feita 
uma concessão com uma outorga 
melhor. O governador disse que foi 
informado de que o desembarque 
dos turistas aqui no Rio é um dos 
piores do mundo. “Estou apurando 
essas informações, e levei ao presi-
dente Jair Bolsonaro a intenção de 
assumir a gestão do Porto do Rio de 
Janeiro e, com isso, poder entender 
melhor o que está acontecendo”, 
acresentou.

Páscoa: presentes devem girar  
R$ 1 bilhão na economia do Rio

Pesquisa do Instituto Feco-
mércio-RJ de Pesquisas e Aná-
lises (IFec) para a Federação 
do Comércio de Bens, Serviços 
e Turismo do Estado do Rio de 
Janeiro (Fecomércio-RJ) aponta 
que presentes na Páscoa devem 
movimentar cerca de R$ 1 bilhão 
na economia fluminense.

O levantamento, com 500 re-
sidentes do estado, destaca que 
76,2% dos entrevistados desejam 
presentear alguém neste período, 
o que representa um total de 9,7 
milhões de pessoas na região. O 
gasto médio dos consumidores 
com todos os presentes deve gi-
rar em torno de R$ 103.

Dentre os produtos mais pro-

curados para compra nessa Pás-
coa estão bombons (64,6%), 
ovos de chocolate (63,5%); bar-
ras de chocolate (59,8%); bichi-
nho de pelúcia (11,8%); e outras 
lembranças (1,8%). A pesquisa 
foi realizada entre os dias 12 e 14 
de março. 

A batata-inglesa é a vilã da 
cesta de produtos que compõem 
o índice de inflação da Páscoa. A 
variação positiva foi de 78,83% 
nos últimos 12 meses compreen-
didos entre abril de 2018 e março 
de 2019. A pesquisa foi divulga-
da nesta quarta-feira pelo Insti-
tuto Brasileiro de Economia da 
Fundação Getulio Vargas (Ibre-
FGV). Página 22

Bancos elevam juros  
do especial e do cartão

A promessa do Banco Central era 
que as medidas adotadas em 2018 re-
duziriam as taxas de juros dos cartões 
de crédito. Mas a realidade é diferen-
te. A taxa média do rotativo do cartão 
subiu 8,6 pontos percentuais em rela-
ção a janeiro, chegando a 295,5% ao 
ano em fevereiro.

Os clientes de instituições finan-
ceiras que usaram cheque especial 
também pagaram juros mais altos, 
de acordo com dados do BC. A taxa 
do especial subiu 2,3 pontos per-
centuais e chegou em 317,9% ao 
ano no mês passado.

No caso do cliente do cartão de 
crédito que paga pelo menos o va-
lor mínimo da fatura do cartão em 
dia, a taxa chegou a 274,8% ao 
ano, com aumento de 11,7 pontos 
percentuais. A taxa cobrada dos 
consumidores que não pagaram ou 
atrasaram o pagamento mínimo da 
fatura subiu 8 pontos percentuais, 
para 310,9% ao ano.

A taxa do crédito pessoal subiu 

6,2 pontos percentuais em relação 
a janeiro, para 122,5%. A taxa do 
crédito consignado (com desconto 
em folha de pagamento) permane-
ceu em 24,2% ao ano.

Segundo o chefe do Departamen-
to de Estatísticas do BC, Fernando 
Rocha, alguns bancos estão elevan-
do as taxas do cheque especial e do 
rotativo do cartão. Já a alta do cré-
dito pessoal é explicada por maior 
liberação de crédito por bancos que 
cobram taxas mais altas do que por 
aqueles com juros menores.

A taxa média de juros para as 
famílias subiu 1,9 ponto percentu-
al para 52,2% ao ano. A taxa média 
das empresas caiu 0,7 ponto per-
centual, atingindo 19,7% ao ano.

O saldo das operações de crédito 
totalizou R$ 3,241 trilhões, em feve-
reiro, com aumento de 0,3% no mês 
e queda de 0,5%, no ano. Em relação 
ao PIB, o estoque de crédito caiu 0,1 
ponto percentual de janeiro para fe-
vereiro, quando ficou em 47%.

Fabio Pozzebom / ABr

A equipe econômica estuda a re-
dução de tributos sobre empresas, 
em troca da cobrança de Imposto 
de Renda sobre dividendos, dis-
se nesta quarta-feira  o ministro 
da Economia, Paulo Guedes. Em 
audiência pública na Comissão de 
Assuntos Econômicos (CAE) do 
Senado, o ministro declarou que a 
medida aumentaria a competitivi-
dade do Brasil no exterior sem pio-
rar a distribuição de renda.

Atualmente, as empresas brasileiras 
que lucram mais de R$ 20 mil por mês 
pagam 25% de Imposto de Renda Pes-
soa Jurídica (IRPJ) e 9% Contribuição 
Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), 
totalizando 34%. Em compensação, 

desde 1995, o Brasil não cobra Impos-
to de Renda sobre dividendos (parcela 
do lucro distribuída aos acionistas de 
uma empresa), na contramão da prática 
internacional.

Segundo o ministro da Econo-
mia, a carga tributária do Brasil é 
alta. De acordo com Guedes, se os 
tributos fossem mais baixos para 
toda a sociedade, o governo não 
precisaria ter concedido subsídios 
e desonerações a setores específi-
cos da economia nos últimos anos. 
Para ele, tais políticas beneficiam 
apenas setores com capacidade de 
pressão, enquanto empresas sem 
conexões políticas quebram por 
não conseguirem articular-se.
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O sistema tributário brasi-
leiro é capaz de arrecadar R$ 
2 trilhões por ano, o que signi-
fica quase 35% do PIB nacio-
nal. Isso porque a Constitui-
ção Brasileira de 1988 é a que 
mais contém dispositivos em 
matéria tributária no mundo. 
E desde então já foram criadas 
363.779 novas normas. Nosso 
complexo sistema é composto 
por mais de 70 tipos de tribu-
tos, entre impostos, taxas e 
contribuições.

Desde 2007 o país vem uti-
lizando o Sistema Público de 
Escrituração Digital (Sped), 
criado pelo Governo Federal 
para o recebimento de infor-
mações fiscais e contábeis via 
internet. Esse sistema fiscal 
virtual trouxe uma consequ-
ência importante para o con-
tribuinte: o cruzamento de 
dados tributários. Aqueles que 
sonegam tributos estão sendo 
identificados com muito mais 
rapidez. E não são poucos! 
Estima-se que 13% do PIB 
nacional é sonegado (R$ 280 
bilhões/ano).

Foram recebidas declara-
ções fiscais de mais de 5 mi-
lhões de empresas e mais de 
29 milhões de declarações 
de Imposto de Renda pessoa 
física, só em 2018. Além dis-
so, os dados tributários hoje 
são comparados com dados 
do Ministério Público, Polí-
cia Federal, Banco Central 
do Brasil e o Coaf – Conse-
lho de Controle de Ativida-
des Financeiras.

Certamente, os detalhes 
de como é efetivado o com-
bate à sonegação são sigilo-
sos. Porém, não há dúvidas 
que estes são realizados por 
inteligência artificial e pro-
cessados por meio de super-
computadores.

Um deles é o T-REX, que 
processa as informações fis-
cais da Receita Federal do 
Brasil. Um supercomputa-
dor fabricado pela IBM, que 
pesa cerca de uma tonelada 
e possui capacidade de pro-
cessar e cruzar dados de uma 
quantidade de contribuintes 
correspondente ao Brasil, 
Estados Unidos e Alemanha 
juntos. São sete centros de 
armazenamento e processa-
mento de dados no Brasil.

Nele, toda declaração fis-
cal é comparada com a base 
de dados. Trata-se de um 
conjunto de malhas: a malha 
cadastro, malha fiscal, malha 
débito. O termo “malha fina” 
é uma abstração ao processo 
de verificação de inconsis-
tências da declaração do im-
posto IRPF e IRPJ, age como 
uma espécie de peneira para 
os processos de declarações 
que estão com alguma pen-
dência, impossibilitando a 
sua restituição.

O software Harpia, ba-
tizado com o nome da ave 
de rapina mais poderosa do 
país, foi desenvolvido por 
engenheiros dos dois centros 
de tecnologia de São Paulo, 
o ITA (Instituto Tecnológico 
de Aeronáutica) e o centro 
tecnológico da Unicamp. O 

objetivo foi integrar e siste-
matizar as bases de dado da 
Receita Federal, captando 
informações de outras fon-
tes, tais como das secretarias 
estaduais e municipais de 
Fazenda.

Por meio da combinação 
e análise de informações 
dos contribuintes, o software 
consegue identificar se exis-
tem indícios de operações 
fraudulentas, quer sejam 
consideradas de alta ou bai-
xa gravidade pelo Fisco.

A Receita Federal também 
trabalha em conjunto com o 
Banco Central do Brasil, que 
possui uma ferramenta espe-
cífica: chamado de Hal, mas 
com nome oficial de Cadas-
tro de Clientes do Sistema 
Financeiro Nacional – CCS. 
Só há dois sistemas parecidos 
no planeta. Um na Alemanha, 
outro na França, mas ambos 
são inferiores ao brasileiro.

Esse supercomputador, 
além da capacidade bru-
ta de processamento, está 
equipado com um software 
elaborado sob as regras da 
Inteligência Artificial e con-
sumiu a maior parte dos R$ 
20 milhões utilizados para 
sua construção.

Ele rastreia as transações 
bancárias de todas as 182 
instituições financeiras no 
país, criando uma pasta de 
arquivos para cada corren-
tista do Brasil (em apenas 
quatro dias de operação, o 
sistema criou cerca de 150 
milhões de pastas), atribuin-
do aos titulares as operações 
realizadas em cada conta.

Juntos, os três sistemas 
e supercomputadores são 
alimentados diariamente 
pelas inúmeras declarações 
oriundas do Sped e do sis-
tema financeiro e cumprem 
o objetivo de integrar e sis-
tematizar as bases de dados 
da Receita Federal. Isso dá 
ao Governo o poder de cru-
zar milhares de informações, 
ajudando as entidades fazen-
dárias nas tarefas de fiscali-
zação e controle.

E tudo isso é absolutamen-
te lícito, especialmente após 
o Supremo Tribunal Federal 
julgar constitucional a Lei 
Complementar 105/2001, 
que permite à Receita Fede-
ral receber dados bancários 
de contribuintes fornecidos 
diretamente pelos bancos, 
sem prévia autorização.

q  Kristian Rodrigo 
Pscheidt

Advogado no escritório Costa 
Marfori, é professor de cursos 

de graduação e pós-graduação 
em Direito.

As visitas feitas regular-
mente pelos integrantes da 
Diretoria de Desenvolvimen-
to Científico e Tecnológico da 
Finep às instituições científi-
cas e tecnológicas são sempre 
momentos ricos. É um mo-
mento de avaliação do impac-
to do apoio concedido para a 
realização da atividade cien-
tífica, bem como para iden-
tificar necessidades de apoio 
para que o projeto financiado 
se desenvolva nas melhores 
condições possíveis.

Foi durante este conta-
to direto que percebemos 
a existência de um número 
significativo de equipamen-
tos parados em decorrência 
da inexistência de recursos 
para repará-los. Daí surgiu a 
motivação para que a Finep 
lançasse, no ano passado, 
um edital de fluxo contínuo, 

o primeiro de sua história.
Ele visa apoiar mensal-

mente propostas com o objeti-
vo de consertar equipamentos 
científicos, preferencialmente 
aqueles utilizados por muitos 
pesquisadores de várias insti-
tuições, distribuídos por todo 
o país. Por suas características 
intrínsecas, o programa foi 
batizado como SOS Equipa-
mentos.

A iniciativa pioneira aca-
ba de completar seis meses 
de existência, e podemos 
comemorar o apoio ao re-
paro de 58 equipamentos 
existentes em 28 instituições 
localizadas em diferentes re-
giões do país, desde grandes 
centros como Rio de Janeiro 
e São Paulo até instituições 
do interior, como a Universi-
dade Federal do Vale do São 
Francisco, a Universidade 

Federal de Campina Grande 
ou a Universidade Federal 
de Lavras, dentre outras.

O investimento da Finep 
neste primeiro semestre do 
programa atingiu cerca de 
R$ 5 milhões. Os equipa-
mentos apoiados foram ad-
quiridos majoritariamente 
com recursos da própria Fi-
nep, mas também por agên-
cias federais e estaduais de 
amparo à pesquisa, como 

a Faperj, Fapesp, Capes e 
CNPq. Entre as instituições 
mais beneficiadas, destaca-
mos a Uerj, UFRJ, UNB, 
UFF e USP, sendo que fo-
ram apoiadas instituições de 
12 estados.

Infelizmente, não recebe-
mos boas propostas dos es-
tados da Região Norte, bem 
como de alguns da Região 
Nordeste. Vamos continuar 
divulgando o programa e vi-
sitando as instituições loca-
lizadas nas regiões ainda não 
apoiadas para que o progra-
ma seja melhor conhecido e 
utilizado por todos.

q  Wanderley de Souza
Professor titular da UFRJ, 

membro da Academia 
Brasileira de Ciências e 

da Academia Nacional de 
Medicina, é diretor da Finep.

Os dados estão lança-
dos no jogo da Previdên-
cia. Conforme Paulo Gue-
des havia dito, ele poderia 
abrir mão de todos os pon-
tos controversos do projeto 
da reforma, menos de um: 
conseguir R$ 1 trilhão em 
dez anos para a previdência 
complementar. Mais de 300 
deputados da base ou simpá-
ticos ao governo assinaram 
um documento dos líderes 
manifestando oposição a 
vários pontos da reforma, al-
guns realmente abjetos, po-
rém sem tocar no essencial: 
a proposta de capitalização 
como suporte da nova previ-
dência se mantém.

Nem todo mundo sabe o 
que é capitalização. É uma 
caderneta de poupança in-
dividual cuja gerência se 
entrega a um banco privado. 
Não há contribuição patro-
nal para essa caderneta. E ao 
contrário de uma caderneta 
comum, o banco se apropria 
de uma parte dos recursos já 
como taxa de administração. 
Para se aposentar, a vítima 
deve contribuir por 40 anos. 
Ao final, como não há ga-
rantia de rentabilidade, pois 
todo o dinheiro é entregue 
à especulação bancária, o 
sujeito fica, em geral, com 
aposentadoria inferior ao sa-
lário mínimo.

Como um sistema tão 
iníquo pode ser apresenta-
do ao Brasil como salvação 
do sistema previdenciário? 
Para compreender bem isso 
há de se comparar com o 
sistema atual. A Previdência 
pública, aquela que todos 
conhecemos, é um sistema 
de financiamento com duas 
pernas, ou seja, a contribui-
ção do próprio trabalhador 
e a do seu patrão. Caso, em 
algum momento do futuro, 
essa contribuição dupla não 
seja suficiente para cobrir a 
aposentadoria ou pensão, o 

governo fica constitucional-
mente obrigado a comple-
mentar o valor do benefício.

A característica básica 
desse sistema, portanto, é 
que se apoia na solidariedade 
entre as gerações. A geração 
em atividade agora paga pela 
geração anterior aposentada; 
e ela própria, por sua vez, 
quando se aposentar, será 
financiada pela geração em 
atividade no futuro. Isso ex-
prime um lema que remon-
ta à Revolução Francesa: a 
fraternidade entre os cida-
dãos nacionais. E começou 
a ser instituído efetivamente 
no mundo por Bismarck, o 
grande estrategista da cons-
trução da Alemanha moder-
na, que inventou a Previdên-
cia pública.

O sistema previdenci-
ário brasileiro, junto com 
o sistema de saúde e de 
assistência, está sob ame-
aça de ser destruído por 
um ideólogo primitivo do 
neoliberalismo que jamais 
teve vivência política e 
que ostenta um alto grau 
de mediocridade intelectu-
al. Em condições normais, 
jamais passaria do status 
de especulador financei-
ro, incapaz de formular 
um projeto de desenvolvi-
mento nacional. Para ele, 
o mercado resolve tudo. 
Basta privatizar. Dele não 
virá qualquer plano de de-
senvolvimento nacional 

por sobre os escombros 
dos últimos anos.

Mas há que considerar que 
Guedes é um homem de sor-
te. Apostou num candidato 
boçal para a Presidência da 
República e surpreendente-
mente ganhou. Foram, am-
bos, beneficiários da tragédia 
brasileira dos últimos anos 
que deixou milhões de pes-
soas indignadas com a indi-
ferença das elites econômi-
cas e políticas diante do alto 
desemprego, do subemprego, 
da miséria, da queda acumu-
lada do PIB de 8%, da crise 
de moradias. Por um golpe 
de mestre, isso resultou, para 
milhões de manipulados, em 
culpa do PT, não de Temer.

Mas a sorte de Guedes 
continuou. No rastro da fa-
cada imbecil, dezenas de 
deputados e senadores via-
bilizaram suas candidaturas, 
invadindo o Congresso com 
pouca experiência e uma fé 
canina no salvador da pátria. 
Entretanto, diante dos fatos, 
tendo em vista a cabal in-
competência de Bolsonaro 
para governar, talvez, entre 
novatos, seja possível en-
contrar o meio termo que de-
cidirá a votação da emenda 
da capitalização. À margem 
de torrentes de dinheiro que 
vão circular, poderá ocorrer 
a um deputado perguntar: 
como posso fazer isso?

Uma parte significativa 
dos neo-fâmulos de Guedes 
– este também um novato 
que manipula dados econô-
micos com a mais absoluta 
hipocrisia – já se expressou 
a favor da reforma em ma-
nifestação pública com mais 
de 300 assinaturas. Alguns, 
acredito, são inocentes úteis. 
Não conhecem os códigos da 
manipulação. Estão sendo 
enganados pelos bodes que 
Guedes deixou na sala para 
serem retirados. De fato, 
Guedes disse que tudo pode 

ser negociado na reforma, 
exceto o R$ 1 trilhão que 
devem ser destinados aos 
bancos. E não há outra for-
ma de se criar e destinar esse 
dinheiro aos bancos senão 
pela capitalização.

Os deputados da oposi-
ção também fizeram uma 
manifestação pública. É 
adequada, mas lamentável. 
Eles confessam seu status 
minoritário sem nenhuma 
necessidade. Deviam estar 
procurando a adesão de par-
lamentares do centro e mes-
mo da direita para bloquear 
o lado macabro da reforma, 
isto é, o regime de capitali-
zação. Este matará, uma vez 
implantado, a Previdência 
pública, já que, no novo re-
gime, para cada novo contri-
buinte ao sistema de capita-
lização desaparecerão dois 
da Previdência pública, isto 
é, o próprio trabalhador e o 
patrão. Aí, sim, ela quebrará.

Pode-se citar outra pro-
posta impiedosa da reforma 
de Guedes: a retirada da cor-
reção monetária anual das 
aposentadorias e pensões. 
Isso é tão infame que está 
acima de qualquer crítica. 
Entretanto, também nesse 
caso é outro bode na sala. O 
ministro da destruição, como 
ele mesmo se apelida, não 
vai se importar em retirar 
esse item. Tem mais coisas 
para pensar e para destruir.

Sua meta é o R$ 1 trilhão. 
Um trilhão de reais arrancados 
de trabalhadores esmagados 
por uma política econômica 
de traição ao povo a fim de lo-
cupletar a caixa dos financis-
tas – como acontece no Chile, 
onde idosos do sistema de ca-
pitalização estão morrendo de 
fome ou se suicidando diante 
de uma aposentadoria de 40% 
do salário mínimo.

q  J. Carlos de Assis
Economista e jornalista.
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Receita brasileira 
tem sistema 
superior ao da 
Alemanha e da 
França

Foram 
recuperados 58 
aparelhos em 28 
instituições  
do país

Ministro não 
abre mão do 
R$ 1 trilhão 
para o sistema 
financeiro via 
capitalização

O item do projeto da Previdência  
no qual Guedes não quer ceder

Finep: iniciativa pioneira evita  
equipamentos danificados em pesquisa

A tecnologia do Fisco no 
combate à sonegação
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Preço caiu, mas banda  
larga ficou mais cara

O preço da banda larga fixa no Brasil caiu 83% de 
2010 a 2018, segundo a Agência Nacional de Telecomu-
nicações (Anatel). O preço médio mensal de 1 Mbps, que 
era de R$ 21,20 há nove anos, caiu para R$ 3,50 no ano 
passado.

Mas será que esse percentual diz tudo? Analisando 
melhor, em 2010 a velocidade média de banda larga no 
Brasil era de 1,5 Mbps, ou seja, custava R$ 31,80 ao 
usuário. Em 2018, a média subiu para 24,5 Mbps, que 
custavam R$ 85,75.

Ou seja, o consumidor paga 2,7 vezes mais para ter 
uma – como é que se diz? – “experiência” navegando na 
rede proporcional àquela de nove anos atrás. Levando 
em conta a inflação do período (IPCA), a fatura em 2010 
equivaleria a R$ 51,07 hoje. Mesmo assim, o preço da 
velocidade média ano passado era 1,68 vez maior.

O preço do megabyte por segundo vem caindo em 
todo mundo, devido a novas tecnologias, equipamen-
tos e ganhos de escala. A redução no Brasil é uma ótima 
notícia, mas não é essa brastemp toda que a Anatel e as 
operadoras tentam fazer crer. A banda larga por aqui con-
tinua sendo das mais caras do mundo, preços que são 
turbinados pela pouca concorrência e por uma das mais 
elevadas cargas tributárias do mundo – entre o quarto e o 
mais caro do globo, dependendo da fonte.

Fim de uma era
A Votorantim substituirá, no final de abril, Raul Cal-

fat, atual presidente do Conselho de Administração, por 
Eduardo Mazzilli de Vassimon. A empresa, que foi, nos 
anos 1980, um símbolo do empresariado brasileiro, com 
Antônio Ermírio de Moraes à frente, terá no comando 
um executivo do mercado financeiro. Mazzilli trabalhou 
mais de 30 anos em empresas que hoje fazem parte do 
Itaú-Unibanco, instituição que deixou, em dezembro de 
2018, por ter atingido a idade-limite para administrador-
es prevista em estatuto.

Farda
Para desgosto de bolsonaristas e outros direitistas, a 

primeira pessoa a ser assassinada pela ditadura militar 
não foi um barbudinho esquerdista. Foi… um militar, o 
tenente-coronel da Aeronáutica Alfeu de Alcântara Mon-
teiro, morto a tiros quatro dias depois do golpe.

O reconhecimento oficial, pela Justiça Federal, de que 
Monteiro não foi morto em legítima defesa ocorreu a 
partir de ação movida pelo Ministério Público Federal e 
ativistas de direitos humanos. O tenente-coronel foi as-
sassinado dentro do quartel.

Realização de lucros
Acredite se Puder, neste MM, já alertara que os gráfi-

cos indicavam queda da Bolsa quando ela rumava para 
os 100 mil pontos. Esta coluna também deu seu pitaco e 
chamou atenção para o descasamento entre Ibovespa e 
PIB. A crise política amplificou o movimento, mas não 
foi o gatilho.

Rápidas
O plenário do Instituto dos Advogados Brasileiros 

(IAB) discutirá e votará, nesta quinta-feira, às 18h, o 
parecer da Comissão de Direito Penal sobre o pacote 
anticrime do ministro Sergio Moro *** Isabella Galli 
é a nova responsável pelos negócios da multinacional 
norte-americana Avery Dennison no Brasil. Ronaldo 
Mello, que esteve à frente da companhia no país, se 
concentrará na vice-presidência da América Latina *** 
Em comemoração ao mês da mulher, o Shopping Jardim 
Guadalupe recebe, neste sábado, das 14h30 às 18h, o 
bate-papo “Menos Flores, Mais Respeito” *** Também 
no sábado, das 17 às 20h, na Casa das Rosas (Av. Pau-
lista, 37, Bela Vista, São Paulo-SP), ocorrerá o lança-
mento do livro Direito e Teatro – Diálogos entre Textos 
Teatrais e Temas Jurídicos (Editora Direito & Humano/
Giostri), do jurista João Ibaixe Jr.e do diretor teatral e 
publicitário Tadeu Menezes *** O Instituto Brasileiro de 
Governança Corporativa (IBGC) desenvolveu um guia 
para apoiar startups e scale-ups – empresas de rápido 
crescimento, com estrutura organizacional não-tradi-
cional – na adoção de práticas de governança e gestão. 
Disponível em conhecimento.ibgc.org.br/Paginas/Publi-
cacao.aspx?PubId=24050 *** Até 7 de abril, o Shopping 
Grande Rio recebe um circuito itinerante do Time Brasil, 
ligado ao Comitê Olímpico brasileiro *** Nesta sexta-
feira, o presidente do Sindicato das Empresas de Cont-
abilidade do Rio (Sescon-RJ), Renato Mansur, comanda 
a solenidade de posse da nova diretoria da entidade para 
a gestão 2019 e 2020, que acontece no auditório do Sind-
cont-Rio, no Centro *** Terrence Lyons, CEO da startup 
TSC, estará na Casa Firjan nesta quinta-feira, das 19h 
às 21h30, em uma palestra sobre o poder da inteligência 
artificial e outras ferramentas. Inscrições: bit.ly/Casa-
Firjan-palestra-Inteligência-Artificial

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.

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.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 02 /2019

(Retifica Concorrência Pública nº 03/2018)
OBJETO: A execução das obras complementares de saneamento e recu-
peração de pavimentação no Bairro Jardim Queimados - Queimados – RJ.
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 7704/2017/04. RETIRADA DO EDITAL: 
www.queimados.rj.gov.br ou na Prefeitura, Rua Hortência, 254 – Centro, 
das 09:00 às 12:00 horas e 14:00 às 16:00 horas, mediante a entrega de 
( uma ) RESMA DE PAPAEL A4, CD – ROM ou DVD – ROM e carimbo do 
CNPJ da Empresa. DATA / HORA: 14/05/2019 as 10:00 horas.

Tatiane Galvão Lucas
Presidente

EDITAL ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO CEPPES 
De acordo com o artigo 11º dos Estatutos do Centro de Educação Popular 
e Pesquisas Econômicas e Sociais (CEPPES), a Diretoria convoca os 
sócios para Assembleia Geral Extraordinária a realizar-se a 13 de abril 
de 2019 (sábado), às 15 horas, no Instituto Superior de Educação do Rio 
de Janeiro (ISERJ), à Rua Mariz e Barros, 273, Tijuca, Rio de Janeiro, 
RJ. Pauta: 1) Alterações estatutárias e deliberação sobre estatuto 
consolidado; 2) Deliberação sobre as contas da Diretoria; 3) Assuntos 
gerais. Rio de Janeiro,  27 de março de 2019.

Antonio Cícero Cassiano Sousa - Presidente

Tributar dividendos e reduzir impostos
Proposta 
defendida pelo 
ministro Paulo 
Gudes no Senado

A redução de tributos so-
bre empresas, em troca da co-
brança de Imposto de Renda 
sobre dividendos faz parte da 
proposta que a equipe eco-
nômica estuda como forma 
de aumentar a competitivi-
dade do Brasil no exterior 
sem piorar a distribuição de 
renda. Ela foi apresentada 
pelo ministro da Economia, 
Paulo Guedes. em audiência 
pública, nesta quarta-feira, na 
Comissão de Assuntos Eco-
nômicos (CAE) do Senado.

“Se o mundo todo come-
ça a reduzir impostos sobre 
empresas, como você conse-
gue reduzir sem piorar a dis-
tribuição de renda? Se pode 
abrir uma empresa a 20% 
de imposto lá, e aqui a 34%, 
quem sabe podemos reduzir a 

20% aqui, mas pega imposto 
sobre dividendo e sobe? Tem 
que fazer uma compensação. 
Estamos dizendo o seguinte: 
vamos baixar de empresas, 
mas aumentar em dividendo. 
Isso que está sendo estuda-
do”, declarou o ministro.

Atualmente, as empresas 
brasileiras que lucram mais 
de R$ 20 mil por mês pagam 
25% de Imposto de Renda 
Pessoa Jurídica (IRPJ) e 9% 
Contribuição Social sobre o 
Lucro Líquido (CSLL), to-
talizando 34%. Em compen-
sação, desde 1995, o Brasil 
não cobra Imposto de Renda 
sobre dividendos (parcela do 
lucro distribuída aos acio-
nistas de uma empresa), na 
contramão da prática inter-
nacional.

Segundo o ministro da 
Economia, a carga tributária 
do Brasil é alta. De acordo 
com Guedes, se os tributos 
fossem mais baixos para 
toda a sociedade, o governo 
não precisaria ter concedido 
subsídios e desonerações a 
setores específicos da econo-
mia nos últimos anos. Para 

Paulo Gudes: ‘Vamos baixar de empresas,  
mas aumentar em dividendo’

Valter Campanato/ABr

ele, tais políticas beneficiam 
apenas setores com capaci-
dade de pressão, enquanto 
empresas sem conexões po-
líticas quebram por não con-
seguirem articular-se.

Seguro rural

Sobre a intenção de o go-
verno reduzir os subsídios à 
agropecuária e aumentar as 
operações de seguro rural, 
Guedes respondeu que nunca 

defendeu o fim de subsídios 
a um segmento específico 
da economia, mas a redução 
generalizada para todos os 
setores.

“Fui eu mesmo que de-
terminei uma compensação 
ao setor agrícola depois que 
retiramos a tarifa antidum-
ping do leite em pó importa-
do, depois que os produtores 
brasileiros reclamaram”, re-
bateu. Mais seguro rural na 
página 5. 

Governo quer mercado no 
lugar do Estado Eletrobras

A capitalização da Ele-
trobras foi defendida pelo 
ministro de Minas e Ener-
gia, almirante Bento Albu-
querque, ao participara nesta 
quarta-feira de reunião da 
Comissão de Minas e Ener-
gia da Câmara. Ele entende 
que assim o Estado reduziria 
a sua cota de ações da em-
presa, aumentando a parcela 
da iniciativa privada.

Albuquerque disse que 
a estatal, maior empresa de 
energia elétrica da Améri-
ca Latina, acumulou pre-
juízos de R$ 22,4 bilhões 
entre 2012 e 2017 e que 
“não se verificam condições 
para contribuir de maneira 
sustentável para a expan-
são energética do país”. A 
meta do governo, segundo 
o ministro, é “reposicionar a 
Eletrobras como investidor 
importante na expansão do 
setor elétrico” sem utilizar 

recursos da União.
No ano passado, o então 

presidente Michel Temer 
tentou avançar com a ca-
pitalização da estatal e en-
caminhou um projeto para 
o Congresso. O projeto de 
Temer previa que a priva-
tização da empresa se daria 
por um processo de capita-
lização, até que as ações da 
União fossem pulverizadas, 
tornando-a sócia minoritá-
ria da empresa, com menos 
de 50%. Com isso, a Ele-
trobras passaria a ter capital 
majoritariamente privado. 
O governo do emedebista, 
no entanto, não foi capaz de 
fazer a matéria avançar no 
Legislativo. O ministro ne-
gou qualquer orientação do 
presidente Jair Bolsonaro a 
respeito da privatização da 
Eletrobras. Albuquerque dis-
se que o destino da estatal 
não compete a ele.

Moro pode desistir de projeto anticrime sem trecho anticorrupção
Para o ministro da Justiça 

e Segurança Pública, Sergio 
Moro, seria melhor desistir 
do projeto de lei anticrime, 
que foi enviado pelo gover-
no ao Congresso, do que re-
tirar a parte da proposta que 
trata da corrupção, em nome 
de uma votação mais rápida. 
“Nenhum deputado ou depu-
tada me solicitou a retirada 
das provisões da corrupção 
do projeto. Eu – particular-
mente, se houvesse uma so-
licitação dessa espécie – ja-
mais concordaria. Acho que 
os três temas estão relacio-

nados, aí eu preferiria tirar o 
projeto. Eu acho que, enfim, 
é preciso dar uma resposta 
aos anseios da sociedade em 
relação a esses três proble-
mas em conjunto”, ressaltou 
ao  participar nesta quarta-
feira de audiência pública na 
Comissão de Constituição e 
Justiça (CCJ) do Senado.

O projeto de lei anticrime 
prevê mudanças em 14 leis, 
entre elas, o Código Penal, 
Lei de Execução Penal, Lei 
de Crimes Hediondos e Có-
digo Eleitoral. A intenção, 
segundo o Ministério da 

Justiça e Segurança Públi-
ca, é combater a corrupção, 
crimes violentos e facções 
criminosas. A proposta foi 
apresentada ao Congresso 
Nacional no mês passado.

Na audiência, Moro se po-
sicionou favorável à redução 
na maioridade penal, “em 
alguns casos”, mas ressaltou 
que a questão não está sendo 
discutida no âmbito do Minis-
tério da Justiça. “Eu acho que, 
para crimes graves, poder-se-
ia reduzir a idade para 16 anos 
ou se poderia pensar, como al-
ternativa, em ampliar o perío-

do de internação na legislação 
ordinária atual”, explicou.

Sobre o decreto do presi-
dente Jair Bolsonaro que trata 
do porte de armas, Moro lem-
brou que o presidente havia 
prometido na campanha elei-
toral flexibilizar o Estatuto do 
Desarmamento, e cumpriu. 
“Houve uma flexibilização, 
por decreto, bastante pondera-
da. Tanto, que isso levou a crí-
ticas tanto daqueles que eram 
favoráveis a uma flexibiliza-
ção maior como daqueles que 
eram contrários a qualquer 
flexibilização”, afirmou.

Europa condena 
plásticos

No esforço de combater o 
lixo nos oceanos, rios e lagos, 
assim como a poluição como 
um todo, o Parlamento Eu-
ropeu aprovou nesta quarta-
feira a proibição do consumo 
de uma série produtos plásti-
cos nos países que formam o 
bloco. A lista tem dez itens e 
inclui cotonetes, pratos, canu-
dos, copos, recipientes para 
alimentos e bebidas. A proi-
bição passa a valer a partir de 
2021.

Solução para 
médicos cubanos

O ministro da Saúde, Luiz 
Henrique Mandetta, disse  
que a pasta pretende regula-
rizar a situação de cerca de 
2 mil médicos cubanos que 
permaneceram no Brasil após 
o rompimento do governo de 
Cuba com o Programa Mais 
Médicos. “Estão numa con-
dição de exilados”, destacou.

Em audiência pública na 
Comissão de Assuntos Sociais 

do Senado, Mandetta explicou 
que a ação integra uma pro-
posta, ainda em elaboração, de 
reformulação do Mais Médi-
cos. A previsão, segundo ele, 
é que o pacote seja enviado ao 
Congresso Nacional em abril.

Vale: R$ 5 mi para 
danos morais  

O Ministério Público do 
Trabalho (MPT) moveu uma 
ação onde pede que a Vale seja 
obrigada a desembolsar, a títu-
lo de indenização por danos 
morais, no mínimo R$ 5 mi-
lhões para cada uma das famí-
lias de mortos na tragédia de 
Brumadinho (MG). Conforme 
o pleito apresentado, cada pa-
rente - cônjuge, pais, filhos e 
irmãos - teria direito a receber 
pelo menos R$1 milhão.Em 
audiências judiciais, a Vale 
tinha apresentado uma oferta 
com quantias bem inferiores: 
R$300 mil para cônjuge, R$ 
300 mil para cada um dos fi-
lhos, R$ 150 mil para cada um 
dos pais e R$ 75 mil para cada 
um dos irmãos. Essa proposta 
da mineradora foi recusada
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MGN INFORMÁTICA S/A 
CNPJ  30.035.836/0001-92

ATIVO 2018 (R$) 2017 (R$)
Circulante 5.181.040,11 4.901.465,15
    Disponível 688.990,91 615.124,53
    Valores a Receber 677.726,90 913.628,61
    Outros Créditos 3.809.393,48 3.366.609,18
    Aplicação de Recursos do Exercício Seguinte  4.928,82 6.102,83
Não Circulante 242.631,94 299.156,63
    Investimentos 2.757,99 2.757,99
    Imobilizado 237.359,69 290.464,06
    Intangíveis 2.514,26 5.934,58
Total do Ativo 5.423.672,05 5.200.621,78

Balanços Patrimoniais 31 de Dezembro de 2018 Demonstração do Resultado em 31 de Dezembro de 2018PASSIVO 2018 (R$) 2017 (R$)
 Circulante 2.172.768,70 2.120.160,67
   Fornecedores 245.885,83 327.472,58
   Empréstimos e Financiamentos 939.300,62 1.053.176,43
   Provisões 226.571,47 206.800,84
   Obrigações Fiscais e Sociais 310.663,99 211.524,62
   Outras Obrigações 450.346,79 321.186,20
 Não Circulante 1.758.900,37 1.441.869,73
    Exigível a Longo Prazo 1.758.900,37 1.441.869,73
 Patrimônio Líquido 1.492.002,98 1.638.591,38
    Capital Social 1.350.000,00 1.350.000,00
    Reservas de Lucros 142.002,98 288.591,38
 Total do Passivo 5.423.672,05 5.200.621,78

2018 (R$) 2017 (R$)
 Receitas Operacionais Brutas 11.231.178,71 10.836.515,37
 Deduções Receita Operacional Bruta (784.429,04) (637.606,93)
 Custos Operacionais (7.278.425,52) (7.359.892,17)
 Receitas Operacionais Líquidas 3.168.324,15 2.839.016,27
 Despesas Operacionais (3.033.778,60) (2.707.458,96)
 Resultado Operacional 134.545,55 131.557,31
 Receitas/Despesas não Operacionais (191.772,50) (137.158,95)
 Lucro Líquido Antes CSLL/IRPJ (57.226,95) (5.601,64)
   Provisão p/Contribuição Social (26.830,97) (57.770,56)
   Provisão p/o Imposto de Renda (62.530,48) (154.473,79)
 Lucro Líquido do Exercício (146.588,40) (217.845,99)Edson Roberto Maculan - Diretor Presidente - CPF 048.264.267-04; Celso de Souza Silva - Téc. Contabilidade CRC-RJ 049220/O-1 - CPF 627.390.187-20

COIPAR PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ 22.824.327/0001-10

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DIRETORIA ESTATUTÁRIA CONTADORA

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 (Em milhares de reais)

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO

 DE 2018 E 2017 (Em milhares de reais)
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PARA OS 

EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS PARA OS EXERCÍCIOS
 FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017

(Em milhares de reais)

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017

(Em milhares de reais)
Senhores Acionistas, nos termos das disposições legais e estatutárias, subtemos à apreciação dos senhores as demonstrações contábeis

 referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2018 e 2017. 
Rio de Janeiro, 19 de março de 2019. 

A Administração.

ATIVO 2018 2017
Circulante 51 255
Caixa e equivalentes de caixa 34 239
Impostos a recuperar 17 16

Não Circulante 29.808 24.429
Investimento 29.808 24.429

TOTAL DO ATIVO 29.859 24.684

PASSIVO 2018 2017
Circulante 1.229 1
Obrigações fiscais e sociais - 1
Dividendos a pagar 1.229 -

Patrimônio Líquido 28.630 24.683
Capital social 1.461 1.461
Reserva de capital 24.482 23.437
Resultado de operações com acionistas não controladores 2.687 2.687
Prejuízos acumulados - (2.902)

TOTAL DO PASSIVO 29.859 24.684

2018 2017
Gerais e administrativas (208) (172)
Resultado de equivalência patrimonial 5.379 3.065
Lucro antes do resultado financeiro 5.171 2.893
Resultado financeiro 5 26
Lucro do exercício 5.176 2.919

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

2018 2017
Lucro do exercício 5.176 2.919
Resultado equivalência patrimonial (5.379) (3.065)

Resultado ajustado (203) (146)
(Aumento) redução de ativos e aumento (redução)
 de passivos
Impostos a recuperar (1) (6)
Obrigações fiscais e sociais (1)

Caixa líquido proveniente das atividades operacionais (205) (152)
Aumento (Redução) em caixa e equivalentes de caixa (205) (152)
no início do exercício 239 391
no final do exercício 34 239

(205) (152)

(

Capital  
Social

Reser-
vas de 

Capital

Lucro 
(Prejuízos) 
Acumula-

dos

Resultado de 
operações com 
acionistas não 
controladores

Total do 
patri-

mônio 
líquido

Saldo em 31/12/2016 1.461 23.437 (5.821) 2.687 21.764
Lucro do exercício - - 2.919 - 2.919
Saldo em 31/12/2017 1.461 23.437 (2.902) 2.687 24.683
Lucro do 
 exercício - - 5.176 - 5.176
Reserval legal - 259 (259) - -
Dividendos obrigatórios - - (1.229) - (1.229)
Reserva de lucros - 786 (786) - -
Saldo em 31/12/2018 1.461 24.482 - 2.687 28.630

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

1. Contexto Operacional. A COIPAR PARTICIPAÇÕES S.A. é uma sociedade 
anônima de capital fechado que tem por objeto social a participação societária na 
COI PARTICIPAÇÕES S.A.. 2. Apresentação das demonstrações contábeis: 
As demonstrações contábeis da Sociedade para os exercícios findos em 31 
de dezembro de 2018 e 2017 são apresentadas em milhares de reais, exceto 
quando mencionado de outra forma, e foram preparadas de acordo com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil, com base nas disposições contidas na 
Lei das Sociedades por Ações - Lei 6.404/76, alterada pelas Leis 11.638/07 
e nº 11 .941/09, nos pronunciamentos, nas orientações e nas interpretações 
emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”).

Natalina Marta Silva e Souza
MG-068647/O-9 T-RJ

Monica Radler de Aquino Schaum - Diretora 
Mauro Zukin - Diretor

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Depósito Público,  
Força Aérea e outros

Os leilões que 
estão com suas 
datas marcadas 
para acontecer 
já estão no wes-
bite do leiloeiro 
João Emílio de 
Oliveira Filho, 
que traz em sua 
bagagem vasta 
experiência com 
grandes empre-
sas. Vários bens 
que estão no De-
pósito Público do Rio de Janeiro serão vendidos de forma 
online e presencial nesta quinta-feira (28) às 11h no website 
www.joaoemilio.com.br e no auditório do leiloeiro, loca-
lizado na Estrada dos Bandeirantes, 10.639 – Recreio dos 
Bandeirantes, (RJ).

Serão 125 lotes oferecidos, que já estão recebendo os lan-
ces online ou fax de quem quer fazer um bom negócio, com-
petindo com os que preferem estar pessoalmente assistindo 
o leiloeiro bater seu martelo – é a emoção do lance, que de 
perto ou de longe, fará alguém vibrar, mesmo que os veí-
culos, motos, sucatas de veículos e de motos não possuam 
documentos e que nas arrematações destes, todas as ações 
para sua regularização e legalização será por conta e risco 
exclusivamente do arrematante e os bens serão vendidos no 
estado de conservação em que se encontram, sem garantia.

Outros bens serão oferecidos em lotes de peça única ou 
de grupo de peças, como equipamentos de informática, uti-
lidades domésticas, móveis de quartos, cozinhas, salas, apa-
relhos diversos. Pode-se montar uma casa completa, com 
tudo que é necessário para funcionar com conforto, além de 
outros objetos que necessitam de restauro ou conserto de sua 
engrenagem interna.

Além do Depósito Público, a Força Aérea Brasileira tem 
diversos itens para serem apregoados nesta sexta-feira (29) 
às 10h por João Emílio. Serão vendidos de forma online e 
presencial diversos veículos, alguns ônibus, vans, utilitários 
entre outros. Fazer o cadastramento é necessário para quem 
quer concorrer com lances válidos nestes leilões ou em ou-
tros que já estão agendados. Informações detalhadas no we-
bsite ou no escritório do leiloeiro, citados acima.

Arte, estilo e modernidade 
A exposição 

aguardada já foi 
marcada pela 
leiloeira Mar-
cella Cals, que 
separou a ex-
posição das pe-
ças da próxima 
quarta-feira até 
domingo (3 a 7) 
para seu leilão 
de segunda-feira 
(8) que tem a 
grande coleção de Helios Seelinger, com destaques para as 

obras em óleo sobre tela Ulysses, O Amor – Luta dos Ideais 
e Carrapato del Rei entre outras.

A coleção é o foco deste pregão, que tem mais artistas 
consagrados, que poderão ser vistos em breve no website 
www.marcellacalsleiloeira.com.br, que está sendo atualiza-
do. Informações já podem ser obtidas em seu escritório, que 
divide com sua famosa mãe Soraia Cals – que organiza o 
catálogo de forma primorosa, como sempre fez em toda sua 
carreira de editora e organizadora de leilões na Rua Marquês 
de São Vicente, 22, sala 301, Gávea (RJ).

Oportunidade após leilão
A l g u n s 

leiloeiros es-
tão aderindo 
à ideia de 
oferecer lotes 
que não foram 
vendidos nas 
datas oficiais 
afixadas para 
os leilões. 
São objetos 
que podem 
receber ofer-
tas diferentes 
para serem 
negociadas com seus donos – uma forma de poder beneficiar 
os dois lados. Os leiloeiros Raul Barbosa e Cristina Goston 
colocam em seus wesbites os lotes que podem receber novas 
ofertas, sendo uma segunda chance para quem quer ter um 
objeto de arte ou completar sua coleção. As informações es-
tão em seus websites, o www.cristinagoston.com.br e http://
raulbarbosa.lel.br

Leiloeiros no Rio de Janeiro
www.alanleiloeiro.lel.br, www.albertolopesleiloeiro.com.br, 

www.alexandroleiloeiro.com.br, www.alexandrecostaleiloes.
com.br, www.anamelloleiloeira.com.br, www.andreadiniz.com.
br, www.andrealeiloeira.lel.br, www.antonioferreira.lel.br, www.
brameleiloes.com.br, www.brbid.com, www.carlucioleite.com.
br, www.centurysarteeleiloes.com.br, www.conradoleiloeiro.com.
br, www.cristinagoston.com.br, www.dennisleiloeiro.com.br, 
www.depaulaonline.com.br, www.edgarcarvalholeiloeiro.com.br 
, www.ernanileiloeiro.com.br, www.evandrocarneiroleiloes.com, 
www.fabianoayuppleiloeiro.com.br, www.fabioleiloes.com.br, 
www.fernandopretoleiloeiro.com.br, www.gustavoleiloeiro.lel.br, 
www.robertohaddad.com.br, www.jfleiloeira.com.br, www.joao-
emilio.com.br, www.rymerleiloes.com.br, www.lilileiloeira.com.
br, www.levyleiloeiro.com.br, www.luizsergiopereira.lel.br, www.
machadoleiloes.com.br, www.maiconleiloeiro.com.br, www.
marcellacalsleiloeira.com.br, www.marciopinho.com.br, www.
marcoscostaleiloeiro.com, www.marioricart.lel.br, www.mozar-
tleiloeiro.com.br, www.murilochaves.com.br, www.nelsonleilo-
eiro.com.br, www.niltondanni.lel.br, www.paivaribeiroleiloes.
com.br, www.portellaleiloes.com.br, http://paulobotelholeiloeiro.
lel.br, www.paulocade.com.br, www.pedroalmeidaleiloeiro.com.
br, http://raulbarbosa.lel.br, www.rjleiloes.com.br, www.rodrigo-
adrianoleiloes.com.br, www.rodrigocostaleiloeiro.com.br , www.
rioleiloes.com.br, www.rogeriomenezes.com.br, www.schulmann-
leiloes.com.br, www.sergiorepresasleiloes.com.br, http://leiloeira-
silvani.com.br, www.sold.com.br, www.superbid.net, www.tava-
resleiloes.com.br, linkedin.com/in/thais-alexandre-388514123 , 
www.thaisqueirozleiloeira.com.br, www.valdirteixeiraleiloeiro.
com.br, www.valmirmatos.lel.br, www.leiloesjudiciais.com.br, 
www.zukerman.com.br

Minibus Fiat com João Emílio

Ulysses no pregão de Marcella Cals

Gravura japonesa, século XIX, com Cristina Goston

Quatro em cada 10 MPEs 
mantêm intenção de 
investir em três meses

Micro e pequenos empre-
sários (MPEs) do varejo e ser-
viços continuam com apetite 
para realizar investimentos 
em 2019, conforme aponta 
dados da Confederação Na-
cional de Dirigentes Lojistas 
(CNDL) e do Serviço de Pro-
teção ao Crédito (SPC Brasil). 
Assim como em janeiro, os 
indicadores de fevereiro reve-
lam que 41% desses empre-
sários pretendem investir em 
seus negócios nos próximos 
três meses, um aumento de 
8% em relação ao mesmo mês 
em 2018. Entretanto, 38% não 
planejam fazer qualquer tipo 
de movimento nesse sentido 
e 21% ainda não sabem se o 
farão.

O indicador que mede a 
propensão de investimento 
das MPEs passou de 40,7 
pontos em fevereiro de 2018 
para 49,0 pontos em feverei-
ro de 2019, uma alta de 20% 
na comparação anual. Pela 
metodologia, quanto mais 
próximo de 100, maior a pro-
pensão para o investimento. 
Quanto mais próximo de 
zero, menor a propensão.

Entre os empresários que 
devem investir, 55% objeti-
vam o aumento das vendas, 
30% buscam atender ao au-
mento da demanda e 26% 
pretendem adaptar sua em-
presa às novas tecnologias. 
A principal finalidade para 
esses recursos será a compra 
de equipamentos (37%). Em 
seguida, 25% buscam refor-
mar a empresa e 19% ampliar 
seus estoques. Questionados 
sobre a origem dos recur-
sos para investimento, 52% 
mencionam o capital próprio 
mantido na forma de pou-
pança; 15% o capital próprio 
oriundo da venda de algum 
bem e 23% os empréstimos 
em bancos e financeiras.

A propensão dos micro e 
pequenos empresários em 
tomar crédito teve um leve 
recuo de 5% em relação a ja-
neiro de 2019. Em fevereiro, 
o indicador que mede a de-
manda por crédito registrou 
24,0 pontos contra 25,1 do 
mês anterior; e 20,0 pontos 
em fevereiro de 2018, o que 
significa um avanço de 20% 
em relação ao ano passado.

O empréstimo encabeça 
a lista de modalidades que 
devem ser contratadas, com 

52% das menções. Em se-
gundo lugar vem o financia-
mento (30%) e em terceiro 
o cartão de crédito empre-
sarial (10%). As finalidades 
do crédito são o capital de 
giro (36%); a ampliação do 
negócio (30%) e a compra 
de equipamentos (29%). O 
levantamento apontou ainda 
que 32% consideram o pro-
cesso de contratação de cré-
dito difícil ou muito difícil, 
enquanto que 23% acham fá-
cil ou muito fácil e 15% não 
consideram nem fácil e nem 
difícil.

Entre os que não preten-
dem contratar crédito, 45% 
alegaram que conseguem 
manter o negócio com re-
cursos próprios, 37,1% men-
cionaram que no momento a 
empresa não tem necessida-
de e 23% consideram as ta-
xas de juros elevadas.

Questionados sobre os en-
traves para contrair crédito, 
62% dos que consideram a 
contratação difícil apontam 
como principais problemas 
a burocracia e as exigências 
dos bancos. Para 43%, os 
juros altos são um grande 
impeditivo. Já entre os que 
consideram fácil a obtenção 
de crédito, 54% citam o bom 
relacionamento com as insti-
tuições financeiras. Já 31% 
mencionam o fato de ter as 
contas em dia e 20% apon-
tam o tempo de existência da 
empresa como item impor-
tante. Outros 19% dizem que 
a documentação da empresa 
em ordem facilita o proces-
so. O crédito mais difícil 
de ser contratado são o em-
préstimo do Bndes (25%) e 
empréstimo em instituições 
financeiras (16%).

“A diferença de nível en-
tre o Indicador de Demanda 
por Crédito e a Propensão 
para o Investimento sugere 
que muitas das melhorias 
dos negócios são feitas com 
recursos próprios”,, destaca 
o presidente do SPC Bra-
sil, Roque Pellizzaro Junior. 
“Este cenário se forma em 
decorrência das taxas de 
juros, ainda elevadas, e do 
desconhecimento das MPES 
quanto às modalidades exis-
tentes no mercado com con-
dições e taxas menores para 
este segmento”, acrescenta o 
presidente do SPC Brasil.
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ESHO - EMPRESA DE SERVIÇOS HOSPITALARES S.A.
CNPJ/MF nº 29.435.005/0001-29

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Senhores Acionistas, nos termos das disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação dos senhores as demonstrações contábeis referentes

 ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018. 
Duque de Caxias, 07 de março de 2019. 

A Administração.
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 (Em milhares de reais)

ATIVO 31/12/2018 31/12/2017
Ativo Circulante 472.546 419.246
Caixa e equivalentes de caixa 30.459 18.627
Contas a receber 365.264 329.426
Estoques 42.195 43.232
Créditos tributários 9.878 9.299
Dividendos a receber 8.647 631
Adiantamento a fornecedores e funcionários 7.259 7.280
Outros créditos 8.844 10.751
Ativo não circulante 4.428.407 3.992.248
Créditos tributários 974 974
Depósitos judiciais 10.942 7.163
Outros créditos 49.243 53.523
Investimentos 2.684.419 2.361.110
Imobilizado 1.271.299 1.146.188
Intangível 411.530 423.290
Total do ativo 4.900.953 4.411.494

PASSIVO 31/12/2018 31/12/2017
Passivo circulante 388.008 277.782
Obrigações com pessoal 95.471 83.388
Fornecedores 142.072 110.640
Tributos 48.825 37.700
Empréstimos e financiamentos 757 1.068
Investimentos a liquidar 28.372 10.805
Dividendos/JCP a pagar 51.751 13.675
Outros débitos 20.760 20.506
Passivo não circulante 171.554 114.908
IRPJ e CSLL diferidos 8.336 23.049
Empréstimos e financiamentos 70.000 453
Provisão para riscos tributários, trabalhistas e cíveis 58.734 48.382
Investimentos a liquidar 30.825 41.674
Outros débitos 3.659 1.350
Patrimônio líquido e adiantamento 
para futuro aumento de capital 4.341.391 4.018.804
Capital social 4.007.873 3.600.373
Reservas de capital 382 382
Reservas de lucros 161.522 63.475
Ações em tesouraria (1.887) (1.887)
Ajuste de avaliação patrimonial (42.849) (26.539)
Adiantamento para futuro aumento de capital 216.350 383.000
Total do passivo 4.900.953 4.411.494

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017

(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
Reserva de lucros

Ajuste de 
avaliação 

patrimonial

Total do 
patri-

mônio 
líquido

Adiantamento 
para futuro 

aumento de 
capital

Capital 
social

Reserva  
de 

capital
Reser-

va legal

Reserva  
de lucros 

retidos
Ações em 
tesouraria

Lucros  
acumu-

lados Total
Saldo em 31 de dezembro de 2016 3.438.173 382 5.245 16.693 (1.887) (18.402) - 3.440.204 15.600 3.455.804
Recursos para aumento de capital - - - - - - - - 529.600 529.600
Aumento de capital social 162.200 - - - - - - 162.200 (162.200) -
Perda por variação na participação em controladas - - - - - (6.406) - (6.406) - (6.406)
Perda na aquisição de participação de não controladores                 - - - - - (1.731) - (1.731) - (1.731)
Lucro líquido do exercício - - - - - - 54.475 54.475 - 54.475
Constituição de reserva legal - - 2.724 - - - (2.724) - - -
Constituição de reserva de lucros retidos - - - 38.813 - - (38.813) - - -
Dividendos mínimos obrigatórios - - - - - - (12.938) (12.938) - (12.938)
Saldo em 31 de dezembro de 2017 3.600.373 382 7.969 55.506 (1.887) (26.539) - 3.635.804 383.000 4.018.804
Recursos para aumento de capital - - - - - - - - 240.850 240.850
Aumento de capital social 407.500 - - - - - - 407.500 (407.500) -
Perda por variação na participação em controladas - - - - - (3.331) - (3.331) - (3.331)
Perda na aquisição de participação de não controladores                 - - - - - (12.979) - (12.979) - (12.979)
Lucro líquido do exercício - - - - - - 158.047 158.047 - 158.047
Constituição de reserva legal - - 7.902 - - - (7.902) - - -
Constituição de reserva de lucros retidos - - - 90.145 - - (90.145) - - -
Dividendos mínimos obrigatórios - - - - - - (37.536) (37.536) - (37.536)
Dividendos adicionais propostos - - - - - - (22.464) (22.464) - (22.464)
Saldo em 31 de dezembro de 2018 4.007.873 382 15.871 145.651 (1.887) (42.849) - 4.125.041 216.350 4.341.391

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

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017

(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
31/12/2018 31/12/2017

Receita líquida 2.520.620 2.334.140
Custo dos serviços prestados (2.428.365) (2.219.203)
Lucro bruto 92.255 114.937
Despesas administrativas (38.853) (22.734)
Resultado de equivalência patrimonial 153.845 119.830
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas (65.950) (100.314)
Resultado financeiro, líquido 2.038 (28.785)
Resultado antes dos tributos sobre o lucro 143.335 82.934
Imposto de renda e contribuição social 14.712 (28.459)
Lucro líquido do exercício 158.047 54.475
Lucro básico e diluído por ação (R$) 0,0393 0,0150

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

PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

Fluxo de caixa das atividades operacionais 31/12/2018 31/12/2017
Lucro antes do imposto de renda e contribuição social 143.335 82.934
Ajustes para reconciliar o lucro do exercício ao 
caixa e equivalentes de caixa gerados (aplicados) 
pelas atividades operacionais
Depreciação e amortização 97.351 90.395
Provisão para perdas sobre contas a receber (715) 282
Perdas sobre contas a receber 73.786 80.976
Resultado de equivalência patrimonial (153.845) (119.830)
Provisão para riscos tributários, trabalhistas e cíveis 10.352 (144)
Provisão para perdas sobre outros créditos 7.891 -
Resultado na alienação de investimento 5.504 -
Impairment e baixas de intangível 12.539 37.305
Juros apropriados 2.262 34.259
Outros 2.895 2.115

201.355 208.292
Variações nos ativos e passivos
Contas a receber (108.909) (95.687)
Estoques (10.386) (1.958)
Créditos tributários (2.767) 9.194
Adiantamento a fornecedores e funcionários 21 (2.293)
Outros créditos (5.484) (7.377)
Obrigações com pessoal 12.083 4.507
Fornecedores 31.432 13.906
Tributos 11.125 (13.546)
Investimentos a liquidar (1.617) 9.142
IR e CSLL pagos (6.812) (214)
Outros débitos 2.670 8.487
Caixa líquido gerado nas atividades operacionais 122.711 132.453
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Adição de investimentos, líquido do caixa
de empresas adquiridas (165.347) (96.810)
Adição de ativo imobilizado (200.162) (115.761)
Adição de ativo intangível (15.875) (4.966)
Dividendos recebidos 16.156 103.618
Aumento de capital em controladas (40.550) (18.845)
Caixa líquido aplicado nas atividades
de investimento (405.778) (132.764)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Adiantamento para futuro aumento de capital 240.850 529.600
Empréstimos e financiamentos captados 70.000 -
Empréstimos e financiamentos pagos (3.026) (537.593)
Dividendos/JCP pagos (12.925) -
Caixa líquido gerado (aplicado) nas atividades
de financiamento 294.899 (7.993)
Aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa 11.832 (8.304)
Saldos do caixa e equivalentes de caixa
Início do exercício 18.627 26.931
Final do exercício 30.459 18.627
Aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa 11.832 (8.304)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

1. Contexto Operacional. A ESHO - Empresa de Serviços Hospitalares S.A. 
(“ESHO” ou “Sociedade”) tem sede na rua Ana Neri, 190, na cidade de Duque 
de Caxias, no estado do Rio de Janeiro, e tem por finalidade a prestação de 
serviços médico-hospitalares, consultoria técnica e administrativa a empresas 
ligadas ao segmento de saúde, participação no capital de outras empresas e 
exercer atividades imobiliárias.
2. Apresentação das demonstrações contábeis. As demonstrações contábeis 
da Sociedade para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 são 

apresentados em milhares de reais, exceto quando mencionado de outra forma, 
e foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, 
com base nas disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações – Lei nº 
6.404/76, alterada pelas Leis nº 11.638/07 e nº 11.941/09, nos pronunciamentos, 
nas orientações e nas interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos 
Contábeis (“CPC”), quando referendadas pela Agência Nacional de Saúde 
Suplementar (“ANS”), em conformidade com as práticas e políticas contábeis 
da controladora da Sociedade, Amil Assistência Médica Internacional S.A.

DIRETORIA ESTATUTÁRIA
Diretor Financeiro: Ricardo Hajime Yoshio Watanabe

Diretor Médico: Mauro Medeiros Borges

CONTADOR
Maria Lucia Guilherme de Brito

CRC/RJ 088.050/O
As demonstrações contábeis foram auditadas pela Grant Thornton Auditores Independentes e encontram-se à disposição dos Acionistas na sede da Companhia.

A Telemedicina chegou para transformar
No mundo atual esta-

mos vivendo a ultramu-
dança nas formas de in-
teração social – o contato 
virtual, através das mídias 
digitais. Seria impossível 
que essas mudanças,com 
o paralelismo de novas 
tecnologias,não envolves-
sem de forma intensa as 
áreas médicas. É importan-
te salientar que a medicina 
não é uma ciência,mas um 
conjunto de ciências. Desta 
forma, todas as ciências têm 
na medicina uma gigantes-
ca empatia.Perfeita para a 
adesão de novas tecnolo-
gias e formas de comunica-
ção ou ambas associadas. A 
Telemedicina é isso.

A Telemedicina é um 
conjunto de serviços médi-
cos à distância - consultas, 
resultados de exame, orien-
tações, aconselhamentos e 
até mesmo procedimentos 
médico-cirúrgicos feitos 
ou orientados à distância. 
Possibilidades fantásticas 
já existem enovas estão 
em desenvolvimento, não 
antes de causar surpre-
sas e multilateralismo de 
opiniões,como tudo queé 
inovador. É importante ob-
servar que os conselhos de 
medicina já estudam a ma-
téria há tempos. No Brasil e 
no mundo já existem inova-
dores e audaciosos serviços 
de telemedicina sob várias 
formas ou nomes.

Eu, particularmente, te-

nho carinho pela expressão 
“cuidado digital”,ela denota 
a razão da medicina que é 
cuidar. As expressões “Te-
lemedicina” ou “atendi-
mento médico virtual” me 
causam a impressão de algo 
impessoal, algo que pode 
ser facilmente realizado 
por uma Unidade de Res-
posta Audível (URA), me 
encanta a certeza quehá do 
outro lado de uma tela, por 
exemplo, pessoas cuidando 
de pessoas. Neste novo uni-
verso de serviços, eu gosto 
da ideia de continuar a ser e 
atender clientes.

O uso de software, inte-
ligência artificial, machine 
Learning,BI… já estáacon-
tecendo intensamente na 
nova relação médica, trata-
se de uma realidade inques-
tionável. Qual médico já 
não foi abordado pelo what-
sapp, por exemplo? Transi-
tar informações, transfor-
má-las em instrumentos de 
comunicação em benefício 
da saúde de populações é 
fantástico!

A era do cuidado digital é 
uma boa oportunidade para 
controlar e/ou  validar cus-
tos médicos desnecessários. 
Os recursos financeiros do 
Estado e das empresas são 
limitados e boas práticas da 
economia da Saúde devem 
ser implementadas. Quem 
nunca ouviu falar da infla-
ção médica?

Hoje, as empresas finan-

ciadoras da saúde suple-
mentar pagam pelos planos 
dos funcionários e devem 
estar cientes da forma com 
que seus custos em saúde 
são utilizados. O conheci-
mento é fundamental para 
operar de forma eficiente 
seus orçamentos. O desper-
dício compromete de forma 
drástica o resultado dessas 
organizações. Por isso, ofe-
recer saúde é legal e neces-
sário, mas suspender a as-
sistência médica por quebra 
da capacidade de financia-
mento é cruel para todos os 
envolvidos.

É uma economia assimé-
trica, onde as partes jogam 
para seu interesse sendo im-
possível manter o equilíbrio. 
As práticas de saúde digital, 
incluindo a telemedicina, 
podem ser usadas para dar 
transparência, velocidade 
e agilidade às informações 
para tomada de decisões. 
Estamos falando que existe 
uma cadeia de serviços mé-
dicos que deve ser conhe-
cida profundamente pelas 
empresas e administrada de 
acordo com as necessidades, 
de forma que sejam evitados 
desperdícios, atualmente em 
torno  de 40%.

Essa é uma questão de 
logística de informação da 
saúde que esta em jogo. O 
objetivo é, por meio do uso 
de tecnologias e serviços, 
colocar a empresa que con-
trata os planos de saúde no 

centro da operação. Tirá-la 
do papel de simples paga-
dora para o papel de “ges-
tora” de todo o processo. 
Todas as empresas conhe-
cem bem suas necessida-
des logísticas, por que não 
conhecer melhor a cadeia 
de serviços médicos? Não 
é simples, nem fácil, mas é 
totalmente possível.

Um dos modelos é a im-
plantação de Centrais de 
Saúde, Hubs de informa-
çãoque administrem a saúde 
do grupo assistido, sempre 
protegendo o sigilo médico 
e observando a demanda,as 
necessidades e a qualidade 
dos serviços, tudo isso de 
forma remota, à distância - 
telegerenciamento.

Quem tem informação 
real e imediata, passa a ter 
capacidade de planejamento 
que chamamos de  logística 
de informações da Saúde.

Bom, para finalizar, lem-
bro que a palavra TELE 
sempre está associada a 
grandes mudanças, por ser 
substantivo feminino, me-
rece mais atenção. A SAÚ-
DE DIGITAL, assim como 
a TELEMEDICINA, vie-
ram para transformar e para 
ficar! Teleabraços!

q Francisco Vignoli
MD, sócio-diretor da Ca-

relink (www.carelink.com.br), 
empresa especializada na lo-
gística de informação de saú-
de. 

Seguro Rural permitiu cobertura de R$ 12,6 bilhões em 2018
Principais culturas 
amparadas: soja, 
milho, maçã, trigo 
e uva

O pagamento de mais de 
R$ 1 bilhão, em indenizações, 
até agora, por perdas somente 
na soja é o que mostra o ba-

lanço da execução do Progra-
ma de Subvenção ao Prêmio 
do Seguro Rural (PSR) exe-
cutado em 2018, disponível 
no portal do Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abas-
tecimento (Mapa). O valor da 
subvenção de R$ 370,9 mi-
lhões do governo federal per-
mitiu segurar R$ 12,6 bilhões, 
a 42 mil produtores e 4,7 mi-
lhões de hectares. Mas houve 
frustração de safra também 
em arroz, milho e café, dentre 

outras atividades.”
O diretor de Gestão de 

Risco da Secretaria de Políti-
ca Agrícola do Mapa, Pedro 
Loyola, avalia que “o apoio 
dado pelo programa na con-
tratação de 63,5 mil apólices 
possibilitou a manutenção 
de renda a produtores que 
tiveram frustração de safra 
por problemas climáticos.

Um dos indicadores utili-
zados para medir a eficiência 
do programa é definido pelo 

quociente entre a importância 
segurada e subvenção federal. 
“Em 2018, cada real investido 
em subvenção resultou, em 
média, em importância segu-
rada de R$ 33,82. As culturas 
que receberam maior aporte 
de recursos da subvenção fo-
ram a soja, com 42,5% (R$ 
157 milhões), milho 2ª safra 
(22,3% ou R$ 82,62 milhões), 
maçã (9%; R$ 33,39 mi-
lhões), trigo (7,5%; R$ 27,85 
milhões) e uva (6,9%; R$ 

25,54 milhões).
No relatório do PSR 2018 

(colocar link http://www.
agricultura.gov.br/assuntos/
riscos-seguro/seguro-rural/
documentos-seguro-rural/
relatorio-geral-psr-2018-v2.
pdf ), divulgado pela Secre-
taria de Política Agrícola 
nesta quarta-feira (27), há 
informações detalhadas por 
estado, município e ativida-
de segurada.

As informações sobre o 

PSR estão disponíveis no 
Atlas do Seguro Rural (co-
locar link http://indicadores.
agricultura.gov.br/atlasdose-
guro/index.htm ), ferramenta 
online para a realização de 
consultas personalizadas pelo 
próprio usuário. No Atlas é 
possível consultar as informa-
ções do programa desde o ano 
de 2006, utilizando diferentes 
parâmetros (ano, estado, mu-
nicípio, atividade, seguradora, 
entre outros).

Grupo Pentagonal  
inaugura unidade no Paraná

Dando continuidade ao 
processo de abertura de novas 
Unidades Franqueadas, o Gru-
po Pentagonal Seguros inau-
gurou no último dia 25 a uni-
dade Cascavel, localizada na 
Rua Casemiro de Abreu, 359, 
bairro Alto Alegre, Paraná. É 
a 40ª unidade, que conta com 
o trabalho das franqueadas 
Aline Ducati e Lidia Farias. A 
primeira franqueadora na área 
de seguros do Estado do Rio 
de Janeiro. Com modelo iné-
dito no país, está presente nas 
regiões norte, nordeste, sul, 
sudeste e centro-oeste.  

De acordo com o CEO do 
Grupo Pentagonal Seguros, 
Bernard Biolchini, a abertura 
de novas franquias, embora 
seja um sinal de expansão, 
requer um trabalho de plane-
jamento, que engloba desde 
um detalhado plano de negó-
cios que aponte viabilidade 
da Unidade Franqueada até 
a padronização Total com as 

exigências da marca Penta-
gonal Seguros.

“Os modelos de franquias 
da Pentagonal Seguros pos-
suem políticas a serem segui-
das para sua implantação que 
se inicia na  análise de perfil 
do franqueado até a assina-
tura do contrato, a partir daí 
são iniciadas as atividades 
de implantação, tais como 
o processo de padronização 
do local, o treinamento para 
a condução do negócio até a 
inauguração da Loja. Faço 
questão  de acompanhar de 
perto todo o processo, jun-
tamente a equipe Operacio-
nal, especialista na gestão de 
atendimento das nossas uni-
dades”, explicou.

O trabalho na prática pode 
gerar dúvidas para os gesto-
res das franquias e no início 
da unidade, estão incluídos 
materiais de apoio para todos 
os ciclos de  abertura e con-
dução do negócio.

Previsul participa da  
6ª Convenção LojaCorr

A Previsul Seguradora es-
teve presente na 6ª Conven-
ção Nacional da LojaCorr, 
em Curitiba, nos dias 21 e 
22 de março. A Convenção 
é um evento que reúne cor-
retores, gestores e dirigentes 
das áreas de seguros de todo 
o Brasil, pela LojaCorr, que 
é a maior Rede de Corretoras 
de Seguros Independentes do 
Brasil.

Representando a Previsul 

na 6ª Convenção da Loja-
Corr, estavam presentes: o 
presidente Renato Pedroso, 
toda a diretoria da compa-
nhia, gerentes regionais e 
consultores comerciais de 
cada estado de atuação da 
Previsul no Brasil. Além dis-
so, representantes das áreas 
operacionais, de produtos e 
de projetos ouviram os cor-
retores e apresentaram as no-
vidades da companhia.



acionista.com.br
Seu Site Capital

SEMANAL
Vale Itaú

Gerdau CVC

Braskem Randon

As ações ordinárias da Vale terminaram cotadas a R$ 
49,60, com queda de 1,35%. Dois dos indicadores semanais 
mostram mercado vendido e um, comprado.

As ações preferenciais do Itaú terminaram cotadas a R$ 
32,80, com desvalorização de 3,39% e os três indicadores se-
manais mostram mercado vendido.

 

As ações preferenciais da Gerdau terminaram cotadas em 
R$ 14,65 e com desvalorização de 3,87%. Os três indicadores 
semanais mostram mercado vendido.

As ações da CVC terminaram cotadas a R$ 52,68, com des-
valorização de 3,94%. Os três indicadores semanais mostram 
mercado vendido.

As ações da Braskem terminaram cotadas a R$ 49,93, com 
desvalorização de 3,20%. Os três indicadores semanais mos-
tram mercado vendido. 

As ações da Randon terminaram cotadas a R$ 9,37, com 
desvalorização de 5,92%. Os três indicadores semanais mos-
tram mercado vendido.
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO
COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES 

DO PODER JUDICIÁRIO, DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL 
E DOS SERVIDORES DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ÁREA DE 

CIÊNCIA E TECNOLOGIA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO LTDA – 
SICOOB COOPJUSTIÇA.

CNPJ N0 02.000.895/0001-90 NIRE/JUCERJA N0 33400017447
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

O Diretor Presidente da Cooperativa de Economia Crédito Mútuo dos 
Servidores do Poder Judiciário, do Tribunal de Contas Estadual e dos 
Servidores dos Órgãos e Entidades da Área de Ciência e Tecnologia no 
Estado do Rio de Janeiro Ltda – Sicoob Coopjustiça, no uso das atribuições 
que lhe confere o Estatuto Social, convoca os 6.753 associados, em 
condições de votar, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e 
Extraordinária, a realizar-se na Av. Erasmo Braga, 115 – 4º andar – Centro – 
RJ, CEP 20.020-000, no Auditório Des. Antônio Carlos Amorim, no Tribunal 
de Justiça do Estado do RJ, por absoluta falta de espaço em sua sede, 
no dia 30/04/2019, às 16:00 horas, com a presença de 2/3  (dois terços) 
dos associados, em primeira convocação; às 17:00 horas, com a presença 
de metade mais 1 (um) dos associados, em segunda convocação; ou às 
18:00 horas, com a presença mínima de 10 (dez) associados, em terceira 
convocação, para deliberar sobre os seguintes assuntos, que compõem a 
ordem do dia: Assembleia Geral Ordinária 1. Prestação de contas do exercício 
de 2018, compreendendo o relatório de gestão, balanço dos dois semestres 
do exercício de 2018, apuração dos resultados, parecer do conselho fiscal 
e parecer da auditoria externa independente, realizada pela Confederação 
Nacional de Auditoria Cooperativa – CNAC; 2. Destinação das sobras 
líquidas apuradas; 3. Fixação do valor dos honorários, das gratificações e 
da cédula de presença dos membros da diretoria e do conselho fiscal; 4. 
Rateio das despesas; 5. Aplicação do FATES; 6. Definição da devolução 
de capital dos ex associados desligados no exercício de 2018. 6. Eleição 
dos componentes do Conselho Fiscal, em conformidade com Regulamento 
aprovado pela Diretoria. 7. Outros assuntos de interesse social. Assembleia 
Geral Extraordinária.1. Ampla reforma do Estatuto Social visando adequá-lo 
aos preceitos da Resolução nº 4434/2015 do Conselho Monetário Nacional, 
com criação de artigos, capítulos e respectivos números, com destaque para 
os seguintes assuntos: I. alteração da estrutura de Governança Corporativa; 
II. inclusão dos critérios para o resgate eventual do Capital Social; III. inclusão 
do Sistema de Garantias Recíprocas. Rio de Janeiro, 28 de março de 2019.

Benino Manuel Alonso Lorenzo
Diretor Presidente

SONDOTÉCNICA ENGENHARIA DE SOLOS S.A.
CNPJ/MF nº 33.386.210/0001-19 - NIRE nº 3.330.013.730-1

Companhia Aberta
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam convocados os Srs. Acionistas a se reunirem no dia 29 de abril de 
2019, às 14:00 horas, em primeira convocação, observado o disposto no 
artigo 125 da Lei nº 6.404/76, em Assembleia Geral Ordinária, na sede 
social de Sondotécnica Engenharia de Solos S.A., na Rua Voluntários da 
Pátria, nº 45, 8º andar, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ, a fim de deliberarem 
sobre a seguinte ORDEM DO DIA: 1. examinar, discutir e votar as contas 
dos administradores e as demonstrações financeiras relativas ao exercício 
social encerrado em 31 de dezembro de 2018; 2. examinar, discutir e votar 
a proposta de destinação dos resultados do exercício; e 3. eleger os mem-
bros do Conselho de Administração e fixar o montante da remuneração 
dos Administradores. Informações Gerais: 1. Comunicamos aos Senhores 
Acionistas que, para os fins do Art. 133 da Lei nº 6.404/76, se encontram 
à disposição na sede Companhia, nos sites da CVM (www.cvm.gov.br), 
da B3 (BM&FBOVESPA www.bmfbovespa.com.br) e de Relações com 
Investidores da Companhia (www.sondotecnica.com.br/subsecao.show.
logic?subsecao.label=EMPRESA_RELACOES_COM_INVESTIDORES) os 
documentos relacionados a este Edital. 2. Os acionistas deverão apresen-
tar, com no mínimo 72 (setenta e duas) horas de antecedência à data desig-
nada para a realização da Assembleia, além do documento de identidade, 
conforme o caso: a) comprovante expedido pela instituição escrituradora 
nos últimos 5 (cinco) dias; b) o instrumento de mandato com reconhecimen-
to da firma do outorgante; e/ou c) relativamente aos acionistas participantes 
da custódia fungível de ações nominativas, o extrato contendo a respecti-
va participação acionária, emitido pelo órgão competente. 3. Os acionistas 
obterão todas as informações necessárias para melhor entendimento das 
matérias acima, bem como modelo de procuração, mediante solicitação 
através do e-mail ri@sondotecnica.com.br. Rio de Janeiro, 27 de março 
de 2019. Jaime Rotstein - Presidente do Conselho de Administração.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O SINDICATO DAS EMPRESAS DE ASSESSORAMENTO, PERÍCIAS, 
INFORMAÇÕES, PESQUISAS E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
TEMPORÁRIOS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, na forma do artigo 
17 do seu Estatuto Social, convoca as empresas associadas a se reunirem 
em Assembléia Geral Ordinária a ser realizada no dia 05 de abril 2019 
ás 16:00 horas em primeira convocação ou às 17:00 horas em segunda 
convocação, na sede do Sindicato na Av. Rio Branco, 277 – Sala 402 – 
Centro – RJ, nesta Cidade, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do 
Dia: 1- Apreciação e aprovação das contas da Diretoria do ano de 2018; 
2- Apreciação e aprovação do orçamento para o ano de 2019; 3- Assuntos 
gerais. As empresas serão representadas pelo seu sócio, gerente e/ou 
diretor devidamente credenciado na sede do Sindicato na Av. Rio Branco, 
277 – Sala 402 – Centro – RJ, onde será realizada a Assembléia. 

Wilvandir Cunha Galvão de Lima
- Presidente -

Oi aposta em crescimento  
de receitas a partir de 2021

Votorantim terá novo comando 
vindo do mercado financeiro

Empresa 
registrou prejuízo 
líquido de  
R$ 3,339 bilhões

Ainda em processo de re-
cuperação judicial, a situação 
da operadora de telecomu-
nicações Oi segue péssima. 
No entanto, seus executivos 
tentam manter um otimismo 
que ultrapassa até o irreal. 
Afirmam que aumentarão 
as receitas a partir de 2021. 
Isso depois de a companhia 
divulgar no fim da noite de 
terça-feira um prejuízo líqui-
do aos acionistas controlado-
res de R$ 3,359 bilhões, 65,7 
% maior que o registrado um 
ano atrás, com queda de qua-

se 8% na receita e piora no 
resultado financeiro.

“A receita está conectada 
aos sub investimentos nos 
últimos anos, então estamos 
investindo mais agora e isso 
será chave para reverter essa 
tendência... Esperamos esta-
bilização em 2020 e começar 
a crescer em 2021”, afirmou o 
diretor de Finanças e Relações 
com Investidores da Oi, Car-
los Brandão, em teleconferên-
cia nesta quarta-feira sobre os 
resultados do quarto trimestre.

Venda de ativos

Questionado por analistas 
sobre os estudos para venda 
de ativos não essenciais, o 
diretor financeiro afirmou 
que a companhia atualmente 
discute com o Bank of Ame-
rica Merill Lynch todas as 
opções em potencial e que, 

até o presente momento, não 
há qualquer decisão tomada. 
Em relatório, a equipe do 
Bradesco BBI liderada por 
Fred Mendes considerou o 
resultado fraco, destacan-
do que o sólido controle de 
despesas foi ofuscado pela 
retração da receita líquida.

“De modo geral, os re-
sultados vieram abaixo da 
expectativa, conforme o só-
lido controle de custos não 
foi suficiente para compen-
sar o declínio da receita. 
Contudo, ainda vemos a Oi 
como uma história movida 
por eventos, com o prin-
cipal impulso para a ação 
ainda sendo a aprovação 
do novo marco regulató-
rio das telecomunicações 
(PLC79), que esperamos 
que aconteça na primeira 
metade de 2019”, escreve-
ram os analistas.

Segundo noticiou a Reu-
ters, a companhia declarou 
que está acelerando os in-
vestimentos para reverter 
a tendência de retração do 
faturamento observada nos 
últimos anos e espera re-
tomar o crescimento das 
receitas a partir de 2021. 
No balanço, a Oi sinalizou 
planos de acelerar os inves-
timentos para R$ 7 bilhões 
em 2019, o que, se confir-
mado, ficará 14,5% acima 
dos R$ 6,112 bilhões de-
sembolsados em 2018.

“Demos os primeiros 
passos na reestruturação da 
companhia, concluindo nos 
primeiros dias de 2019 o au-
mento de capital que injetou 
R$ 4 bilhões em nosso caixa 
para acelerar o plano de in-
vestimentos”, comentou o di-
retor presidente da Oi, Eurico 
Teles.

A Votorantim S.A. passa-
rá a ser comandada por Edu-
ardo Mazzilli de Vassimon. 
que trabalhou por mais de 30 
anos no mercado financeiro, 
em empresas que hoje fazem 
parte do Itaú-Unibanco, ins-
tituição que deixou, em de-
zembro de 2018, por ter atin-
gido a idade-limite para 
administradores prevista em 
estatuto. Sua última posição 
foi diretor-geral do banco de 
Atacado do Itaú-Unibanco 
e presidente do Itaú BBA. 
Vassimon vai substituir Raul 
Calfat, que dedicou 27 anos 
de contribuições à empresa, 
ocupando atualmente a pre-
sidência do Conselho de Ad-
ministração, de onde encer-
rá, no fim deste mês, o seu 
ciclo na organização, após 
uma longa e planejada tran-
sição junto aos acionistas.

Calfat chegou à Votorantim 
em 1992, vindo do processo de 
aquisição da Papel Simão. Par-
ticipou ativamente como CEO 
da formação da VCP (Votoran-

tim Celulose e Papel), e poste-
riormente na criação da Fibria, 
maior produtora de celulose do 
mundo. De 2005 a 2014 foi res-
ponsáve  pela estruturação da 
holding da Votorantim e desde 
2014 atua como presidente do 
Conselho de Administração da 
Votorantim.

“É uma história da qual te-
nho muito orgulho. Encerro 
esse ciclo com a empresa tendo 
atingido uma estrutura de capi-
tal adequada, resultados ascen-
dentes e um futuro brilhante. 
A empresa possui valores sóli-
dos, vindos da família Ermírio 
de Moraes, por quem destaco 
minha gratidão e admiração, 
e uma liderança de alto nível 
para seguir em frente”, declara 
Raul Calfat, que seguirá com 
suas contribuições a outras or-
ganizações, como Presidente 
do Conselho de Administração 
do Laboratórios Aché, membro 
independente dos Conselhos de 
Administração da Duratex e da 
Embraer, e também conselheiro 
do Hospital Sírio Libanês.
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Temor de recessão leva a 
redução nas taxas de juros

No início da semana, Janet Yellen, antecessora de Je-
rome Powell no comando do Federal Reserve, alertou os 
investidores de que a inversão da curva dos rendimentos 
dos títulos norte-americanos sinalizava que o Fed precisa 
baixar os juros, sem sinalizar que esse movimento provo-
cará recessão. Suas declarações foram feitas na segunda-
feira, numa conferência em Hong Kong, e em apenas dois 
dias passaram a ser consideradas como um dogma de fé 
pelos participantes do mercado.

Agora, todos passaram a aguardar uma redução de 0,25 
ponto já na primeira reunião do Fed. Pelo visto, parece 
que quem estava certo foi Donald Trump quando, perto 
do final do ano passado, reclamou da política de aumento 
nos juros praticada por Jerome Powell, que, inclusive, in-
duziu a maioria dos analistas ao erro, com a previsão de 
que neste ano as elevações nos rendimentos das treasuries 
seriam de duas a três, quantidade menor do que as regis-
tradas no ano passado. Atualmente, admitem que haverá 
apenas uma descida dos juros nos EUA.

O movimento de diminuição nos yelds se espalha no 
mercado internacional. O Banco Central da Nova Zelân-
dia sinalizou que a próxima mudança nos juros será para 
baixo. Mario Draghi defende uma política acomodatícia 
na Zona Euro e, na última reunião, o Banco Central Euro-
peu assegurou que vai manter os juros até o final do ano. 
Os juros das dívidas soberanas estão caindo. A Alemanha 
emitiu, na última quarta-feira, uma dívida com prazo de 
dez anos, com taxa de juros negativa, pela primeira vez 
desde 2016.

CVM não é um órgão machista
No processo instaurado para apurar a responsabilidade 

da controladora e dos administradores da Duke Energy In-
ternational Geração Paranapanema por irregularidades na 
proposta de remuneração dos administradores submetida à 
assembleia geral ordinária e extraordinária realizadas em 
20 de abril de 2009, a CVM aceitou a proposta de termo 
de compromisso apresentada pela majoritária e pelos ad-
ministradores. Acontece que Stacey Grace Schrader, regu-
larmente intimada, ignorou o regulador e não apresentou 
defesa.

Bom, aprovaram uma remuneração total de R$ 8,25 
milhões, sendo R$ 1,5 milhão para o conselho de admin-
istração, R$ 6,5 milhões para a diretoria e R$ 250 mil para 
o conselho fiscal. Como a CVM não é um órgão machista, 
os conselheiros do sexo masculino foram multados, mas 
a representante feminina teve apenas uma advertência. 
Aliás, era um histórico da autarquia apenas advertir os ad-
ministradores das fundações estatais. Essa política foi o 
que causou grandes problemas para os participantes.

Uso eficiente de energia e água
Com painel e palestra, a Itron, líder global de tecnologia 

e serviços dedicados ao uso eficiente de energia e água, 
participa de 27 a 29 de março, no Rio de Janeiro, da oitava 
edição da Utcal Summit, evento voltado para promover 
o encontro de concessionárias de serviços públicos com 
reguladores, governo, centros de pesquisa, empreende-
dores, indústria, fornecedores e os principais especialistas 
nacionais e internacionais. Alexandre Soares, gerente de 
Engenharia de Vendas da Itron, fará as palestras.

O que aconteceu com as ações da Oi
No dia 13 deste mês, as ações da Oi começaram a subir 

e passaram de R$ 1,64 para R$ 1,92 até o dia 20, com 
valorização de 17%. No dia seguinte, começaram a baixar 
e voltaram para R$ 1,71, com perdas de 10,94%. Será que 
houve uma puxada para depois uma forte realização de lu-
cros por alguém que sabia que a companhia iria apresentar 
um balanço com um prejuízo de R$ 3,3 bilhões no quarto 
trimestre? Não é o caso de a CVM investigar o assunto?

FABRIMAR S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO
CNPJ/MF nº 33.064.262/0001-79 - NIRE nº 33.3.0001753-4

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Edital de Convocação: Ficam convocados os senhores acionistas da 
Fabrimar S.A. Indústria e Comércio (“Companhia”) a reunirem-se em 
Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada no dia 29 de abril de 2019, às 09 
horas, na sede social da Companhia, localizada na Rodovia Presidente Dutra, 
nº 1362, Pavuna, CEP 21535-502, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, a 
fim de deliberarem a respeito das matérias constantes da Ordem do Dia, 
citadas abaixo: • Examinar, discutir e votar o Relatório da Administração, as 
contas dos Administradores e as Demonstrações Financeiras, Balanço 
Patrimonial e demais documentos relativos ao exercício social encerrado em 
31 de dezembro de 2018, acompanhadas do parecer emitido pela EY (Ernest 
& Young), auditores independentes contratados pela Companhia; • Deliberar 
sobre a destinação do resultado e distribuição de dividendos do exercício 
social encerrado em 31 de dezembro de 2018; • Reeleição dos membros do 
Conselho de Administração, tendo em vista expiração dos respectivos 
mantados; • Fixar a remuneração anual global dos Administradores (i.e., 
Conselho de Administração e Diretoria) da Companhia. Aviso aos Acionistas: 
A Fabrimar S.A. Indústria e Comércio (“Companhia”), em atendimento ao 
disposto no artigo 133, da Lei nº 6.404/76, comunica aos seus acionistas que 
os documentos e informações relacionados às matérias, quais sejam, o 
relatório da administração sobre os negócios sociais e os principais fatos 
administrativos do exercício findo; a cópia das demonstrações financeiras; e 
o parecer dos auditores independentes, objetos da ordem do dia da Assembleia 
Geral Ordinária da Companhia a ser realizada no dia 29 de abril de 2019,
encontram-se à disposição dos acionistas na sede da Companhia localizada 
na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Rodovia Presidente Dutra, nº 1362, 
Pavuna, CEP 21535-502. Rio de Janeiro (RJ), 27 de março de 2019. Presidente 
do Conselho de Administração - Otto Rudolf Becker Von Sothen.

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.

Mesmo emprestando menos, 
lucro do BNDES cresceu 8,5%
Venda de ações 
aumentou de R$ 
3,6 bi em 2017 
para R$ 6,1 bi  
em 2018

O Banco Nacional do De-
senvolvimento Econômico 
e Social (BNDES) registrou 
lucro líquido de R$ 6,711 bi-
lhões em 2018, volume 8,5% 
maior que o de 2017. No 
entanto, foi um ano de me-
nos empréstimos. A carteira 
que atingiu R$ 560 bilhões 
em dezembro de 2017 caiu 
para R$ 520 bilhões em de-
zembro de 2018, refletindo 
a redução de investimentos 
na economia e o amadureci-
mento da carteira de crédito, 
segundo avaliação do banco.

O presidente do banco, 
Joaquim Levy, destacou 
nesta terça-feira na apresen-
tação dos resultados o papel 
importante que teve as par-
ticipações societárias, que 
subiu de R$ 5,1 bilhões em 
2017 para R$ 9,9 bilhões em 
2018, destacou a cobertura 
da Agência Brasil.

Apesar desse resultado, 
Joaquim Levy afirmou que 

as variações das participa-
ções societárias dão maior 
volatilidade ao capital do 
banco. “Elas nos dão gran-
des alegrias, mas são uma 
fonte de volatilidade. Esta-
mos tentando encontrar ati-
vos para o BNDESPar que 
diminuam a volatilidade e 
que tenham maior valor adi-
cionado”, disse ele, que afir-
mou que o banco vai buscar 
maior atuação na área de in-
fraestrutura. 

“Os resultados de 2018 
apontam para duas ten-
dências: de um lado, tem o 
decorrente da carteira de 
empréstimo, com uma di-
nâmica menos intensa, e do 
outro, é a parte da carteira 
de participações acionárias 
e societárias, que tem sido 
mais intensa tanto pela re-
alização de valores quan-
to pelo próprio dinamismo 
da carteira, especialmente 
na segunda metade do ano”, 
acrescentou Levy.

O resultado positivo des-
sas participações se deve em 
parte ao lucro com vendas 
de ações, que aumentou de 
R$ 3,6 bilhões para R$ 6,1 
bilhões. Nesse valor, desta-
cam-se os lucros nas vendas 
de participações na Petro-
bras, com R$ 2,2 bilhões, e 
na Vale, com R$ 2,6 bilhões. 
Ainda que tenha reduzido 

Levy: ‘Estamos tentando encontrar ativos para o 
BNDESPar que diminuam a volatilidade’

sua participação, o BNDES 
também ganhou com a va-
lorização de sua fatia rema-
nescente nessas duas com-
panhias, sendo R$ R$ 1,3 
bilhão com a Petrobras e R$ 
790 milhões com a Vale.

Carteira de empréstimos

Em 2018, as despesas 
do BNDES com provisões 
para risco de crédito soma-
ram R$ 5,9 bilhões, sendo 
R$ 2,236 bilhões para em-
préstimos com o Governo 
da Venezuela e R$ 2,183 
bilhões para empréstimos 
com o Governo de Cuba. Já 
as demais provisões somam 

R$ 1,479 bilhão.
O balanço também infor-

ma que as despesas admi-
nistrativas e de pessoal se 
mantiveram em torno de R$ 
2,2 bilhões. Houve queda 
na participação dos lucros 
dos servidores do banco, de 
cerca de 74%. A razão des-
sa redução foi o aumento da 
parcela de lucro do banco 
que veio de lucros não re-
correntes, como as partici-
pações societárias. Em 2018, 
houve aumento de 62% no 
volume de tributos pagos 
pelo BNDES sobre o lucro 
líquido. No ano passado, o 
banco pagou R$ 5,2 bilhões 
em impostos.

Pequenos empresários tomaram menos empréstimo em fevereiro 
43%  vêem os 
juros altos como 
um grande 
impeditivo

Uma pesquisa realizada 
pela Confederação Nacio-
nal de Dirigentes Lojistas 
(CNDL) e pelo Serviço de 
Proteção ao Crédito (SPC 
Brasil) revelou que, em 
fevereiro, a propensão dos 
micro e pequenos empresá-
rios em tomar crédito caiu 
5% em relação a janeiro. 
No mês passado, o indica-
dor que mede a demanda 
por crédito registrou 24 
pontos contra 25,1 em ja-
neiro; e 20 pontos em fe-
vereiro de 2018, o que sig-
nifica avanço de 20% em 
relação ao ano passado.

“A diferença de nível en-
tre o Indicador de Demanda 
por Crédito e a Propensão 
para o Investimento sugere 
que muitas das melhorias 
dos negócios são feitas com 
recursos próprios. Esse ce-
nário forma-se em decorrên-
cia das taxas de juros, ainda 
elevadas, e do desconheci-
mento das micro e pequenas 

empresas das modalidades 
existentes no mercado com 
condições e taxas menores 
para este segmento”, disse 
presidente do SPC Brasil, 
Roque Pellizzaro Junior.

Conforme noticiou a 
agência Brasil, pelo menos 
41% dos micro e pequenos 
empresários do varejo e do 
setor de serviços pretendem 
investir em seus negócios 
nos próximos três meses, re-
vela o levantamento. O per-
centual é 8% maior do que 
o registrado no mesmo mês 
do ano passado. Ao mesmo 
tempo, 38% não planejam 
fazer qualquer tipo de movi-
mento nesse sentido e 21% 
ainda não sabem se o farão.

Segundo a pesquisa, a 
propensão de investimento 
das micro e pequenas em-
presas passou de 40,7 pontos 
em fevereiro de 2018 para 
49,0 pontos em fevereiro 
deste ano, uma alta de 20% 
na comparação anual. Pela 
metodologia, quanto mais 
próxima de 100, maior a pro-
pensão para o investimento. 
Quanto mais próximo de 
zero, menor a propensão.

De acordo com o levan-
tamento, 55% daqueles que 
pretendem investir pensam 
em vender mais; 30% que-

rem atender ao aumento da 
demanda e 26% procuram 
adaptar a empresa às novas 
tecnologias. Os recursos ob-
tidos serão usados principal-
mente na compra de equipa-
mento (37%): na reforma da 
empresa (25%); e na amplia-
ção do estoque (19%).  

O capital próprio mantido 
como poupança é o apontado 
por 52%; 15% dizem que o 
recurso é oriundo da venda 
de algum bem e 23% citam 
empréstimos em bancos e fi-
nanceiras.

Crédito

Os dados mostram que 
52% dos micro e peque-
nos empresários pretendem 
tomar crédito por meio de 
empréstimo, seguido do fi-
nanciamento (30%) e do 
cartão de crédito empresa-
rial (10%). As finalidades do 
crédito são o capital de giro 
(36%); a ampliação do ne-
gócio (30%) e a compra de 
equipamentos (29%). O le-
vantamento revela ainda que 
32% consideram o processo 
de contratação de crédito 
difícil ou muito difícil, en-
quanto 23% acham fácil ou 
muito fácil e 15% não consi-
deram nem fácil, nem difícil.

No sentido contrário, da-
queles que não pretendem 
contratar crédito, 45% ale-
garam que conseguem man-
ter o negócio com recursos 
próprios, 37,1% disseram 
que, no momento, a empresa 
não tem necessidade e 23% 
consideram as taxas de juros 
elevadas. Uma parte dos em-
presários (62%) considera a 
contratação difícil devido à 
burocracia e às exigências 
dos bancos. 

A pesquisa indica também 
que 43% dos empresários 
veem os juros altos como um 
grande impeditivo. Já entre 
os que consideram fácil a ob-
tenção de crédito, 54% citam 
o bom relacionamento com 
as instituições financeiras; 
31% mencionam o fato de 
ter as contas em dia e 20% 
apontam o tempo de exis-
tência da empresa como 
item importante; e 19% di-
zem que a documentação 
da empresa em ordem fa-
cilita o processo. Para 25% 
dos entrevistados, o crédito 
mais difícil de ser contrata-
do é o do Banco Nacional 
de Desenvolvimento Eco-
nômico e Social (BNDES), 
enquanto 16% apontam o 
empréstimo em instituições 
financeiras.

L’Oréal cresceu 33% em 2018, na China
Em 2018, a multinacio-

nal francesa de cosméticos 
L’Oréal teve crescimento de 
33% no mercado chinês, um 
recorde em 14 anos, ressaltou 
o presidente e CEO Jean-Paul 
Agon. Especializada em pro-
dutos para cabelos, perfumes, 
protetores solares e produtos 
dermatológicos, a marca está 
apostando alto em pesquisa e 
inovação no país. Atuando em 
130 países, os principais mer-
cados da L’Oréal são os Es-
tados Unidos, França, China, 
Alemanha e o Brasil.

Em termos de vendas glo-
bais, os mercados em desen-
volvimento registraram o 
melhor resultado desde 2017, 
sendo na região Ásia-Pacífico 
liderado pela China que supe-
rou a América do Norte com 
vendas atingindo 7 bilhões de 
euros, informou a empresa ao 
mercado em fevereiro. 

Na China a possibilidade de 
crescimento tende a ser ainda 
maior, uma vez que o país aca-
ba de reduzir a taxa do imposto 
sobre o valor agregado de 16% 
para 13% a partir de 1º de abril. 
Com isso, a marca planeja rein-
vestir 100% dos ganhos no país 
para avançar o desenvolvimen-
to dos negócios no mercado, 
disse Agon em uma entrevista à 
Xinhua em Shanghai. O execu-
tivo prevê que a China se torna-
rá o maior mercado da L’Oréal 
em 2030.

O mercado chinês é um 
gigante território de possi-
bilidades para qualquer em-
presa, afinal de constas é o 
mais populoso do mundo 
com 1,39 bilhão de habi-
tantes, mais de 6,5 vezes a 
população do Brasil. Segun-
do Agon, o país asiático é o 
segundo maior mercado da 
L’Oréal desde 2015 e está se 

tornando cada vez mais im-
portante para a empresa.

“Quando visitei a China 
pela primeira vez e criei a pri-
meira subsidiária com 10 pes-
soas em um pequeno aparta-
mento em 1997, eu sabia que 
um dia, a China e a L’Oréal 
China seriam algo imenso e 
absolutamente ótimo e que a 
China seria o número um para 
a empresa em todo o mundo.” 
Agon destacou que a empresa 
se beneficiou enormemente 
da abertura contínua da Chi-
na, especialmente do comér-
cio eletrônico próspero no 
país, que tornou possível os 
consumidores em cidades me-
nores terem acesso a produtos 
de beleza.

Inovação

A L’Oréal trouxe tecnologia 
de beleza para o mercado chi-

nês, como os espelhos de reali-
dade aumentada que permitem 
que os consumidores usem 
aplicativos para visualizar as 
cores de sua maquilagem e ca-
belos, assinalou Agon.

“Graças ao centro de pes-
quisa e inovação em Shan-
ghai, podemos criar nossos 
produtos em resposta às ne-
cessidades dos consumidores 
chineses e até mesmo dispo-
nibilizar alguns dos produtos 
em outras partes do mundo.”

De acordo com ele, a com-
panhia francesa está entre o 
primeiro grupo de empresas 
a se inscrever para a segunda 
Exposição Internacional de 
Importação da China (CIIE, 
em inglês), que acontecerá 
em novembro em Shanghai. 
A empresa já começou a se 
preparar para o evento num 
esforço para lançar produtos 
e ideias inovadoras.
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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)

Edital de Convocação. Assembleia Geral Ordinária. Convocamos os 
acionistas da CCX Carvão da Colômbia S.A. (“Companhia”) a se reunirem em 
Assembleia Geral Ordinária (“AGO”), a ser realizada em 30 de abril de 2019, 
às 16hr, na sede da Companhia, no Estado e na Cidade do Rio de Janeiro, 
na Rua Lauro Muller, nº 116, sala 2403, Botafogo, CEP 22.290-160, para 
deliberar sobre: (a) 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; (b) 
Aprovar a destinação do resultado do exercício social encerrado em 
31.12.2018; e (c) 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.ccx.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, 28 de março de 2019. CCX Carvão da Colômbia S.A. Fernando 
Teixeira Martins - Presidente do Conselho de Administração.

CCX CARVÃO DA COLÔMBIA S.A.
CNPJ/MF nº 07.950.674/0001-04 - NIRE 33.300.278.443

(Companhia Aberta)

Relatório da Administração. A Administração da Companhia apresenta a V.Sas. as demonstrações financeiras do exercício encerrado em 31/12/18, 
elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. A administração da Cia coloca-se a disposição dos acionistas para esclarecimentos ou 
para dirimir qualquer dúvida à respeito destas demonstrações financeiras, bem como sobre os negócios sociais e fatos administrativos do exercício findo.

Ativo 2018 2017
Circulante 4.872.290 3.054.717
Caixa e equivalentes de caixa 3.341.981 1.944.193
Contas a receber 721.896 765.110
Adiantamentos diversos 433.788 40.563
Impostos e contribuições a recuperar – 3.390
Estoques 361.699 288.439
Despesas pagas antecipadamente 12.925 13.022
Não Circulante 9.232.191 10.065.982
Imobilizado
Bens do imobilizado 9.232.191 10.065.982
Total do Ativo 14.104.48013.120.700

Passivo 2018 2017
Circulante 4.033.848 1.874.427
Empréstimos e financiamentos 268.092 229.167
Fornecedores 645.849 447.288
Obrigações sociais e trabalhistas 1.151.611 666.684
Obrigações fiscais 619.171 531.288
Obrigações com acionistas 1.285.013 –
Obrigações com clientes 64.113 –
Não Circulante – 2.001.548
Empréstimos e financiamentos – 2.001.548
Patrimônio Líquido 10.070.632 9.244.724
Capital social integralizado 10.003.00010.003.000
Reservas de lucros 67.632 –
Prejuízos acumulados – (758.276)
Total do Passivo 14.104.48013.120.700

Balanços Patrimoniais em 31/12/2018 e 2017 (Em Reais)
(Em Reais) 2018 2017
Receita operacional líquida 21.832.210 5.383.396
Custo das vendas e serviços (15.952.741) (5.385.656)
Lucro (prejuízo) bruto 5.879.469 (2.259)
Receitas (despesas) operacionais (2.128.269) (545.108)
Despesas comerciais (24.570) –
Despesas gerais e administrativas (2.705.576) (1.070.208)
Outras receitas (despesas) operacionais  601.877 525.100 
Lucro (prejuízo) antes do resultado financeiro 3.751.200 (547.367)
Resultado financeiro (694.346) (192.293)
Receitas financeiras 84.181 363.906
Despesas financeiras  (778.527) (556.199)
Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda e
  contribuição social 3.056.854 (739.660)
Imposto de renda e contribuição social (929.287) (272.138)
Lucro (prejuízo) do exercício 2.127.567 (1.011.798)

Demonstrações dos Resultados para os exercícios findos em 31/12/2018 e 2017 (Em Reais)

Capital 
social

 subscrito
Capital a

 integralizar
Reservas
 de lucros

Lucros
 (prejuízos)

 acumulados Total
Saldos em 31/12/2016  13.000 – 253.521  –  266.521
Aumento de capital 10.000.000(10.000.000)
Integralização de capital  –    9.990.000 –  –    9.990.000 
Lucro (prejuízo) do
 exercício  –   –    –    (1.011.798)  (1.011.798) 
Absorção das reservas
 de lucros  –   –    ( 253.521)  253.521  – 
Saldos em 31/12/2017 10.013.000  (10.000)    – (758.276)    9.244.724
Ajustes de exercícios
  anteriores  – –  –    (16.646)     (16.646)   
Lucro (prejuízo) do
 exercício  –   –    –   2.127.567  2.127.567
Constituição de 
reservas  –   –   67.632 (67.632)  –   
Dividendos propostos – – – (1.285.013) (1.285.013)
Saldos em 31/12/2018 10.013.000  (10.000)  67.632    –  10.070.632

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido em 31/12/2018 e 2017

CoNTADoR
Matheus Carvalho Brito - CRC 119.368/o-2.

Atividades operacionais 2018 2017
Resultado antes do imposto de renda e contribuição social 3.056.854 (739.660)
Ajustes para conciliar o resultado as disponibilidades
  aplicadas nas atividades operacionais:
Imposto de renda e contribuição social (929.287) (272.138)
Depreciação e amortização 1.081.695 396.495
Ajustes de exercícios anteriores (16.646) –
Variações nos Ativos e Passivos
Contas a receber 43.214 (765.110)
Adiantamentos diversos (393.225) (40.563)
Impostos e contribuições a recuperar 3.390 9.245
Estoques (73.261) (288.439)
Despesas pagas antecipadamente 97 (13.022)
Fornecedores 198.560 445.348
Obrigações sociais e trabalhistas 484.927 666.684
Obrigações fiscais 87.883 518.768
Obrigações com Clientes  64.113  –

Demonstrações dos Fluxos de Caixa para os exercícios findos em 31/12/2018 e 2017 (Em Reais)
2018 2017

Disponibilidades líq. geradas pelas ativ. operacionais 3.608.315 (82.391)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTo
Integralização de capital – 9.990.000
Empréstimos e financiamentos (1.962.624) (1.779.285)
Partes relacionadas – (588.114)
Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades
 de financiamento (1.962.624) 7.622.601
ATIVIDADES DE INVESTIMENTo
Benfeitorias em imóveis de terceiros (188.779) (8.221.085)
Aquisição de imobilizado  (59.124)  (1.665.185)
Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades
 de investimento (247.903) (9.886.270)
Variação do caixa e equivalente de caixa  1.397.788  (2.346.059)
No início do exercício 1.944.193 4.290.252
No final do exercício  3.341.981  1.944.193
Variação do caixa e equivalente de caixa  1.397.788  (2.346.059)

SANTA CATARINA RESTAURANTE ENTRETENIMENTo E PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ nº 23.202.750/0001-41

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

Empresas buscaram 0,1%  
a mais crédito em fevereiro
Operações do 
Sistema Financeiro 
Nacional somaram 
R$ 3,2 trilhões

O Banco Central (BC) di-
vulgou nesta quarta-feira o 
aumento de 1,4% na conces-
são de crédito para empresas 
nos últimos doze meses, no 
sistema financeiro nacional 
(SFN). Apenas em fevereiro, 
as operações com pessoas ju-
rídicas cresceram em 0,1% em 
comparação ao mês anterior, 
totalizando R$ 1,4 trilhão.

Com a alta demanda, vêm 
ganhando mercado as plata-
formas de crédito para em-
presas, como a fintech Kavod 
Lending, que já emprestou 
mais de R$ 6 milhões para 
11 empresas no Brasil desde 
o início de suas operações, 
em agosto de 2017.

O saldo das operações de 
crédito do sistema financeiro 
nacional (SFN) totalizou R$ 
3,2 trilhões em fevereiro, au-
mentando 0,3% no mês. As 
operações com pessoas físi-
cas, saldo de R$ 1,8 trilhão, 
cresceram 0,4%, enquanto a 
carteira de pessoas jurídicas 
variou 0,1%, totalizando R$ 
1,4 trilhão. Na comparação em 
doze meses, a carteira total de 
crédito do SFN cresceu 5,5%, 
composta por expansões de 
9% no crédito para famílias e 
de 1,4% para empresas.

Nas operações com pes-
soas físicas, a carteira livre 
alcançou R$ 962 bilhões 
(crescimento de 0,4% no 
mês e de 12,2% em doze me-
ses). No mês, destacaram-se 
as modalidades crédito pes-
soal e financiamentos de 
veículos.  O saldo do crédi-
to direcionado para famílias 
cresceu 0,5% no mês e 5,6% 
em doze meses, alcançando 

R$ 853 bilhões, com ênfase 
no crédito imobiliário com 
taxas reguladas.

O crédito livre para pes-
soas jurídicas atingiu R$791 
bilhões, com crescimento de 
0,6% no mês e de 10,6% em 
doze meses. Destacaram-se 
expansões em aquisição de 
veículos, antecipação de fa-
turas de cartão e operações 
do comércio exterior (adian-
tamentos sobre contratos de 
câmbio e financiamentos a 
exportações). O crédito às 
empresas com recursos di-
recionados contraiu 0,6% no 
mês e 8% em doze meses, 
totalizando R$ 636 bilhões.

As concessões de crédi-
to somaram R$ 304 bilhões 
em fevereiro, permanecendo 
estáveis no mês, com expan-
são das contratações com 
empresas, 4,2%, e retração 
às famílias, -2,9%. Em feve-
reiro, houve dois dias úteis 
a menos que em janeiro. No 
acumulado do ano, compa-
rando com o mesmo período 
do ano anterior, as conces-
sões totais cresceram 12,3%, 
sendo 12,9% para pessoas 
jurídicas e 11,9% para pes-
soas físicas. Utilizando-se 
a série dessazonalizada, as 
concessões totais cresceram 
0,6% no mês, com expansão 
de 1,7% nas contratações 
com empresas e contração 
de 0,2% com famílias.

Custo de crédito
 
O Indicador de Custo do 

Crédito (ICC), média do cus-
to de toda a carteira do SFN, 
atingiu 21,1% a.a. em feverei-
ro, com aumento de 0,2 ponto 
percentual (p.p.). no mês e di-
minuição de 0,6 p.p. em doze 
meses, repercutindo, na va-
riação mensal, a elevação nas 
operações de crédito livre, 0,4 
p.p., para 32,5%. No crédito 
livre não rotativo, o ICC per-
maneceu estável em 29,1%. O 

spread geral do ICC alcançou 
14,4 p.p., elevação de 0,3 p.p. 
no mês e redução de 0,1 p.p. 
em doze meses.

A taxa média de juros das 
contratações em fevereiro 
alcançou 25% a.a., o que 
representou elevação de 0,3 
p.p. no mês e redução de -1,8 
p.p. em doze meses. A eleva-
ção mensal refletiu aumento 
no custo das operações livres 
com pessoas físicas, 1,9 p.p., 
atingindo 53,2% a.a., com 
aumentos nas modalidades 
cheque especial (2,3 p.p.), 
crédito não consignado (6,1 
p.p.), cartão rotativo (8,6 
p.p.) e parcelado (7,4 p.p.). 
No crédito livre a empresas, 
a taxa de juros das contrata-
ções reduziu-se em 0,7 p.p. 
no mês, alcançando 19,7% 
a.a., destacando-se a redu-
ção nas operações de capital 
de giro, 0,8 p.p.

A taxa de juros do crédito 
livre, excluindo-se as ope-
rações rotativas, situou-se 
em 29,3%, com aumento de 
0,5 p.p. no mês e redução de 
1,4 p.p. em doze meses. O 
spread bancário referente às 
contratações totais do mês 
atingiu 19 p.p., o que repre-
sentou ampliação de 0,4 p.p. 
no mês, enquanto houve de-
clínio de 1,4 p.p. na compa-
ração com o mesmo mês do 
ano anterior.

 
Agregados monetários

A base monetária alcan-
çou R$ 290,1 bilhões em 
fevereiro, aumento de 4% 
no mês (e de 9,7% em doze 
meses), refletindo elevação 
de 30,1% nas reservas ban-
cárias, enquanto o saldo do 
papel moeda emitido perma-
neceu praticamente estável, 
variação de -0,1% no mês. 
Entre os fluxos mensais dos 
fatores condicionantes da 
base monetária, destacaram-
se os impactos expansio-

nistas das operações com 
títulos públicos federais (R$ 
10,3 bilhões, com compras 
líquidas de R$ 43,9 bilhões 
no mercado secundário e 
colocações líquidas de R$ 
33,6 bilhões no mercado 
primário), dos depósitos 
de instituições financeiras, 
compreendendo as variações 
nos saldos de recolhimentos 
compulsórios (R$ 8,9 bi-
lhões) e das operações do se-
tor externo (R$ 6,1 bilhões), 
que refletem, especialmente, 
a recompra de divisas no 
mercado interbancário a ter-
mo. Em contrapartida aos fa-
tores expansionistas, as ope-
rações do Tesouro Nacional 
provocaram contração de R$ 
13,6 bilhões na base monetá-
ria em fevereiro.

Os meios de pagamento 
restritos (M1) totalizaram R$ 
372,4 bilhões em fevereiro, 
crescimento de 0,8% no mês, 
acompanhando o saldo de de-
pósitos à vista, 2,7%, enquan-
to o estoque do papel moeda 
em poder do público reduziu-
se 0,8% no mês. O M2 tota-
lizou R$ 2,8 trilhões, com 
expansão mensal de 0,3%. 
Esse resultado refletiu os cres-
cimentos do M1 e de 0,4% 
nos títulos privados (saldo de 
R$ 1,6 trilhão). O saldo dos 
depósitos de poupança recuou 
0,2%, para R$ 791,3 bilhões. 
No mês, ocorreram resgates 
líquidos de R$ 4,5 bilhões 
nos depósitos de poupança e 
captações líquidas de R$ 14,1 
bilhões nos depósitos a prazo. 
O M3 cresceu 0,3%, situando-
se em R$ 6,3 trilhões, com 
elevação de 0,5% nas quotas 
de fundos monetários (saldo 
de R$ 3,3 trilhões). O M4 au-
mentou 0,5% no mês e 8,2% 
nos últimos doze meses, tota-
lizando R$ 6,7 trilhões, com 
crescimento de 4% no estoque 
de títulos federais adquiridos 
em operações definitivas pelo 
público não financeiro. 

BC diz que inovação 
tecnológica pode reduzir 
custos dos bancos

A inovação tecnológi-
ca tem levado os bancos 
a digitalizar serviços, re-
duzindo os custos, e a 
simplificar o acesso ao 
mercado e à informação, 
disse nesta quarta-feira, 
em Brasília, o presidente 
do Banco Central (BC), 
Roberto Campos Neto, na 
abertura LiftDay, evento 
realizado pela autarquia 
em parceria com a Fede-
ração Nacional de Asso-
ciações dos Servidores do 
Banco Central (Fenasbac). 

A promoção é resultado 
do Laboratório de Inova-
ções Financeiras e Tecno-
lógicas (Lift), criado para 
incentivar inovações em 
tecnologia da informação 
ligadas ao Sistema Finan-
ceiro Nacional.

Campos Neto destacou 
que o processo de inova-
ção tecnológica se inten-
sificou nos últimos anos 
devido ao aumento da 
capacidade de processa-
mento, armazenamento, 
organização e interpreta-
ção da informação e uso 
de dados. “Como toda a 
evolução tem os riscos as-
sociados. Para o montante 
de informação que temos 
na rede, ainda se fala pou-
co em cibersecurity (se-
gurança da informação”, 
disse.

Projetos

Segundo Campos Neto, 
vários projetos do Lift tra-
tam da questão da segurança 
da informação.

Programa

Propostas válidas Na pri-
meira chamada de projetos 
do Lift, ocorrida em maio 
de 2018, o BC recebeu 79 
propostas válidas e 18 delas 
foram selecionadas. Des-
sas, 12 concluíram projetos 
relacionados a: plataforma 
descentralizada para registro 
de direitos creditórios; sis-
tema de pagamentos instan-
tâneos; uso de inteligência 
artificial para configurar o 
perfil adequado para tomada 
de crédito; plataforma para 
obtenção de crédito rural 
com consulta a diferentes 
ofertas no celular pelo pro-
dutor; plataforma de detec-
ção de fraudes; sistema de 
auxílio a jovens a partir de 
10 anos no desenvolvimen-
to de habilidades de susten-
tabilidade financeira; pla-
taforma de integração entre 
usuários e fintechs (empre-
sas de inovação no merca-
do financeiro); iniciativa 
para oferecer empréstimos 
pessoais garantidos por 
ativos financeiros ou valo-
res mobiliários; plataforma 
para gestão centralizada 
dos processos do Programa 
de Garantia da Atividade 
Agropecuária (Proagro); 
autenticação de pagamen-
tos e serviços financeiros 
utilizando reconhecimento 
facial e algoritmos de inte-
ligência artificial; e sistema 
de transferência de valores.

A próxima edição do Lift 
terá inscrições abertas entre 
2 de abril e 31 de maio, atra-
vés do site
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