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PEC do orçamento piora 
investimento público

A proposta de emenda à Consti-
tuição (PEC) que obriga o Governo 
Federal a executar todas as emen-
das parlamentares no orçamento da 
União prejudicará o investimento 
público, avalia o economista da 
Unicamp  Luiz Gonzaga Belluzzo.

“Estamos na contramão. No 
mundo inteiro há um movimento 
de liberação da capacidade do Es-
tado para agir, movimentar seus re-
cursos, gastar para poder estimular 
a economia privada. Então estamos 
andando para trás, discutindo uma 
coisa que não tem mais sentido”, 
afirma em entrevista à RBA.

O professor da Unicamp diz que 
o cenário é prejudicado pela Lei de 
Responsabilidade Fiscal e pelo Teto 
dos Gastos. Ambos engessam o orça-

mento e prejudicam o país. O inves-
timento público, atualmente no nível 
mais baixo dos últimos 20 anos

“Quando há necessidade de uma 
certa elasticidade do orçamento, 
para compensar, por exemplo, um 
declínio do nível de atividade (eco-
nômica) ou uma quebra da receita, 
se precisaria de uma regra um pouco 
mais flexível”, pondera Belluzzo.

O economista também criticou 
a atuação do Governo Bolsonaro. 
Para ele, a relação conturbada com 
o Congresso revela a falta de noção 
do presidente sobre como funciona 
o regime republicano e democrático. 
“Nada mais velho do que a ‘nova po-
lítica’. É a tentativa de não permitir 
o funcionamento normal e livre das 
outras instituições”, analisa.

BC reduz em US$  
5 bilhões o rombo externo

O Banco Central (BC) melho-
rou a projeção para o saldo ne-
gativo das contas externas, neste 
ano. A previsão para o déficit em 
transações correntes (compras e 
vendas de mercadorias e servi-
ços e transferências de renda do 
país com outras nações) passou 
de US$ 35,6 bilhões para US$ 
30,8 bilhões. A previsão está no 
Relatório de Inflação, divulgado 
trimestralmente.

A estimativa para 2019 corres-
ponde a 1,6% do Produto Interno 
Bruto (PIB), soma de todos os bens 
e serviços produzidos no país.

Segundo o BC, a revisão ocorreu 
devido às perspectivas de desacele-
ração do crescimento da economia 
global e a redução na projeção do 

PIB, de 2,4%, previstos em dezem-
bro, para os atuais 2%.

 “A alteração incorpora modifi-
cações pontuais na composição do 
déficit, com expectativa de discreto 
aumento do superávit comercial, e 
de reduções nas despesas líquidas 
de renda primária [lucros e dividen-
dos, pagamentos de juros e salá-
rios] e serviços”, acrescenta o BC.

O BC revisou de US$ 38 bilhões 
para US$ 40 bilhões a estimativa 
para o superávit comercial neste 
ano. O déficit da conta de serviços 
(viagens internacionais, transpor-
te, aluguel de equipamentos, entre 
outros) está projetado em US$ 36,4 
bilhões – US$ 2 bilhões abaixo do 
previsto no Relatório de Inflação 
anterior.

Guaidó é banido de cargos 
públicos por 15 anos

A Controladoria-Geral da Repú-
blica da Venezuela declarou o de-
putado venezuelano, Juan Guaidó, 
autodeclarado presidente interino 
do país, impossibilitado de ocu-
par qualquer cargo público pelos 
próximos 15 anos. A decisão foi 
anunciada nesta quinta-feira, pelo 
controlador-geral, Elvis Amoroso, 
que garantiu que as sanções não 
têm nenhuma relação com a situa-
ção política nacional, mas sim com 
a “presumível ocultação de bens e 
a suspeita de que o deputado rece-
beu dinheiro não justificado, prove-
niente de instâncias internacionais 
e nacionais”.

Segundo Amoroso, a auditoria 
da declaração patrimonial de Guai-
dó foi instaurada em 11 de fevereiro 
deste ano e identificou “inconsis-
tências” na declaração patrimonial 
de Guaidó, como gastos pessoais 

exagerados, incompatíveis com os 
vencimentos de um deputado vene-
zuelano, acusando-o de ocultar ou 
falsificar informações. 

Guaidó autoproclamou-se pre-
sidente da Venezuela em 23 de ja-
neiro deste ano. Desde então, ele 
visitou vários países em busca de 
apoio político internacional, mes-
mo com a proibição do Tribunal 
Supremo de Justiça venezuelano, 
que determinou que ele seria preso 
caso deixasse a Venezuela. No fim 
de fevereiro, ele esteve no Brasil.

“É público e notório que o depu-
tado se hospedou em cômodos hotéis 
de luxo, tanto em território venezue-
lano, como no exterior. Isso sem jus-
tificar [a procedência] dos recursos 
com que pagou estes custos, nem 
indicar o nome das pessoas ou insti-
tuições que os financiou”, declarou o 
controlador-geral.

Peso dos impostos sobre  
a economia é recorde
Carga tributária sobe 
enquanto produção 
do país patina

A promessa era de austeridade 
e combate ao Custo Brasil, mas a 
equipe econômica do Governo Te-
mer – boa parte mantida por Bolso-
naro – entregou, em 2018, a maior 
carga tributária desde 2010, ano em 
que o Tesouro Nacional iniciou o 
cálculo.

O peso dos tributos sobre a eco-
nomia alcançou 33,58% do Produ-
to Interno Bruto (PIB). Em 2017, a 
carga tributária, conforme a meto-
dologia usada pelo Tesouro, tinha 
ficado em 32,62%.

O número oficial da carga tribu-
tária só será calculado pela Recei-

ta Federal em outubro e divulgado 
próximo do fim do ano. No entanto, 
o Tesouro precisa fazer um cálculo 
preliminar em março para repassar 
os dados à Controladoria-Geral da 
União (CGU), que usa a carga tri-
butária para avaliar as contas do 
presidente da República.

Segundo o secretário do Tesou-
ro, Mansueto Almeida – que já ocu-
pava o cargo no governo de Michel 
Temer – a carga tributária decorreu 
da recuperação da economia. Isso 
porque, no ano passado, a arreca-
dação cresceu acima do PIB não 
apenas na União, mas nos estados. 
Difícil é explicar como a recupera-
ção não se refletiu no PIB.

A carga tributária subiu nos 
três níveis de governo. No Go-
verno Central, passou de 22,13% 
para 22,66%. Nos estados, subiu 
de 8,42% para 8,65%. Nos muni-

cípios, aumentou de 2,06% para 
2,27%.

Na esfera federal, os principais 
tributos que impulsionaram a carga 
tributária foram o Programa de Inte-
gração Social (PIS) e a Contribuição 
para o Financiamento da Seguridade 
Social (Cofins), com acréscimo de 
0,23 ponto percentual; o Imposto de 
Renda Retido na Fonte, com impacto 
de 0,13 ponto percentual; e o Impos-
to sobre Importação, com efeito de 
0,1 ponto percentual.

Nos estados, a carga tributária 
foi influenciada pelo aumento das 
receitas do Imposto sobre a Circu-
lação de Mercadorias e Serviços 
(ICMS), com 0,24 ponto percen-
tual. Nos municípios, os principais 
responsáveis foram o Imposto so-
bre Serviços (ISS), 0,11 ponto; e o 
Imposto Predial e Territorial Urba-
no (IPTU), com 0,08 ponto.

Juros e spreads
bancários
podem ser 
reduzidos

O Banco Central (BC) não está 
contente com o nível das taxas de ju-
ros no país, afirmou o presidente da 
instituição, Roberto Campos Neto, 
na apresentação do Relatório de In-
flação, divulgado nesta quinta-feira.

Campos Neto disse que o spread 
(diferença entre taxa de captação do 
dinheiro pelos bancos e a cobrada 
dos clientes) é alto, principalmente 
devido à inadimplência. Ele disse 
que, na composição do spread, 35% 
são de inadimplência; 25%, custo 
operacional; 25%, custo financeiro; 
e 15%, lucro.

O presidente do BC informou 
ainda que a recuperação do cré-
dito pelos bancos, quando se tem 
inadimplência, é R$ 0,13 por cada 
R$ 1 emprestado e isso leva quatro 
anos. Já países da Organização para 
a Cooperação e Desenvolvimento 
Econômico (OCDE), por exemplo, 
a recuperação é de R$ 0,60 a R$ 
0,70, em menor tempo: um ano e 
meio ou dois. “Temos que fazer um 
trabalho enorme na parte de recupe-
ração”, disse Campos Neto.

Mansueto não explica como a 
recuperação não se refletiu no PIB

Oex-presidente da Vale Fábio Schvartsman afirmou nesta quinta-fei-
ra,  que só existem duas possibilidades para esclarecer o que hou-
ve em Brumadinho no dia 25 de janeiro, quando rompeu-se uma 

barragem de rejeitos da mineradora. “Ou aconteceu algo que não estava 
previsto – que é diferente de tudo que se monitora, tudo que se olha – e 
que derrubou aquela barragem ou houve informação pelos sistemas, acon-
teceram leituras que mostravam problemas e essas leituras, por qualquer 
motivo, não foram levadas à sério e não foram transmitidas para os demais 
escalões da Companhia”, disse Schvartsman em depoimento na Comissão 
Parlamentar de Inquérito (CPI) de Brumadinho e Outras Barragens, que 
está sendo realizada no Senado. 

Marcelo Camargo/ABr
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Uma empresa não é mais 
unicamente uma empresa. Soa 
confuso? Atualmente, as institu-
ições visam construir uma iden-
tidade, engajar o seu público e 
sempre que possível, se alinham 
às causas sociais com as quais 
se identificam. Uma das mais 
populares é a preservação do 
meio ambiente. Sob holofotes 
de ONGs, mídia e até mesmo a 
própria população, as compan-
hias alteram produtos e posic-
ionamentos. Uma mancha na 
reputação da companhia pode 
acabar custando caro.

O exemplo mais recente é 
do rompimento da barragem 
em Brumadinho, Minas Gerais. 
Além do estrago ambiental, a 
Vale carrega a responsabilidade 
por desaparecimentos e mortes. 
Enquanto os números do aci-
dente aumentam, o valor de 
mercado da empresa cai. Nos 
três primeiros dias após o desas-
tre, a queda foi de R$ 70 bilhões, 
o que impactou até mesmo a 
Ibovespa. A queda da instituição 
foi a maior perda em um único 
dia na Bolsa brasileira, super-
ando o rombo da Petrobras em 
2018, que perdeu R$ 47 bilhões.

No exterior, a Volkswagen 
também contabiliza os danos. 
Apesar de 2019 ter acabado de 
começar, o chefe da compli-
ance da empresa anunciou, em 
dezembro, que esse ano será o 
mais difícil para a empresa. O 
que acontece agora é um reflexo 
do deslize de 2015. A instituição 
usou um software fraudulento 
que permitiu que até 11 milhões 
de carros VW, Porsche e Audi 
entrassem em modo de baixa 
emissão quando estavam sendo 

testados em um laboratório. 
Mas, na verdade, os automóveis 
continuavam a emitir a polu-
ição de óxido de nitrogênio em 
condições reais de circulação. O 
escândalo já custou mais de € 20 
bilhões.

Nos dias seguintes ao jul-
gamento contra a empresa, as 
ações da Volkswagen caíram 
40%. Claro que existem muitas 
outras variáveis que determinam 
o apogeu e declínio de ações. 
Mas para esse caso, considero 
interessante ressaltar dois fa-
tores: a credibilidade do negócio 
e o cenário que a rodeia.

Com este tipo de impacto, 
não só a imagem da empresa 
fica abalada, como também a 
estabilidade que ela transmitia 
na bolsa, para acionistas, para 
o setor e até mesmo para as 
concorrentes. Além dessa bola 
de neve de má fama, o cenário 
atual é um panorama que está 
cada vez mais humanizado e 
que cobra a mesma postura por 
parte das organizações. Ao com-
preender essa mudança de para-
digma, até mesmo as bolsas de 
valores criaram índices e classi-
ficações que reúnem instituições 
sustentáveis.

Um exemplo é o ISE (Índice 
de Sustentabilidade Empresari-
al) e o ICO2 (Índice de Carbono 
Eficiente) da B3.Tais índices 
concretizam as demandas de 
desenvolvimento sustentável e 
funcionam como ferramentas de 
análise e comparação. À primei-
ra vista pode parecer que as 
carteiras ecológicas sejam buro-
cráticas. Com tantas responsabi-
lidades e detalhes ecológicos, o 
senso comum nos leva a crer que 
tais empresas não sejam interes-
santes. Para refutar essa ideia, 
basta observar a performance da 
carteira do Índice de Sustentabi-
lidade Empresarial (ISE).

Desde a sua criação, em 
2005, o índice soma uma valo-
rização de 203,80%, enquanto 
a Ibovespa acumula 175,38%. 
Na mesma proporção de que a 
valorização aumenta, a vola-
tilidade da carteira se mantém 
baixa. Enquanto a Ibovespa 
tem 27,04% de oscilações, a 
carteira contabiliza 24,22%. 
Essas iniciativas são recentes, 
mas indiretamente, indicam 
que futuramente, pode não ha-
ver tanto espaço para empresas 
que colocam o meio ambiente 
em segundo plano.

Nos próximos anos, temas 
como “transparência” e “sus-
tentabilidade” podem se tornar 
cada vez mais recorrentes. Toda 
modificação traz riscos e opor-
tunidades e se bem administra-
da, essa mudança de paradigma 
pode se tornar um diferencial 
estratégico.

q Tiago Reis
Fundador e CEO da Suno 

Research.

Índice de 
Sustentabilidade 
valorizou 203,80%, 
enquanto Ibovespa 
ficou em 175,38%

Quatro grandes personalidades  
que marcaram suas épocas

Declaro ou não declaro? Eis a questão, MEI
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muda o mundo dos investimentos

No momento em que 
a política brasileira anda 
tão desacreditada, com 
pseudolíderes nos co-
mandos dos Poderes da 
República, é sempre con-
veniente fazermos um 
passeio pela História re-
cente do Brasil e, assim, 
resgatar nomes que mar-
caram época e, por seus 
feitos, merecem ser rev-
erenciados, como ícones 
de épocas passadas, e 
nem tão distantes assim, 
e que, com suas marcas, 
deixaram exemplos a ser 
perseguidos.

Vou lembrar aqui 
quatro grandes nomes 
do cenário nacional, sen-
do que tive o prazer de 
conviver com três deles 
e muito aprender. São 
os ex-ministros da Edu-
cação Carlos Santana, 
Marco Maciel, Esther de 
Figueiredo Ferraz e Pau-
lo Renato de Souza.

De Carlos Santana, 
conheço parte da sua obra, 
nas áreas da Saúde, em 
1985, e da Educação, em 
1989, tendo sido ministro 
de ambas as Pastas. Não 
tive o prazer de conhecê-
lo pessoalmente, mas 
tenho tido a oportunidade 
e a honra de conviver com 
seu herdeiro, Carlos San-
tana Filho – um intelec-
tual, um homem refinado, 
absolutamente simples, 
cordato e dono de uma 
prosa sempre prazerosa, 
tal qual fora seu pai, que 
partiu, aos 72 anos. Além 
de duas vezes ministro de 
Estado, Santana foi depu-
tado federal e líder na As-
sembleia Constituinte.

Formado em Medic-
ina, pela Universidade 
Federal da Bahia, com 
especialização em Pedia-
tria Social, pelo Centro 
Internacional da Criança, 
em Paris, e com o Curso 
Superior de Guerra, da 
Escola Superior de Guer-
ra, Santana, no primeiro 
governo ACM, foi con-
selheiro da Fundação 
Hospitalar do Estado da 
Bahia, diretor-geral do 
Departamento de As-
sistência da Secretaria da 
Saúde Pública e Coorde-
nador do programa ma-
terno-infantil da Funda-
ção Secretaria de Saúde 
do Estado da Bahia.

Professor da Faculdade 
de Medicina da UFBA, 
estreou na política na 
década de 70, ao ser eleito 
deputado estadual, licen-
ciando-se para ocupar a 
Secretaria de Educação e 
Cultura do governo Ro-
berto Santos.

Importante lembrar, 
por oportuno, que, quan-
do do seu falecimento, o 
então senador Arthur Vir-
gílio (AM), líder à época 
na Câmara Alta, apre-
sentou requerimento de 
voto de pesar pelo faleci-
mento do ex-ministro, 
pronunciando palavras 
lapidares e que mostram 
quem foi Carlos Santana: 
“Um homem íntegro que 
teve um final de vida 

sofrido, que morreu nos 
limites da pobreza hon-
rada que sua vida pública 
podia conferir.”

Vale, igualmente, lem-
brar de Marco Maciel, 
governador do Estado 
de Pernambuco, depu-
tado federal, senador 
da República, ministro 
de Estado da Educação 
e da Casa Civil, vice-
presidente da República 
e membro da Academia 
Brasileira de Letras, 
com quem tive o prazer 
de estar em muitas oca-
siões e que, lamentavel-
mente, por causa de uma 
doença, se retirou da 
vida pública mais cedo. 
Faz falta no cenário da 
República, pela sua fir-
meza de propósitos.

Sua integridade de 
princípios, educação 
esmerada, gentil e cor-
tês com todos os que o 
procuravam precisa ser 
enaltecida. E foi no exer-
cício da vice-presidência 
que lhe outorguei o título 
de professor Emérito 
da Universidade da Ci-
dade, em seu gabinete, 
no Palácio do Planalto, 
quando, mais uma vez, 
conversamos sobre o 
Brasil, seus problemas, 
regionalismos e seu fu-
turo como Nação. Sobre 
Marco Maciel, escrevi 
vários artigos, ressal-
tando sua brasilidade e 
sua compreensão sobre 
a política nacional. Um 
homem verdadeiramente 
notável.

Sempre à frente do seu 
tempo, a jurista Esther 
de Figueiredo Ferraz foi 
a primeira mulher a ser 
secretária de Estado da 
Educação de São Paulo, 
primeira a ingressar no 
então Conselho Federal 
de Educação, primeira 
a ser reitora, dirigindo a 
Universidade Mackenzie 
e também primeira a se 
tornar Ministra de Esta-
do, ocupando a Pasta da 
Educação.

Jurista, com livros 
publicados na área da 
criminologia, Esther tra-
balhou até aos 93 anos e 
sua atuação só foi inter-
rompida por causa de um 
tombo que levou em seu 
prédio, em São Paulo. 
Não resistiu e faleceu 
dias após. Antes disso, 
aos 90 anos, concedi-lhe 
o título de Doutora Ho-
noris causa, dado pela 
mesma Universidade da 
Cidade, em cerimônia 
reservada em seu apar-
tamento da Alameda 
Franca, e na presença 
de autoridades das mais 
variadas áreas.

A professora Figueire-
do Ferraz foi grande in-
centivadora da minha 
carreira e sempre me 
apoiou na minha tra-
jetória acadêmica. Fre-
quentei o seu aparta-
mento e quando fazia o 
meu curso de mestrado, 
em São Paulo, ia à sua 
casa, nos finais de tarde 
aos sábados, buscar apre-

nder um pouco com o 
seu vasto conhecimento. 
Muito do que sou, devo 
aos ensinamentos vindos 
da professora Esther que, 
na sua simplicidade, sa-
bia cativar a todos com 
sua docilidade e genero-
sidade.

Sobre o seu piano de 
calda, várias fotos, den-
tre elas uma comigo, de 
braços dados, em um dos 
vários eventos aos quais 
estivemos juntos. Muita 
saudade e gratidão eter-
nas. Seus ensinamen-
tos foram incorporados 
à minha vida pessoal e 
profissional. Um raro 
exemplo a ser seguido. 
Sempre.

Reitor da Unicamp e 
ministro da Educação, 
durante oito anos, Paulo 
Renato de Souza pro-
moveu a maior revolução 
na história do Ministério 
da Educação, durante sua 
longa e brilhante gestão. 
Soube se cercar de uma 
equipe absolutamente 
fantástica, comprometi-
da e competente, como a 
professora Maria Helena 
Guimarães Castro que 
ocupou todas as posições 
de relevo no MEC e que, 
recentemente, esteve lá 
novamente como Secre-
tária Executiva.

Os processos de aval-
iação institucional e de 
cursos; a transformação 
do Inep no formato que 
hoje se encontra; a eleva-
ção da Capes, reconheci-
da internacionalmente; a 
criação do Provão, den-
tre outras importantes 
ações, são todas elas 
da responsabilidade do 
Paulo Renato, quando à 
frente da Pasta da Edu-
cação.

Com ele, minha con-
vivência foi estreita, até 
por que estava lá no Inep, 
como avaliador, co-
laborando com as novas 
políticas que começa-
vam a ser gestadas. Um 
infarto agudo, em pleno 
réveillon, levou Paulo 
Renato, deixando o Bra-
sil mais pobre.

Lembrar de Car-
los Santana, de Marco 
Maciel, de Esther de 
Figueiredo Ferraz e de 
Paulo Renato de Sou-
za é fazer um pequeno 
registro e reverenciar 
quatro grandes person-
alidades que marcaram 
suas épocas, ajudando 
a construir um Brasil 
mais justo, mais digno 
e mais próspero. E sem-
pre é oportuno resgatar 
um pouco da vida des-
sas pessoas que, com 
suas lutas e convicções, 
desbravaram momentos 
de prosperidade e que 
servem, para as gerações 
futuras, como exemplos 
de caráter, de seriedade, 
de serenidade e, sobre-
tudo, de honestidade e 
dignidade.

q Paulo Alonso
Jornalista e dirigente 

universitário

Atualmente, 24 milhões de 
pessoas trabalham por conta 
própria, isto é, são autôno-
mos. E grande parte destas 
pessoas optaram pela for-
malização do seu negócio, 
tornando-se Microempreend-
edor Individual – MEI, to-
talizando 7,74 milhões de 
MEI no país até dezembro de 
2018. Lembrando que o Mi-
croempreendedor tem limite 
de faturamento para se manter 
como tal ou seja: R$ 6.750,00 
mensal = R$ 81.000,00 anual.

Agora, que já chegou o 
período da Declaração de 
IRPF, o que o MEI precisa 
avaliar, para saber se está ou 
não obrigado a entrega da De-
claração de IRPF/2019?

De onde vêm meus rendi-
mentos? Apenas do que recebo 
através do MEI? Se a resposta 
for sim, devo seguir os seguintes 
passos: calcular o meu Lucro 
evidenciado, somando a minha 
receita bruta menos as despesas 
que utilizei no negócio (aluguel, 
água, luz, compra de merca-
dorias, etc);

Agora que já tenho o valor 
do lucro evidenciado, preciso 
calcular a parcela isenta, lemb-
rando que o percentual que devo 
aplicar vai depender do tipo de 
atividade do negócio, acompan-
he abaixo um exemplo:

8% da receita bruta para ativ-
idade de comércio, indústria e 
transporte de cargas

16% da receita bruta para 
transporte de passageiros

32% da receita bruta para ser-
viços em geral

Fazendo este cálculo, o Mei 
já vai ter o valor da sua par-
cela isenta de IR. Agora vamos 
calcular o valor tributável, que 
nada mais é do que o lucro evi-
denciado menos a parcela isenta.

Exemplo 1: Prestador de ser-
viços

Receita Bruta anual de
R$ 79.890,00

Despesas: aluguel, fone, insu-
mos etc. R$ 23.570,00

Lucro evidenciado: receita (-) 
despesa R$ 56.320,00

Parcela Isenta: 32% da Re-
ceita Bruta R$ 25.564,80

Parcela tributável: Lucro evi-
denciado (-) P. Isenta R $
30.755,20

Neste caso, como os rendi-
mentos tributáveis ultrapassam 
R$ 28.558,70, o MEI está ob-
rigado a entregar a Declaração 
de Imposto de Renda Pessoa 
Física.

E deve fazer os seguintes lan-
çamentos na sua DIRPF:

– Ficha de Rendimentos 
Tributáveis Recebidos de PJ – 
R$ 30.755,20;

– Ficha de Rendimentos Is-
entos – Lucros e Dividendos 
recebidos pelo titular – R$ 
25.564,80.

Exemplo 2: Atividade de Co-
mércio

Receita Bruta anual de

R$ 79.890,00
Despesas: aluguel, fone, insu-

mos etc. R$ 23.570,00
Lucro evidenciado: Receita 

(-) despesas R$ 56.320,00
Parcela isenta: 8% da Receita 

Bruta R$   6.391,20
Parcela Tributável: L. Evi-

denciado – parcela isenta
R$ 49.928,80

Neste caso, como os ren-
dimentos tributáveis também 
ultrapassou R$ 28.558,70, por-
tanto obrigado a entregar a De-
claração de Imposto de Ren-
da Pessoa Física, fazendo os 
seguintes lançamentos:

– Ficha de Rendimentos 
Tributáveis Recebidos de PJ – 
R$ 49.7928,80;

– Ficha de Rendimentos Isen-
tos – Lucros e Dividendos rece-
bidos pelo titular – R$ 6.391,20.

Lembrando:
– Na condição de Pessoa Físi-

ca, acertar as contas com o Leão 
até 30/4/2019;

– Na condição de Pessoa Ju-
rídica – MEI apresentar Declara-
ção Anual do Simples Nacional 
(DASN-SIMEI) até 31/5/2019;

– Que todos os outros rendi-
mentos devem ser informados 
na mesma Declaração, quais 
sejam: recebimento de aluguéis, 
pensão alimentícia, assalariado, 
aposentadoria, pensão etc.

q Elvira de Carvalho
Consultora tributária da King 

Contabilidade.
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Apoio à reforma  
vai só até a página 3

Análises rasas, de uma imprensa que tem interesses 
financeiros envolvidos, devem ser encaradas com dois 
pés atrás, ainda mais no caso da reforma da Previdência. 
O problema do Governo Bolsonaro no Congresso não 
se resume à dificuldade de articulação e à criação de um 
clima beligerante para chamar atenção.

O que dificulta a tramitação da emenda é a resistên-
cia dos parlamentares às propostas, que prejudicam eles 
próprios e seus eleitores. Tirando milionários como 
Paulo Guedes, que ganharão com as mudanças, todos os 
brasileiros perdem.

Declarações de apoio, como a do PSL, que fechou 
questão a favor da reforma, são apenas espuma. O diabo, 
todos sabem, mora nos detalhes. Integrantes da bancada 
do partido do presidente já declararam desejar mudanças 
em pontos que atendam a seus interesses e a suas bases. 
Inclusão das guardas municipais nas mesmas regras dos 
policias militares e defesa da aposentadoria rural são al-
gumas delas.

À medida que as propostas são conhecidas pela popu-
lação, maior a oposição à reforma, que mexe com quem 
está entrando no mercado de trabalho, com quem já con-
tribui há alguns anos, com quem já está prestes a se apo-
sentar e com quem já recebe pensões.

Não à toa, os 13 partidos que divulgaram nota de apoio 
à reforma, desde que retirado o bode da sala – o fim do 
BPC – e mantida a aposentadoria rural, assinalaram que 
não aceitam tirar a Previdência da Constituição. A pro-
posta mal começou a andar no Congresso e já sofre de 
desidratação.

Sem-conta
Aproximadamente 1,7 bilhão de pessoas adultas não 

têm contas bancárias. Apesar de ser um número 15% in-
ferior ao de 2014, ainda é impressionante. A maioria dos 
“desbancarizados” estão na China (225 milhões), Índia 
(190 milhões), Paquistão (100 milhões) e Indonésia (95 
milhões). O que não é surpresa, pois os dois primeiros são 
os países com maior população, e os outros dois também 
são muito populosos.

Mas também estão na cabeça da lista Nigéria, Méxi-
co e Bangladesh. Nestes sete países está quase metade 
dos sem-banco – ou melhor, sem-conta. Até nos Estados 
Unidos há 8,4 milhões de “desbancarizados”.

Em defesa do FGTS
O Instituto Fundo de Garantia do Trabalhador (IFGT) 

lança no próximo dia 2 a campanha de abaixo-assinado 
“Não ao fim do Fundo de Garantia do trabalhador aposen-
tado na reforma da Previdência”. Mario Avelino, presidente 
do IFGT, explica que o objetivo é sensibilizar os deputados 
federais e senadores para não aprovarem a proposta que fere 
os direitos constitucionais dos trabalhadores. Atualmente, 
são 5,2 milhões que se aposentaram e continuam trabalhan-
do. A adesão estará disponível em fundodegarantia.org.br

Embraer no mar
A Embraer deixa os céus brasileiros, mas assume 

posição na água. O Consórcio Águas Azuis, formado 
pela thyssenkrupp Marine Systems, Embraer Defesa & 
Segurança e Atech (subsidiária do Grupo Embraer), foi 
selecionado pela Marinha do Brasil para a construção de 
quatro navios de defesa no Programa CCT – Corvetas 
Classe Tamandaré – como concorrente preferencial. As 
empresas formarão uma sociedade de propósito especí-
fico (SPE) para a fase de execução do programa.

Início do fim
“A comunicação de Jair Bolsonaro é muito defici-

tária, não tem um objetivo claro e não consegue articular 
com as diversas camadas da sociedade”, ressalta Gabriel 
Rossi professor de marketing da ESPM. “Se a reforma 
da Previdência não passar, pode-se considerar o fim do 
governo”, sentencia.

Para privilegiados
A promessa de incluir os brasileiros no programa de 

visitante frequente, feita pelo presidente norte-america-
no Donald Trump, já havia sido anunciada por Barack 
Obama, em 2015. Mas Dilma Rousseff recusou, pois os 
gastos com o desenvolvimento de uma plataforma para 
troca de dados com os EUA atingiriam R$ 500 mil, para 
beneficiar apenas 1,5 mil brasileiros de alta renda.

Pegadinha
Serginho Mallandro caiu na Pegadinha do Mallandro. 

É que ele era mais um dos correntistas da JJ Invest, cujo 
controlador, Jonas Jaimovick, sumiu do mapa. Salsifufu!

Rápidas
Henrique Luz é o novo presidente do conselho de 

administração do Instituto Brasileiro de Governança 
Corporativa (IBGC) *** No próximo dia 7, o mundo 
comemora o Dia da Saúde. O Shopping Nova Iguaçu or-
ganiza a Semana da Saúde, de 1 a 7 de abril *** Nesta 
sexta-feira ocorre o ITC Rio, no Museu do Amanhã. O 
evento da consultoria Deloitte debaterá temas que vão de 
inovação a parceiras público-privadas.

CIBRAZIL MINERAÇÕES LTDA - EPP 
CNPJ: 28.753.705/0001-07 

CONCESSÃO DE LICENÇA
CIBRAZIL MINERAÇÕES LTDA - EPP torna público que recebeu do 
Instituto Estadual do Ambiente - INEA, a LICENÇA DE OPERAÇÃO LO 
nº IN045148, com validade até 28 de maio de 2022, que a autoriza para 
a atividade de extração de areia em cava molhada para emprego direto 
na construção civil, em área com 7,5 ha, contida na poligonal do processo 
DNPM nº 890.555/2006, na ESTRADA DOS BANDEIRANTES, S/N, 
LOTES 472 E 473 - PIRANEMA, município SEROPÉDICA. Processo n° 
E-07/002.13654/2013.

ECIA IRMÃOS ARAÚJO ENGENHARIA, COMÉRCIO S/A
CNPJ-MF 33.503.251/0001-48 - NIRE 33.3.0015817-1

Comunicado. A sociedade ECIA IRMÃOS ARAUJO ENGENHARIA 
COMÉRCIO S/A, em atendimento ao Art. 133 da lei 6404/76, com as alterações 
da Lei10.303, de 2001, comunica que a partir de 04/4/2019, estarão à disposição 
dos seus acionistas, na sede social da empresa Rua General Ivan Raposo 431 
– Barra da Tijuca – RJ, os seguintes documentos relativos ao exercício social
encerrado em dezembro de 2018: (i) o relatório da administração sobre os
negócios sociais e os principais fatos administrativos do exercício findo; (ii) a
cópia das demonstrações financeiras; (iii) o parecer dos auditores independentes.
A AGO será realizada no dia 30/04/19, às 9h na sede social da empresa.

 JSR SHOPPING S.A
CNPJ-MF: 02.849.980/0001-27 - NIRE: 33.3.0028518-1

Comunicado. A sociedade JSR SHOPPING S/A, em atendimento ao Art. 
133 da lei 6404/76, com as alterações da Lei10.303, de 2001, comunica 
que a partir desta de 04/4/2019, estarão à disposição dos seus acionistas, 
na sede social da empresa Rua General Ivan Raposo 431 – Barra da Tijuca 
– RJ, os seguintes documentos relativos ao exercício social encerrado
em dezembro de 2018.  (i) o relatório da administração sobre os negócios
sociais e os principais fatos administrativos do exercício findo; (ii) a cópia
das demonstrações financeiras; (iii) o parecer dos auditores independentes.
A AGO será realizada no dia 30/04/19, às 10h na sede social da empresa.

ECIA - AMÉRICAS SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES S/A
CNPJ-MF:13.025.862/0001-10 - NIRE:33.3.0029626-3

Comunicado. A sociedade ECIA AMÉRICAS SERVIÇOS E 
CONSTRUÇÕES S/A, em atendimento ao Art. 133 da lei 6404/76, com 
as alterações da Lei10.303, de 2001, comunica que a partir de 04/4/2019, 
estarão à disposição dos seus acionistas, na sede social da empresa Rua 
General Ivan Raposo 431 – Barra da Tijuca – RJ, os seguintes documentos: 
(i) o relatório da administração sobre os negócios sociais e os principais 
fatos administrativos do exercício findo; (ii) a cópia das demonstrações 
financeiras; (iii) o parecer dos auditores independentes. A AGO será 
realizada no dia 30/04/19, às 11h na sede social da empresa.

Companhia Aberta de Capital Autorizado
CNPJ nº 33.228.024/0001-51 - NIRE nº 33300031359

AVISO AOS ACIONISTAS
A WLM PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS S.A., 
avisa que, a partir do dia 28 de março de 2019, estarão à disposição dos 
acionistas na sede da Companhia, na Praia do Flamengo, 200, 19º andar, 
Flamengo, Rio de Janeiro-RJ , na rede mundial de computadores no we-
bsite da empresa (www.wlm.com.br) e no website da CVM - Comissão de 
Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br), todos os documentos de que trata o 
art. 133 da Lei nº 6.404/76 e a Instrução CVM nº 481/09 (incluído o Bole-
tim de Voto à Distância), relativos ao exercício social encerrado em 31 de 
dezembro de 2018.

Rio de Janeiro, 28 de março de 2019
Don David Lemos de Moraes Magalhães Leite Jaynetti

Presidente do Conselho de Administração

Ex-presidente da Alerj: 21 anos de prisão
Sentença começa 
a ser cumprida 
após condenação 
em segunda 
instância 

Por corrupção passiva, la-
vagem de dinheiro e organi-
zação criminosa o Tribunal 
Regional Federal da 2ª Re-
gião (TRF2) condenou nesta 
quinta-feira os ex-deputados 
estaduais do Rio de Janeiro 
Jorge Picciani, Paulo Melo 
e Edson Albertassi, todos do 
MDB. A sentença foi profe-
rida por seis desembargado-
res em ação penal movida a 
partir da Operação Cadeia 
Velha, um dos desdobra-
mentos da Lava-Jato no Rio 
de Janeiro.

O início do cumprimen-
to da pena não é imediato. 
Ainda há recursos possíveis 
no TRF2, de embargo de-
claratório e embargo infrin-
gente. A defesa dos acusa-
dos também pode acionar o 
Superior Tribunal de Justiça 
(STJ), que é a segunda ins-
tância nesse processo. Por 
enquanto, os três continuam 
em prisão preventiva, com 
Picciani em regime domici-
liar. Somente após a conde-
nação em segunda instância, 
é que a sentença começa a 
ser cumprida.

A 1ª Seção Especializada 
é composta por seis desem-
bargadores: o presidente, 

Ivan Athié, o relator, Abel 
Gomes, o revisor, Mes-
sod Azulay, Paulo Espirito 
Santo, Simone Schreiber e 
Marcello Granado. Todos, 
com exceção de Athié, que 
não votou, acompanharam o 
voto do relator, inclusive na 
dosimetria das penas.

Picciani foi condenado 
a 21 anos de reclusão, 564 
dias-multas, de 20 salários 
mínimos cada dia-multa, em 
regime fechado; Paulo Melo, 
a 12 anos e cinco meses, com 
350 dias-multas, de 20 salá-
rios mínimos cada dia-mul-
ta, e Albertassi, a 13 anos 4 
meses, com 392 dias-multas, 
de 15 salários mínimos cada.

“O que estamos falando 
aqui é de pagamento ilíci-
to que fez enriquecer essas 
pessoas, podendo comprar 
fazenda, gado, casa, man-
dar dinheiro para fora. O 
que isto tem a ver com caixa 
2? Não há conflito aparen-
te. Isto é corrupção. O que 
consta da denúncia é corrup-
ção”, disse Abel Gomes. É a 
primeira vez que os três ex-
parlamentares são condena-
dos em desdobramentos da 
Lava-Jato.

Durante o julgamento, os 
advogados dos ex-deputados 
negaram as acusações. Ra-
fael De Piro, que representa 
Jorge Picciani, questionou 
a forma como o processo 
foi distribuído e defendeu a 
competência da Justiça Elei-
toral para analisar a questão. 
“Peço que ele não seja jul-
gado pelo seu partido e pelo 
seu nome, e sim pelos seus 
atos”, afirmou De Piro.

O advogado de Paulo 

Filho também é condenado
O juiz Marcelo Bretas, ti-

tular da 7ª Vara Federal Cri-
minal, condenou onze pesso-
as por crimes cometidos no 
âmbito da Operação Cadeia 
Velha, que investigou o pa-
gamento de propinas de em-
presas de ônibus a políticos 
fluminenses. Entre os con-
denados, está Jacob Barata 
Filho, conhecido como “o rei 
do ônibus”, e Felipe Piccia-
ni, filho do ex-presidente da 
Assembleia Legislativa do 
Rio de Janeiro (Alerj) Jorge 
Picciani. A sentença foi pro-
ferida nesta quinta-feira (28).

A maior pena coube a Fe-
lipe Picciani, que adminis-
trava a fazenda e os negócios 
agropecuários do pai, envol-
vendo comércio de gado e 
de sêmen bovino, condenado 
por lavagem de dinheiro a 17 
anos e 10 meses de prisão, 
em regime fechado, mais 
o pagamento de 553 dias-
multa, ao valor de um salário 
mínimo cada dia.

Barata recebeu pena de 12 
anos de reclusão e 600 dias-
multa, a um salário mínimo 
cada, por corrupção ativa e 
crime continuado. Outro con-
denado por Bretas foi o ex-
dirigente da Federação das 

Empresas de Transporte de 
Passageiros do Rio de Janeiro 
(Fetranspor) Lélis Teixeira, 
que recebeu pena de 13 anos 
e 600 dias-multa, no valor de 
um salário mínimo cada.

Também foram condena-
dos Jorge Luiz Ribeiro, a 12 
anos e 11 meses de prisão; 
Leandro Azevedo, 5 anos e 4 
meses; Andréia Cardoso do 
Nascimento, 11 anos e 3 me-
ses; Fábio Cardoso do Nas-
cimento; 11 anos e 3 meses; 
Carlos César da Costa Perei-
ra, a 11 anos e 2 meses e José 
Augusto Ferreira dos Santos, 
a 6 anos.

Benedicto Barbosa Júnior, 
o BJ, ex-diretor da Odebre-
cht, foi condenado a 8 anos e 
10 meses, por corrupção ati-
va, mas sua pena final será 
estabelecida pelo acordo de 
delação premiada fechado 
com a Procuradoria Geral da 
República (PGR). Outro de-
lator, Marcelo Traça, mem-
bro da Fetranspor e empresá-
rio de ônibus, foi condenado 
a 14 anos de prisão, mas terá 
sua pena afixada conforme 
acordo de delação firmado 
com a PGR. A reportagem 
não conseguiu ouvir as defe-
sas dos réus.

Melo, Flavio Mirza, alegou 
que seu cliente era adver-
sário político de Picciani e 
disse que as acusações não 
têm sentido. Mirza também 
se disse favorável à com-
petência da Justiça Federal. 
Já Márcio Delambert, que 
defende Albertassi, sus-
tentou que empresários de 

transportes acusados de en-
volvimento no esquema de 
propina afirmaram em juízo 
que desconheciam o então 
parlamentar. “É curioso que, 
na longa exposição feita pe-
los procuradores do MPF, 
o nome de Albertassi tenha 
sido citado apenas duas ve-
zes.”

Pagamento antecipado em 
contratos com o governo terá limite

Como houve mudanças 
no Senado, projeto volta à 
Câmara para análise das al-
terações.

O Senado aprovou nesta 
quarta-feira projeto que limi-
ta o pagamento antecipado 
nos contratos com a admi-
nistração pública. O Proje-
to de Lei da Câmara (PLC) 
169/2015 foi inspirado nas 
investigações das Comissões 
Parlamentares de Inquéri-
to (CPIs) dos Correios e do 
Mensalão.

A ideia original do autor, 
ex-deputado Antonio Carlos 
Mendes Thame, foi proibir 
taxativamente a antecipação 
de pagamentos. No entanto, 
o texto aprovado permite o 

pagamento antecipado de 
forma excepcional, se hou-
ver previsão em edital e ga-
rantias efetivas da realiza-
ção integral e satisfatória do 
objeto do contrato. Atual-
mente, tanto a Controlado-
ria-Geral da União (CGU) 
quanto o Tribunal de Contas 
da União (TCU) admitem 
pagamento antecipado nes-
sas hipóteses.

O projeto altera a Lei 
de Licitações (Lei 8.666, 
de 1993) na parte relativa 
ao edital e ao pagamento. 
Como houve mudanças no 
Senado, o projeto voltará à 
Câmara dos Deputados, que 
analisará as alterações feitas 
pelos senadores.

Cai deficit do comércio de 
serviços da China em fevereiro

O deficit da China no co-
mércio exterior de serviços 
caiu em fevereiro, segundo 
dados oficiais divulgados 
nesta quinta-feira. Ele dimi-
nuiu para US$ 20,6 bilhões 
no mês passado, mais baixo 
que os US$ 22,8 bilhões em 
janeiro, informou a Admi-
nistração Estatal de Divisas 
(AED) em um comunicado. 
A receita do comércio de ser-
viços foi de US$ 15,8 bilhões 
no mês passado, enquanto o 
gasto foi de US$ 36,4 bilhões.

Diferentemente do comér-
cio de mercadorias, o de servi-
ços refere-se à venda e entrega 
de produtos intangíveis, como 
transportes, turismo, telecomu-
nicações, construção, anúncios, 

computação e contabilidade. 
A China adotou medidas para 
melhorar o desenvolvimento do 
comércio de serviços, incluindo 
a abertura gradual dos setores 
de finanças, educação, cultura e 
tratamento médico.

Segundo a Agência Xi-
nhua, a AED começou a pu-
blicar os dados mensais do 
comércio de serviços em ja-
neiro de 2014 para melhorar 
a transparência das estatísti-
cas. Desde o início de 2015,  
incluiu dados mensais do 
comércio de mercadorias em 
seus relatórios. Em 2017, foi 
registrado superavit de US$ 
8,5 bilhões no comércio exte-
rior de mercadorias, ante US$ 
46 bilhões em janeiro.

Ulysses no Livro dos 
Heróis da Pátria

O nome de Ulysses Gui-
marães (1916-1992), ex-
presidente da Assembleia 
Nacional Constituinte, será 

incluído no Livro dos Heróis 
e Heroínas da Pátria. A pro-
posta consta do Projeto de Lei 
da Câmara (PLC) 39/2018, 
aprovado em plenário. De 
iniciativa do MEC, a propos-
ta vai à sanção presidencial.

IGP-M avança para 
1,26% em março

O Índice Geral de Preços-
Mercado (IGP-M) subiu 
1,26% em março, percentu-
al superior ao de fevereiro, 

quando variou 0,88%. Com 
este resultado acumula alta de 
2,16% no ano e de 8,27% nos 
últimos 12 meses. Em março 
de 2018, o índice havia subido 
0,64% no mês e acumulava 
alta de 0,20% em 12 meses.
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Notas explicativas às Demonstrações Financeiras em 31 de dezembro de 
2018 e 2017: 1. Contexto operacional: A NBCUniversal Networks International 
Brasil Programadora S.A. (“Companhia”) é uma parceria entre a Globosat Pro-
gramadora Ltda. (“Globosat”) e a USA Brasil Holdings L.L.C., subsidiária da NBC 
Universal Global Networks Latin America, LLC. (“NBC Universal”). A Companhia 
iniciou suas operações em 10 de maio de 1996 e sua principal atividade é a pro-
gramação, produção, aquisição e distribuição de filmes, através de seus canais de 
televisão por assinatura “Universal TV”, “Studio Universal” e “Syfy”. Estes canais 
são distribuídos pelas principais operadoras do país, tais como Claro S.A., Sky 
Serviços de Banda Larga Ltda., Embratel TVSAT Comunicações S.A., Oi Móvel 
S.A e Telefônica Brasil S.A.. A Companhia tem prazo de duração até 10 de maio de 
2025, de acordo com o seu Estatuto Social. 2. Aprovação e base de preparação 
e apresentação das demonstrações financeiras: A autorização para conclusão 
da preparação destas demonstrações financeiras ocorreu em 18 de março de 2019. 
As presentes demonstrações financeiras são de responsabilidade da Administra-
ção e foram elaboradas de acordo as práticas contábeis adotadas no Brasil, que 
compreendem as disposições da Lei das Sociedades por Ações e dos pronuncia-
mentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC). 3. Principais 
práticas contábeis: As principais políticas contábeis adotadas pela Companhia 
são descritas abaixo: a) Ativos e passivos, circulantes e não circulantes: Os ativos 
e passivos são classificados como circulantes quando realizáveis ou liquidáveis 
dentro dos doze meses seguintes após a data do balanço ou que sejam mantidos 
essencialmente com o propósito de serem negociados, incluindo transações com 

Relatório da Administração: Senhores Acionistas: Em cumprimento às 
disposições legais e estatutárias, apresentamos a V.Sas. as Demonstrações 
Financeiras e Notas Explicativas relativas aos exercícios findos em 31 de dezembro 
de 2018 e 2017. Ficamos à inteira disposição dos Senhores para quaisquer 
esclarecimentos que se fizerem necessários. Rio de Janeiro, 29 de março de 2019. 
A ADMINISTRAÇÃO.

Balanços patrimoniais Em 31 de dezembro de 2018 e 2017 
(Em milhares de reais) 2018 2017

Ativo
Ativo circulante

Caixa e equivalentes de caixa 15.188 24.996
Títulos e valores mobiliários 48.696 15.663
Contas a receber 24.662 24.003
Direitos de exibição 56.382 49.563
Outros 660 812

Total do ativo circulante 145.588 115.037
Ativo não circulante

Direitos de exibição 40.271 25.381
Depósitos judiciais 92 92
Imposto de renda e contribuição social diferidos 2.542 2.922
Imobilizado 7.105 6.296
Intangível 5.743 6.506

Total do ativo não circulante 55.753 41.197
Total do ativo 201.341 156.234

2018 2017
Passivo e patrimônio líquido
Passivo circulante

Contas a pagar 76.343 43.177
Dividendos a pagar 9.878 -
Adiantamento de clientes 1.284 1.234
Imposto de renda e contribuição social 1.757 7.850
Obrigações tributárias 2.429 2.262
Outros 2.697 2.211

Total do passivo circulante 94.388 56.734
Passivo não circulante

Contas a pagar 16.585 8.951
Provisão para contingências 351 131
Outros 25 45

Total do passivo não circulante 16.961 9.127
Patrimônio líquido

Capital social (Nota 4) 8.685 8.685
Reserva de capital 8.856 8.856
Reservas de lucros 1.754 1.754
Dividendos adicionais ao mínimo obrigatório 70.697 71.078

Total do patrimônio líquido 89.992 90.373
Total do passivo e patrimônio líquido 201.341 156.234

Demonstrações dos resultados   
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (Em milhares de reais)

2018 2017
Receita líquida de vendas e serviços  253.800  263.642
Custo das vendas e dos serviços (87.769) (97.136)
Lucro bruto 166.031 166.506
Despesas operacionais

Despesas com vendas (34.427) (32.811)
Despesas gerais e administrativas (17.831) (14.715)
Outras receitas operacionais 8 406
Resultado na venda de imobilizado 11 11

Lucro antes das receitas e despesas financeiras 113.792 119.397
 Despesas financeiras (8.614) (456)
 Receitas financeiras 3.752 5.142
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social 108.930 124.083
Imposto de renda e contribuição social (36.936) (41.840)
Lucro líquido do exercício 71.994 82.243

Demonstrações dos resultados abrangentes 
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (Em milhares de reais)

2018 2017
Lucro líquido do exercício 71.994 82.243

Outros resultados abrangentes - -
Resultados abrangentes total do exercício 71.994 82.243

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (Em milhares de reais)
Reserva de capital Reservas de lucros Dividendos

Capital 
social

Ágio na emissão  
de ações

Reserva 
legal

Reserva de reten-
ção de lucros

Lucros acu-
mulados

adicionais ao mí-
nimo obrigatório Total

Saldos em 31 de dezembro de 2016 8.685 8.856 1.737 17 - 80.010 99.305
Distribuição de dividendos - - - - - (80.010) (80.010)
Lucro líquido do exercício - - - - 82.243 - 82.243
Destinação

Dividendos pagos antecipadamente - - - - (9.790) - (9.790)
Juros sobre capital próprio - - - - (1.375) - (1.375)
Dividendos adicionais ao mínimo obrigatório - - - - (71.078) 71.078 -

Saldos em 31 de dezembro de 2017 8.685 8.856 1.737 17 - 71.078 90.373
Distribuição de dividendos - - - - - (71.078) (71.078)
Lucro líquido do exercício - - - - 71.994 - 71.994
Destinação -

Juros sobre capital próprio - - - - (1.297) - (1.297)
Dividendos adicionais ao mínimo obrigatório - - - - (70.697) 70.697 -

Saldos em 31 de dezembro de 2018 8.685 8.856 1.737 17 - 70.697 89.992
Demonstrações dos fluxos de caixa

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (Em milhares de reais)
Fluxos de caixa das atividades operacionais 2018 2017
Lucro do exercício antes do imposto de renda e contribuição 

social 108.930 124.083
Ajustes para conciliar o resultado do exercício ao caixa 

gerado pelas atividades operacionais
Depreciação e amortização 1.510 1.460
Reversão de provisão para perda por risco de crédito (222) (224)
Provisão de contingências 220 33
Ganho na venda de imobilizado (11) (11)

110.427 125.341
(Aumento) redução de ativos e aumento (redução) de passivos

Contas a receber (437) 841
Direitos de exibição (21.709) 6.900
Outros ativos 152 499
Contas a pagar 41.336 1.232
Obrigações tributárias 167 (69)
Outros passivos (23) 65

Caixa gerado pelas atividades operacionais 129.913 134.809
Pagamento de imposto de renda e contribuição social (42.649) (44.102)

Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais 87.264 90.707
Fluxos de caixa das atividades de investimentos

(Aplicação) resgate de títulos e valores mobiliários (33.033) 9.344
Aquisição de imobilizado (1.598) (1.111)
Venda de imobilizado 56 65

Caixa líquido (consumido) gerado pelas atividades de investi-
mentos (34.575) 8.298
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos

Dividendos e juros sobre capital próprio pagos (62.497) (91.175)
Caixa consumido pelas atividades de financiamentos (62.497) (91.175)
(Redução) aumento no caixa e equivalentes de caixa (9.808) 7.830
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 24.996 17.166
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 15.188 24.996

NBCUniversal Networks International Brasil Programadora S.A.
CNPJ nº: 01.253.766/0001-40

partes relacionadas no curso normal dos negócios. Os ativos são reconhecidos nos 
balanços somente quando for provável que seus benefícios econômicos futuros 
serão gerados em favor da Companhia e seu custo ou valor puder ser mensurado 
com segurança.  Os passivos são reconhecidos no balanço quando a Companhia 
possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, 
sendo provável que um recurso econômico seja requerido para liquidá-lo. As provi-
sões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido. 
b) Direitos de exibição: Os direitos de exibição são ativos intangíveis que incluem 
filmes, seriados e programas de televisão, adquiridos de terceiros e/ou parte rela-
cionada. Os direitos adquiridos são registrados ao custo de aquisição no momento 
do pagamento ou quando tais direitos tornam-se disponíveis, o que ocorrer pri-
meiro. Os custos dos filmes e séries incluem, principalmente, o custo dos direitos 
de filmes e séries de televisão adquiridos de terceiros e/ou parte relacionada, nos 
termos dos contratos de licenciamento. A amortização dos filmes e séries é linear 
e determinada com base na vigência de cada título. A recuperabilidade dos direitos 
é revisada individualmente por direito, e as perdas, se houver, são reconhecidas no 
resultado quando não há expectativa de exibição do direito até o final do contrato. 
c) Imobilizado: O imobilizado é registrado ao custo de aquisição ou de construção, 
deduzido da depreciação acumulada e/ou perdas por redução ao valor recuperável, 
se for o caso. Gastos com reparos e manutenção que não aumentam a vida útil do 
ativo são reconhecidos como despesa quando incorridos. À exceção dos terrenos,
todos os ativos do imobilizado são depreciados. A depreciação é calculada pelo
método linear, a taxas que levam em consideração a vida útil econômica estimada 
dos bens. Um item de imobilizado é baixado quando vendido ou quando nenhum 
benefício econômico futuro for esperado do seu uso ou venda. Eventual ganho ou 
perda resultante da baixa do ativo (calculado como sendo a diferença entre o valor 
líquido da venda e o valor contábil do ativo) é incluído na demonstração do resultado 

no exercício em que o ativo for baixado. d) Receita de contrato com clientes: De 
acordo com a nova norma CPC 47 – Receita de contratos com clientes (IFRS 15), 
a receita é reconhecida por um valor que reflita a contraprestação que a entidade 
espera receber em troca da transferência de bens ou serviços para um cliente. A 
NBCU reconhece a receita de acordo com princípios fundamentais considerando 
os seguintes passos: a) identificação do contrato com cliente; b) identificação das 
obrigações de performance contidas no contrato; c) determinação do preço da 
transação; d) alocação do preço da transação às obrigações de desempenho e e) 
reconhecimento da receita quando (e à medida que) a NBCU satisfaça a obriga-
ção de performance. As receitas de programação e conteúdo (canais lineares por 
assinatura mensal) são reconhecidas considerando as obrigações de performance 
satisfeita mensalmente ao longo do tempo da assinatura. As receitas de inserção 
de publicidade são originadas da venda de espaço publicitário, dos canais lineares 
de TV por assinatura, bem como de espaços publicitários nas plataformas digitais. 
4. Capital Social: Em 31 de dezembro de 2018 e 2017, o capital social estava
composto por 8.208.316 ações ordinárias sem valor nominal.

Paulo Simões Barata  - Diretor Presidente; Marcelo Scalzo - Diretor Financeiro;    Anibal Augusto de Souza - Contador - CRC RJ 073.618/O-9
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Companhia Aberta de Capital Autorizado
CNPJ nº 33.228.024/0001-51 - NIRE: 33.3.0003135-9

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 21 de março de 2019. 
Aos 21 (vinte e um) dias do mês de março de 2019, às 17h00min, na sede da 
Sociedade, na Praia do Flamengo, nº 200, 19º andar, nesta cidade do Rio de 
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, presentes os acionistas representando mais 
de 90% (noventa por cento) das ações com direito a voto, conforme consignado 
no Livro de Presença de Acionistas, foi realizada a Assembleia Geral Extraordi-
nária da WLM Participações e Comércio de Máquinas e Veículos S.A. Na 
forma estatutária, assumiu a Presidência dos trabalhos o Presidente do Conse-
lho de Administração, o Sr. Don David Lemos de Moraes Magalhães Leite 
Jayanetti , que convidou para Secretário o acionista Sr. Wilson Lemos de Moraes 
Neto. Constituída a mesa, o Senhor Secretário procedeu à leitura do anúncio de 
convocação da Assembleia, publicado no Diário Oficial do Estado do Rio de Ja-
neiro e no Monitor Mercantil, nos dias 27 e 28 de fevereiro e 07 de março de 
2019, nos seguintes termos: “WLM Participações e Comércio de Máquinas e 
Veículos S.A. Companhia Aberta de Capital Autorizado - CNPJ/MF no 
33.228.024/0001-51 - NIRE: 33300031359 - Edital de Convocação - Assembleia 
Geral Extraordinária. Pelo presente edital, ficam convocados os Acionistas da 
WLM Participações e Comércio de Máquinas e Veículos S.A. (“Companhia”), a 
se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, que se realizará às 17h00min 
do dia 21 de março de 2019, na sede social da Companhia, na Praia do Flamen-
go, 200 - 19º andar, Flamengo, Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Ja-
neiro, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: (1) Examinar, discutir e 
aprovar a Proposta da Administração para alteração do caput dos Artigos 23 e 
25 do Estatuto Social da Companhia, para as seguintes redações: “Art.º 23 - A 
Companhia terá uma Diretoria composta de 2 (dois) a 8 (oito) membros, dentre 
os quais 1 (um) Diretor-Presidente, 5 (cinco) com o título de Diretor Operacional 
e 02 (dois) Diretores sem designação especial, todos nomeados pelo Conselho 
de Administração.” “Art.º 25 - Os contratos, as notas promissórias e emissão e/
ou aceite de letras de câmbio quando decorrentes de empréstimos e/ou financia-
mentos tomados pela Companhia, serão sempre assinados pelo Diretor-Presi-
dente, em conjunto com um dos Diretores.” (2) Aprovação do Estatuto Social 
Consolidado da Companhia com as respectivas alterações. Observações: (a) 
Encontram-se à disposição dos acionistas na sede da Companhia, na rede mun-
dial de computadores no website da empresa (www.wlm.com.br) e no website da 
CVM - Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br), o inteiro teor dos 
seguintes documentos: (i) Proposta da Administração de alteração do caput dos 
Artigos 23 e 25 do Estatuto Social, datada de 18/02/2019; (ii) Ata de Reunião do 
Conselho de Administração de 18/02/2019, que aprovou a referida Proposta da 
Administração; e (iii) Estatuto Social Consolidado da Companhia com as inclu-
sões das respectivas alterações; e (b) Caso o acionista seja representado por 
procurador, este deverá estar constituído há menos de um ano, bem como, se 
for o caso, apresentar os atos constitutivos de acionista pessoa jurídica e docu-
mentos comprobatórios de regularidade da representação por parte dos signatá-
rios das procurações, em estrita observância ao disposto no Art. 126, da Lei 
nº 6.404/76. Rio de Janeiro, 26 de fevereiro de 2019. Don David Lemos de 
Moraes  Magalhães Leite Jayanetti. Presidente do Conselho de Administração”.
Dando prosseguimento aos trabalhos, o Sr. Presidente pediu a palavra passan-
do de imediato a discussão e votação do item 1 da ordem do dia, tendo sido 
aprovada, pela totalidade dos acionistas presentes com direito de voto, as alte-
rações do caput dos Artigos 23 e 25 do Estatuto Social, com ampliação do nú-
mero de Diretores e supressão dos cargos com o título de “Vice-Presidente”, 
para as seguintes redações: “Art.º 23 - A Companhia terá uma Diretoria compos-
ta de 2 (dois) a 8 (oito) membros, dentre os quais 1 (um) Diretor-Presidente, 5 
(cinco) com o título de Diretor Operacional e 02 (dois) Diretores sem designação 
especial, todos nomeados pelo Conselho de Administração.” “Art.º 25 - Os con-
tratos, as notas promissórias e emissão e/ou aceite de letras de câmbio quando 
decorrentes de empréstimos e/ou financiamentos tomados pela Companhia, 
serão sempre assinados pelo Diretor-Presidente, em conjunto com um dos Dire-
tores.” A seguir, o Senhor Presidente submeteu à deliberação o item 2 da ordem 
do dia, tendo sido aprovado, pela totalidade dos acionistas presentes com direi-
to de voto, a redação do Estatuto Social Consolidado, na forma a seguir transcri-
ta: “WLM Participações e Comércio de Máquinas e Veículos S.A. Com panhia 
Aberta de Capital Autorizado - CNPJ nº 33.228.024/0001-51 - NIRE nº 
33300031359 - Estatuto Social Consolidado. Capítulo I - Denominação, 
Sede, Objeto e Duração. Art. 1° - A denominação desta Companhia é WLM 
Participações e Comércio de Máquinas e Veículos S.A. Art. 2° - A Companhia 
tem sede e foro na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro. Pará-
grafo único - Mediante deliberação do Conselho de Administração, a Companhia 
poderá abrir, manter e encerrar filiais, agências ou escritórios, em qualquer parte 
do território nacional. Art. 3º - O objeto e fins desta Companhia são, diretamente 
ou participando de outras sociedades: importar, exportar, comprar, fabricar e 
vender instalações para indústria e comércio; comercialização de veículos auto-
motores novos e usados, peças e acessórios, no varejo ou atacado; importação 
e exportação de máquinas e equipamentos, suas respectivas peças, implemen-
tos e acessórios; locação de veículos; prestação de serviços de assistência téc-
nica, de manutenção e de intermediação de venda de veículos automotores, 
novos e usados, peças, implementos e acessórios; adquirir, possuir, vender e 
dispor de ações, quotas, obrigações e outros títulos de sociedades comerciais, 
industriais, agropecuárias e financeiras, vendas de artigos domésticos e utilida-
des em geral e prestação de serviços técnicos em geral, indispensáveis ao de-
senvolvimento de suas próprias atividades bem como das empresas das quais 
participa. Art. 4° - O prazo de duração desta Companhia é indeterminado. Capí-
tulo II - Do Capital e das Ações. Art. 5º -O Capital Social da Companhia, total-
mente subscrito e integralizado, é de R$177.375.435,61 (cento e setenta e sete 
milhões, trezentos e setenta e cinco mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e 
sessenta e um centavos), dividido em 36.414.670 (trinta e seis milhões, quatro-
centos e quatorze mil, seiscentos e setenta) ações escriturais, sem valor nomi-
nal, sendo 16.571.220 (dezesseis milhões, quinhentos e setenta e um mil, du-
zentos e vinte) ações ordinárias escriturais e 19.843.450 (dezenove milhões, oi-
tocentos e quarenta e três mil, quatrocentos e cinquenta) ações preferenciais 
escriturais. §1° As ações serão escriturais, mantidas em conta de depósito em 
nome de seus titulares, em instituição financeira autorizada pela Comissão de 
Valores Mobiliários, sem emissão de certificados, obedecidas as prescrições le-
gais pertinentes. § 2º À instituição depositária das ações é facultada a cobrança 
de custo do serviço de transferência da propriedade das ações, observados os 
limites legalmente estabelecidos. §3° Cada ação ordinária terá direito a 1 (hum) 
voto nas deliberações da Assembleia Geral. §4° As ações preferenciais não te-
rão direito a voto, gozando, todavia, das seguintes vantagens: a) prioridade no 
reembolso do capital, sem prêmio, caso a Companhia venha a ser liquidada; e 
b) garantia de dividendo por ação preferencial, pelo menos, 10% (dez por cento) 
superior ao dividendo atribuído a cada ação ordinária. §5° Os dividendos não
reclamados pelos acionistas no prazo de 3 (três) anos, contados da data em que
tenham sido disponibilizados aos acionistas, prescreverão em favor da Compa-
nhia. § 6º A Companhia poderá aumentar o capital social, independentemente
de reforma estatutária, por deliberação do Conselho de Administração, que deli-
berará sobre as condições do respectivo aumento, até o valor correspondente a
R$300.000.000,00 (trezentos milhões de reais), através de emissão ou não de
novas ações ordinárias ou preferenciais, respeitado o limite legal. Art. 6° - O nú-
mero de ações preferenciais poderá alcançar 2/3 (dois terços) do total das ações 
emitidas pela Companhia. Art. 7° - Nas oportunidades de aumento de capital os

acionistas terão respeitados os seus direitos de participação proporcional, quan-
do for o caso, observadas as condições e prazos previstos em lei. Art. 8° - O 
resgate de ações, de uma ou mais classes, poderá ser deliberado em Assem-
bleia Geral Extraordinária independentemente da aprovação dos acionistas cuja 
espécie, ou classes de ações, for atingida. Capítulo III - Assembleias Gerais 
dos Acionistas. Art. 9° - A Assembleia Geral Ordinária dos acionistas será reali-
zada dentro dos quatro primeiros meses que se seguirem ao término do exercí-
cio social. Art. 10 - Poderão ser convocadas Assembleias Gerais Extraordinárias 
dos acionistas em qualquer tempo, sempre que os interesses sociais o exigirem, 
ou nos casos previstos em lei. Art. 11 - As convocações das assembleias gerais 
dos acionistas far-se-ão pelo Conselho de Administração através do seu Presi-
dente mediante anúncios publicados na imprensa na forma da lei. Art. 12 - Nas 
Assembleias Gerais Ordinárias os acionistas deliberarão sobre as contas dos 
administradores; examinarão, discutirão e votarão as demonstrações financei-
ras; deliberarão sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição 
de dividendos; e elegerão os membros do Conselho de Administração e do Con-
selho Fiscal, quando for o caso. Art. 13 - As assembleias gerais serão presididas 
pelo Presidente do Conselho de Administração, ou na sua ausência, por pessoa 
designada pelos acionistas presentes e secretariadas por um ou mais acionistas, 
à escolha do presidente da assembleia. Art. 14 - Não se considerará validamen-
te constituída, em primeira convocação, nenhuma Assembleia Geral Ordinária 
ou Extraordinária, à qual não estejam presentes acionistas que representem a 
maioria do capital social, com direito a voto, ressalvadas as exceções previstas 
em lei. Art. 15 - Se no dia e hora marcados para a assembleia geral não houver 
número legal será feita nova convocação, mediante a qual a assembleia geral 
deliberará, seja qual for a presença do capital-ação com direito a voto, salvo 
quando a lei dispuser de outro modo. Art. 16 - Nas assembleias gerais, cada 
acionista poderá comparecer e participar, deliberando e votando pessoalmente, 
ou por intermédio de um procurador constituído há menos de 1 (hum) ano, que 
seja acionista, administrador da Companhia ou advogado ou, ainda, por institui-
ção financeira, desde que presentes os requisitos legais. Art. 17 - Por ocasião da 
convocação de assembleia geral a Companhia enviará às Bolsas de Valores em 
que se encontre registrada cópia do edital de convocação e da proposta a ser 
apresentada à assembleia geral, com a antecedência prevista para a sua convo-
cação. Capítulo IV - Administração. Art. 18 - A Companhia será administrada 
por um Conselho de Administração e por uma Diretoria na forma deste Estatuto. 
§1° O mandato dos membros do Conselho de Administração e dos Diretores é
de 1 (um) ano, devendo permanecer em seus cargos até a eleição e posse dos
seus substitutos, admitida a recondução. §2° Os membros do Conselho de Ad-
ministração e da Diretoria ficam dispensados de prestar caução para garantia da
respectiva gestão. §3° Os Conselheiros e Diretores serão investidos nos seus
cargos mediante assinatura de termo de posse no livro de atas do Conselho de
Administração ou da Diretoria, conforme o caso, devendo os primeiros serem
acionistas, residentes, ou não, no país e, os segundos, residentes no país. §4° O 
Conselho de Administração e a Diretoria somente deliberarão com a presença
da maioria dos seus membros em exercício. Capítulo V - Conselho de Admi-
nistração. Art. 19 - O Conselho de Administração será composto de 03 (três) a
06 (seis) membros, pessoas naturais, acionistas, residentes no País, entre eles
um Presidente e até 03 (três) Vice-Presidentes, eleitos pela assembleia geral. Art
20 - As reuniões do Conselho de Administração serão instaladas e dirigidas pelo 
Conselheiro Presidente, que designará um Conselheiro Vice-Presidente para
Secretário. §1°As decisões serão tomadas por maioria de votos presentes. §2°
O Conselho de Administração reunir-se-á quando necessário, sempre por con-
vocação do Conselheiro Presidente, através de carta, telegrama ou telefax, indi-
cando local, data e horário da reunião, bem como resumo da ordem do dia. A
convocação será feita com, pelo menos, 5 (cinco) dias úteis de antecedência.
§3° No caso de impedimento legal ou ausência temporária do Conselheiro Pre-
sidente, este indicará entre os Vice-Presidentes o seu substituto, em reunião do
Conselho de Administração, ou através de simples carta. §4° Os demais Conse-
lheiros substituir-se-ão uns aos outros em seus impedimentos legais ou ausên-
cias temporárias. §5° Ocorrendo vaga no Conselho de Administração, os Conse-
lheiros remanescentes escolherão o substituto pelo tempo que restava ao subs-
tituído, exceto o Conselheiro Presidente que será sempre eleito pela assembleia 
geral. Art. 21 - Compete ao Conselho de Administração: a) fixar a orientação
geral dos negócios da Companhia; b) eleger e destituir os Diretores da Compa-
nhia e fixar-lhes as atribuições, observado o que a respeito dispuser este Estatu-
to; c) fiscalizar a gestão dos Diretores, examinar a qualquer tempo, os livros e
papéis da Companhia, solicitar informações sobre contratos celebrados ou em
vias de celebração e quaisquer outros atos; d) convocar a assembleia geral
quando julgar conveniente, ou em cumprimento às determinações legais; e)
manifestar-se sobre o relatório da administração e as contas da Diretoria; g)
manifestar-se, previamente, sobre os atos ou contratos, quando o estatuto assim
o exigir; g) deliberar e autorizar a emissão e colocação de ações ou de outros
valores mobiliários; h) deliberar e autorizar a Companhia a adquirir ações de sua 
própria emissão, desde que até o valor do saldo de lucros e reservas, exceto
aquelas cuja utilização é vedada para essa finalidade, para permanência em te-
souraria, posterior alienação ou cancelamento, observadas as prescrições le-
gais; i) deliberar sobre abertura e extinção de filiais, agências, escritórios e outras
dependências da Companhia, destacando-se parte do capital social para as
suas atividades; j) decidir sobre alienações, promessa de venda e oneração, a
qualquer título, dos bens do ativo permanente, inclusive de imóveis; l) deliberar
sobre a participação da Companhia em outras empresas, como acionista ou
quotista; m) escolher e destituir os auditores independentes; m) fixar o voto a ser
proferido pela Companhia nas assembleias gerais ou reuniões de quotistas de
empresas controladas ou coligadas; o) definir as políticas relativas à concessão
e obtenção de empréstimos pela Companhia, estabelecendo limites de alçada,
parâmetros e sistemática de controle para a operação das mesmas; p) deliberar
sobre a emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações e sem ga-
rantia real; q) fixar a política de distribuição de dividendos e de pagamento de
juros a título de remuneração sobre o capital próprio, observadas as prescrições 
legais; r) designar um dos membros da diretoria para o exercício da função de
diretor de relações com investidores; s) autorizar a contratação de instituição fi-
nanceira administradora de ações escriturais; e t) incentivar o uso dos procedi-
mentos de arbitragem, nos termos da Lei n° 9.307, de 23 de setembro de 1996,
nas divergências entre os acionistas e a Companhia, ou entre acionistas contro-
ladores e os acionistas minoritários, que envolvem a aplicação das disposições
contidas na Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976, neste Estatuto Social e
nas normas editadas pela Comissão de Valores Mobiliários e nas demais pres-
crições legais aplicáveis ao mercado. Art. 22 - A remuneração do Conselho de
Administração será fixada pela assembleia geral que o eleger. Capítulo VI - Di-
retoria. Art. 23 - A Companhia terá uma Diretoria composta de 2 (dois) a 8 (oito)
membros, dentre os quais 1 (um) Diretor-Presidente, 5 (cinco) com o título de
Diretor Operacional e 2 (dois) Diretores sem designação especial, todos nomea-
dos pelo Conselho de Administração. Parágrafo Único - A um dos membros da
Diretoria será atribuída, pelo Conselho de Administração, a função de Diretor de
Relações com Investidores (DRI), nos termos da regulamentação da Comissão
de Valores Mobiliários. Art. 24 - À Diretoria, coletivamente, compete: a) praticar
todos os atos necessários ao regular funcionamento da Companhia; b) determi-
nar as atribuições específicas de cada um de seus membros sem prejuízo das
atribuições privativas estabelecidas neste Estatuto; c) deliberar sobre a escolha,
remoção, demissão de Executivos, Gerentes e outros empregados de alto nível, 
assim como a fixação de suas atribuições, funções e ordenados; d) deliberar
sobre operações financeiras relativas à obtenção ou concessão de empréstimos
pela Companhia; e) deliberar sobre a constituição de obrigações em nome da
Companhia exclusivamente em favor de empresas coligadas ou subsidiárias,
por aval, fiança ou garantia de qualquer natureza; e f) zelar pela observância da

lei e deste Estatuto, bem como pelo cumprimento das deliberações tomadas 
nas assembleias gerais, pelo Conselho de Administração e por ela própria. 
Art. 25 - Os contratos, as notas promissórias e emissão e/ou aceite de letras de 
câmbio quando decorrentes de empréstimos e/ou financiamentos tomados pela 
Companhia, serão sempre assinados pelo Diretor-Presidente, em conjunto com 
um dos Diretores. Art. 26 - Será de competência exclusiva do Diretor-Presidente: 
a) convocar e presidir as Reuniões da Diretoria; b) representar a Companhia em 
Juízo, ou designar outro Diretor para fazê-lo; c) administrar, de um modo geral,
os negócios sociais, de conformidade com a orientação geral e os planos esta-
belecidos pelo Conselho de Administração e pela Diretoria; e d) representar a
Companhia nas assembleias gerais ou reuniões de quotistas de empresas con-
troladas ou coligadas, proferindo voto previamente fixado pelo Conselho de Ad-
ministração. Art. 27 - Nos limites de suas atribuições, a Diretoria poderá nomear
procuradores, especificando os poderes conferidos e a duração do mandato
que, no caso de poderes “ad-judícia” poderá ser por prazo indeterminado, de-
vendo o instrumento ser assinado por dois membros da Diretoria, um dos quais,
obrigatoriamente, o Diretor-Presidente. § 1º Será sempre exigida a assinatura de 
02 (dois) membros da Diretoria, ou um deles com um procurador com poderes
especiais ou ainda dois procuradores, também com poderes especiais, nos se-
guintes casos: a) emissão de cheques e movimentação de contas bancárias; e
b) aceite de duplicatas. § 2º A Companhia poderá fazer-se representar por um
membro da Diretoria ou por um procurador com poderes específicos para prática
dos seguintes atos: a) endosso de cheques, duplicatas ou quaisquer outros títu-
los, desde que destinados a depósito, cobrança, caução ou desconto a crédito
da Companhia; b)representar a Companhia perante as repartições públicas, fe-
derais, estaduais, municipais, bem como entidades paraestatais; c) retirada de
documentos e valores na Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, empre-
sas de transporte aéreo, ferroviário, rodoviário, marítimo e outros do gênero.
Art. 28 - O Diretor-Presidente, em caso de impedimento legal ou ausência tem-
porária, designará previamente, por escrito, qualquer um dos demais Diretores
para substitui-lo em suas funções. Parágrafo único. Os demais membros da Di-
retoria substituir-se-ão uns aos outros em seus impedimentos legais ou ausên-
cias temporárias. Art. 29 - Ocorrendo vaga na Diretoria, o Conselho de Adminis-
tração poderá nomear substituto, que exercerá o mandato pelo tempo que resta-
va ao substituído; se a vaga for de Diretor-Presidente, o Conselho de Administra-
ção será convocado imediatamente para proceder à substituição para completar 
o mandato. Art. 30 - A Diretoria reunir-se-á sempre que convocada pelo Diretor-
-Presidente; as convocações serão feitas por documento interno. Parágrafo Úni-
co. Das reuniões da Diretoria serão lavradas atas de que constarão, ainda que
resumidamente, os assuntos tratados e as deliberações tomadas; as decisões
da Diretoria somente serão válidas se contarem com voto favorável da maioria
dos seus membros em exercício. Capítulo VII - Conselho Fiscal. Art. 31 - O
Conselho Fiscal, que terá as atribuições que a lei lhe confere, será composto de
03 (três) membros efetivos e 03 (três) suplentes, todos residentes no País, elei-
tos pela assembleia geral, que lhes fixará a remuneração. Art. 32 - O Conselho
Fiscal não terá funcionamento permanente e somente se instalará nos casos e
na forma prevista em lei. § 1º Os membros do Conselho Fiscal e seus suplentes
exercerão seus cargos até a primeira Assembleia Geral Ordinária que se realizar 
após a sua eleição, e poderão ser reeleitos. §2° Os membros do Conselho Fiscal 
deverão exercer suas funções no exclusivo interesse da Companhia; considerar-
-se-á abusivo o exercício da função com o fim de causar dano à Companhia, ou
aos seus acionistas, ou administradores, ou de obter, para si ou para outrem,
vantagem a que não faz jus e de que resulte, ou possa resultar, prejuízo para a
Companhia, seus acionistas ou administradores. Capítulo VIII - Demonstra-
ções Financeiras, Reservas e Dividendos. Art. 33 - O exercício social terá a
duração de um ano, terminando no dia 31 de dezembro. Art. 34 - Ao fim de cada
exercício social, e, em 30 de junho de cada ano, a Diretoria fará elaborar, com
base na escrituração mercantil da Companhia, as seguintes demonstrações fi-
nanceiras, exprimindo com clareza a situação do patrimônio da Companhia e as 
mutações ocorridas no exercício: I - Balanço Patrimonial; II - Demonstração dos
Lucros ou Prejuízos Acumulados; III - Demonstração do Resultado do Exercício; 
e IV - Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos. Art. 35 - O resultado 
apurado, após dedução dos prejuízos acumulados - se houver - e da provisão
para o imposto de renda e para a contribuição social sobre o lucro, constituirá o
lucro líquido do exercício. Art. 36 - Do lucro líquido do exercício, 5% (cinco por
cento) serão aplicados na constituição da reserva legal até que a mesma atinja
20% (vinte por cento) do capital social. Do restante, até 70% (setenta por cento), 
serão destinados metade à reserva de investimentos com a finalidade de asse-
gurar a manutenção e o desenvolvimento das atividades sociais e a outra meta-
de para reserva para garantir o pagamento de dividendos aos acionistas. § 1º
Estas reservas não poderão, em conjunto, ultrapassar o capital social. § 2º A
destinação dos lucros para constituição destas reservas, e a retenção de uma
parcela dos lucros, prevista em orçamento de capital, não poderão ser aprova-
das em cada exercício, em prejuízo da distribuição do dividendo obrigatório de
que trata o artigo 37 deste Estatuto. Art. 37 - A Companhia distribuirá anualmen-
te como dividendo obrigatório 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido defi-
nido no art. 34 deste Estatuto, diminuído ou acrescido dos seguintes valores:
(i) cota destinada à constituição da reserva legal; (ii) importância destinada à
formação de reservas para contingências e reversão das mesmas reservas for-
madas em exercícios anteriores; e (iii) lucros a realizar transferidos para a res-
pectiva reserva e lucros anteriormente registrados nessa reserva que tenham
sido realizados no exercício. § 1º O dividendo previsto neste artigo não será
obrigatório no exercício social em que os órgãos da administração informarem à 
Assembleia Geral Ordinária ser ele incompatível com a situação financeira da
Companhia. § 2º A Companhia, por deliberação do Conselho de Administração,
poderá pagar juros sobre o capital próprio, imputando-se o valor dos juros pagos 
ou creditados ao valor dos dividendos. Art. 38 - Os dividendos ou juros sobre o
capital próprio serão pagos no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, a contar da
data de deliberação de seu pagamento, prescrevendo o direito ao seu recebi-
mento, por parte do acionista que não o exercer, no prazo de 03 (três) anos, a
contar da data de início de pagamento de cada dividendo ou juros. Art. 39 - A
Companhia poderá proceder, por sugestão da Diretoria e deliberação do Conse-
lho de Administração, a distribuição do lucro apurado no Balanço levantado em
30 de junho, observado o disposto nos artigos 34 e 37 deste Estatuto. Parágrafo 
único - Nos trimestres encerrados em 31 de março e 30 de setembro, a Compa-
nhia poderá proceder, por sugestão da Diretoria e deliberação do Conselho de
Administração, o levantamento de balanço intermediário, com a finalidade de
distribuição do lucro apurado. Capítulo IX - Acordo de Acionistas. Art. 40 - Os
acordos de acionistas sobre a compra e venda de ações de emissão da Compa-
nhia, preferência para adquiri-las, exercício do direito a voto ou do poder de
controle, somente serão observados pela Companhia quando arquivados em
sua sede. Capítulo X - Liquidação da Companhia. Art. 41 - A Companhia en-
trará em liquidação nos casos previstos em lei, competindo à assembleia geral
estabelecer o modo da liquidação, eleger o liquidante, e o Conselho Fiscal, que
deverá funcionar durante o período da liquidação, e fixar-lhes a remuneração.
Art. 42 - A assembleia geral que decidir pela dissolução e consequente liquida-
ção da Companhia poderá estabelecer que, respeitados os créditos e direitos de 
terceiros, o reembolso do valor das ações se proceda mediante a partilha do
patrimônio social.”. Como nada mais houvesse a ser tratado e como ninguém
mais desejasse fazer uso da palavra, o Senhor Presidente deu por encerrada a
Assembleia às 17h45min, lavrando-se a presente ata que lida e aprovada foi
assinada pelos presentes. Sajuthá Rio Participações S.A. - Acionista. Don David 
Lemos de Moraes Magalhães Leite Jayanetti - Diretor Administrativo. Don David 
Lemos de Moraes Magalhães Leite Jayanetti - Acionista - Presidente da Assem-
bleia. Wilson  Lemos de Moraes Neto - Acionista - Secretário da Assembleia. Ju-
cerja: 3558786 em 26/03/2019.
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CPI da Energia Elétrica
Os deputa-

dos estaduais 
começaram este 
mês uma in-
vestigação para 
apurar porque 
as concession-
árias Enel e 
Light prestam 
um serviço tão 
ruim à popula-
ção fluminense. 
A Enel atua em 
66 municípios 
fluminenses, e a 
Light, em outros 
31, incluindo a 
capital. A CPI da 
Energia Elétrica, 
presidida pela deputada Zeidan Lula (PT), dará voz a 
inúmeros consumidores que reclamam dos péssimos 
serviços prestados pelas duas empresas que, segundo 
a parlamentar, não estão longe das 20 primeiras do 

setor no ranking nacional de Desempenho de Continui-
dade feito pela Agência nacional de Energia Elétrica 
(Aneel).

Missa para Pereirinha
O presidente da Alerj, deputado André Ceciliano, com-

pareceu à Missa de Sétimo Dia rezada pelo reitor da Ir-
mandade São José, padre Pedro Gomes, na segunda-feira 
passada (25), em homenagem ao nosso querido Pereirinha. 
Foi uma celebração muito bonita cantada e acompanhada 
com um lindo órgão. Diretores e funcionários do Legis-
lativo Fluminense, onde Pereirinha foi setorista por mais 
de 20 anos, também acompanharam a missa, ao lado de 
amigos, parentes e colegas da imprensa. Já estamos com 
saudades, Pereirinha!

Desfile longe da TV
O deputado Elio-

mar Coelho defende 
o fim do monopólio 
de uma de rede de 
TV na transmissão 
dos desfiles das es-
colas de samba do 
Rio. Se o governa-
dor Wilson Witzel 
conseguir ter de 
volta o comando 
do Sambódromo, o 
deputado vai entrar 
com um pedido para 
que o monopólio 
seja quebrado. Este 
ano, sem interesse 
comercial no desfile das campeãs, a emissora não transmitiu 
o desfile, nem abriu o sinal para que outro canal o fizesse. 
Conversamos com o deputado sobre o assunto:

O que o senhor acha desse monopólio de um único canal de 
TV sobre os desfiles no Sambódromo?

– Esse tipo de procedimento adotado para que haja a trans-
missão do Carnaval para o mundo inteiro é totalmente ques-
tionável. A minha opinião é que isso deveria ser de forma 
diferente. Não pode entregar para uma única emissora que, 
de repente, se quiser cobrir, cobre; se não quiser cobrir, não 
cobre; e outra não pode cobrir. Isso é uma deformação no pro-
cedimento de liberdade de comunicação.

A Alerj pode entrar nessa discussão?
– Não só pode, como deve. Nós temos compromissos, re-

sponsabilidade e devemos tratar esse assunto com a máxima 
seriedade.

No Carnaval há verba pública e o Poder Público tem que 
fiscalizar e cobrar, correto?

– Quem dá a mão, dá a condição. Se você dá a verba, você 
tem que fiscalizar como ela está sendo empregada. Não é um 
problema difícil de resolver. Basta colocar regras no contrato 
de concessão que defina como deve ser a transmissão dos 
desfiles. Não pode de um monopólio porque isso prejudica o 
acesso da população. É preciso uma distribuição mais iguali-
tária.

Sem chamar a atenção
O deputado João Peixoto (DC) vem recebendo insistentes 

pedidos para que ele se candidate a prefeito de sua cidade 
natal, Campos, no Norte Fluminense. Escaldado, o veterano 
político recusa todos com a mesma frase: “Me deixa fora dis-
so, quem governa agora é o Tribunal de Contas e o Ministério 
Público.”

Equipe
A partir desta edição, Sergio Braga se soma a Ronaldo Fer-

raz na coluna Decisões Econômicas. Braga foi colunista do 
jornal O Fluminense e assessor da Prefeitura do Rio na gestão 
de Eduardo Paes.

Deputada Zeidan Lula
Deputado Eliomar Coelho
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SEMANAL
Banco do Brasil Lojas Americanas

Gol B2W

JBS Vale

As ações ordinárias do Banco do Brasil terminaram cota-
das a R$ 48,02, com alta de 3,49%. Os três indicadores sema-
nais mostram mercado vendido.

As ações preferenciais das Lojas Americanas terminaram 
cotadas a R$ 16,17, com valorização de 2,41% e os três indica-
dores semanais mostram mercado vendido.

As ações preferenciais da Gol terminaram cotadas em R$ 
26,61 e com valorização de 1,83%. Os três indicadores sema-
nais mostram mercado vendido.

As ações ordinárias da B2W terminaram cotadas a R$ 
41,46, com valorização de 5,87%. Os três indicadores sema-
nais mostram mercado vendido.

As ações ordinárias da JBS terminaram cotadas a R$ 
15,47, com valorização de 5,81%. Os três indicadores sema-
nais mostram mercado comprado. 

As ações ordinárias da Vale terminaram cotadas a R$ 
49,30, com desvalorização de 0,60%. Os três indicadores se-
manais mostram mercado vendido.
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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.

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.

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.

JUIZO DE DIREITO DA QUINTA VARA CÍVEL DA COMARCA 
DE NITERÓI / RJ

EDITAL DE LEILÃO PRESENCIAL e Intimação, com prazo de 30 (trinta) 
dias, extraído dos autos da Massa Falida de A SAMARITANA CALÇADOS 
S/A e outros (processo nº 0022545-25.2001.8.19.0002), na forma a seguir: O 
Exmº Sr. Dr. RODRIGO JOSE MEANO BRITO, Mm. JUIZ DE DIREITO 
DA QUINTA VARA CÍVEL DE NITERÓI/RJ, FAZ SABER, aos que o 
presente Edital de Leilão virem e dele conhecimento tiverem, que foi 
designada, pelo Leiloeiro Público ANDERSON CARNEIRO PEREIRA, a 
data de 10/06/2019, às 15:00 horas, no Átrio do Fórum da Comarca de 
Niterói/RJ, situado na Rua Visconde de Sepetiba nº 519, térreo, Centro, 
Niterói /RJ, para a realização do público leilão do imóvel pertencente à 
Massa Falida de A SAMARITANA CALÇADOS S/A e outros, situado na 
Estrada Caetano Monteiro nº 916, Pendotiba, Niterói/RJ, com avaliação 
atualizada de R$6.169.383,80.- Frisa-se que o leilão observará ao disposto 
no art. 142, § 2º da Lei 11.101/2005.- Ressalte-se que ainda não transitou em 
julgado o v. acórdão lançado no Agravo de Instrumento n. 0033165-
77.2016.8.19.0000.- Cientes os srs. interessados que o bem será vendido 
livre de qualquer ônus e obrigações do devedor, na forma do art. 141, II da 
Lei nº 11.101/05.- Fica sob a responsabilidade do Arrematante a legalização 
do bem arrematado junto aos órgãos públicos, exemplificativamente 
CARTÓRIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS e DÍVIDA ATIVA DA 
PREFEITURA DE NITERÓI, arcando com todos os encargos para tanto 
necessários.- No ato da arrematação, deverão ser efetuados os seguintes 
pagamentos: pagamento imediato do preço ou em até quinze dias mediante 
caução idônea; comissão do Leiloeiro e custas de Cartório de 1% até o 
máximo permitido.- Niterói, 13/03/2019.- PAOLA FRAUCHES VICTER, 
Escrivã(o)/RE, Matrícula nº 01/31639, o fiz digitar e subscrevo. (as) Dr. 
RODRIGO JOSE MEANO BRITO, Mm. Juiz de Direito.

SAJUTHÁ-RIO PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ 30.458.020/0001-71 - NIRE 33.3.0000065-8

AVISO AOS ACIONISTAS. A Sajuthá-Rio Participações S.A. (“Companhia”) 
avisa aos Senhores Acionistas que se encontram à disposição na sede da 
Sociedade, na Praia do Flamengo, 200 - 19º andar (Parte), na cidade do Rio 
de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, os documentos e informações referi-
dos no artigo 133 da Lei nº 6.404/76, relativos ao exercício social encerrado 
em 31 de dezembro de 2018.

Rio de Janeiro, 28 de março de 2019
Wilson Lemos de Moraes Junior - Diretor-Presidente.

Petrobras contrata  
US$ 3,25 bilhões com 
vencimento em 2024

A Petrobras assinou uma 
linha de crédito compro-
missada (Revolving Credit 
Facility- RCF) no valor de 
US$ 3,25 bilhões, com ven-
cimento em março de 2024, 
podendo ser prorrogado em 
até dois anos. O contrato, 
assinado com 18 bancos, 
permite à companhia efetuar 
saques da linha até o mês an-
terior ao vencimento.

Segundo comunicado da 
estatal, o contrato também 
prevê a possibilidade do sa-
que de até US$ 1 bilhão para 
prestação de contragarantia, 
com foco em fianças judi-
ciais, em garantias bancárias 
no Brasil.

A companhia disse que 
a transação permitirá maior 

eficiência na gestão do cai-
xa, ao viabilizar a liquida-
ção antecipada de dívidas 
já existentes em montante 
equivalente ao volume con-
tratado, mantendo o nível de 
liquidez. Adicionalmente, 
ampliará a capacidade de 
emissão de fianças judiciais 
no Brasil.

Segundo a Petrobras, 
a operação está em linha 
com o Plano de Resiliên-
cia e com a estratégia de 
gerenciamento de passi-
vos, que visa à melhora do 
perfil de amortização e do 
custo da dívida, levando 
em consideração a meta de 
desalavancagem prevista 
em seu Plano de Negócios 
e Gestão 2019-2023.

Conselho de Administração  
da PPSA terá novo comando

O Conselho de Adminis-
tração da Pré-Sal Petróleo 
(PPSA) terá nova direção a 
partir de 1° de abril. Nesta 
quinta-feira, foi nomeado ao 
cargo de diretor-presidente 
da companhia o engenheiro 
mecânico José Eduardo Vi-
nhaes Gerk para um man-
dato de dois anos, informou 
a companhia em nota à im-
prensa.

O executivo terá, entre 
outros desafios, o de contri-
buir para dar sequência nos 
leilões de áreas de explora-
ção e produção em regime 
de partilha de produção, em 
especial do leilão dos exce-
dentes da cessão onerosa, 
disse a PPSA.

Desde a última segunda-
feira, a PPSA tem como 
atribuição analisar todos os 
contratos de partilha de pro-
dução de petróleo em tempo 
real, reduzindo assim o tem-
po de análise, que levava em 
média 15 dias apenas para 

indicar se haviam não con-
formidades a serem corrigi-
das. A partir de agora, o pro-
cesso ficará mais ágil, disse 
o presidente em exercício 
da empresa, Hercules Tadeu 
Ferreira da Silva, marcan-
do o início da era digital na 
PPSA.

“A partir de agora, quando 
o operador enviar a planilha 
online, o sistema automatica-
mente fará a validação e, se 
houver alguma linha de custo 
que não esteja 100%, em se-
gundos será disponibilizada 
uma planilha para o opera-
dor identificando o erro para 
que o mesmo seja reparado. 
Isso vai trazer um ganho de 
tempo enorme na operação, 
além de aumentar a confia-
bilidade do processo”, expli-
cou o executivo em nota. O 
engenheiro Eduardo Vinhaes 
Gerk entra no lugar de Ibsen 
Flores Lima, que presidiu a 
PPSA de novembro de 2016 
a março de 2019. 

Lucro líquido da Air China 
aumenta 1,33% em 2018

O lucro da empresa aé-
rea estatal chinesa Air Chi-
na subiu 1,33% em 2018, 
para 7,34 bilhões de iuanes 
(US$ 1,1 bilhão), informou 
a companhia, que é a maior 
do país. A receita operacio-
nal teve alta de 12,7%, para 
136,77 bilhões de iuanes no 
ano passado. As despesas 
com combustíveis, no en-
tanto, aumentaram 30,41%, 
para 5.077,3 milhões de eu-
ros, uma subida que a admi-
nistração da transportadora 
aérea justifica com “o au-
mento drástico” do custo dos 
hidrocarbonetos.

A companhia alcançou 
resultados financeiros “re-
lativamente bons” apesar 
do efeito adverso de pre-
ços mais altos do petróleo 
e uma moeda chinesa mais 
fraca, segundo comunica-
do. A demanda de viagem 
no âmbito nacional e inter-

nacional foi forte e a com-
panhia fortaleceu o contro-
le de custo, disse.

A companhia aérea, atu-
almente com 669 aviões de 
passageiros, transportou 110 
milhões de passageiros em 
2018, aumento de 8% ante 
2017. A empresa abriu 155 
novas rotas aéreas no ano 
passado. Em termos de fa-
turamento por região, a Air 
China cresceu em todas as 
áreas geográficas cobertas 
pela companhia aérea, com 
avanço de 31% no Japão e 
Coreia, 18% na Ásia-Pacífi-
co e 15,7% na Europa.

A empresa disse que con-
tinuará melhorando os mo-
delos comerciais, a aperfei-
çoar os serviços e a controlar 
os custos em 2019, prevendo 
um crescimento sustentado 
em demanda por viagens aé-
reas e um melhor ambiente 
de negócios.
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IPOs foram fortes em 1999  
e 2007, depois houve perdas

Os anos de 1999 e 2007 foram fortes na listagem de 
novas ações nas bolsas norte-americanas. Porém, esses 
períodos foram seguidos de fortes quedas na cotação das 
ações. Nessas duas ocasiões, observou-se o seguinte: a 
confiança dos investidores era elevada, e a maioria só se 
preocupava em comprar sem prestar atenção nos preços. 
Atualmente a situação é idêntica e está motivando as em-
presas a fazerem um IPO. Para este ano, está previsto o 
lançamento inicial de ações de cerca de 300 empresas nas 
bolsas dos EUA. Segundo os dados da Bloomberg, essas 
operações podem movimentar de US$ 50 bilhões a US$ 
80 bilhões.

Porém, devido a incertezas que já surgem no horizonte, 
muitas companhias estão tentando acelerar os processos, 
de forma a se beneficiarem da onda positiva dos mercados, 
numa altura em que os investidores parecem estar recep-
tivos a estas operações, sem demonstrar nenhum tipo de 
preocupação. O cenário está ficando nebuloso, principal-
mente com o posicionamento da Fed em relação às taxas 
de juros. Porém, existem muitos que defendem a hipótese 
de que a situação atual pode ser diferente das vividas no 
passado, pois apenas estão preocupados no lucro rápido da 
intermediação.

Mineradora de bitcoin desiste de IPO
A Bitmain, talvez a maior mineradora do mundo de 

bitcoin, comunicou ao mercado a desistência de realizar 
um IPO na bolsa de Hong Kong. A empresa afirma que 
passará a focar mais em inovações para melhor atender 
os clientes e realizar mudanças significativas na parte ad-
ministrativa, como a formação de divisões comerciais, de 
fazendas de mineração e inovações nas linhas de chips e 
novos equipamentos para o setor. A propósito, qual foi 
mesmo o motivo que levou a empresa a desistir do IPO?

Lyft, rival da Uber, estreia na bolsa
A Lyft, concorrente da Uber, estreia nesta sexta-feira na 

bolsa norte-americana. A empresa pretende vender ações 
no IPO, com os preços no intervalo de US$ 70 e US$ 72 
por ação, com a companhia passando a ter um valor de 
mercado de US$ 24,3 bilhões.

Trump mais uma vez derruba petróleo
Mais um tuíte de Trump para pressionar a cotação do 

barril de petróleo. O presidente norte-americano voltou a 
pedir à Organização dos Países Exportadores de Petróleo 
que aumente a oferta no mercado de modo a que o preço 
do petróleo baixe. “É muito importante que a Opep au-
mente a oferta de petróleo. Os mercados mundiais estão 
frágeis, o preço do petróleo está a ficar muito alto”, es-
creveu. Por causa disso, a cotação do WTI  registou uma 
queda de 0,69% para os US$ 59 dólares, enquanto que o 
Brent desvalorizou 0,56% para os US$ 67,45 o barril.

1.Data, hora e local: No dia vinte e sete do mês de fevereiro do ano de dois mil e 
dezenove, às dez horas, iniciou-se, na sede da Eletronuclear, na sala de reuniões da 
Diretoria Executiva, na Rua da Candelária nº 65, 10º andar, na cidade do Rio de Janeiro, 
RJ, a 389ª reunião do Conselho de Administração da ELETROBRAS TERMONUCLEAR 
S.A. – ELETRONUCLEAR. 2. Presentes: O Presidente do Conselho, Antônio Varejão de 
Godoy os conselheiros, Leonam dos Santos Guimarães, Ricardo de Paula Monteiro, Jailor 
Capelossi Carneiro, Leonardo de Paiva Rocha e Paulo Artur Pimentel Tavares da Silva, 
este último conselheiro representante dos empregados da Eletronuclear. Participaram, 
como convidados, a Diretora de Administração e Finanças Mônica Regina Reis, o Diretor 
de Operação e Comercialização, João Carlos da Cunha Bastos, e o Superintendente 
de Governança, Gestão de Riscos e Conformidade, Norman Victor Walter Hime, que 
secretariou os trabalhos. 3. Assunto Tratado:Deliberação Unânime: Eleição de Diretor 
Técnico. O Conselho de Administração, no uso de sua atribuição estatutária, aprovou o
desligamento do Dr. Leonam dos Santos Guimarães do cargo de Diretor Técnico, que 
ainda exercia, cumulativamente com o cargo de Diretor-Presidente, e a eleição, conforme 
o encaminhamento objeto da correspondência CTA PR 0478/2019, de 08 de fevereiro 
de 2019, da holding Eletrobras, indicação do Sr. Ricardo Luís Pereira dos Santos, para 
o cargo de Diretor Técnico, para completar o respectivo mandato, que se encerara 
em abril de 2019. Colocada em votação, a proposta foi aprovada por unanimidade,
tendo por consequência sido eleito para o cargo de Diretor Técnico o Sr. Ricardo Luís 
Pereira dos Santos, brasileiro, casado, graduado em engenharia elétrica, portador 
da carteira de identidade número 03626500-7, expedida pelo SSP/RJ em 30/07/1975, 
inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) sob o número 486.912.407-68, residente 
e domiciliado na Av. Luís Aranha, 820 aptº 1401, Barra da Tijuca, CEP 22793-810, Rio de 
Janeiro/RJ, com as atribuições da Diretoria Técnica para cumprir o restante do mandato 
de 2 (dois) anos, a contar de 27 de fevereiro de 2019 e a encerrar-se na Assembleia 
Geral Ordinária, a realizar-se em abril de 2019. Em decorrência da referida deliberação, 
a composição atual da Diretoria Executiva da Eletronuclear fica assim estabelecida, 
a partir desta data: Diretor-Presidente, Leonam dos Santos Guimarães; Diretora de 
Administração e Finanças, Mônica Regina Reis; Diretor de Operação e Comercialização, 
João Carlos da Cunha Bastos; Diretor Técnico, Ricardo Luís Pereira dos Santos. 

Certifico que a deliberação acima transcrita é cópia fiel das que dentre outras 
foram tomadas na 389ª reunião do Conselho de Administração, realizada em 
27 de fevereiro de 2019, cuja ata encontra-se arquivada na Sociedade. Rio de 
Janeiro, 27 de fevereiro de 2019. a) Norman Victor Walter Hime - Secretário da 
Reunião. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. Certifico o 
deferimento em 08/03/2019, e o registro sob o número 00003539561 e data de 
08/03/2019. a) Bernardo Feijó Sampaio Berwanger.

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

EXTRATO DA ATA DA 389ª REUNIÃO DO 
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA ELETROBRAS 

TERMONUCLEAR S.A. ELETRONUCLEAR, 
REALIZADA EM 27 DE FEVEREIRO DE 2019

MINISTÉRIO DE 
MINAS E ENERGIA

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 CITAÇÃO
Com o prazo de vinte dias

O MM Juiz de Direito, Dr.(a) Ledir Dias de Araujo - Juiz Titular 
do Cartório da 13ª Vara Cível da Comarca da Capital, RJ, 
FAZ SABER aos que o presente edital com o prazo de vinte 
dias virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, 
que por este Juízo, que funciona a Av. Erasmo Braga, 115 
Salas236/240/242 CEP: 20020-903 - Centro - Rio de Janeiro - RJ 
Tel.: 3133-2207 e-mail: cap13vciv@tjrj.jus.br, tramitam os autos 
da Classe/Assunto Execução de Título Extrajudicial - Execução 
de título extrajudicial, de nº 0116922-93.1998.8.19.0001 
(1998.001.115666-0), movida por BANCO BRADESCO 
S/A CNPJ 60.746.948/0001-12 . em face de BH S/A, CGC 
816.893/0001-05; ARILDO LASMAR HOSTALACIO, C.P.F. N° 
000.958.505/20; HEITOR CARLOS GESUALDI TABORDA, CPF 
041.192.747-7, objetivando CITAÇÃO. Assim, pelo presente 
edital CITA os réus: BH S/A,CGC 816.893/0001-05; ARILDO 
LASMAR HOSTALACIO, C.P.F. N° 000.958.505/20; HEITOR 
CARLOS GESUALDI TABORDA, CPF 041.192.747-7; que se 
encontram em lugar incerto e desconhecido, para no prazo 
de três (três) dias, pagarem a importância de R$ 54.550,85, 
acrescida em custas e honorários. ficando ciente de que: a) caso 
não efetue o pagamento no prazo indicado, ocorrerá a penhora 
e avaliação de bens (Art. 829 e parágrafo 1º do CPC); b) poderá 
oferecer embargos no prazo de quinze dias úteis (Art.915, caput, 
do CPC); c) no caso de integral pagamento no prazo de três dias, 
a verba honorária será reduzida pela metade (Art. 827, parágrafo 
1º do CPC). Dado e passado nesta cidade de Rio de Janeiro, 
vinte e sete de fevereiro de dois mil e dezenove.. Eu, __ Claudia 
Siqueira de Freitas Muniz - Técnico de Atividade Judiciária - Matr. 
01/26118, digitei. E eu, __Marcelo Souza do Carmo - Subst. do 
Resp. pelo Expediente - Matr. 01/25583, o subscrevo.

COOPERATIVA DOS TAXISTAS DE SÃO GONÇALO LTDA. 
C.N.P.J. 02.125.591/0001-59 – NIRE 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA 
A COOPERATIVA DOS TAXISTAS DE SÃO GONÇALO LTDA, convoca
todos os associados e em dia com suas obrigações sociais com a cooperativa 
para participarem da AGO - ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA, que será 
realizada no dia 09/04/2019, na Presidente Kennedy, 735 – no auditório 
do condomínio - Estrela do Norte - São Gonçalo - RIO DE JANEIRO – RJ, 
às 13:00hs, em 1a Convocação , com a presença mínima de dois terços 
de seus cooperados associados, às 14:00h em 2a convocação com a 
presença mínima de metade mais um de seus cooperados associados, e as 
15:00hs em 3a e última convocação, com a presença mínima de 10 (dez) 
cooperados associados; para deliberarem sobre as seguintes ordens do 
dia: 1-Prestação de contas (Do exercício de 2018) (A). Relatório de gestão 
da Diretoria (B). Parecer do Conselho Fiscal 2- Propaganda nos vidros 
Traseiros dos veículos e destinação da verba oriunda da mesma.  3- Eleição 
para Membros do Conselho Fiscal; 4- Eleição para membros do Conselho de 
Ética e Disciplina; 5- Assuntos Gerais; São Gonçalo, 28 de março de 2019. 

DANIEL FARIAS NEVES  - DIRETOR PRESIDENTE 

Juros: culpa da inadimplência ou dos lucros?
BC projeta 
crescimento de 
7,2% do crédito 
este ano 

A divulgação do Relatório 
de Inflação pelo Banco Cen-
tral (BC) nesta quinta-feira foi 
marcada por muitas críticas da 
parte do novo presidente da 
instituição, Roberto Campos 
Neto. Segundo ele, o BC não 
está contente com o nível das 
taxas de juros no país. Ele in-
formou que estão sendo cria-
dos mecanismos para melho-
rar a garantia dos empréstimos 
e destacou que a instituição 
tem trabalhado para reduzir os 
compulsórios (dinheiro que os 
bancos são obrigados a deixar 
depositados no BC), conside-
rados ainda altos. O relatório 
da inflação é divulgado tri-
mestralmente.

O presidente do BC dis-
se que o spread - diferença 
entre taxa de captação do di-
nheiro pelos bancos e a co-
brada dos clientes - é alto, 
principalmente devido à 
inadimplência: 35% são de
inadimplência; 25%, custo 
operacional; 25%, custo fi-
nanceiro; e 15%, lucro. “O que 
precisamos fazer é trabalhar 
nessas micro reformas. Esta-
mos trabalhando fortemente 
nisso. Não estamos contentes 
com o nível (de spread) que 
temos hoje”, disse.

Segundo previsão do BC, 
o saldo do crédito concedido 
pelos bancos deve acelerar em 
2019. Para este ano, a proje-
ção de crescimento é de 7,2%. 
A estimativa anterior, divul-
gada em dezembro, era de 
crescimento de 6%, em 2019. 
Em 2018, o saldo do crédito 
cresceu 5,1%, após contração 
de 0,5% registrada em 2017. 
“Esse processo (de aceleração 
do crédito) refletiu, principal-
mente, o recuo das taxas de 
juros, a redução dos indicado-
res de risco e a inadimplência 
em patamares baixos”, diz o 
BC, no relatório.

Pessoas físicas

Para o BC, o saldo do cré-
dito para as pessoas físicas 
deve crescer 9,7%, para as 

pessoas físicas, e 4,1%, para 
as empresas. “Essa projeção 
fundamenta-se, sobretudo, 
na perspectiva de maior cres-
cimento do Produto Interno 
Bruto (PIB) em ambiente 
com inflação baixa e estável; 
na manutenção das taxas de 
juros em patamares baixos; 
na continuidade da evolução 
benigna da inadimplência; e 
no nível historicamente re-
duzido do comprometimen-
to de renda das famílias com 
dívidas contraídas no SFN 
(Sistema Financeiro Nacio-
nal””, destaca o BC.

Para o crédito livre (em que 
os bancos têm autonomia para 
emprestar o dinheiro captado 
no mercado e para definir as 
taxas de juros), a projeção de 
expansão é 12,5%, com au-
mentos de 13% e 12% para 
os saldos de empréstimos a 
pessoas físicas e jurídicas, res-
pectivamente.

“Deve-se destacar, no 
âmbito dos empréstimos às 
famílias, as expansões dos 
saldos nas modalidades de 
financiamento de veículos e 
de cartões de crédito. Rela-
tivamente às empresas, o fi-
nanciamento bancário tende 
a seguir impulsionado pelos 
descontos de recebíveis e 
pela recuperação do capital 
de giro”, diz o BC.

A expectativa para o crédi-
to direcionado (empréstimos 
com regras definidas pelo 
governo, destinados, basica-
mente, aos setores habitacio-
nal, rural e de infraestrutura) é 
0,8% em 2019, com aumento 
de 6% para as pessoas físicas 
e redução de 6% para as em-
presas. “No primeiro caso, 
destaca-se a aceleração pro-
jetada do financiamento imo-
biliário. No que concerne ao 
crédito às empresas, espera-se 
um arrefecimento no ritmo de 
redução do estoque de crédito 
do Banco Nacional de Desen-
volvimento Econômico e So-
cial”, explica o BC.

A agência Brasil repor-
tou que o presidente do 
BC informou ainda que a 
recuperação do crédito pe-
los bancos, quando se tem 
inadimplência, é R$ 0,13 por 
cada R$ 1 emprestado e isso 
leva quatro anos. Já países 
da Organização para a Co-
operação e Desenvolvimen-
to Econômico (OCDE), por 
exemplo, a recuperação é de 

Campos Neto: ‘ Não estamos contentes com o nível 
(de spread) que temos hoje’

R$ 0,60 a R$ 0,70, em me-
nor tempo: um ano e meio 
ou dois. “Temos que fazer 
um trabalho enorme na parte 
de recuperação”, disse Cam-
pos Neto. 

Taxa Selic

Campos Neto, que co-
mandou neste mês sua pri-
meira reunião do Comitê de 
Política Monetária (Copom), 
disse que não quis modificar 
a forma como o BC vinha 
tomando suas decisões sobre 
a taxa básica de juros, a Se-
lic. “Tivemos a preocupação 
de manter a narrativa des-
crita anteriormente de olhar 
os três fatores determinan-
tes das reuniões anteriores: 
ociosidade [dos fatores de 
produção da economia], par-
te externa [economia global] 
e as reformas [como a da 
Previdência].”

Ele acrescentou que a úni-
ca mudança foi comunicar 
que o balanço de riscos para 
a inflação deixou de ser assi-
métrico e passou a ser simé-
trico. Na ata da reunião do 
Copom, o comitê avalia os 
riscos para a inflação. Para o 
comitê, o nível de ociosida-
de da economia pode levar à 
inflação a ficar abaixo do es-
perado. Por outro lado, diz o 
Copom, uma frustração das 
expectativas sobre a conti-
nuidade das reformas e ajus-
tes na economia brasileira 
pode afetar prêmios de risco 
(retorno adicional cobrado 
por investidores para aceitar 
correr maior grau de risco) e 

elevar a trajetória da infla-
ção. “O risco se intensifica 
no caso de deterioração do 
cenário externo para econo-
mias emergentes”, destacou.

Sobre a piora do cenário 
político, Campos Neto disse 
que é importante o Copom 
abstrair-se de “ruído de cur-
to prazo”. “Tentamos fazer 
uma análise de mais médio e 
longo prazo”, ressaltou.

Campos Neto disse ainda 
que trabalha com a perspec-
tiva de aprovação da reforma 
da Previdência. Segundo ele, 
o importante é que o mer-
cado também mantenha a 
expectativa de que a refor-
ma será aprovada para que a 
economia cresça e a inflação 
fique baixa.

Mercado de câmbio

Sobre o leilão anunciado 
para esta sexta-feira (29) de 
US$ 3 bilhões das reservas 
internacionais com o com-
promisso de compra, Campos 
Neto disse que esse era o tipo 
de operação adequada para o 
momento. “Não existe nenhu-
ma mudança de estratégia em 
relação ao câmbio. O câmbio 
é flutuante. Vamos fazer as 
operações visando suprir li-
quidez (recursos disponíveis) 
do mercado”, disse. 

Nos últimos dias, o dó-
lar tem enfrentado fortes 
oscilações num cenário 
de instabilidade na econo-
mia internacional e de ten-
sões domésticas com as 
negociações em torno da re-
forma da Previdência.
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Ficam convocados os senhores acionistas da Technos S.A. (“Companhia”) a 
se reunirem em Assembleia Geral Ordinária (“Assembleia”) que será realiza-
da no dia 30 de abril de 2019, às 10:00 horas, na sede social da Companhia 
localizada na Avenida das Américas, nº 3434, salas 301 a 308, bloco 1, 3º 
andar, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 22640-102,  para, nos termos 
dos Artigos 121, 132, 135 e seguintes da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 
1976, conforme alterada e em vigor (“Lei das Sociedades por Ações”), deli-
berarem sobre a seguinte ordem do dia: (A) Em Assembleia Geral Ordinária: 
(i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o Rela-
tório Anual da Administração e as Demonstrações Financeiras da Compa-
nhia, acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao 
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018; (ii) deliberar sobre a 
proposta da Administração para a destinação do resultado do exercício social 
encerrado em 31 de dezembro de 2018; (iii) deliberar sobre a proposta de or-
çamento de capital para o exercício social de 2019; e (iv) fixar a remuneração
anual global dos administradores da Companhia para o exercício social de
2019; (v) deliberar sobre a proposta da Administração para fixação do núme-
ro de assentos no Conselho de Administração da Companhia; (vi) deliberar
sobre a proposta da Administração para eleição dos membros do Conselho
de Administração. Instruções Gerais: Os documentos previstos na Instrução 
da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 480, de 7 de dezembro de
2009, conforme alterada (“ICVM nº 480/2009”), e na Instrução da CVM nº
481, de 17 de dezembro de 2009, conforme alterada (“ICVM nº 481/2009”),
foram apresentados à CVM, por meio do Sistema de Informações Periódicas 
e Eventuais, nos termos do artigo 6º da ICVM nº 481/2009, e se encontram à 
disposição dos senhores acionistas na sede social da Companhia, localizada 
na Avenida das Américas, nº 3434, 301 a 308, bloco 1, 3º andar, Barra da
Tijuca, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 22640-102, e nos sites da BM&FBOVESPA 
S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (www.bmfbovespa.com.br),
da CVM (www.cvm.gov.br), e da Companhia (www.grupotechnos.com.br),
a partir da presente data, em conformidade com as disposições da Lei das
Sociedades por Ações, da ICVM nº 481/2009 e do Estatuto Social da Compa-
nhia. Nos termos do Art. 11, parágrafo 2º, todos os acionistas que desejarem 
participar da Assembleia deverão apresentar, até 48 (quarenta e oito) horas
antes da realização da Assembleia, além do documento de identidade e/ou
atos societários pertinentes que comprovem a representação legal, conforme 
o caso: (I) extrato expedido pela instituição prestadora dos serviços de ações 
escriturais ou da instituição custodiante, com a quantidade de ações de que
constavam como titulares, até, no máximo, 3 (três) dias antes da realização
da Assembleia; (II) o instrumento de mandato com reconhecimento da firma
do outorgante, observadas as disposições do Art.126 da Lei das Sociedades 
por Ações; e/ou (III) relativamente aos  acionistas constituídos sob a forma
de fundos de investimento: (i) comprovação da qualidade de administrador
do fundo conferida à pessoa física ou jurídica que o represente na Assem-
bleia, ou que tenha outorgado os poderes ao procurador; (ii) ato societário
do administrador pessoa jurídica que confira poderes ao representante que
compareça à Assembleia ou a quem tenha outorgado a procuração; e (iii)
caso o representante ou procurador seja pessoa jurídica, os mesmos docu-
mentos referidos no item (ii) a ele relativos. Alternativamente, os Senhores
Acionistas poderão participar da Assembleia mediante o envio, a partir des-
ta data, do boletim de voto à distância, conforme disponibilizado nos websi-
tes da Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br) e da Companhia
(www.grupotechnos.com.br), em relação às matérias da Assembleia: (i) por
transmissão de instruções de preenchimento do boletim de voto para seus
custodiantes; (ii) por transmissão de instruções de preenchimento do boletim 
de voto para a instituição financeira contratada pela Companhia para a pres-
tação dos serviços de escrituração de valores mobiliários; ou (iii) diretamente 
para a Companhia, por correio postal ou eletrônico. As instruções de voto de-
verão ser recebidas pelo custodiante, pelo escriturador, ou pela Companhia
em até 7 (sete) dias antes da data da Assembleia. Encontram-se à disposição 
dos senhores acionistas, na sede social da Companhia localizada na Avenida 
das Américas, nº 3434, 301 a 308, bloco 1, 3º andar, Barra da Tijuca, Rio de
Janeiro, RJ, CEP: 22631-000, os documentos elencados no parágrafo 2º do
Art. 20 do Estatuto Social da Companhia. Nos termos do Art. 20, parágrafo
3º do Estatuto Social da Companhia, os acionistas ou conjunto de acionistas 
que desejarem propor outra chapa para concorrer aos cargos no Conselho de 
Administração deverão, com antecedência de, pelo menos, 5 (cinco) dias em 
relação à data da Assembleia Geral, encaminhar ao Conselho de Administra-
ção declarações assinadas individualmente pelos candidatos por eles indi-
cados, contendo as informações mencionadas no parágrafo 2º do Art.20 do
Estatuto Social da Companhia. De acordo com o artigo 141 da Lei das S.A.,
artigos 1º e 3º da Instrução Normativa CVM n.º 165/91, conforme alterada, e 
com o artigo 4º da Instrução Normativa CVM n.º 481/2009, conforme alterada, 
é facultado aos acionistas representando, no mínimo, 5% (cinco por cento) do 
capital social da Companhia requerer, até 48 (quarenta e oito) horas antes da 
Assembleia Geral Ordinária, a adoção do procedimento de voto múltiplo para
a eleição dos membros do Conselho de Administração. 

Rio de Janeiro, 29 de Março de 2019
José Afonso Alves Castanheira

Presidente do Conselho de Administração

Edital de Convocação
Assembleia Geral Ordinária

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

MMX MINERAÇÃO E METÁLICOS S.A.
Em Recuperação Judicial

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

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)

ENEVA S.A. 
CNPJ/MF: 04.423.567/0001-21

NIRE 33.3.0028402-8
Companhia Aberta

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL
ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

Convocamos os senhores acionistas da ENEVA S.A. (“Cia.”) a se reunirem 
em AGO/E, a ser realizada às 11h do dia 29/04/2019, na sede social da Cia., 
na Praia de Botafogo, nº 501, bloco I, 7º andar, Botafogo, RJ, para discutir 
e deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 1) Em AGO: (i) tomar as contas 
dos administradores, examinar, discutir e votar o relatório da administração 
e as demonstrações financeiras da Cia. relativos ao exercício social en-
cerrado em 31/12/2018; (ii) destinação dos resultados do exercício social 
encerrado em 31/12/2018; (iii) fixar o número de membros do Conselho de 
Administração da Cia.; (iv) eleger os membros do Conselho de Administra-
ção da Cia.; (v) fixar o montante global anual da remuneração dos Admi-
nistradores da Cia.; e, 2) Em AGE: (vi) aprovar novo Plano de Incentivo de 
Remuneração de Longo Prazo Baseado em Ações (Plano de Performance
Shares) da Cia. para executivos-chave. Informações Gerais: A Cia. escla-
rece que (i) poderão participar da AGO/E os acionistas titulares de ações 
emitidas pela Cia., por si, seus representantes legais ou procuradores, nos 
termos dispostos no Art. 126 da Lei nº 6.404/76, (ii) os acionistas deverão 
apresentar-se com antecedência ao horário de início indicado neste Edital, 
portando comprovante atualizado da titularidade das ações de emissão da 
Cia., expedidos por instituição financeira prestadora dos serviços de ações 
escriturais e/ou agente de custódia e, conforme o caso: (a) Pessoas Físi-
cas: documento de identificação com foto; (b) Pessoas Jurídicas: cópia do 
último estatuto ou contrato social consolidado devidamente registrado no 
órgão competente e da documentação societária outorgando poderes de 
representação (ata de eleição dos diretores e/ou procuração, conforme o 
caso); (c) Fundos de Investimento: cópia do último regulamento consolida-
do do fundo e do estatuto ou contrato social do seu administrador/gestor, 
além da documentação societária outorgando poderes de representação 
(ata de eleição dos diretores e/ou procuração, conforme o caso). Todos 
os acionistas, seus representantes legais ou procuradores deverão compa-
recer à AGO/E munidos dos documentos com foto e validade no território 
nacional que comprovem sua identidade e/ou condição, (iii) encontram-se à 
disposição dos acionistas, na sede social da Cia., na página de relação com 
investidores da Cia. (ri.eneva.com.br), no site da CVM (www.cvm.gov.br) e 
da B3 (www.b3.com.br), as informações e documentos pertinentes às maté-
rias a serem examinadas e deliberadas na AGO/E, incluindo os documentos 
previstos no Art. 133 da Lei nº 6.404/76 e aqueles exigidos pela ICVM 481, 
de 17/12/2009, conforme alterada, e (iv) solicita que, se possível, para me-
lhor organização da AGO/E, a representação legal do acionista e o corres-
pondente extrato contendo sua posição acionária, emitido pela instituição 
custodiante, lhe seja entregue com 2 dias úteis de antecedência. Para fins 
do Art. 4º da ICVM 481/09, a Cia. informa, ainda, que o percentual mínimo 
do capital votante necessário para solicitação de adoção do processo de 
voto múltiplo para a eleição dos membros do Conselho de Administração 
é de 5%, nos termos do Art. 3º da Instrução CVM nº 165, de 11/12/1991, 
conforme alterada. O acionista que desejar poderá optar por exercer o seu 
direito de voto por meio do sistema de votação à distância, nos termos da 
ICVM 481/09, enviando o correspondente boletim de voto à distância. So-
licitamos aos acionistas que verifiquem as regras previstas na ICVM 481, 
bem como as orientações constantes do item 12.2 do Formulário de Refe-
rência da Cia.. RJ, 29/03/2019. Jerson Kelman - Presidente do Conselho 
de Administração. ENEVA S.A.

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

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

Presidente do Conselho de Administração

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

AVISO AOS ACIONISTAS

MINISTÉRIO DE 
MINAS E ENERGIA

SINDICATO DAS EMPRESAS DE TURISMO
NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O PRESIDENTE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TURISMO NO 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições legais, 
convoca os associados quites e em condições de votar para participarem 
da Assembleia Geral Extraordinária a se realizar no dia 16 de abril de 
2019, em sua sede social, na rua da Quitanda nº 52 - 7º andar, as 12h30 
em primeira convocação, com a presença mínima da metade mais um dos 
associados em exercício de seus direitos e em segunda convocação às 
13h, com qualquer número, para deliberarem sobre a seguinte ORDEM 
DO DIA: a) Atualização do Estatuto conforme exigência do novo Código 
Civil (2002) no artigo 2031. Rio de Janeiro, 29 de março de 2019.

Aldo Arthur Siviero
Presidente

Vale venderá 20% a menos de minério este ano
Rompimento 
de Brumadinho 
reduzirá produção 
em 75 milhões  
de toneladas 

Em um cenário “mais 
conservador”, a mineradora 
Vale calcula um impacto de 
75 milhões de toneladas nas 
vendas anuais, que anterior-
mente estavam estimadas em 
382 milhões de toneladas em 
2019, de acordo com dados 
apresentados nesta quinta-
feira pelo diretor-executivo 
de Finanças e Relações com 
Investidores da empresa, 
Luciano Siani, em telecon-
ferência com analistas sobre 
o resultado do quarto trimes-
tre.

Na quarta-feira, a Vale 
informou que o seu lucro lí-
quido alcançou a R$ 25,657 
bilhões em 2018. O desem-
penho foi o melhor desde 
2011 e representou uma alta 
de 45,6% na comparação 
com o ano anterior. 

Lucro líquido

No resultado medido em 
dólares, a Vale reportou lu-
cro líquido de US$ 6,860 
bilhões em 2018, US$ 1,5 
bilhão superior ao de 2017. 
Os valores não computam as 
perdas da companhia após 
a tragédia de Brumadinho 

(MG), ocorrida em 25 de ja-
neiro, e que deixou mais de 
300 mortos e provocou a pa-
ralisação de diversas minas 
da empresa.

Geração de caixa

A Vale atribuiu o resulta-
do de 2018 ao avanço da ge-
ração de caixa medido pelo 
Ebitda (lucro antes de juros, 
impostos, depreciação e 
amortização) e ao menor im-
pacto do resultado negativo 
proveniente das operações 
descontinuadas. Caso o ce-
nário se confirme, as vendas 
ficariam praticamente está-
veis ante 2018, quando atin-
giram cerca de 309 milhões 
de toneladas

A empresa, maior pro-
dutora global de minério 
de ferro, poderia vender 
até cerca de 20% a menos 
minério de ferro que o ante-
riormente programado para 
2019, devido aos impactos 
relacionados ao rompimen-
to da barragem de Bruma-
dinho. 

A mineradora tem atual-
mente cerca de 93 milhões 
de toneladas/ano de capaci-
dade de produção congelada, 
por iniciativa própria ou de-
terminação de autoridades, 
enquanto há um aumento 
das exigências de segurança 
em estruturas para armaze-
nar rejeitos de minério após 
a tragédia.

“Sobre retomada de pro-
dução, essa não é a prio-
ridade da companhia, a 
prioridade é a segurança 

das operações, das pesso-
as e das comunidades, mas 
eu tenho o dever de passar 
para vocês estimativas”, 
afirmou Siani.

Segundo plano

Para analistas do Credit 
Suisse, a posição sinalizada 
pela Vale de colocar a pro-
dução em segundo plano é 
perfeitamente compreensí-
vel e sensata, mas também 
significa que os impactos 
na operação e nas vendas 
podem superar as expec-
tativas do mercado. “Por 
enquanto, continuamos a 
ver os preços do minério de 
ferro mais do que compen-
sando as perdas de lucros 
decorrentes das perdas nos 
embarques”, afirmaram os 
analistas Caio Ribeiro e 
Rafael Cunha, em nota a 
clientes.

Em um cenário mais oti-
mista para a companhia, 
Siani estimou que as ven-
das deste ano ficariam 50 
milhões de toneladas abai-
xo do programado, o que 
permitiria negociações de 
332 milhões de toneladas 
este ano, um crescimento 
de mais de 20 milhões ante 
2018.

Apesar de considerar a 
possibilidade de um cenário 
“otimista”, o executivo pon-
derou que “conservadora-
mente” a empresa está traba-
lhando com a possibilidade 
de impacto de 65 milhões a 
75 milhões de toneladas na 
comercialização.

Siani:  ‘A prioridade é a segurança das operações, das pessoas e das comunidades, mas  
eu tenho o dever de passar para vocês estimativas’

Volta das operações

Das minas que estão pa-
ralisadas, Siani afirmou 
que Brucutu (sua maior 
produtora de Minas Ge-
rais) poderia ter seu retor-
no à produção em um pra-
zo mais curto, embora não 

tenha dado certeza.
“Temos muita segurança 

que ela vai passar em 31 de 
março pelos testes de segu-
rança e que, portanto, vamos 
fazer um diálogo com auto-
ridades para que possamos 
operar a mina de Brucutu”, 
afirmou.

Caso não haja suces-
so com as autoridades, 
o executivo pontuou que 
irá trabalhar em uma ou-
tra solução para a dispo-
sição de rejeitos da ativi-
dade, que poderia levar 
ainda um pouco mais de 
tempo.




