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Sem reajuste real, mínimo hoje seria de R$ 573

Mais 900 mil desempregados
Políticas de 
austeridade adotadas 
desde 2015 batem 
recordes negativos

O Brasil acrescentou 892 mil 
pessoas ao contingente de desem-
pregados no trimestre encerrado em 
fevereiro. Com isso, são 13,1 mil-
hões de desocupados, uma alta de 
7,3% sobre os três meses anteriores 
(setembro a novembro de 2018).

As notícias ruins não para por 
aí. As políticas de austeridade col-
heram mais três recordes negativos. 
A população fora da força de tra-
balho (65,7 milhões) é a maior da 
história, com mais 595 mil pessoas 
em relação ao trimestre anterior.

A população subutilizada (27,9 
milhões) é outro recorde, com alta 
de 3,3% (mais 901 mil pessoas) em 
relação ao trimestre de setembro a 
novembro de 2018 e de 2,9% (mais 
795 mil pessoas) em relação ao tri-
mestre de dezembro de 2017 a fe-
vereiro de 2018.

Finalmente, o número de pes-
soas desalentadas (4,9 milhões) é 
também o maior da série histórica, 
mais 275 mil pessoas em relação ao 
início do ano passado. O desalento 
ocorre quando o trabalhador desiste 
de procurar uma vaga.

A taxa de desocupação ficou em 
12,4%, a taxa de subutilização da força 
de trabalho em 24,6%, e o percentual 
de pessoas desalentadas atingiu 4,4%.

Sistema tributário 
complexo afasta 
investidores 
externos

Em entrevista à repórter Alana 
Gandra, da EBC, a nova diretora da 
Comissão de Valores Mobiliários 
(CVM), Flávia Perlingeiro, empos-
sada nesta sexta-feira, disse que o 
sistema tributário complexo, com 
indefinição das regras, e a insegu-
rança jurídica que ainda existem no 
Brasil são problemas que afastam 
os investidores estrangeiros do país. 
“A gente precisa de um arcabouço 
jurídico institucional que seja claro 
e perene. O aprimoramento é im-
portante, mas não pode ser sinôni-
mo de instabilidade”, afirmou.

Na avaliação dela, trabalhar e 
estudar no exterior – como ela fez 
– ajuda a entender como pensa o 
investidor externo. A nova direto-
ra da CVM é especialista na área 
de clearing (câmara de compen-
sação) e emissão de bonds (títulos 
de dívida).

Flávia ingressou na CVM no 
último dia 15, quando a autarquia 
aprovou e editou portaria sobre 
processos de regulação, impor-
tante tanto para os investidores 
nacionais como estrangeiros. “Há 
um esforço de consolidação e ra-
cionalização por parte da CVM 
para que as regras sejam claras e 
consolidadas, permitindo o acesso 
de todos os participantes do mer-
cado de capitais.”

A nova diretora admitiu que fal-
tam bons projetos de infraestrutura 
no Brasil que possam ter financia-
mentos sólidos.

Nesta semana, a CVM mudou as 
regras dos fundos de infraestrutura. 
A autarquia passou a permitir que 
qualquer investidor aplique nesses 
fundos, e não apenas investidores 
qualificados, com carteiras superio-
res a R$ 1 milhão.

Segundo a nova diretora, que é 
servidora concursada do Banco Na-
cional de Desenvolvimento Econô-
mico Social (BNDES), a alteração 
deve estimular esse mercado e é a 
melhor canalização para investido-
res individuais, que contarão com 
gestão profissional.

De acordo com Flávia, o in-
vestidor tem que ter informação 
e clareza para tomar uma deci-
são embasada. “Se ele individu-
almente está informado, se sente 
seguro, tem educação financeira 
para aquele produto e quer in-
vestir diretamente, ele pode”, 
afirmou. Os participantes do 
mercado são regulados e fiscali-
zados pela CVM.

Sem política de valorização 
adotada nos governo Lula e Dil-
ma, o salário mínimo hoje seria de 
R$ 573, calcula o diretor técnico 
do Dieese, Clemente Ganz Lúcio. 
Os ganhos reais estão ameaçados. 
A equipe econômica do Gover-
no Bolsonaro pretende incluir no 
Projeto de Lei de Diretrizes Or-
çamentárias o reajuste anual do 
mínimo apenas pela inflação, sem 

aumentos reais, segundo o portal 
UOL.

Em entrevista à jornalista Mari-
lu Cabañas, da Rádio Brasil Atual, 
Ganz ressalta que houve um au-
mento de R$ 425 “decorrente da 
política de valorização”.

O valor, mesmo com os aumen-
tos reais dos últimos anos, ainda 
está bem abaixo do considerado 
ideal para suprir as necessidades 

de uma família de quatro pessoas. 
O Dieese calcula que o piso nacio-
nal deveria ser de R$ 3.960,57.

A oposição aos aumentos re-
ais para o salário mínimo, uma 
das ferramentas para redução da 
desigualdade, não está somente 
no Ministério da Economia. O 
vice-presidente, general Hamil-
ton Mourão, disse que a fórmula 
de reajuste a partir da variação 

do Produto Interno Bruto (PIB) e 
da inflação do ano anterior é uma 
“punição” aos empresários.

Clemente Ganz disse que a ma-
nutenção da política atual “faz a 
economia crescer, enfrenta as desi-
gualdades, diminui as injustiças e 
faz com que a economia tenha uma 
dinâmica mais produtiva”. O Proje-
to de Lei de Diretrizes Orçamentá-
rias deverá ser divulgado em abril.

O rendimento médio real habit-
ual (R$ 2.285) cresceu 1,6% frente 
ao trimestre anterior e ficou estável 
em relação ao mesmo trimestre do 
ano anterior. A massa de rendimen-
to real habitual (R$ 205,4 bilhões) 
ficou estável em ambas as compa-
rações.

Segundo o Instituto de Es-

tudos para o Desenvolvimento 
Industrial (Iedi), “rendimento 
travado e ocupação crescendo 
pouco têm como resultado baixo 
dinamismo da massa salarial, que 
é justamente a base do consumo 
corrente das famílias, daí a aco-
modação recente que vimos neste 
componente do PIB”.

“Depois de já ter registrado au-
mentos entre 3,5% e 4,5%, a massa 
de rendimentos cresceu somente 
2% no trimestre móvel findo em 
fevereiro de 2019. Isso, contudo, é 
um desempenho um pouco melhor 
do que no final do ano passado (alta 
de 1,6% em setembro/novembro de 
2018)”, ressalta a entidade.

Enormes filas de desempregados se tornaram cena comum pelas ruas do país
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O número de empresas com 
contas em atraso e registradas no 
cadastro de inadimplentes cresceu 
5,02% em fevereiro na comparação 
com o mesmo mês de 2018. No 
entanto, o ritmo de alta perdeu 
força em todas as regiões do país. 
O número de dívidas contraídas em 
nome de pessoas jurídicas avançou 
1,84% na comparação anual.

Além disso, cada empresa devedora 
continua acumulando, em média, duas 
pendências financeiras. Os dados, 
divulgados nesta sexta-feira, são da 
Confederação Nacional de Dirigentes 
Lojistas (CNDL) e do Serviço de 
Proteção ao Crédito (SPC Brasil).

De acordo com o indicador 
de inadimplência das empresas, 
o maior crescimento quanto ao 
número de empresas negativadas 
foi observado no Sudeste, com 
alta de 8,65%. No Sul chegou a 
2,99%, no Centro-Oeste a 1,54% 
e no Nordeste a 1,31%. O Norte 
apresentou a menor variação entre 

as cinco regiões, com -0,03%.
Para o presidente do SPC Brasil, 

Roque Pellizzaro Junior, a queda 
da inadimplência deve-se a um 
cenário mais positivo em que já 
se observa uma melhora gradativa 
do faturamento de alguns setores 
da economia e taxas de juros mais 
baixas. “Apesar de as empresas 
ainda não terem recuperado a saúde 
financeira nos mesmos níveis que 
antecederam a crise, as vendas 
começam a reagir dando fôlego 
maior para que elas cumpram seus 
compromissos”, analisa.

Dados abertos por setor da 
economia revelam que o aumento 
da inadimplência foi maior entre 
as empresas que atuam no ramo de 
serviços, cujo avanço foi 8,16% em 
fevereiro de 2019 na comparação 
com o mesmo período do ano 
anterior. Os atrasos entre empresas 
do comércio cresceram 2,87%, 
ao passo que a indústria registrou 
variação de 1,91%.

Presidente da Câmara do Rio arquiva 
pedido de impeachment de Crivella

O presidente da Câmara Munici-
pal do Rio de Janeiro, vereador Jor-
ge Felippe, rejeitou nesta sexta-fei-
ra o pedido de impeachment contra 
o prefeito Marcelo Crivela (PRB), 
apresentado na quinta-feira pelo 
advogado Pablo Filipe de Andrade, 
que acusa o prefeito de supostas ir-
regularidades envolvendo a compra 
de um terreno da Caixa Econômi-
ca Federal em Rio das Pedras, na 
Zona Oeste. Segundo ele, o municí-
pio praticou “pedalada fiscal”.

Para o vereador, não há “fato 
descrito em denúncia não consti-
tui, em tese, crime de responsa-
bilidade”. “Não cabe a este Poder 
Legislativo, em julgamento de pe-
dido de impeachment, de natureza 
essencialmente política, afastar o 
prefeito eleito democraticamente, 
sem que se apresente um fato de 
especial gravidade para tanto”, es-
creveu. Sua decisão, monocrática, 
será publicada no Diário Oficial da 
Casa na segunda-feira.
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A política de Bolsonaro visan-
do demolir as estruturas estatais e 
desregulamentar a economia e os 
direitos sociais e trabalhistas, pro-
movendo a desindexação, portanto 
eliminando seus mecanismos de re-
ajustes dos benefícios sociais con-
tidos na Constituição, atinge fron-
talmente as estruturas do Estado do 
Bem Estar Social criadas pelo presi-
dente Getúlio Vargas, estadista que 
mereceu elogio do então presidente 
dos EUA, Franklin Roosevelt, que 
qualificou o gaúcho como o pionei-
ro e inventor do New Deal, quan-
do de sua visita ao Rio de Janeiro. 
“Getúlio começou em 1930, antes 
de mim que só cheguei ao governo 
em 1933”, disse Roosevelt, acres-
centando que, se brasileiro fosse, 
votaria em Vargas.

Bolsonaro pretende o Estado mí-
nimo, situação encontrada por Ge-
túlio Vargas ao chegar ao Palácio 
do Catete, em 1930, com base numa 
revolução armada, selada pela 
aliança cívico-militar. Uma aliança 
cívico militar, portanto, bem antes 
de Hugo Chávez nascer!

Na altura, o Brasil possuía ape-
nas cinco ministérios: o da Fazenda, 
que pagava religiosamente a dívida 
externa sem examinar se verdadeira 
ou não; o Ministério da Guerra; o 
da Justiça; da Relações Exteriores; 
e da Agricultura.

Estado mínimo, tal como planeja-
ria hoje o atual governo, reduzindo 
o tamanho do Estado drasticamen-
te. Ou como diz o atual ministro da 
Economia, Paulo Guedes, “privati-
zar o máximo possível”. Inclusive, 
defendendo a redução suicida do 
contingente de funcionários públi-
cos.

Guedes disse que irá demitir o 
máximo possível de funcionários 
e que não vai recontratar. E que os 
aposentados não serão substituídos. 
Ou seja, enquanto a população cres-
ce e demanda mais serviços, o Es-
tado será minimizado, deixando a 
maioria pobre do povo sem escolas, 
sem hospitais, sem creches, sem va-

cinas, com mais sarampo, com mais 
favelas, com menos metrôs, menos 
água encanada etc.

É, claramente, uma declaração 
de guerra ao povo brasileiro. Nem 
precisa exército invasor! Tudo ao 
contrário do realizado na Era Var-
gas quando o Estado foi expandido, 
estruturado, qualificado, tendo sido 
criado, inclusive, o Dasp, com suas 
carreiras de estado, com os con-
cursos públicos. Está claro, o anti-
Vargas está a construir uma tragédia 
social, para implantar aqui uma co-
lônia moderna.

De cara, ao extinguir o Ministé-
rio do Trabalho, Jair Bolsonaro ar-
remeteu contra uma das primeiras e 
principais ações de Getúlio Vargas. 
Logo ao tomar posse em 1930, Var-
gas criou o Ministério do Trabalho, 
no qual montou uma comissão de 
especialistas, com elevada consci-
ência social, tendo como membro 
central o advogado socialista e re-
volucionário Joaquim Pimenta, este 
sim o autor do texto base do que vi-
ria a ser, mais tarde, a Consolidação 
das Leis Trabalhistas, a CLT.

Nada a ver com a Carta Del La-
voro, conforme foi falsamente di-
vulgado pelos veículos da burgue-
sia, inclusive em alas da esquerda.

A liberdade sindical, o direito de 
greve, a jornada de trabalho de 8 ho-
ras, o salário mínimo o descanso se-
manal, enfim os direitos básicos do 
trabalhador foram edificados duran-
te a Era Vargas, e é isso exatamente 
que Bolsonaro planeja destruir ao 
demolir o Ministério do Trabalho, 
para desregulamentar ao máximo 
todos os direitos trabalhistas. Já está 
clara a intenção de achatar o salário, 
a começar por desindexá-lo. Vargas 
chamava o Ministério do Trabalho 
de “o ministério da revolução”.

A proposta da reforma da Previ-
dência de Bolsonaro atenta contra 
o princípio público e de generosi-
dade social implantado, também na 
Era Vargas, em pleno Estado Novo, 
quando o presidente gaúcho criou o 
Ministério da Previdência, até então 

inexistente.
Praticamente não havia aposenta-

doria para a grande massa trabalha-
dora, o que apenas passou a existir 
como direito concreto quando, cria-
do o Ministério da Previdência, são 
criados, também na Era Vargas, os 
Institutos de Aposentadoria. Havia 
clara coordenação entre os institu-
tos de aposentadoria e a legislação 
sindical impulsionados, ambos, por 
Vargas.

Getúlio Vargas também criou o 
Ministério da Educação e Saúde. 
Hoje, representantes do atual gover-
no, entre eles o presidente do Banco 
do Brasil, emitem espantosas decla-
rações queixando-se do desperdício 
de recursos públicos por ser o Esta-
do obrigado a sustentar a educação 
de crianças pobres.

Foi na Era Vargas que se expan-
diu vigorosamente a educação pú-
blica, com a formação em massa de 
professores, a Escola Nova, a cons-
trução de universidades, a criação 
da Capes, e também dos Institutos 
Nacionais de Música, para o qual foi 
convocado o maestro Villa-Lobos, 
o maior compositor das Américas, 
com a finalidade de cuidar (forma-
ção) da educação musical da juven-
tude brasileira. Villa-Lobos aceitou 
prontamente o convite-desafio que 
Vargas lhe fez.

Ainda no plano da educação e 
da cultura, Getúlio Vargas criou a 
Rádio Mauá, a emissora dos traba-
lhadores, que contava com a partici-
pação de entidades sindicais em sua 
direção, além de sábios como Ro-
quete Pinto, Carlos Drummond de 
Andrade, Cecília Meirelles, Nestor 
de Hollanda etc.

A Rádio Mauá foi fechada pelo 
golpe pró-EUA, em 1964. Agora, 

Bolsonaro alimenta o desejo de 
fechar a comunicação pública es-
truturada na EBC. Enquanto Getú-
lio Vargas legalizou os desfiles das 
Escolas de Samba, retirando-as da 
marginalidade da lei, Bolsonaro 
ataca o carnaval de rua, democrá-
tico e popular, sempre criativo nas 
críticas a governantes.

Em respeito à comunidade afro-
brasileira, Vargas legalizou a Capo-
eira, antes proibida, e abriu o Tea-
tro Municipal à comunidade negra, 
cujo acesso até então era vetado, lá 
instalando o Teatro Experimental do 
Negro, sob coordenação do genial 
Abdias Nascimento. E ainda criou o 
Instituto Nacional do Cinema Edu-
cativo, sob a direção de dois sábios, 
Roquete Pinto e Humberto Mauro, 
pai do cinema brasileiro. Bolsona-
ro e Vargas possuem antagonismos 
históricos irremediáveis!

A desastrosa visita de Bolsona-
ro aos EUA, insuperável em signi-
ficados simbólicos e concretos de 
antibrasilidade, revela, ainda mais 
exuberantemente o antivarguismo 
contido na essência política do atu-
al governo.

Enquanto Getúlio Vargas ne-
gociou sabiamente com os EUA, 
aproveitando-se da conjuntura de 
guerra, e obteve o apoio norte-ame-
ricano para implantar a Companhia 
Siderúrgica Nacional, em Volta Re-
donda, alavanca fundamental – jun-
to com a criação da estatal Vale do 
Rio Doce – para a transformação do 
Brasil, o atual presidente faz o con-
trário. Por meio de seu ministro da 
economia, Paulo Guedes, o governo 
oferece aos empresários, sem restri-
ções e limites, praticamente toda a 
estrutura estatal brasileira, que le-
vou décadas de poupança nacional 
para ser edificada.

Getúlio ofereceu em contraparti-
da, a construção e reforma de bases 
militares no Nordeste, usadas pelas 
tropas dos EUA durante a Segunda 
Guerra, na qual o Brasil também 
participou para derrotar o nazifas-
cismo. Porém, o que poucos sabem 

é que, terminada a guerra, os EUA 
pretenderam manter sua presença 
nas bases no Nordeste, o que foi 
recusado por Getúlio Vargas, caso 
contrário, o Brasil teria hoje a sua 
Base de Guantânamo.

Foi uma negociação soberana, 
altamente vantajosa para o Brasil, 
para sua industrialização, e com 
um aspecto inédito: os EUA não 
costumam financiar a construção 
de estruturas estatais em outros paí-
ses, que foi como surgiu a Usina de 
Volta Redonda, tragicamente priva-
tizada pela privataria antibrasileira 
de Fernando Collor de Mello. Bol-
sonaro cedeu sem limites a Trump, 
mas voltou dos EUA com as mãos 
vazias.

Todo o setor estatal fundado na Era 
Vargas, quando teve início também a 
indústria automobilística brasileira, 
com a implantação da Fábrica Nacio-
nal de Motores, fabricante dos conhe-
cidos caminhões Fenemê, industriali-
zação que foi continuada por JK, por 
Jango e, via nacionalismo autoritário, 
por momentos dos governos militares 
– especialmente o governo de Ernes-
to Geisel, conforme reconheceu Lula, 
responsável pelo significativo forta-
lecimento do Petrobras, a criação da 
Embrapa, a Embraer, a energia da 
biomassa, que vem sendo desnacio-
nalizada nos últimos anos – tudo isto 
que foi iniciado lá atrás, com Getúlio, 
vem sendo atacado na medula pelo 
atual governo.

Neste sentido, Bolsonaro é con-
tinuador de Collor, de Fernando 
Henrique Cardoso – entreguista das 
telecomunicações, da Vale do Rio 
Doce e destruidor do monopólio 
estatal do petróleo – e de Michel 
Temer, que desmontou os Direitos 
Trabalhistas da CLT getulista, mas, 
desgraçadamente, parece mais de-
cidido a ir mais longe, caso o povo 
brasileiro não se unifique para detê-
lo.

q  Beto Almeida
Jornalista, é diretor da TV 
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Bolsonaro, o anti-Vargas – Parte 1

IFRS 9 trará impactos relevantes para o patrimônio e o crédito
A nova norma IFRS 9 do In-

ternational Accounting Standards 
Board (IASB) sobre instrumentos 
financeiros está em discussão no 
Banco Central para possível im-
plementação até 2020. Isso poderá 
acarretar impactos relevantes às 
instituições financeiras, tanto nos 
resultados como em mudanças 
operacionais, como: aumento nas 
provisões para devedores duvido-
sos (PDD), possibilidade de maior 
volatilidade nos resultados, im-
pactos nos cálculos e requerimen-
tos de capital, inserção de contro-
les adicionais e investimentos em 
tecnologia.

As principais mudanças con-
templam o modo de classificação 
dos instrumentos financeiros em 
modelos de negócio com visão 
individual e objetivando entender 
a finalidade destes instrumentos 
(crédito e tesouraria). Além disso, 
a constituição de provisão para 
devedores duvidosos (PDD) não 
só para instrumentos financeiros 
relacionados para crédito, mas 
também para instrumentos de te-
souraria a partir da constituição 
de provisão para os instrumentos 

desde sua constituição na carteira 
das Instituições Financeiras (desta 
forma a visão de perda da IFRS9 
é de “perda esperada” e não mais 
perda incorrida - “1 day loss”).

Por este motivo, os ativos não 
poderão mais ser classificados e 
mensurados a partir de agrupa-
mentos / consolidações gerando 
grupos, como hoje, mas terão de 
ser tratados individualmente, con-
trato a contrato, e também passa-
rão a incluir os ativos de tesou-
raria. Dito isso, cada ativo terá 
de passar por uma avaliação para 
verificar se é enquadrado nos pré-
requisitos do teste chamado Paga-
mentos Exclusivos do Principal e 
dos Juros (SPPI – soleley payment 
on principal and interest).

O objetivo deste teste é identi-
ficar em qual classificação o ativo 
teria seu melhor enquadramento e 
quais as regras contábeis que de-
veriam seguir devido a esta clas-
sificação (ex.: se um instrumento 
tem características não básicas 
e se é apresentado por um valor 
justo, em vez de usar o método de 
juros efetivos).

O cálculo das perdas esperadas 

para cada ativo demandará desen-
volvimento de novos modelos de 
perda esperada, que podem ou não 
ser baseado em parâmetros (PD, 

LGD e EAD), este modelo deve 
considerar inserir em sua meto-
dologia três buckets/estágios di-
ferentes de risco, correlatos a dias 
de atraso e outra regra que seria 
possível sentir o aumento de risco 
do ativo / indícios de deterioração.

Vale ressaltar que as movimen-
tações entre buckets e estágios 
devem possuir regras de transi-
ção (aumento ou decrescimento 
de nível de risco). Para esta clas-
sificação em buckets/estágios as 
instituições também deverão de-

senvolver controles para o acom-
panhamento constante da vida do 
ativo e a qualidade do mesmo para 
determinar o nível de risco e seu 
bucket estágio.

Por exemplo, quando se trata 
de empresas, o banco pode uti-
lizar a variação (absoluta ou re-
lativa) dos ratings das agências 
de classificação de crédito para 
agrupá-los conforme o grau de 
investimento, o grau especulati-
vo ou o default.

A IFRS 9, que já está sendo 
praticada pelos maiores conglo-
merados e instituições com matriz 
ou exposição no exterior, obriga 
a classificar os ativos de acordo 
com cada operação, cada mesa e 
objetivo inicial da constituição do 
ativo. E o próximo passo é a ade-
quação da IFRS9 pelos órgãos re-
gulados nacionalmente (Bacen) e, 
então, a implementação da mesma 
para todas as instituições financei-
ras reguladas.

A IFRS 9 trouxe aos grandes 
players de mercado um impacto 
e um novo arcabouço e deverá re-
sultar em aumento das provisões 
com consequente redução no PL, 

como aconteceu com a adoção do 
IFRS. Também poderá trazer aos 
players uma volatilidade no resul-
tado dos bancos, afetará os limites 
de crédito acordados com clientes, 
deverá alterar a mensuração do 
capital econômico e regulatório e 
possíveis variações nos dividen-
dos, sem falar nos aspectos tribu-
tários. Por ora, o maior impacto 
será no plano operacional, que im-
plicará, entre outras coisas, em re-
visão de todo o plano de auditoria 
e do modelo estatístico de gestão 
de crédito.

Apesar de estar em discus-
são junto ao órgão regulador, 
a implementação das mudan-
ças nas instituições, sobretudo 
as de médio e pequeno porte, 
deve começar o quanto antes, 
pois a experiência mostra que 
uma instituição pequena neces-
sita de não menos de seis me-
ses de trabalho intenso e muito 
assertivo para estar plenamente 
adaptada ao IFRS 9.

q  Ana Lupi
Manager Business 

Advisory Services da Sinqia.
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Imposto sobre cigarro
É um retrocesso a proposta do ministro da Justiça, Sergio 

Moro, de diminuir os impostos do tabaco. Fui fumante por 
mais de 20 anos e cessei o vício graças a um programa do 
Ministério da Saúde em parceria com a Secretaria municipal 
de Saúde de minha cidade (…) Recordo que me assustava ao 
gastar metade do valor das compras semanais com cigarro e, 
ao somar o total dos anos, cheguei à conclusão que gastei o 
valor de um belo carro médio novo (…) Nosso governo deve-
ria manter e aprimorar os programas reconhecidos mundial-
mente e benéficos a população (…) Produtivo e realista seria 
o ministro Sergio Moro usar o raciocínio que utiliza sobre o 
tabaco para a maconha medicinal e recreativa, assim o Estado 
brasileiro geraria 500 mil empregos, arrecadaria milhões em 
impostos, diminuiria a lotação carcerária e diminuiria uma ob-
rigação da polícia (…)

q Daniel Marques
Virginópolis – MG

Cartas

Sábado, domingo e 2ª feira, 30 e 31 de março e 1 de abril de 2019

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

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

Sem Estado, sobram 
subdesenvolvimento e 
concentração de renda

Ricardo Maranhão, diretor da Associação dos Engen-
heiros da Petrobrás (Aepet), debate, em carta, argumen-
tos utilizados pelo presidente da estatal e que são recor-
rentes em discursos liberais no Brasil. Um deles é que 
os gastos públicos se tornaram abundantes, assim como 
ocorre no país um redistributivismo perverso. Maranhão 
estranha que, em um país marcado pela desigualdade 
como o Brasil, “com concentração de renda sem paralelo 
no mundo”, alguém possa questionar a necessidade de 
redistribuir a renda. Lembra que essa desigualdade é um 
entrave para o desenvolvimento.

Outra afirmação recorrente é que, através de 
monopólios, transferiu-se renda do povo brasileiro para 
pequenos grupos de interesse. Não deixa de ter seu fundo 
de verdade. O problema é: que grupos receberam esta 
transfusão? O diretor da Aepet afirma que os grandes 
beneficiados são alguns monopólios e, principalmente, 
o setor financeiro. Lembra que contribui para essa trans-
ferência de renda o sistema tributário perverso, que fa-
vorece o capital em detrimento do trabalho.

Maranhão faz na carta uma defesa veemente da Petro-
bras e do Estado nacional, destacando o inquestionável 
sucesso da companhia e que nenhuma nação chegou ao 
pleno desenvolvimento sem alguma forma de participa-
ção do Estado no processo de superação do atraso.

Desvendando o ‘embromês’
Reforma da Previdência e outras reformas – A palavra 

reforma na política nacional ganhou força no Governo João 
Goulart. Significava que a legislação para várias áreas no 
Brasil não atendia ao interesse e à necessidade da maioria 
absoluta do povo. Tal era o caso do ensino, da propriedade 
da terra, das ações dos bancos, da habitação urbana etc. Foi 
contra estas reformas que se deu o golpe de 1964.

Hoje, disfarçada e enganosamente divulgada pelas 
redes de televisão, grande imprensa e canais virtuais, a 
palavra reforma toma o sentido de promover alterações 
legislativas que transfiram para maior ganho dos bancos 
e das empresas financeiras os recursos que seriam para 
as pessoas mais necessitadas e para os projetos de cun-
ho social, como a manutenção e ampliação da ação do 
Sistema Único de Saúde (SUS), o ensino público amplo 
e de qualidade e a garantia de trabalho e da vida digna 
na velhice. Reforma hoje não é do interesse do povo, é 
apenas para lucro do sistema financeiro.

Contra o crescimento
O BNDES está praticando juros para pequenas em-

presas – no Cartão BNDES, por exemplo – na casa de 
1,3% ao mês, o que dá 16,77% ao ano. Ainda que para 
os padrões brasileiros não seja um assalto, alguns bancos 
comerciais, dependendo da linha de crédito, conseguem 
taxas menores.

Rápidas
A Associação Brasileira da Indústria de Alimen-

tos (Abia) nomeou Flavio de Souza como presidente 
do Conselho Diretor. Ele assume no lugar de Wilson 
Mello, que ocupará a presidência da Investe São Paulo 
*** Neste sábado, o Caxias Shopping estará engajado 
na Hora do Planeta, movimento mundial que propõe 60 
minutos sem consumo de energia elétrica, pela redução 
do aquecimento global. Das 20h30 às 21h30, algumas 
luzes das fachadas do shopping serão apagadas e as lojas 
serão incentivadas e diminuírem as luzes das vitrines *** 
Nesta terça-feira, a partir das 9h, o advogado Fernando 
Santiago fará, na Câmara de Comércio França-Brasil, a 
palestra “Como ser um Data Protection Officer (DPO) 
na Prática”. “Creio que este será um dos trabalhos mais 
bem remunerados nos próximos anos”, afirma o advo-
gado. Os salários mensais são estimados em até R$ 50 
mil. Inscrições: ccfb.com.br/eventos/como-ser-um-data-
protection-officer/ 

Contas públicas no negativo de R$ 14,9 bi
Em fevereiro, os 
gastos com juros 
subiram para  
R$ 30 bilhões

As contas públicas tive-
ram saldo negativo em feve-
reiro. De acordo com dados 
divulgados nesta sexta-feira  
pelo Banco Central (BC), 
o setor público consolida-
do, formado pela União, os 
estados e municípios, regis-
trou déficit primário de R$ 
14,931 bilhões no mês pas-
sado. Em fevereiro de 2018 
o resultado negativo foi 
maior: R$ 17,414 bilhões. O 
resultado primário é forma-
do por receitas menos despe-

sas, sem considerar os gastos 
com juros.

Em fevereiro, o Governo 
Central (Previdência, Banco 
Central e Tesouro Nacional) 
foi o responsável pelo saldo 
negativo, ao apresentar dé-
ficit primário de R$ 20,612 
bilhões. Os governos estadu-
ais e municipais registraram 
saldo positivo: R$ 4,292 bi-
lhões e R$ 558 milhões, res-
pectivamente. As empresas 
estatais federais, estaduais e 
municipais, excluídas as dos 
grupos Petrobras e Eletro-
bras, registraram superávit 
primário de R$ 832 milhões 
no mês passado.

Devido ao resultado po-
sitivo registrado em janeiro 
(R$ 46,897 bilhões), o setor 
público acumulou superávit 
primário no primeiro bimes-
tre de R$ 31,967 bilhões. Em 

12 meses encerrados em fe-
vereiro, o déficit primário fi-
cou em R$ 105,818 bilhões, 
o que representa 1,54% do 
Produto Interno Bruto (PIB), 
soma de todos os bens e ser-
viços produzidos no país. A 
meta para o setor público 
consolidado é de um déficit 
primário de R$ 132 bilhões 
neste ano.

Despesas com juros

Os gastos com juros fica-
ram em R$ 30,082 bilhões 
em fevereiro, contra R$ 
28,393 bilhões no mesmo 
mês de 2018. No primei-
ro bimestre, essas despesas 
acumularam R$ 50,936 bi-
lhões. Em fevereiro, o déficit 
nominal, formado pelo re-
sultado primário e os resul-
tados dos juros, ficou em R$ 

45,013 bilhões, praticamente 
estável ante o resultado de 
R$ 45,806 bilhões de feve-
reiro de 2018. No acumula-
do de dois meses do ano, o 
déficit nominal chegou a R$ 
18,969 bilhões.

A dívida líquida do setor 
público (balanço entre o to-
tal de créditos e débitos dos 
governos federal, estaduais 
e municipais) chegou a R$ 
3,752 trilhões em fevereiro, 
o que corresponde 54,4% do 
PIB, estável em relação a ja-
neiro.

Em fevereiro, a dívi-
da bruta - que contabiliza 
apenas os passivos dos go-
vernos federal, estaduais e 
municipais - chegou a R$ 
5,336 trilhões ou 77,4% do 
PIB, 0,1 ponto percentual 
a mais que o registrado em 
janeiro.

Financiamentos imobiliários somaram R$ 4,87 bilhões
Os financiamentos imo-

biliários com recursos das 
cadernetas do Sistema Bra-
sileiro de Poupança e Em-
préstimo (SBPE) atingiram 
R$ 4,87 bilhões em feverei-
ro, queda de 4,5% em rela-
ção ao mês anterior e alta 
robusta de 37,8% compa-
rativamente a fevereiro de 
2018. No primeiro bimestre 
de 2019, foram aplicados 
R$ 9,96 bilhões na aquisi-
ção e construção de imóveis 
com recursos do SBPE, ele-
vação de 34,9% em relação 
ao mesmo período do ano 
passado.

No acumulado de 12 me-
ses (março de 2018 a feve-
reiro de 2019), os emprés-
timos de R$ 59,96 bilhões 
para aquisição e construção 

de imóveis com recursos 
do SBPE corresponderam a 
uma elevação de 34,8% em 
relação ao apurado nos 12 
meses anteriores. O levanta-
mento observa uma relevan-
te recuperação do volume 
financiado nos últimos 12 
meses encerrados em feve-
reiro de 2019, interrompen-
do um período de três anos 
de quedas consecutivas.

Foram financiados, nas 
modalidades de aquisição 
e construção, 19,4 mil imó-
veis em fevereiro de 2019, 
resultado 2,7% inferior ao 
de janeiro. Mas em relação 
a fevereiro do ano passado 
houve alta de 48,0%.

Nos primeiros dois me-
ses de 2019, os recursos do 
SBPE viabilizaram a aqui-

sição e a construção de 39,3 
mil imóveis, apontando ele-
vação de 36% em relação a 
igual período de 2018. Nos 
últimos 12 meses (março de 
2018 a fevereiro de 2019), 
foram financiadas a aquisi-
ção e a construção de 238,8 
mil imóveis, alta de 33,3% 
em relação aos 12 meses 
anteriores, quando 179,1 
mil unidades foram objeto 
de financiamento bancá-
rio - confirmando, assim, as 
expectativas da Associação 
Brasileira das Entidades de 
Crédito Imobiliário e Pou-
pança (Abecip) de acelera-
ção nos financiamentos imo-
biliários neste ano.

Em fevereiro de 2019, a 
captação líquida foi negativa 
em R$ 2,83 bilhões, confir-

mando o padrão sazonal de 
maiores saques do que depó-
sitos nos inícios de ano. Os 
resultados da poupança nes-
ses períodos oscilam entre 
negativos e modestos, o que 
decorre da grande concen-
tração de gastos no período 
(IPVA, IPTU, etc.), levando 
os poupadores a empregar 
parte de suas reservas para 
completar o orçamento do-
méstico. Como exemplo, 
note-se que em 16 (64%) dos 
últimos 25 anos (pós-Plano 
Real) foi registrada capta-
ção líquida negativa em fe-
vereiro. O saldo da poupan-
ça SBPE atingiu R$ 610,5 
bilhões, recuo de 0,09% no 
mês e crescimento de 8,5% 
em relação a fevereiro do 
ano passado.

Eficiência 
organizacional

O Diário Oficial da União 
publicou nesta sexta-feira 
decreto presidencial que 
estabelece medidas de efici-
ência organizacional para o 
aprimoramento da adminis-
tração pública federal dire-
ta, autárquica e fundacional. 

O Decreto nº 9.739 esta-

belece normas para concur-
sos públicos, finalidades, 
competências e estrutura 
do Sistema de Organização 
e Inovação Institucional do 
Governo Federal (Siorg). 
Caberá ao sistema organi-
zar as atividades de desen-
volvimento organizacional 
de órgãos e entidades tanto 
da administração pública 
federal direta, como autár-

quicas e fundacionais.

Temer, Franco  
e mais sete

O ex-presidente da Re-
pública, Michel Temer, o 
ex-ministro Moreira Fran-
co e mais sete pessoas fo-
ram denunciados nesta 
sexta-feira pelo Ministério 
Público Federal (MPF) ao 

juiz Marcelo Bretas, da 7ª 
Vara Federal Criminal no 
Rio. Eles são acusados de 
crimes de corrupção e la-
vagem de dinheiro na Ele-
tronuclear, levantados na 
Operação Descontamina-
ção. Nas duas denúncias 
oferecidas pelo MPF, o 
desvio calculado é de R$ 18 
milhões das obras de Angra 
3, além de pagamento de 
propina de R$ 1,1 milhão.
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Tradição e inovação 
nas taças argentinas

Continuando a falar sobre o vinho argentino, que tem a 
Malbec como sua variedade vitícola máxima, há, contudo, 
outras cepas cultivadas tradicionalmente e uma experimenta-
ção de outras variedades capazes de atender à diversificação e 
inovação necessárias em qualquer portfólio vinícola do mer-
cado contemporâneo. Se a lógica de ter um produto típico de 
cada região, que corresponda ao que é preconizado pela noção 
de terroir – isto é, uma combinação perfeita entre solo, clima, 
uva e método de elaboração – é fundamental para a afirmação 
da origem de uma vinicultura, o mesmo nem sempre acontece 
com um mercado comprometido com a rotatividade em âmbi-
to global. A lógica da moda está comprometida com uma esté-
tica capaz der reinventar continuamente os produtos, mesmo 
que sem ir muito fundo nas modificações = rótulos, garrafas, 
cores, sabores, tipos.

O universo mais tradicional do vinho resiste aos modis-
mos, especialmente nos segmentos de vinhos mais caros, mas 
quando se trata do grande público, as fórmulas clássicas do 
marketing também se aplicam para ditar o que se produz. A 
Malbec se tornou o emblema do vinho argentino pela quali-
dade de seus vinhos no país e também porque ela corresponde 

ao perfil dominante dos vinhos hoje preferidos globalmente: 
vinho tinto, concentrado em cor, corpo e aromas, de perfil 
mais frutado (quase adocicado) e taninos afáveis. Trata-se, 
portanto, de um vinho que pode agradar a paladares exigentes 
em suas melhores versões, mas que também não desagrada 
o novo consumidor. A moderna enologia sabe gerenciar suas 
produções visando resultados condizentes com as preferên-
cias dos públicos, especialmente com uvas bem adaptadas a 
uma região e isso pode resultar em vinhos da mesma casta 
com perfis diferenciados.

Além da Malbec, existem outras castas identificadas com 
o país. A Bonarda é uma delas. Confundida inicialmente com 
a Barbera, tem origem controversa, sendo identificada como 
parente da Bonarda e da Dolcetto do Piemonte, Itália, mas 
também da uva Corbeau francesa, da região de Savoie. Casta 
tinta, não alcançou tanto reconhecimento internacional como 
a Malbec, mas é a segunda uva mais plantada na Argentina, 
muito presente em varietais e cortes de vinhos mais populares. 
A Bonarda é plantada especialmente nas regiões mais a leste 
de Mendoza, em áreas mais quentes e distanciadas da Cordi-
lheira, já que custa mais a amadurecer. Em produções menos 
nobres, ela pode apresentar vinhos herbáceos e magros, mas 
existem exceções. Na última visita, bebi um bom vinho desta 
casta, impressionantemente concentrado em cor, rico em na-
riz e boca e muito macio, deixando a desejar um pouco em 
acidez.

A outra uva que também mostra o talento (ou sorte) da Ar-
gentina para ter vinhos emblemáticos mais exclusivos é a uva 
branca Torrontés, uma cepa autóctone, identificada como re-
sultante do cruzamento espontâneo entre a variedade Mosca-
tel de Alexandria e a Criolla Chica, introduzida pelos primei-
ros colonos espanhóis na Argentina. Trata-se da branca mais 
plantada, principalmente na região de La Rioja, ao norte de 
Mendoza, onde é chamada de Torrontés Riojana. Mas a Tor-
rontés mostra toda sua exuberância mesmo é nas regiões de 
grande altitude de Salta, bem ao norte da Argentina, onde dá 
vinhos muito florais, frescos, com boa acidez, toques picantes 

e ligeiro amargor no final de boca. Seu perfil aromático floral 
(jasmim, rosas, gerânio) remete à descendência da Mosca-
tel. Trata-se de uma casta valorosa para o país, ainda pouco 
conhecida no Brasil, pela própria subvalorização dos vinhos 
brancos pelos consumidores.

Seguindo-se a estas varietais, como já dito, a Cabernet Sau-
vignon também é muito plantada e bem adaptada ao perfil 
climático mediterrâneo da região de Mendoza (muito quente 
e seco no verão) que permite o bom amadurecimento desta 
casta, de maturação tardia. Segunda cepa tinta mais plantada 
na Argentina, a Cabernet Sauvignon aparece muitas vezes em 
companhia da Malbec ou solo e há também fortes presenças 
da Syrah e da Chardonnay.

Mas, como a inovação gera descobertas e reinventa o mun-
do do vinho, criando certos modismos inesperados, pode-se 
dizer que a Cabernet Franc é a bola da vez em Mendoza. Sua 
fama mundial reduzida não condiz com sua nobreza, já que é 
parte essencial do corte bordalês, especialmente para a quali-
dade dos vinhos da margem direita do Rio Dordogne em Bor-
deaux, além de ser a varietal predominante dos vinhos tintos 
do Vale do Loire. Impulsionados por bons resultados nas vi-
nificações pioneiras argentinas, como a da Bodega Benegas, 
a qualificada assinatura varietal da Cabernet Franc pode ser 
atestada em distintos vinhos argentinos e vale ser apreciada 
pelo mercado brasileiro, apesar de ocupar o nono lugar dentre 
as tintas mais plantadas no país.

Parte dos novos ares argentinos vem também da explora-
ção de regiões mais altas e frias, como no Valle de Uco, e das 
denominações de origem mais ao sul do país, na região da 
Patagônia, Neuquén e Rio Negro, de onde surgem bons Pinot 
Noirs e Sauvignons Blancs. Nessas regiões, surgem também 
vinhos mais elegantes das castas tradicionais, bons de se apre-
ciar. No próximo artigo, dicas de bons vinhos e de lugares 
para apreciá-los.

Para saber mais sobre turmas abertas de formação em vi-
nhos da Escola Cafa, de Bordeaux, entre outros projetos reali-
zados por Miriam Aguiar, visite miriamaguiar.com.br

CONFIANCE PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ nº 21.110.778/0001-23

Balanço Patrimonial Exercícios findos em 
31 de Dezembro de 2018 e 2017 (Em milhares de reais)

Demonstração das Mutações no Patrimônio Líquido Exercícios findos 
em 31 de Dezembro 2018 e 2017 (Em milhares de reais)

Demonstração do Resultado do Exercício
Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2018 e 2017

(Em milhares de reais, exceto lucro líquido por ações)

Demonstração dos Fluxos de Caixa - Método Indireto Exercícios findos 
em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 (Em milhares de reais)

Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Financeiras 
Em 31 de Dezembro de 2018 e 2017

(Em milhares de reais, exceto quando especificado)

Relatório da Administração
Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, apresentamos o 
Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras, relativas 
ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018, acompanhado das 
respectivas Notas Explicativas. A Confiance Participações S.A. agradece a 
todos os que contribuíram para o resultado alcançado. A Diretoria. 

Resultado: No exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018, a Confiance 
Participações S.A. apresentou lucro líquido de R$ 25.230 mil, representando um 
aumento de 23,83%, quando comparado com o lucro líquido do exercício anterior.  

Mercado: A Confiance Participações S.A. tem entre suas principais 

atividades preponderantes a participação acionária no Capital de outras 

empresas. Estratégias e perspectivas para o ano de 2019: A Administração 

no ano de 2019 pretende continuar como acionista controladora das 

companhias Oliveira Trust Servicer S.A. e Holding Trust S.A.

1. Contexto operacional: A Confiance Participações S.A. foi constituída
em setembro de 2014, com o objetivo de participar em outras sociedades.

2. Apresentação e elaboração das demonstrações financeiras: As
demonstrações contábeis foram preparadas de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil, as quais incluem os critérios estabelecidos pela 
Lei 6.404/76 que dispõe sobre a sociedade por ações, associados às normas
e instruções da Comissão de Valores Mobiliários - CVM, Lei 11.638/07 e MP
449/08. Com a promulgação em 28 de dezembro de 2007 da Lei n° 11.638,
cuja vigência se iniciou a partir de 1° de janeiro de 2008 e, com a Lei n°
11.971, de 28 de maio de 2009, foram introduzidas alterações significativas
nos dispositivos da Lei n° 6.404/76 (Lei das Sociedades por Ações), visando
possibilitar o processo de convergência das práticas contábeis adotadas no
Brasil com aquelas constantes das normas internacionais de contabilidade
e permitir que novas normas e procedimentos contábeis sejam expedidos
pela Comissão de Valores Mobiliários e demais órgãos reguladores em
consonância com os padrões internacionais de contabilidade do IASB -
International Accounting Standards Board (Conselho de Normas Internacionais
de Contabilidade). As principais alterações introduzidas que impactaram as
demonstrações contábeis são: O novo critério para registro de Reserva de
Capital; a obrigatoriedade de destinar o lucro apurado em cada exercício,
seja através da distribuição de dividendos ou da constituição de Reserva de
Lucros; e a aprovação dos CPC´s: 01 - Redução ao Valor Recuperável de
Ativos; 05 - Divulgações sobre Partes Relacionadas; 25 - Provisão e Passivo
e Ativo Contingentes; 24 - Eventos Subsequentes, 23 - Políticas Contábeis,
Mudança de estimativa e Retificação de Erro; e 10 - Pagamento Baseado em
Ações. Estão sendo apresentadas as Demonstrações Financeiras encerradas 
no exercício findo em 31 de dezembro de 2018, em comparação ao exercício
findo em 31 de dezembro de 2017. As demonstrações contábeis estão
apresentadas em milhares de reais. O Real é a moeda funcional da Empresa. 
As informações apresentadas em milhares de reais foram arredondadas para 
o milhar mais próximo, exceto quando indicado de outra forma.

3. Descrição das principais práticas contábeis: a. Apropriação de receitas
e despesas: As receitas e despesas são reconhecidas pelo regime de
competência. b. Investimentos: São avaliados com base no Pronunciamento
Técnico CPC 18(R2) emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis,
que trata de investimento em coligada, em controlada e em empreendimento
controlado em conjunto. Estes investimentos são avaliados e mensurados
pelo método da equivalência patrimonial, reconhecidos inicialmente pelo custo 
e o seu valor contábil sendo aumentado ou diminuído pelo reconhecimento
da participação da Companhia nos lucros ou prejuízos do exercício,
gerados pela investida após a aquisição e após a realização dos ajustes
necessários para uniformizar as práticas contábeis da investida às práticas
contábeis dos Investimentos em companhias. c. Provisão para perdas no
valor recuperável de ativos: A Administração revisa anualmente o valor
contábil líquido dos ativos com o objetivo de avaliar eventos ou mudanças
nas circunstâncias econômicas, operacionais ou tecnológicas, que possam
indicar deterioração ou perda de seu valor recuperável. d. Tributação: As
receitas financeiras estão sujeitas aos seguintes impostos e contribuições,
pelas seguintes alíquotas básicas:

Nome do tributo Sigla
Alíquo-

tas
Contribuição para o Programa de Integração Social PIS 0,65%
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social COFINS 3,00%

O Imposto de Renda e a Contribuição Social são calculados sobre 32% 
da receita bruta trimestral adicionada das demais receitas trimestrais, com 
base nas alíquotas de 15%, acrescida do adicional de 10% para o Imposto 
de Renda, e 9% para a Contribuição Social. As antecipações ou valores 
passíveis de compensação são demonstrados no ativo circulante ou não 
circulante, de acordo com a previsão de sua realização. c. Apuração de 
resultado: A empresa manteve o reconhecimento do resultado de suas 
operações, conforme regime de competência.

4. Dividendos a receber
São valores a receber, relativo à destinação do lucro do exercício das
investidas.

2018 2017
Dividendos a 
Receber Servicer Holding Total Servicer Holding Total

Saldo inicial 3.536 34 3.570 774 28 802
Dividendos a
receber 25.433 60 25.493 20.432 6 20.438

Dividendos
recebidos (22.201) - (22.201) (17.670) - (17.670)

Saldo final 6.768 94 6.862 3.536 34 3.570
5. Não circulantes - Investimentos: a. Oliveira Trust Servicer S.A.: A 
companhia possui 100% da Oliveira Trust S/A, que foi constituída em 15 
de agosto de 1997 tendo por objeto: prestação de serviços de consultoria 
e assessoria na elaboração de estudos de viabilidade e no planejamento 
e estruturação de operações financeiras, bem como de consultoria na 
intermediação, na fiscalização e no controle de ativos; prestação de serviços 
de controle e expedição de cobrança simples de ativos de terceiros; 
assessoria a credores e/ou devedores, em reestruturação de dívidas; 
assessoria a empresas e instituições financeiras na emissão pública 
de valores mobiliários; e participação no capital de outras sociedades.  
b. Holding Trust S.A. A companhia possui 100% das ações ordinárias da
Holding Trust S.A., que foi constituída em dezembro de 2016, com o objetivo
de participar em outras companhias. c. Atualização dos investimentos: Os
Investimentos são avaliados pelo método da equivalência patrimonial, dado
o grau de participação na administração e gestão das empresas citadas.
As principais informações sobre os investimentos em controlada podem ser
resumidas como segue:

2018 2017
Patrimônio 
Líquido das 
investidas Servicer Holding Total

Servi-
cer

Hol-
ding Total

Saldo inicial 2.543 10 2.553 5.543 1 5.544
Integralização de
capital - - - - 9 9

Resultado do
exercício 25.209 62 25.271 20.432 6 20.438

Redução de 
reservas e capital (1.343) - (1.343) (3.000) - (3.000)

Distribuição de
lucros (25.209) (60) (25.269) (20.432) (6) (20.438)

Saldo final 1.200 12 1.212 2.543 10 2.553
2018 2017

Atualização dos 
investimentos Servicer Holding Total

Servi-
cer

Hol-
ding Total

Participação no 
capital social (%) 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Saldo inicial 2.543 10 2.553 5.543 1 5.544
Aporte - - - - 9 9
Resultado de
equivalência
patrimonial 25.209 62 25.271 20.432 6 20.438

Dividendos
recebidos (18.665) - (18.665) (16.896) - (16.896)

Dividendos a
receber (6.768) (60) (6.828) (3.536) (6) (3.542)

Redução do
investimento (1.119) - (1.119) (3.000) - (3.000)

Saldo final 1.200 12 1.212 2.543 10 2.553
6. Dividendos a pagar: Registra o saldo da distribuição de lucros a pagar
aos acionistas.
Dividendos a Pagar 2018 2017
Saldo inicial 3.589 225
Dividendos a pagar 25.461 19.944
Dividendos pagos (22.101) (16.580)
Saldo final 6.949 3.589
7. Patrimônio líquido: a. Capital social: Ao final do exercício, o capital social
integralizado da Companhia é composto de R$ 1.000.100,00 (Um milhão e
cem mil reais), representado por 4.692.950 (quatro milhões, seiscentos e
noventa e dois mil, novecentos e cinquenta) ações, sendo 2.346.500 (duas
milhões, trezentos e quarenta e seis mil e quinhentas) ações ordinárias e
2.346.450 (duas milhões, trezentas e quarenta e seis mil, quatrocentas e
cinquenta) ações preferenciais.

José Alexandre Costas de Freitas - Diretor - CPF: 008.991.207-17
Cesar Reinaldo Leal Pinto - Diretor - CPF: 371.893.797-20

Jorge Cezar P. Derossi - Contador
CRC-RJ: 084173/O-1 - CPF: 011.966.457-79

Nota 31/12/2018 31/12/2017
Ativo
Circulante 6.937 3.623
 Disponibilidades  75  53 
Outros Créditos  6.862  3.570 
Dividendos a receber 4 6.862 3.570 
 Não Circulante  1.212  2.553 
 Investimentos 5 1.212 2.553 
Investimento em companhia fechada 1.212 2.553 
Total do Ativo  8.149  6.176 
Passivo Circulante 6.949 3.589
 Outras obrigações 6.949 3.589
Dividendos a pagar 6 6.949 3.589 
Patrimônio líquido 7 1.200 2.587
Capital social 1.000 2.156
Reserva legal 200 431
Total do Passivo e PL  8.149  6.176 

Nota 31/12/2018 31/12/2017
Receitas Operacionais 25.271  20.438 
Receita Financeira -  - 
Receita de equivalência patrimonial 5  25.271 20.438

Resultado bruto 25.271  20.438 
(-) Despesas Operacionais (41) (63)
Despesas administrativas (41) (63)
Lucro/prejuízo líquido do período 25.230 20.375
Número de ações  4.692.950 4.692.950 
Lucro líquido por ações  5,38 4,34

Fluxo de caixa das atividades operacionais 2018 2017
Lucro líquido 25.230 20.375 

Lucro líquido das atividades operacionais 25.230 20.375
Aumento/redução em contas do ativo
Equivalência patrimonial (25.271) (20.438)
Total do aumento /redução contas do ativo (25.271) (20.438)
Aumento/redução em contas do passivo
Obrigações por empréstimos no País - (1.500)
Obrigações diversas - (14)

Total do aumento /redução contas do passivo - (1.514)
Recursos líquidos provenientes das atividades 
operacionais (41) (1.577)
Aumento/redução do investimento 1.119 2.500 
Dividendos recebidos 22.201 18.171 
Caixa líquido das atividades de investimento 23.320 20.671 
Fluxo das atividades de financiamento
Aumento/redução do capital social  (1.156)  (2.464)
Dividendos pagos (22.101) (16.580)
Caixa líquido das atividades de financiamento  (23.257)  (19.044)
Aumento/redução das disponibilidades 22 50 
Caixa e equivalentes de caixa - início  53 3
Caixa e equivalentes de caixa - final  75  53 
Aumento de caixa e equivalente de caixa 22 50 

Capital
Social

Reserva
Legal

Lucros/
prejuízos 

Acumulados Total
Em 31 de Dezembro de 2016 4.620 -  - 4.620
 Redução de Capital (2.464) (2.464)
 Lucro/prejuízo do exercício 20.375 20.375 
 Reserva de lucros 431 (431)
Dividendos distribuídos (19.944)  (19.944)
Em 31 de Dezembro 2017 2.156  431 - 2.587
Mutações do período  (2.464)  431 - (2.033)
Em 31 de Dezembro 2017 2.156  431 - 2.587
 Redução de Capital (1.156) (1.156)
 Lucro/prejuízo do exercício 25.230 25.230 
 Reserva de lucros (231) 231
Dividendos distribuídos (25.461)  (25.461)
Em 31 de Dezembro 2018 1.000  200 - 1.200
Mutações do período  (1.156) (231) - (1.387)
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Companhia Aberta de Capital Autorizado
CNPJ nº 33.228.024/0001-51 - NIRE nº 33300031359

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Pelo presente edital, ficam convocados os acionistas da WLM PARTICI-
PAÇÕES E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS S.A. (“Compa-
nhia”) a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, que se realizará 
às 17h00min do dia 30 de abril de 2019, na sede social da Companhia, na 
Praia do Flamengo, 200 - 19º andar, Flamengo, Cidade do Rio de Janeiro, 
Estado do Rio de Janeiro, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 
Item 1: Examinar e votar as contas dos Administradores, referentes ao 
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, conforme Relató-
rio da Administração; Item 2: Examinar e votar o Balanço Patrimonial e as 
Demonstrações Financeiras e suas Notas Explicativas, acompanhadas do 
Relatório dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social en-
cerrado em 31 de dezembro de 2018; Item 3: Examinar e votar a proposta 
de destinação do lucro líquido do exercício social findo em 31 de dezembro 
de 2018, bem como a distribuição de dividendos, sendo R$4.337.632,11 
(quatro milhões, trezentos e trinta e sete mil, seiscentos e trinta e dois 
reais e onze centavos) de dividendo obrigatório sobre o lucro líquido ajus-
tado do exercício de 2018, que corresponde a R$0,11296 por ação ON e 
R$0,12426 por ação PN e R$2.943.019,57 (dois milhões novecentos e 
quarenta e três mil, dezenove reais e cinquenta e sete centavos) de divi-
dendo adicional com base em lucros de exercícios anteriores, que corres-
ponde a R$0,07664 por ação ON e R$0,08431 por ação PN, perfazendo 
o total de R$7.280.651,68 (sete milhões, duzentos e oitenta mil, seiscen-
tos e cinquenta e um reais e sessenta e oito centavos) de dividendos a
serem distribuídos aos acionistas, conforme Proposta da Administração;
Item 4: Fixar em 05 (cinco) o total de membros que comporão o Con-
selho de Administração da Companhia a serem eleitos para o mandato
que se encerrará na Assembleia Geral Ordinária de 2020; Item 5: Fixar
em até R$549.000,00 (quinhentos e quarenta e nove mil reais) a verba
média mensal para remuneração do Conselho de Administração, Diretoria
Executiva e Conselho Fiscal (se houver), para o período de maio de 2019
a abril de 2020; e Item 6: Eleição dos membros do Conselho de Adminis-
tração para o mandato que se encerrará na Assembleia Geral Ordinária de
2020. Informações Gerais: (a) Nos termos do Artigo 1º da Instrução CVM
165/91, alterada pela Instrução CVM 282/98, o percentual mínimo de par-
ticipação no capital social votante necessário à requisição da adoção do
processo de voto múltiplo para eleição dos membros do Conselho de Ad-
ministração, é de 5% (cinco por cento), observado o prazo de até 48 horas
antes da realização da Assembleia para tal requisição; (b) Encontram-se
à disposição dos acionistas na sede da Companhia, na rede mundial de
computadores no website da empresa (www.wlm.com.br) e no website da
CVM - Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br), os documen-
tos relacionados às deliberações previstas neste edital, conforme exigidos
pela Instrução CVM 481/09, como também, o Boletim de Voto à Distância
(“Boletim”) onde os acionistas poderão exercer o voto por meio de pre-
enchimento e entrega do Boletim, obedecendo as regras estabelecidas
nos artigos 21-A a 21-X, da Instrução CVM 481/09; e (c) 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 documentos comprobatórios de regularidade
da representação por parte dos signatários das procurações, em estrita
observância ao disposto no art. 126 da Lei nº 6.404/76.

Rio de Janeiro, 29 de março de 2019.
Don David Lemos de Moraes Magalhães Leite Jayanetti

Presidente do Conselho de Administração

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE PETRÓPOLIS
AVENIDA BARÃO RIO BRANCO, 2001, 3º ANDAR 

CENTRO – PETRÓPOLIS, RJ
C.E.P.: 25680-275 - Tel.: (24) 2244-6270 

E-mail: pet01vciv@tjrj.jus.br 
EDITAL DE 1º e 2º LEILÃO ELETRÔNICO E PRESENCIAL 
(SIMULTÂNEO) E INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 05 DIAS, 
EXTRAÍDOS DOS AUTOS DA AÇÃO DE EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL, MOVIDA POR BANCO BRADESCO 
S/A em face de INDÚSTRIA E COMERCIO DE FRIOS CHAKRA 

LTDA E MANOEL CRISANTO DA CRUZ NETO - PROCESSO 
Nº 0004995-67.1996.8.19.0042, na forma abaixo:

O(A) Doutor(a) ENRICO CARRANO – Juiz(a) de Direito da Vara 
acima, FAZ SABER por esse Edital, a todos os interessados, 
e especialmente ao(s) devedor(es) supramencionado(s) - 
INDÚSTRIA E COMERCIO DE FRIOS CHAKRA LTDA E MANOEL 
CRISANTO DA CRUZ NETO -, que será realizado o público Leilão 
pelo Leiloeiro Público ALEXANDRO DA SILVA LACERDA, NAS  
MODALIDADES ELETRÔNICO E PRESENCIAL (SIMULTÂNEO): 
O Primeiro Leilão, por valor igual ou superior a avaliação, 
será no dia 25/04/2019 às 11:00h, e, o Segundo Leilão, por 
valor igual ou superior a 50% da avaliação, no dia 29/04/2019 
às 11:00h, sendo o Leilão Eletrônico disponibilizado no portal 
eletrônico do Leiloeiro www.alexandroleiloeiro.com.br e, o 
Leilão Presencial, na forma simultânea, será realizado no 
Auditório do Leiloeiro, situado na Avenida Almirante Barroso, 
nº 90, Gr. 606, Centro, Rio de Janeiro, RJ, na forma dos 
inciso II do Art. 884, do art. 882 do CPC/2015 e do §único do 
Art. 11 da Resolução do CNJ nº 236 de 13/07/2016. O Leilão 
Eletrônico estará disponível para Lances no portal eletrônico 
do Leiloeiro, com no mínimo 10 (dez) dias de antecedência 
da Primeira data. DO BEM A SER LEILOADO: Conforme o 
Laudo de Avaliação de fls. 254: Data de terras próprias no lugar 
“Cuiabá”, no distrito de Itaipava, com área de 13.532,50m², 
cortado pelo Rio Santo Antônio ou Cuiabá, fazendo testada 
para a Estrada Ministro Salgado Filho, 5171/5179. Tendo 
acesso em comum as duas casas, por portão de ferro, coberto 
por telhado, composto por telhas francesas. O imóvel encontra-
se Registrado, dimensionado e caracterizado sob a matricula nº 
6.058 do Registro de imóvel da 4º Circunscrição do Cartório do 
10º Oficio desta Comarca. Casas de bom nível de construção, 
cobertas por telhado comporto por telhas francesas, localizadas 
uma de casa lado do terreno, próprias para moradia unifamiliar 
cada uma. Terreno parcialmente murado, cortado pelo Rio. Imóvel 
em regular estado de conservação. DA AVALIAÇÃO: AVALIO 
indiretamente em R$ 650.000,00 (Seiscentos e cinquenta mil 
reais) o imóvel descrito. E para que chegue ao conhecimento de 
todos os interessados, foi expedido o presente, para cautelas de 
estilo, ficando o(s) Executado(s)/Condôminos(s) intimado(s) 
da hasta pública se não for(em) encontrado(s) por intermédio 
deste Edital na forma do art. 889, 892 do NCPC, sendo uma das 
vias afixadas no local de costume do Fórum. CUMPRA-SE. Dado 
e passado, nesta Cidade em Petrópolis, em 15 de fevereiro de 
2019. Eu, digitei _, e Eu, Chefe da Serventia, subscrevo _.  (ass.) 
ENRICO CARRANO – Juiz de Direito.

Balanço patrimonial Exercícios findos 31 de Dezembro de 2018 e 2017
(Em milhares de reais)

Demonstração das Mutações no Patrimônio Líquido Exercícios findos 
em 31 de Dezembro 2018 e 2017 (Em milhares de reais)

Demonstração do Resultado do Exercício - Exercícios findos em 
31 de Dezembro de 2018 e 2017 (Em milhares de reais)

Demonstração dos Fluxos de Caixa - Método Indireto Exercícios findos 
em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 (Em milhares de reais)

Notas Explicativas da Diretoria às Demonstrações Financeiras
Em 31 de Dezembro de 2018 e 2017

(Em milhares de reais, exceto quando especificado)

Relatório da Administração: Em cumprimento às disposições legais e 
estatutárias, apresentamos o Relatório da Administração e as Demonstrações 
Financeiras, relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro 2018, 

acompanhado das respectivas Notas Explicativas. Resultado: No exercício 
encerrado em 31 de dezembro de 2018, a Companhia apresentou lucro 
líquido de R$ 1.570 milhões. Mercado: A MCFL Participações S.A. tem por 

objeto exclusivamente a participação no capital da Oliveira Trust DTVM S.A. 
Estratégias para o ano de 2019: A Administração, no ano de 2019 pretende 
continuar como acionista controladora da Oliveira Trust DTVM S.A.

1. Contexto Operacional: A MCFL Participações S.A. foi constituída em
03 dezembro de 2015, com o objetivo de participar exclusivamente no capital
da Oliveira Trust DTVM S.A, tendo assim adquirido 31,92% do Capital Social
da referida sociedade em dezembro de 2015.

2. Apresentação e elaboração das demonstrações financeiras:
As demonstrações contábeis foram preparadas de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil, as quais incluem os critérios estabelecidos pela 
Lei 6.404/76 que dispõe sobre a sociedade por ações, associados às normas
e instruções da Comissão de Valores Mobiliários – CVM, Lei 11.638/07 e
MP 449/08. Com a promulgação em 28 de dezembro de 2007 da Lei n°

11.638, cuja vigência se iniciou a partir de 1° de janeiro de 2008 e, com a Lei  
n° 11.971, de 28 de maio de 2009, foram introduzidas alterações significativas 
nos dispositivos da Lei n° 6.404/76 (Lei das Sociedades por Ações), visando 
possibilitar o processo de convergência das práticas contábeis adotadas no 
Brasil com aquelas constantes das normas internacionais de contabilidade 
e permitir que novas normas e procedimentos contábeis sejam expedidos 
pela Comissão de Valores Mobiliários e demais órgãos reguladores em 
consonância com os padrões internacionais de contabilidade do IASB – 
International Accounting Standards Board (Conselho de Normas Internacionais 
de Contabilidade). As principais alterações introduzidas que impactaram as 
demonstrações contábeis são: a substituição da Demonstração das Origens 
e Aplicações de Recursos pela Demonstração do Fluxo de Caixa ( CPC 03 
– Fluxo de Caixa ); o novo critério para registro de Reserva de Capital; a
obrigatoriedade de destinar o lucro apurado em cada exercício, seja através
da distribuição de dividendos ou da constituição de Reserva de Lucros; e
a aprovação dos CPC´s: 01 – Redução ao Valor Recuperável de Ativos;
05 – Divulgações sobre Partes Relacionadas; 25 – Provisão e Passivo e
Ativo Contingentes; 24 – Eventos Subsequentes, 23 – Políticas Contábeis,
Mudança de estimativa e Retificação de Erro; e 10 – Pagamento Baseado
em Ações. 

3. Descrição das principais práticas contábeis: a. Apropriação de
receitas e despesas: As receitas e despesas são reconhecidas pelo regime
de competência. b. Dividendos a receber: São valores provisionados pela
investidora, relativo a destinação do lucro do exercício. c. Títulos e valores
mobiliários: As Aplicações Financeiras são registradas a custo de aquisição
e os resultados são reconhecidos conforme regime de competência.
d. Investimentos: São avaliados com base no Pronunciamento Técnico CPC 
18(R2) emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis, que trata de
investimento em coligada, em controlada e em empreendimento controlado
em conjunto. Estes investimentos são avaliados e mensurados pelo método
da equivalência patrimonial, reconhecidos inicialmente pelo custo e o seu
valor contábil sendo aumentado ou diminuído pelo reconhecimento da
participação da Companhia nos lucros ou prejuízos do exercício, gerados
pela investida após a aquisição e após a realização dos ajustes necessários
para uniformizar as práticas contábeis da investida às práticas contábeis
dos Investimentos em companhias. e. Dividendos a pagar: São valores
a pagar aos acionistas, relativo a destinação de lucros da companhia.
f. Tributação: A receita principal da companhia é obtida pela atualização
da equivalência patrimonial da sua investida, não sujeitando a tributação, 
que inclui o recebimento de dividendos. As demais receitas podem sujeitar-
se ao PIS (0,65%) e COFINS (3%), e trimestralmente ao Imposto de 
Renda e Contribuição Social com base nas alíquotas de 15%, acrescida do 
adicional de 10% para o Imposto de Renda e 9% para Contribuição Social.  

g. Passivo Circulante: Compostos pelos dividendos a pagar aos acionistas
da Companhia, face a destinação do saldo de resultado não distribuído.

4 Investimento: A companhia possui 31,92% das ações ordinárias de 
Oliveira Trust DTVM S.A., o qual está avaliado pelo método da equivalência 
patrimonial. As principais informações sobre os investimentos em controlada 
podem ser resumidas como segue:

Dados da Investida: 2018 2017
Patrimônio líquido 11.504 7.619
Capital social 3.580 3.580
Reserva legal 716 716
Outras reservas 7.209 3.326
Ajuste de avaliação patrimonial (1) (3)
Dados da Investidora:
Participação no Patrimônio Líquido da investida 31,92% 31,92%
Quantidade de ações possuídas 8.300 8.300
Investimento 3.672 2.432

5 Capital Social: Ao final do exercício, o capital social integralizado da 
Companhia é composto de R$ 1.660  (Um milhão, seiscentos e sessenta 
mil reais), representado por 16.600 (Dezesseis mil, e seiscentas) ações 
ordinárias.

Nota 31/12/2018 31/12/2017
Ativo

Circulante 53 332
Disponibilidades - -
Títulos e valores mobiliários 53 332 
Dividendos a receber 48 319 
Renda Fixa 5 13 

Ativo Não Circulante 4 3.672 2.432 
Investimentos 3.672 2.432 
Investimento em companhia fechada 3.672 2.432 

Total do Ativo 3.725 2.764 

Passivo Circulante 1791 909
Outras obrigações 1791 909
Dividendos a pagar 1.791 908
Fiscais e previdenciárias - 1

Patrimônio líquido 1934 1855
Capital social 5 1.660 1.660
Reserva legal 274 195

Total do Passivo e Patrimônio Líquido 3.725 2.764 

31/12/2018 31/12/2017
Receitas Operacionais 1.608 2.053 
Receita de Equivalência Patrimonial 1.608 2.053 

Resultado bruto 1.608 2.053 
(-) Despesas Operacionais (38) (66)
Despesas administrativas (38) (64)
Outras despesas operacionais - (2)

Resultado antes da tributação sobre o 
lucro 1.570 1.987
Provisão para imposto de renda - (10)
Provisão para contribuição social - (6)

Lucro/prejuízo líquido do período 1.570 1.971
Número de ações 16.600 16.600
Lucro/prejuízo líquido por ações 94,58 118,73 

Fluxo de caixa das atividades operacionais 2018 2017
Lucro líquido 1.570 1.971 

Lucro líquido das atividades operacionais 1.570 1.971
Aumento/redução em contas do ativo
Aplicações financeiras 8 - 
Equivalência patrimonial (1.608) (2.053)

Total do aumento /redução contas do ativo (1.600) (2.053)
Aumento/redução em contas do passivo
Fiscais e previdenciárias - 1

Total do aumento /redução contas do passivo - 1
Recursos líquidos provenientes das atividades 
operacionais (30) (81)

Fluxo de caixa das atividades de investimento
Dividendos recebidos 638 1.319 
Caixa líquido das atividades de investimento 638 1.319 
Fluxo das atividades de financiamento
Dividendos distribuídos (608) (1.238)
Caixa líquido das atividades de financiamento (608) (1.238)
Aumento/redução das disponibilidades - - 
Caixa e equivalentes de caixa - início - - 
Caixa e equivalentes de caixa - final - - 
Aumento de caixa e equivalente de caixa - - 

Capital 
Social

Reserva 
Legal

Lucros/
prejuízos 

Acumulados Total
Em 31 de Dezembro de 2016  1.660 96 - 1.756
Lucro/prejuízo do exercício - - 1.971 1.971
Reserva legal - 99 (99) -
Dividendos distribuídos - - (1.872) (1.872)
Em 31 de Dezembro 2017  1.660 195 - 1.855
Mutações do período - 99 - 99
Em 31 de Dezembro 2017  1.660 195 - 1.855
Lucro/prejuízo do exercício - - 1.570 1.570
 Reserva de lucros - 79 (79) -
Dividendos distribuídos - - (1.491) (1.491)
Em 31 de Dezembro 2018  1.660 274 - 1.934
Mutações do período - 79 - 79

José Alexandre Costa de Freitas - Diretor - CPF: 008.991.207-17

Carlos Henrique Correia Sismil - Diretor - CPF: 011.896.377-58

Jorge Cezar P. Derossi - Contador - CRC-RJ: 084173/O-1
CPF: 011.966.457-79

MCFL PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ no 23.820.645/0001-76

Procon pede informações para Abecs  
sobre modalidade ‘crediário no cartão’

Grupo Libra anuncia 
encerramento das operações 
no Porto de Santos

Em recuperação judicial, 
o Grupo Libra comunicou 
nesta quinta-feira que encer-
rará suas operações no Porto 
de Santos. A decisão, segun-
do a empresa, é resultado 
da insegurança jurídica cau-
sada pelo Tribunal de Con-
tas da União que, em 2018, 
impediu a prorrogação dos 
contratos da empresa com a 
Companhia Docas do Estado 
de São Paulo (Codesp).

A empresa queria prorro-
gar os contratos até 2035, 
porém, devido a uma dívi-
da com a Codesp, o TCU 
cancelou a prorrogação do 
contrato e determinou que 
seja feita uma nova lici-
tação, devendo a empresa 
vencedora assumir até maio 
de 2020.

“Infelizmente, em função 
da determinação do TCU 
para que as concessões ope-
radas pela Libra no Porto 
de Santos se encerrem até 
maio de 2020, os contratos 
de operação portuária com 
nossos parceiros armadores 
não foram renovados e os 
serviços que eram operados 
na Libra Terminais Santos 
serão transferidos para outro 
terminal no Porto de San-
tos”, diz o comunicado.

Dívida bilionária

Em janeiro, o Grupo Libra 
foi condenado a pagar uma 
dívida bilionária ao porto 
santista. O imbróglio, que já 
durava 20 anos, foi decidido 
pelo Centro de Arbitragem 
e Mediação Brasil-Canadá 
(Cam-CCBC). A sentença 
arbitral reconheceu dívida 
por exploração de terminais 
no Porto de Santos. O valor 
da dívida estimada pela Co-
desp é de R$ 2,7 bilhões.

A disputa começou em 
1998, quando o grupo ven-
ceu a licitação para explorar 
o T-35. Desde o início, a em-
presa deixou de pagar o valor 
integral das tarifas portuárias 
alegando que a estrutura en-

tregue pela Codesp era dife-
rente da entregue. Por isso, a 
empresa foi à Justiça discutir 
o contrato.

A Codesp, por sua vez, 
representada pelo escritório 
Wald, Antunes, Vita, Longo 
e Blattner Advogados, ale-
gou que não descumpriu ne-
nhum dos contratos e que o 
arrendamento não se tornou 
desequilibrado ao longo do 
tempo.

Houve decisões liminares 
favoráveis a ambas, mas a 
questão não chegou sequer 
a ser decidida em segunda 
instância. Em 2015, para re-
novar o contrato, as partes 
decidiram levar o caso para 
a arbitragem, e a questão foi 
decidida nesta segunda-feira.

Por unanimidade, o tribu-
nal arbitral entendeu que não 
existe justa causa para o re-
equilíbrio econômico-finan-
ceiro do contrato, devendo o 
Grupo Libra pagar integral-
mente os valores definidos 
no contrato, com correção 
monetária e juros, além da 
multa prevista por inadim-
plência.

Por conta da dívida com a 
Codesp, em maio de 2018 o 
Tribunal de Contas da União 
julgou irregular a prorroga-
ção do contrato e determi-
nou que seja feita uma nova 
licitação, devendo a empresa 
vencedora assumir até 2020, 
quando vence o contrato do 
Grupo Libra.

O grupo, que foi um dos 
principais doadores em 
campanhas eleitorais do ex-
presidente Michel Temer, 
chegou a ser investigado no 
inquérito dos portos, que 
apura o suposto favoreci-
mento de empresas ligadas 
ao setor portuário por um 
decreto assinado pelo Temer 
que prorrogou de contratos 
de concessão no Porto de 
Santos. Ao final do inqué-
rito, nenhum executivo do 
Grupo Libra foi denunciado 
pela Procuradoria-Geral da 
República.

O Procon de São Pau-
lo notificou a Associação 
Brasileira das Empresas 
de Cartões de Crédito a 
prestar esclarecimentos 
sobre o sistema de par-
celamento com juros no 
cartão de crédito, chama-
do “crediário no cartão”, 
lançado recentemente 
pela instituição.

O Procon pede para 

empresa dizer qual a di-
ferença entre o sistema 
tradicional de parcela-
mento com juros em vi-
gor no mercado e essa 
nova modalidade, e se a 
última já está sendo ofe-
recida aos consumido-
res. Além disso, deverá 
informar se há intenção 
de substituir a moda-
lidade já existente por 

esse novo crediário; e 
se a máquina do cartão 
apresentará informações 
ao consumidor de forma 
clara e completa.

A associação terá 48 
horas para apresentar 
resposta. Deverá ainda 
explicar como será esta-
belecida a taxa de juros 
para essa nova moda-
lidade; se, sendo esta-

belecida pela própria 
instituição financeira 
baseada nas informa-
ções internas, o consu-
midor mais vulnerável 
não ficará prejudicado; 
qual o benefício do novo 
sistema para o consumi-
dor e, em casos de inade-
quação, quais providên-
cias serão adotadas pela 
Abecs.
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SEMANAL
Santander Telefônica Brasil

Light Magazine Luiza

Embraer Cyrela

As units do Santander terminaram cotadas a R$ 43,97, com 
alta de 1,92%. Um dos três indicadores semanais mostra mer-
cado comprado e dois, vendido.

As ações preferenciais da Telefônica Brasil terminaram co-
tadas a R$ 47,50, com valorização de 0,61%. Um dos três indi-
cadores semanais mostra mercado comprado e dois, vendido.

As ações ordinárias da Light terminaram cotadas em R$ 
20,55 e com valorização de 0,74%. Dois dos três indicadores 
semanais mostram mercado comprado e um, vendido.

As ações ordinárias do Magazine Luiza terminaram cota-
das a R$ 172,85, com valorização de 1,21%. Os três indicado-
res semanais mostram mercado vendido.

As ações ordinárias da Embraer  terminaram cotadas a 
R$ 18,45, com desvalorização de 0,43%. Os três indicadores 
semanais mostram mercado vendido. 

As ações ordinárias da Cyrela terminaram cotadas a R$ 
16,27, com valorização de 1,43%. Os três indicadores sema-
nais mostram mercado vendido.
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
20ª JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA REGIONAL

DA ILHA DO GOVERNADOR
PRAIA DE OLARIA, S/N,  – ILHA DO GOVERNADOR 

RIO DE JANEIRO/RJ
C.E.P.: 21910-295 - Tel.: (21) 3626-4736 

E-mail: ilh20jeciv@tjrj.jus.br  
EDITAL DE 1º e 2º LEILÃO ELETRÔNICO E PRESENCIAL 
(SIMULTÂNEO) E INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 05 DIAS, 
EXTRAÍDOS DOS AUTOS DA AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER c/c EXECUÇÃO, MOVIDA POR BRUNA DE OLIVEIRA 
ASSIS em face de MCK COMERCIAL E REPRESENTAÇÃO 

FOTOGRÁFICA - PROCESSO Nº 0013344-14.2017.8.19.0207, 
na forma abaixo:

O(A) Doutor(a) JOSÉ DE ARIMATEIA BESERRA MACEDO – 
Juiz(a) de Direito da Vara acima, FAZ SABER por esse Edital, 
a todos os interessados, e especialmente ao(s) devedor(es) 
supramencionado(s) - MCK Comercial E Representação 
Fotográfica -, que será realizado o público Leilão pelo
Leiloeiro Público ALEXANDRO DA SILVA LACERDA, NAS  
MODALIDADES ELETRÔNICO E PRESENCIAL (SIMULTÂNEO): 
O Primeiro Leilão, por valor igual ou superior a avaliação, 
será no dia 21/05/2019 às 11:00h, e, o Segundo Leilão, por 
valor igual ou superior a 50% da avaliação, no dia 23/05/2019 
às 11:00h, sendo o Leilão Eletrônico disponibilizado no portal 
eletrônico do Leiloeiro www.alexandroleiloeiro.com.br e, o 
Leilão Presencial, na forma simultânea, será realizado no 
Auditório do Leiloeiro, situado na Avenida Almirante Barroso, 
nº 90, Gr. 606, Centro, Rio de Janeiro, RJ, na forma dos 
inciso II do Art. 884, do art. 882 do CPC/2015 e do §único do 
Art. 11 da Resolução do CNJ nº 236 de 13/07/2016. O Leilão 
Eletrônico estará disponível para Lances no portal eletrônico 
do Leiloeiro, com no mínimo 10 (dez) dias de antecedência da 
Primeira data. DO BEM A SER LEILOADO: Conforme o Laudo 
de Avaliação de fls. 178: Bem móvel – Aparelho de Scanner 
cilíndrico vertical – Marca ITEC, modelo ITEC Colour Graphic-s 
350-i, com 10.000 DPI de resolução máxima. Equipamento 
em bom estado de conservação e funcionamento. Valor do 
equipamento estimado pelo representante do executado de R$ 
12.000,00 (Doze mil reais). Encontra-se no endereço: Rua Lopes 
Chaves, nº 240, CEP: 01154-010 – Barra Funda – São Paulo/SP.
E para que chegue ao conhecimento de todos os interessados, 
foi expedido o presente, para cautelas de estilo, ficando o(s) 
Executado(s)/Condôminos(s) intimado(s) da hasta pública 
se não for(em) encontrado(s) por intermédio deste Edital na 
forma do art. 889, 892 do NCPC, sendo uma das vias afixadas no 
local de costume do Fórum. CUMPRA-SE. Dado e passado, nesta 
Cidade em Ilha do Governador, em 12 de março de 2019. Eu, 
digitei __, e Eu, Chefe da Serventia, subscrevo__. (ass.) JOSE DE 
ARIMATEIA BESERRA MACEDO – Juiz de Direito. 

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.

DELPHOS SERVIÇOS TÉCNICOS S. A.
CNPJ N.º 33.697.723/0001-40

Convocação - AGO/E. Convidam-se os Srs. acionistas da Delphos Serviços 
Técnicos S. A. a reunirem-se em AGO/E, a realizar-se à rua Itapiru, 1323, 4º 
andar, Rio Comprido/RJ, no dia 08/04/19, às 16h, a fim de deliberarem sobre 
a seguinte ordem do dia: a) Exame, discussão e votação das demonstrações 
financeiras, referentes ao exercício social de 2018; b) Deliberação sobre 
o prejuízo apurado no exercício social encerrado em 31/12/18; c) Eleição
dos membros do Conselho Consultivo, para o período de 01/05/2019 a
30/04/2020; d) Revisão da composição da Diretoria; e) Eleição da diretoria
para o período de 01º/05/2019 a 30/04/2020; f) Fixação da remuneração
anual da Diretoria e dos membros do Conselho Consultivo; g) Deliberação
sobre o pagamento de juros sobre o capital próprio; h) Alteração do Art. 11,
caso aprovada a revisão da composição da Diretoria; i) Alterar o Estatuto
Social para adequar à nova estrutura organizacional; e j) Discutir outros
assuntos de interesse da sociedade. RJ, 25/03/2019. Eduardo da Silva
Menezes - Diretor-Presidente.

Lucro da Light subiu 34% em 2018
Dívida chega a 
R$ 8 bi e empresa 
luta para reduzir 
alavancagem

Com uma dívida líquida 
de R$ 8 bilhões registra-
da no final do ano passado, 
para um caixa de R$ 1,68 
bilhão, a Light estuda uma 
saída para reduzir sua ala-
vancagem. Esta subiu ao fi-
nal de 2018 para 3,63 vezes 
se considerada a relação en-
tre dívida líquida e geração 
de caixa, ante 3,57 vezes no 
trimestre anterior e 3,32 ve-
zes no segundo trimestre de 
2018, afirmou nesta sexta-
feira o presidente da compa-
nhia, Luis Fernando Paroli, 
em teleconferência de resul-
tados.

A elétrica encerrou 2018 
com lucro Líquido de R$ 
166 milhões, 34% acima do 
verificado em 2017, e Ebi-
tda Ajustado de R$ 1,684 
bilhão. Na teleconferência, 
uma analista perguntou para 
Paroli sobre a possibilidade 
de um aumento de capital na 
empresa, que é controlada 
pela mineira Cemig.

A Light chegou a assinar 
em agosto de 2018 memoran-
do de entendimento para uma 
oferta pública de ações que se-
ria ancorada por fundos de in-
vestimento liderados pela GP 
Investments, mas o negócio 
foi posteriormente cancelado 
por desentendimentos sobre 
preços a serem praticados na 
operação.

 “Acreditamos que com as 
ações que estamos tomando 
a gente pode, sim, reduzir 
a alavancagem ao longo de 
2019, mas como o endivida-
mento é bastante elevado, a 

gente pensa, sim, na possi-
bilidade de atuar de alguma 
outra forma mais estrutu-
rante de capital, de maneira 
que a gente consiga diminuir 
o tempo dessa desalavanca-
gem”, afirmou Paroli.

“A gente tem mais de uma 
possibilidade, de forma de 
equacionamento, e a gen-
te vai ao longo do ano tra-
balhar nessas opções, para 
que a gente possa ter uma 
solução mais estrutural para 
a companhia”, acrescentou 
ele, sem detalhar.

Quarto trimestre

O resultado consolida-
do apurado no 4T18 foi um 
lucro líquido de R$ 92 mi-
lhões, em linha com o apre-
sentado no 4T17 influen-
ciado, principalmente, pela 
melhora do resultado finan-
ceiro. Ao longo de 2018, a 
companhia manteve o foco 

na estratégia da melhora do 
perfil da dívida a fim de re-
forçar seu compromisso com 
a liquidez.

O Ebitda ajustado consoli-
dado atingiu R$ 430 milhões 
no 4T18, registrando uma 
queda de R$ 341 milhões 
contra o mesmo período do 
ano anterior. Esta redução 
é principalmente explicada 
pelos efeitos não recorrentes 
ocorridos no 4T17, dentre os 
quais o ajuste do valor justo 
do ativo indenizável da con-
cessão (VNR) na distribui-
dora e o reconhecimento de 
indenização operacional na 
Comercializadora. Em me-
nor extensão, a redução do 
mercado faturado e aumento 
das perdas complementam a 
redução do Ebitda. Expur-
gando os efeitos não recor-
rentes, o Ebitda Ajustado 
no 4T18 fica R$ 86 milhões 
abaixo em relação ao apura-
do no 4T17.

Ganho do BNP Paribas  
avança mais de 5% em 2018 

O Banco BNP Paribas Bra-
sil fechou 2018 com lucro lí-
quido de R$ 277 milhões, com 
13% de retorno sobre o capital 
e 5,4% superior ao do ano an-
terior, que foi R$ 263milhões. 
Segundo o banco, apesar do 
cenário desafiador de 2018, 
as receitas se mantiveram es-
táveis, em R$ 897 milhões, 
1,5% superiores às registradas 
em 2017, que foram de R$
885 milhões.

“Em 2018 a expansão do 
BNP Paribas Brasil se baseou 
em inovação, fortes investi-
mentos em tecnologia, cresci-
mento dos serviços de custódia 
e fundos de investimento, cash 
management e notas estrutura-
das, além das áreas de M&A, 
emissão de dívida internacional 
e local, e financiamento de pro-
jetos”, disse  Sandrine Ferdane, 
CEO da instituição.

O ano de 2019 também é 
promissor, como destaca Fer-
dane, já que começa com um 
reforço de capital de R$ 1 bi-
lhão, para atender a demanda 

de crédito dos clientes, que 
representa um crescimento de 
50% na estrutura de capital.

O rigor no controle de custos 
permitiu um crescimento de 4% 
das despesas administrativas, 
alinhado com a inflação, ape-
sar dos grandes investimentos 
realizados pela instituição em 
pessoas, tecnologia e na nova 
sede. Foram R$ 564 milhões 
em 2018, contra R$ 541 mi-
lhões no ano anterior.

A receita operacional bruta 
foi de R$ 333 milhões, ante 
dos R$345 milhões de 2017 
(-3%), enquanto a provisão 
de risco de crédito recuou 
22% (de R$ 251 milhões em 
2017 para R$ 195 milhões em 
2018). A relação provisão/ex-
posição caiu de 2,1% em 2017 
para 1,4% em 2018, com a 
melhora do perfil de risco da 
carteira. Destacou-se ainda a 
sólida base de capital (con-
glomerado prudencial com 
Banco Cetelem), com 14% de 
Índice de Basileia, já incluin-
do a carteira banking.
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Cadê o novo pacto federativo?
Enquanto os cortes nas projeções para o PIB são una-

nimidade entre os economistas, o governo também lança a 
mão na tesoura quando assunto é o orçamento público. A 
S&P reduziu a projeção para o crescimento da economia 
de 2,4% para 2,2%. Já a previsão do Ipea caiu de 2,7% 
para 2%. Segundo o relatório Focus do Banco Central, 2% 
será o teto do crescimento econômico, o que, há um mês 
atrás, era de 2,5%.

Tais retrações são reflexo da decepção com o novo gov-
erno. A semana foi marcada pelo conflito e troca de farpas 
entre o presidente da República, Jair Bolsonaro, e o presi-
dente da Câmara, Rodrigo Maia. A disputa, após o tobogã 
de emoções do mercado financeiro, terminou em trégua, 
mas não no sentimento de que tudo acabou. Nos 90 dias 
de governo, já houve de tudo, de Golden Shower à queda 
de ministros. Diante deste quadro, só perde forças e, no 
momento, o novo pacto federativo parece ser apenas um 
sonho de seus eleitores.

Até a permanência do presidente no posto parece 
ameaçada, o que compromete ainda mais as reformas ne-
cessárias para destravar a economia. Por alguns meses, se 
defendeu que a Previdência seria a tábua de salvação da 
economia. Agora, além de a possibilidade de a reforma 
passar entre os deputados ser cada vez mais incerta, os 
mais centrados alertam o óbvio: esta não é a única questão 
necessária.

Na última quinta-feira (28), a revista britânica The
Economist chamou Bolsonaro de “aprendiz de presiden-
te”, e destacou a possibilidade de o mandato ser curto. 
“Muitos supunham que a chegada ao governo de Bolso-
naro por si só daria vida à economia. Mas, três meses de-
pois, ela continua tão moribunda quanto sempre”. Dentro 
deste quadro, a credibilidade do novo governo se dissipa 
e, com ele, o efeito Pac-Man.

A publicação aconselha o presidente a parar de provo-
car e aprender a governar. As críticas foram duras. “Bol-
sonaro ainda não mostrou que entende seu novo emprego. 
Ele dissipou o capital político em seus preconceitos, por 
exemplo, pedindo que as Forças Armadas comemorassem 
o aniversário, em 31 de março, do golpe militar de 1964.”

A The Economist também destacou que a reforma pre-
videnciária “não é suficiente” para fazer com que o país 
volte a crescer. A publicação afirma que é preciso lançar 
mão de outras mudanças, como a reforma tributária e me-
didas para aumentarem a competitividade.

Não é à toa que as críticas da revista britânica são tão 
duras e que os economistas reduzem seu otimismo a cada 
dia. Olhando para esse primeiro trimestre, é possível per-
ceber que a mudança veio para pior e que, talvez estejamos 
fadados a nos consolar com mais um ano de crescimento 
ao redor de 1%. O mercado financeiro já demonstrou que 
a credibilidade está ameaçada. O Ibovespa abandonou o 
recorde de 100 mil pontos rapidinho, e o dólar voltou a 
flertar com a cotação de R$ 4. Claro que isso ia ocorrer. 
A espera era pelos 100 dias e só faltam dez para que seja 
feita alguma coisa, além do bate-boca.

Para completar, a Câmara dos Deputados não ajuda 
e aprovou em votação relâmpago na última terça-feira 
(26), uma emenda constitucional que compromete o cum-
primento do teto de gastos pelo Governo Federal. A PEC 
2 ainda precisa ser votada no Senado e, se aprovada, ob-
rigará a União a cumprir todos os investimentos previstos 
no Orçamento, que já está curto. Na prática, o governo 
será obrigado a realizar gastos que poderiam ser deixados 
para depois.

 A nova PEC tem potencial para fazer as despesas do 
governo com emendas coletivas crescer bastante, pois 
o valor fixado, de 1% da receita, é maior do que o que 
foi autorizado nos últimos anos. A arrecadação do gov-
erno é variável e está diretamente atrelada ao crescimento 
econômico. Portanto, se a economia cresce, tais gastos 
podem aumentar bem acima da inflação, o que esbarra 
na PEC do Teto dos Gastos. Quanto mais crescem as ob-
rigatórias, menos espaço sobra para o governo conseguir re-
duzir seus gastos ou remanejá-los. Isso em tempo de crise 
fiscal, o calcanhar de Aquiles do Brasil. A aprovação da PEC, 
inclusive com voto do filho do presidente da República, 
mostra que o Pacto Federativo está fazendo água.

IMPERIAL IRMANDADE DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO
E SÃO BENEDITO DOS HOMENS PRETOS

CNPJ: 34.072.033/0001-69
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Pelo presente e nos termos do Art. 34, § 6º do Estatuto Social, os Irmãos 
Conscientes da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário e São Benedi-
to dos Homens Pretos, convoca os Irmãos para uma Assembleia Geral 
Extraordinária a realizar-se na sede social do Círculo Olympio Marques 
(COLYMAR), localizada à Rua da Lapa, 180, sala 302 – Lapa (Próximo a 
ACM), no dia 13 de abril de 2019 (sábado), às 14 horas, com o número 
de presentes, com a seguinte Ordem do Dia: 1 – Veracidade da Interdição 
da Igreja da Irmandade pelo MPF; 2 – Vacância dos cargos da Diretoria 
Executiva, Conselho Deliberativo e Direção da Igreja; 3 – Conhecimento 
da decisão do MP; 4 – Conhecimento dos Processos Judiciais e suas con-
sequências para a Irmandade. 

IRMÃOS CONSCIENTES

Alta demanda por crédito favorece  
o crescimento das fintechs 
Juros menores, 
capital de giro 
acessível, crédito 
mais ágil e 
personalizada

Nos últimos 12 meses, o 
país registrou aumento de 
1,4% na concessão de crédi-
to para empresas no sistema 
financeiro nacional (SFN). 
Apenas em fevereiro, as 
operações com pessoas jurí-
dicas cresceram em 0,1% em 
comparação ao mês anterior, 
totalizando R$ 1,4 trilhão, 
divulgou o Banco Central 
(BC) na última quarta-fei-
ra (27).

Essa expansão de recursos 
favorece diretamente os ne-
gócios das fintechs de crédi-
to (startups que apresentam 
custos operacionais menores 
comparados às instituições 
tradicionais do setor). Desde 
abril do ano passado, após 
aprovação de uma resolu-
ção do Conselho Monetário 
Nacional, essas empresas 
operam como instituições fi-
nanceiras.

Para ilustrar a expansão 
desse mercado, em agosto 
de 2018, o Brasil registrava 
um universo de 453 startups 
financeiras em operação. O 
número representa um cres-
cimento de 23%, em relação 
as 369 empresas ativas no fi-
nal de 2017, segundo estudo 
do Radar FintechLab.

O crescimento dessas em-
presas está alicerçado em 
menos burocracia, taxas de 
juros mais baixas, capital 
de giro acessível, análise de 
crédito mais ágil e persona-
lizada e operações 100% on-
line. Sediada em São Paulo, 
a Kavod Lending é uma en-
tre as fintechs de crédito em 
operação no país. Desde que 
começou a operar, em agosto 
de 2017, a empresa empres-
tou mais de R$ 6 milhões 
para 11 empresas brasileiras. 
Só em 2018, a Kavod rece-
beu mais de R$ 60 milhões 
de pedidos de crédito. 

 O CEO e fundador da 
Kavod Lending, que é espe-
cialista em estruturação de 
operações financeiras Fábio 
Neufeld, explicou ao MO-
NITOR MERCANTIL como 
anda esse mercado. Neufeld 
é graduado em administra-
ção de empresas pela FAAP-
SP, com MBA em finanças 
pelo Insper, e tem mais de 18 
anos de atuação no mercado 
financeiro.

Qual a sua perspectiva 
sobre a demanda no mer-
cado de fintechs nos próxi-
mos meses. Está confiante 

no aumento da procura 
por crédito?

- Acreditamos que a de-
manda vai continuar cres-
cendo. No ano passado, tive-
mos mais de R$ 60 milhões 
de pedidos de crédito e es-
peramos que em 2019 esse 
número pelo menos dobre. 
Com a melhora no ambiente 
macroeconômico, a popula-
ção tende a consumir mais e 
fazer a economia girar. Desta 
maneira, os empresários pre-
cisarão voltar a investir em 
produção e terão mais neces-
sidade de linhas de crédito 
para apoiá-los.

Qual a importância de 
plataformas de crédito/
fintechs em um país como 
o Brasil?

- São fundamentais para 
o aumento da competição 
e, consequentemente, para 
a melhora nos serviços e o 
barateamento das linhas. O 
mercado de crédito no Bra-
sil, atualmente, tem um ín-
dice de concentração acima 
de 85%. Isto não beneficia a 
população como um todo.

Até agosto de 2018 o 
Brasil contabilizava em 
torno de 453 startups foca-
das em soluções financei-
ras. Como você vislumbra 
esse mercado nos próximos 
anos?

- Sempre crescendo, prin-
cipalmente em volume de 
operações. Ainda vamos 
passar por um processo de 
consolidação em alguns 
nichos específicos, mas a 
quantidade de fintechs (es-
pecialmente as de crédito) só 
tende a aumentar. Existem 
diversos mercados que são 
pouco ou mal explorados pe-
las instituições tradicionais e 
as fintechs vêm para cobrir 
este vácuo.

Que empecilhos existem 
nesse mercado e no que se-
ria importante avançar?

- O maior desafio ainda é 
a desconfiança dos consumi-
dores. Por serem ainda me-
nos conhecidas, as fintechs 
ainda precisam vencer a bar-
reira de desbravar mercados 
que são amplamente domi-
nados por instituições super 
tradicionais e conhecidas, 
com pesados investimentos 
em propaganda e enorme 
presença física (versus a pre-
sença digital das fintechs).

Além disso, o custo de 
capital para se tornar uma 
instituição financeira, mes-
mo após a Resolução 4.656 
do Banco Central (que criou 
oficialmente as fintechs de 
crédito como instituições fi-
nanceiras, em abril de 2018), 
ainda é bastante elevado 
para que se possa cumprir 
com segurança todas as nor-
mas regulatórias.

O ambiente regulatório 

Fábio Neufeld: ‘A população tende a consumir 
mais e fazer a economia girar’

já é satisfatório?
- Sempre há espaço para 

melhorias, mas o Banco 
Central brasileiro mostrou 
mais uma vez, em abril do 
ano passado, o quanto está 
na vanguarda da compreen-
são sobre as demandas do 
mercado e da inovação tec-
nológica. A Resolução 4.656 
permite que as fintechs este-
jam diretamente conectadas 
no Banco Central, coisa que 
levou anos para acontecer 
em mercados mais desen-
volvidos como os dos EUA 
e Reino Unido.

Que tipo de influência 
tem a reforma da Previ-
dência nesse mercado?

- De maneira geral, todas 
as reformas que tragam efei-
tos positivos para o cenário 
macroeconômico são benéfi-
cas. Com o país melhorando 
em diversos aspectos, a de-
manda por produtos finan-
ceiros aumenta e as fintechs 
terão mais oportunidade para 
se destacar.

Que características aju-
daram a Kavod Lending 
atingir a soma de R$ 6 mi-
lhões em empréstimo em 
apenas dois anos?

- Principalmente a agili-
dade na aprovação e contra-
tação do crédito e o custo, 
que são muito melhores do 
que nos bancos tradicionais. 
Nós atualizamos estes pro-
cessos constantemente e va-
mos nos manter sempre mais 
ágeis e eficientes do que os 
players tradicionais. Ago-
ra em abril, vamos lançar a 
nova versão do nosso algo-
ritmo de crédito, que vai nos 
ajudar a chegar na marca de 
R$ 30 milhões financiados 
em 2019.

Está nos planos da Ka-
vod fazer IPO?

- Não. Em nosso entendi-
mento, nascer pensando no 
IPO é como casar pensando 
no divórcio. Estamos cons-
truindo uma empresa para 
durar décadas, séculos. O 
IPO serviria apenas para que 
os fundadores vendam parte 

ou toda a sua participação.
Temos falado isso para to-

dos os investidores que nos 
procuram para conversas 
sobre aportes de capital: não 
temos estratégia de saída. 
Queremos sócios e não in-
vestidores em nosso capital. 
O que temos estudado sim é 
a captação de recursos atra-
vés de equity crowdfunding,
uma variação do nosso pro-
duto que permitiria que qual-
quer pessoa possa ter uma 
participação minoritária na 
Kavod Lending. Mas ainda 
não definimos totalmente.

O que você acha das 
parcerias entre fintechs, a 
exemplo do que vem ocor-
rendo em alguns mercados 
internacionais?

- São importantíssimas. 
Há diversos e diferentes ni-
chos que são atendidos por 
diferentes fintechs e essas 
parcerias ajudarão os clien-
tes a terem um serviço mais 
completo. Nós mesmos es-
tamos desenhando algumas 
parcerias com fintechs de 
gestão corporativa (ERP) e 
contabilidade online, para 
oferecer crédito dentro de 
suas plataformas.

Que considerações você 
gostaria ainda de fazer so-
bre o tema?

- Eu gostaria de convidar 
os leitores a pesquisar sobre 
fintechs. Nós temos con-
dições de ajudar os consu-
midores a acessar produtos 
financeiros mais baratos e 
com uma experiência muito 
melhor do que os disponí-
veis no mercado. Além da 
Kavod Lending, que ofere-
ce opções diferenciadas de 
investimento e crédito mais 
barato às empresas, reco-
mendo visitar outras fintechs 
como Yubb (comparador de 
investimentos), GuiaBolso 
(gerenciador de Finanças 
pessoais), Trigg e NuBank 
(cartões de crédito) e Neon 
(conta digital sem custo de 
manutenção). Tenho certe-
za de que a experiência será 
ótima!

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

CAFÉ FAVORITO S/A
CNPJ nº 32.493.603/0001-69

Convocação - Assembleia Geral Ordinária: São convocados os Senhores 
Acionistas a se reunirem em AGO, que se realizará no dia 30 de abril de 2019,
às 14:00h, na sede social, à Rodovia Lucio Meira, nº 355, KM 13, Bairro São 
Luiz, Volta Redonda-RJ, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:
a) Prestação de contas dos administradores, exame, discussão e votação das
demonstrações financeiras, relativas ao exercício encerrado em 31/12/2018;
b) Deliberar sobre destinação do resultado do exercício findo em 31/12/2018;
c) Eleição Diretoria d) Fixar remuneração dos administradores; e) Outros
assuntos pertinentes à Assembleia Geral Ordinária. Os documentos a que se
refere o art. 133 da lei 6.404/76, relativo ao item a) encontram-se à disposição
dos Srs. Acionistas na sede da Cia. Volta Redonda, 29 de março de 2019.
Vera Lúcia Guedes de Oliveira - Presidente.

DOVA S/A
CNPJ/MF 33.387.549/0001-30 - NIRE 33300080490

Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
Convidamos os acionistas desta sociedade a se reunirem em AGOE, que se 
realizará no dia 30/04/19, às 08h, na sede social, na R. Benedito Otoni, 82, 
São Cristóvão, RJ/RJ, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 
(a) Exame, discussão e votação do Relatório Anual da Administração, Ba-
lanço Patrimonial e demais demonstrações financeiras relativas ao exercício 
findo em 31/12/18, (b) Eleição dos membros da Diretoria para o mandato de 
2019/2021. Só poderão tomar parte na Assembleia os acionistas que depo-
sitarem na Cia., com 24 horas, no mínimo, de antecedência, comprovante
de titularidade de ações, emitido pela instituição financeira com data de ex-
pedição de até 3 dias da data marcada para a realização da Assembleia. RJ, 
03/04/19. A Diretoria.

 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 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.



n Monitor Mercantil Financeiro Sábado, domingo e 2ª feira, 30 e 31 de março e 1 de abril de 20198

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

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.

DOMMO ENERGIA S.A.
CNPJ/MF nº 08.926.302/0001-05

Cia. Aberta – B3: DMMO3
NIRE 33.3.0030439-8

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Convocamos os acionistas da DOMMO ENERGIA S.A. (“Cia.”) para se reu-
nirem em Assembleia Geral Extraordinária, que será realizada às 10h00min, 
do dia 30 de abril de 2019, na Rua Lauro Müller, nº 116, 38º andar, sala 
3802, Botafogo, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, 
para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) grupamento da totalidade 
das ações de emissão da Cia. à razão de 10:1; e (ii) alteração do caput do 
Artigo 5º do Estatuto Social da Cia. para contemplar (ii.a) o aumento do 
capital social da Cia. aprovado em Reuniões do Conselho de Administração 
realizadas em 02 de outubro de 2017 e 21 de dezembro de 2017, dentro do 
limite do capital autorizado; (ii.b) o aumento e a redução do capital social 
da Cia. aprovados em Assembleias Gerais Extraordinárias realizadas em 
26 de novembro de 2018 e 14 de janeiro de 2019; e (ii.c) o grupamento da 
totalidade das ações da Cia., bem como a consolidação do Estatuto Social. 
Informações Gerais: A Cia. esclarece que: (I) encontram-se à disposição 
dos acionistas na sede da Cia. e nos sites da CVM (www.cvm.gov.br), da 
B3 (www.b3.com.br) e de Relações com Investidores da Cia. (www.dom-
moenergia.com.br/ri), os documentos a serem discutidos na assembleia, 
incluindo aqueles exigidos pela Instrução CVM nº 481/2009, bem como as 
orientações para participação na assembleia;  (II) para participação na as-
sembleia, os acionistas deverão apresentar à Cia.: (a) Se Acionista Pessoa 
Física: (i) documento de identidade do Acionista; (ii) comprovante atualiza-
do emitido pela instituição financeira depositária ou pelo agente custodiante 
das ações da Cia., contendo a respectiva participação acionária, datado de, 
no máximo, 2 dias úteis antes da data de realização da assembleia; e (iii) 
em caso de participação por procurador, documentação listada no item (c) 
adiante; (b) Se Acionista Pessoa Jurídica: (i) documento de identidade do 
representante legal ou procurador presente; (ii) estatuto, contrato social, re-
gulamento (em caso de fundo de investimento) ou documentos societários 
equivalentes atualizados, bem como documento que comprove poderes de 
representação: ata de eleição do representante legal presente ou da pes-
soa que assinou a procuração e do administrador do fundo, se for o caso, 
registrados no órgão competente; (iii) comprovante atualizado emitido pela 
instituição financeira depositária ou pelo agente custodiante das ações da 
Cia., contendo a respectiva participação acionária, datado de, no máximo, 2 
dias úteis antes da data de realização da assembleia; (iv) em caso de repre-
sentação por procurador, documentação listada no item (c) adiante; e (c) Se 
Acionistas representados por procurador, deverão adicionalmente ser apre-
sentados os seguintes documentos: (i) procuração, com firma reconhecida, 
emitida há menos de 1 ano da data de realização da assembleia, conforme 
exigência legal, observado o disposto no artigo 126 da Lei 6.404/76 e no 
Processo CVM RJ2014/3578; e (ii) documento de identidade do Procura-
dor.  (III) O acionista que desejar poderá optar por exercer o seu direito de 
voto por meio do sistema de votação à distância, nos termos da Instrução 
CVM 481/2009, enviando o correspondente boletim de voto à distância por 
meio de seus respectivos agentes de custódia, por meio da instituição finan-
ceira depositária responsável pelo serviço de ações escriturais da Cia. ou 
diretamente à Cia., observadas as orientações constantes da Proposta da 
Administração disponibilizada nesta data, bem como as regras previstas na 
Instrução CVM 481/2009. Informações adicionais encontram-se na Propos-
ta da Administração disponível na sede da Cia. e nos endereços eletrônicos 
listados acima. RJ, 28/03/2019. DOMMO ENERGIA S.A.. Roderick Learoyd 
Fraser - Presidente do Conselho de Administração.

DOMMO ENERGIA S.A.
CNPJ/MF nº 08.926.302/0001-05

Cia. Aberta - B3: DMMO3
NIRE 33.3.0030439-8

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Convocamos os acionistas da DOMMO ENERGIA S.A. (“Cia.”) para se reu-
nirem em Assembleia Geral Ordinária, que será realizada às 15h00min, do 
dia 30 de abril de 2019, na Rua Lauro Müller, nº 116, 38º andar, sala 3802, 
Botafogo, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, para 
deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) tomar as contas dos administra-
dores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao 
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018; (ii) deliberar sobre 
a proposta de destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 
de dezembro de 2018; e (iii) fixar o montante anual global da remuneração 
dos Administradores da Cia.. Informações Gerais: A Cia. esclarece que: 
(I) encontram-se à disposição dos acionistas na sede da Cia. e nos sites 
da CVM (www.cvm.gov.br), da B3 (www.b3.com.br) e de Relações com In-
vestidores da Cia. (www.dommoenergia.com.br/ri), os documentos a serem 
discutidos na assembleia, incluindo aqueles previstos no artigo 133 da Lei 
nº 6.404/76 e aqueles exigidos pelas Instruções CVM 480/2009 e 481/2009, 
bem como as orientações para participação na assembleia; (II) para par-
ticipação na assembleia, os acionistas deverão apresentar à Cia.: (a) Se 
Acionista Pessoa Física: (i) documento de identidade do Acionista; (ii) com-
provante atualizado emitido pela instituição financeira depositária ou pelo 
agente custodiante das ações da Cia., contendo a respectiva participação 
acionária, datado de, no máximo, 2 dias úteis antes da data de realização 
da assembleia; e (iii) em caso de participação por procurador, documen-
tação listada no item (c) adiante; (b) Se Acionista Pessoa Jurídica: (i) do-
cumento de identidade do representante legal ou procurador presente; (ii) 
estatuto, contrato social, regulamento (em caso de fundo de investimento) 
ou documentos societários equivalentes atualizados, bem como documento 
que comprove poderes de representação: ata de eleição do representante 
legal presente ou da pessoa que assinou a procuração e do administrador 
do fundo, se for o caso, registrados no órgão competente; (iii) comprovan-
te atualizado emitido pela instituição financeira depositária ou pelo agente 
custodiante das ações da Cia., contendo a respectiva participação acio-
nária, datado de, no máximo, 2 dias úteis antes da data de realização da 
assembleia; (iv) em caso de representação por procurador, documentação 
listada no item (c) adiante; e (c) Se Acionistas representados por procura-
dor, deverão adicionalmente ser apresentados os seguintes documentos: 
(i) procuração, com firma reconhecida, emitida há menos de 1 ano da data 
de realização da assembleia, conforme exigência legal, observado o dis-
posto no artigo 126 da Lei 6.404/76 e no Processo CVM RJ2014/3578; e 
(ii) documento de identidade do Procurador. (III) O acionista que desejar 
poderá optar por exercer o seu direito de voto por meio do sistema de vota-
ção à distância, nos termos da Instrução CVM 481/2009, enviando o corres-
pondente boletim de voto à distância por meio de seus respectivos agentes 
de custódia, por meio da instituição financeira depositária responsável pelo 
serviço de ações escriturais da Cia. ou diretamente à Cia., observadas as 
orientações constantes da Proposta da Administração disponibilizada nesta 
data, bem como as regras previstas na Instrução CVM 481/2009. Informa-
ções adicionais encontram-se na Proposta da Administração disponível na 
sede da Cia. e nos endereços eletrônicos listados acima. RJ, 28/03/2019. 
DOMMO ENERGIA S.A.. Roderick Learoyd Fraser - Presidente do Conse-
lho de Administração.

AVISO AOS ACIONISTAS
A Produtores Energéticos de Manso S/A - PROMAN comunica que estão a 
disposição dos senhores acionistas os documentos discriminados no Art. 
133, da Lei nº 6.404, de 15.12.1976, referente ao encerramento do exercí-
cio de 2018, podendo os mesmos ser obtidos na Rua Engenheiro Haroldo 
Cavalcanti, nº 410, sala 210, Recreio dos Bandeirantes, Rio de Janeiro 
- RJ, CEP 22.795-240, bem como, encontram-se disponibilizados nos por-
tais da Comissão de Valores Mobiliários – CVM e desta Companhia (www.
promanmt.com.br). Rio de Janeiro, 28 de março de 2019. Nanci Turibio 
Guimarães - Diretora Financeira de Relações com Investidores

PRODUTORES 
ENERGÉTICOS
DE MANSO S.A.
CNPJ/MF Nº 02.291.077/0001-93 
NIRE 33.3.0027784-6
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM Nº 01923-2

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.

Lucro da Caixa sobe 40% para R$ 12,7 bi
Em 12 meses 
houve aumento de 
7,2% de receitas 
com prestação de 
serviços 

A melhoria da eficiência 
operacional e o aumento 
de receitas levaram a Cai-
xa Econômica Federal ter 
aumento de 40% do lucro 
líquido recorrente em 2018, 
totalizando R$ 12,7 bilhões, 
em relação ao ano anterior. 
“Esse resultado é fruto dire-
to de medidas realizadas ao 
longo de 2018”, destacou a 
instituição em comunicado 
nesta sexta-feira.

As operações de infraes-
trutura tiveram um incre-
mento de 2,0%, alcançando 
saldo de R$ 84,3 bilhões 
em dezembro de 2018. Já a 
carteira de crédito ampla al-
cançou saldo de R$ 694,5 bi-
lhões em dezembro de 2018, 
redução de 1,7% em 12 me-
ses, com o comportamento 
da carteira ainda repercutin-
do a estratégia adotada pela 
empresa para equilíbrio de 
sua estrutura de capital, ex-
plicou a instituição.

Poupança

A poupança segue liderando, 
com 37,4% de participação. As 
captações totais apresentaram 
saldo de R$ 1,0 trilhão em de-
zembro de 2018. Os depósitos 
à vista totalizaram R$ 30,4 bi-
lhões, evolução de 7,6% no tri-
mestre.  A poupança apresen-
tou saldo de R$ 298,4 bilhões, 
alta de 7,8% em 12 meses e 
2,4% no trimestre. Em de-
zembro de 2018, a empresa 
possuía 78,0 milhões de con-
tas de poupança, incremento 
de 3,2 milhões de contas em 
relação ao registrado em de-
zembro de 2017.

Letras imobiliárias

As letras imobiliárias, 
hipotecárias, financeiras e 
agrícolas totalizaram R$ 
63,6 bilhões, redução de 
45,9% em 12 meses, em li-
nha com a estratégia de cap-
tação da Caixa.

 “A Caixa tem 93 mi-
lhões de clientes, é res-
ponsável por 37% da pou-
pança nacional e 69% do 
crédito habitacional, 55 
mil canais exclusivos de 
atendimento em todo o 
país o que permite que a 
Caixa cumpra com exce-
lência seu papel de prin-
cipal agente de políticas 
públicas do governo fede-

ral”, ressalta o presidente 
Pedro Guimarães.

Segundo o balanço, o re-
sultado bruto da intermedia-
ção financeira foi de R$ 36,0 
bilhões em 2018, evolução 
de 15,5% em 12 meses, in-
fluenciado pela redução de 
22,5% nas despesas com 
provisão para créditos de 
liquidação duvidosa e pelo 
crescimento de 1,0% na 
margem financeira.

As despesas com provisão 
para créditos de liquidação 
duvidosa totalizaram R$ 
14,9 bilhões em 2018, redu-
ção de R$ 4,3 bilhões em 12 
meses, reflexo do recuo de 
R$ 11,8 bilhões na carteira 
de crédito e da mudança de 
sua composição, com maior 
concentração em créditos de 
baixo risco.

As receitas com presta-
ção de serviços aumentaram
7,2% em 12 meses, chegan-
do a R$ 26,8 bilhões até de-
zembro de 2018, influencia-
das pelas receitas de conta 
corrente, de fundos de inves-
timento e de cartões.

As despesas administrati-
vas tiveram redução de 2,3% 
em 12 meses, em função da 
diminuição de 3,6% nas des-
pesas de pessoal e da estabi-
lidade das outras despesas 
administrativas, mantendo a 
tendência contínua de ajus-
te de estrutura e busca pela 

melhoria da eficiência ope-
racional.

“Com esses resultados, 
o Índice de Eficiência Ope-
racional alcançou 46,5%, 
melhora de 2,1 p.p em 12 
meses. O índice de cobertura 
das despesas administrativas 
evoluiu 8,0 p.p. e atingiu 
79,0% e o índice de cober-
tura das despesas de pessoal 
totalizou 121,9%, melhora 
de 14,5 p.p. em 12 meses”, 
reportou o banco.

O Índice de Basi-
leia atingiu 19,6%, supe-
rior ao mínimo de 11,0% 
regulamentado pelas Re-
soluções do Conselho Mo-
netário Nacional nº 4.192 e 
4.193, que normatizam no 
Brasil as recomendações 
do Comitê de Supervisão 
Bancária de Basileia rela-
tivas à estrutura de capital 
das instituições financei-
ras. O lucro líquido contá-
bil de 2018 foi de R$ 10,4 
bilhões, um recuo de 17,1% 
em relação ao ano de 2017.

Crédito imobiliário

O saldo da carteira de 
crédito habitacional cresceu 
3,0% em 12 meses, totali-
zando R$ 444,7 bilhões em 
dezembro de 2018, dos quais 
R$ 265,2 bilhões foram con-
cedidos com recursos FGTS 
e R$ 179,4 bilhões com re-

cursos Caixa/SBPE. A Caixa 
detém a liderança desse mer-
cado com 68,8% de partici-
pação, ganho de 0,6 p.p em 
12 meses.

A carteira de crédito co-
mercial da Caixa  totalizou 
R$ 137,2 bilhões, redução 
de 15,2% em 12 meses, 
atingindo 7,8% de partici-
pação no mercado. A car-
teira PJ atingiu saldo de R$ 
55,3 bilhões em dezembro 
de 2018 e as operações co-
merciais com pessoas físi-
cas atingiram o saldo de R$ 
81,9 bilhões, com reduções 
de 18,8% e 12,6% respecti-
vamente.

A empresa encerrou o ano 
de 2018 com um patrimônio 
líquido de R$ 81,2 bilhões, 

um incremento de 15,1% em 
comparação com o mesmo 
período do ano anterior. A 
variação de R$ 10,7 bilhões 
no patrimônio líquido em 12 
meses, foi decorrente, prin-
cipalmente, da evolução de 
41,0% nas reservas de lucro.
As loterias Caixa arreca-
daram R$ 13,9 bilhões em 
2018, mantendo o mesmo 
patamar alcançado em 2017. 
Dentre os valores arrecada-
dos, cerca de R$ 5,2 bilhões 
foram transferidos, no perí-
odo, aos programas sociais 
do Governo Federal nas 
áreas de seguridade social, 
esporte, cultura, segurança 
pública, educação e saúde, o 
que corresponde a 37,4% do 
total.

Pedro Guimarães: ‘Cumpra com excelência seu papel de 
principal agente de políticas públicas do governo federal’ 

Divulgação




