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Publicidade de cigarro vai gerar 
condenação de fabricantes

Mônica Gusmão, página 4

Bolsonaro reconhece 
desidratação da reforma

Bolsonaro no Muro das Lamentações

Alan Santos-PR

Declaração do 
presidente confirma 
dificuldade na 
aprovação

As dificuldades em obter apoio 
à reforma da Previdência tal como 
foi enviada pelo Ministério da 
Economia ao Congresso levaram 
o presidente Jair Bolsonaro a de-
clarar que espera que a proposta 
não seja “muito desidratada” pelos 
parlamentares.

“Espero que o Congresso aprove 
[a reforma] sem que ela seja muito 
desidratada”, afirmou o presidente 

em rápida entrevista a jornalistas 
no hotel em que está hospedado, 
em Jerusalém. Bolsonaro cumpre 
visita oficial de quatro dias a Israel. 
O presidente afirmou que conver-
sará com parlamentares e líderes 
partidários para conseguir apoio.

O relator da reforma da Previdên-
cia na Comissão de Constituição e 
Justiça (CCJ) da Câmara, deputado 
Delegado Marcelo Freitas (PSL-
MG), disse que deve apresentar o 
parecer sobre a medida no próximo 
dia 9. “Tem condição de apresen-
tar inclusive antes, a depender do 
cenário político.”

O relator afirmou que pretende 
apresentar um relatório global, ou 
seja, sem o fatiamento da Proposta 
de Emenda à Constituição (PEC). 
A previsão de Freitas é que dias 10 

e 11 de abril fiquem destinados a 
eventuais pedidos de vista, e no dia 
17 de abril o relatório seja votado 
na Comissão de Constituição e 
Justiça.

A CCJ da Câmara é a porta de en-
trada da reforma da Previdência no 
Legislativo. A comissão analisará 
se a proposta está em conformidade 
com a Constituição. Depois, o texto 
segue para discussão em comissão 
especial e, se aprovado, é votado 
pelo plenário.

Para ser aprovada, a medida pre-
cisa de apoio de dois terços dos 
deputados por se tratar de Proposta 
de Emenda à Constituição (PEC). 
Dessa forma, precisa ser aprovada 
por 308 deputados, em dois turnos 
de votação, para seguir para o Se-
nado.

Chilenos tomam as ruas contra sistema de capitalização
Uma multidão tomou as ruas de 

Santiago e das principais cidades 
do Chile neste domingo para exi-
gir o aumento de 20% nas apo-
sentadorias e um “novo modelo 
previdenciário digno, com redis-
tribuição solidária”. O protesto é 
contra o sistema de capitalização 
implantado pela ditadura Pinochet 
(1973–1990).

O modelo chileno inspirou o 
ministro da Economia do Brasil, 
Paulo Guedes, ao fazer a pro-
posta de reforma da Previdência. 

A experiência no país vizinho se 
mostrou desastrosa.

As Administradoras de Fundos 
de Pensão (AFPs), empresas fi-
nanceiras privadas, prometeram 
taxas de retorno de 70% a 100% 
da remuneração quando chegasse 
o ano de 2020. A Superintendên-
cia de Pensões reconhece, porém, 
que quem se aposentava com 
US$ 700 tem atualmente uma 
taxa de retorno de apenas 33% 
(homens) e 25% (mulheres), o 
que equivale a US$ 231 e US$ 

175, respectivamente.
As AFPs são controladas por 

companhias multinacionais, que 
administram um patrimônio cole-
tivo de US$ 220 bilhões, equiva-
lente a 2/3 do seu Produto Interno 
Bruto (PIB). Mais de 70% destes 
recursos se encontram, segundo 
a Fundação Sol, sob o controle 
de três empresas norte-america-
nas: Habitat, US$ 57,76 bilhões 
(27,4%); Provida, US$ 53,03 
bilhões (25,2%) e Cuprum, US$ 
41,14 (19,5%).

Balança comercial tem  
menor superávit em três anos

Petróleo impacta vendas fluminenses

O Conselho Municipal de Paris aprovou a proposta de dar o nome de 
vereadora Marielle Franco (PSOL-RJ), assassinada em 14 de março de 

2018, a um espaço público na cidade. O anúncio foi feito pela prefeita da 
capital francesa, Anne Hidalgo. O local ainda não foi definido. Pode ser uma 

rua, praça ou passarela.

Ataque de hackers 
ao CNJ vaza 
informações 
pessoais

A ação de hackers resultou no 
vazamento de dados de pessoas que 
utilizaram os serviços do Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ). O órgão 
confirmou o problema. O ataque 
ocorreu na madrugada desta segun-
da-feira.

Em nota distribuída à imprensa, 
o CNJ informou que “nenhum siste-
ma de informações processuais, 
como o PJe (Processo Judicial Ele-
trônico), o BNMP (Banco Nacional 
de Monitoramento de Prisões) e o 
SEEU (Sistema Eletrônico de Ex-
ecução Unificado), foi afetado.

Maduro anuncia racionamento de energia na Venezuela
O presidente da Venezuela, 

Nicolás Maduro, anunciou que, 
em 30 dias será executado um 
plano de ação para combater 
o que chama de “guerra elé-
trica contra a população”. Os 
venezuelanos enfrentam, pela 
segunda vez no ano, um longo 

período de apagão que atinge o 
país.

Em decorrência dos impactos 
causados pelo apagão, as aulas e 
várias atividades no país foram 
suspensas. Maduro disse que até 
quarta-feira situação deve voltar 
ao normal. Segundo ele, a inten-

ção é retomar a jornada até as 14h 
(horário local) em instituições 
públicas e privadas.

Os detalhes do plano ainda não 
são conhecidos. Sabe-se que ficou 
estabelecido que a jornada de tra-
balho terá uma redução equiva-
lente às horas de racionamento.

A queda nas exportações fez a 
balança comercial fechar março 
com o menor saldo positivo em três 
anos. No mês passado, o Brasil ex-
portou US$ 4,99 bilhões a mais do 
que importou. O saldo representa 
recuo de 22,27% em relação aos 
US$ 6,42 bilhões registrados em 
março do ano passado e é o menor 
para o mês desde 2016.

No mês passado, o país exportou 
US$ 18,12 bilhões, queda de 1% 
em relação a março do ano passa-
do pelo critério da média diária. As 
importações somaram US$ 13,130 
bilhões, com ala de 5,1% também 
pela média diária.

Com o resultado, a balança co-
mercial acumula superávit de US$ 
10,889 bilhões nos três primeiros 
meses do ano, com recuo de 11,1% 
na comparação com o mesmo perí-

odo de 2018. As exportações soma-
ram US$ 53,026 bilhões, retração 
de 3% em relação ao mesmo perí-
odo de 2018 pelo critério de média 
diária. As importações totalizaram 
US$ 42,138 bilhões, recuo de 0,7% 
na mesma comparação.

Em março, as exportações de 
produtos básicos aumentaram 7,9% 
em relação ao mesmo mês do ano 
passado. A principal queda nas ex-
portações ocorreu com os produtos 
manufaturados, cujas vendas ca-
íram 6,5% em relação a março do 
ano passado. A maior parte dessa 
queda é efeito da crise na Argen-
tina, principal comprador de pro-
dutos industrializados do Brasil e 
terceiro maior parceiro comercial 
do país. Somente em março, as ex-
portações para o país vizinho caí-
ram 48,4%.

A balança comercial do estado 
do Rio nos dois primeiros meses do 
ano foi afetada pela queda no preço 
internacional do barril do petróleo, 
principal item da pauta exportadora 
fluminense, e também pela desace-
leração da economia mundial. Esses 
são alguns fatores que influenciaram 
o resultado acumulado em janeiro e 
fevereiro, quando o estado registrou 
déficit de US$ 245 milhões.

É o que aponta a edição de mar-
ço do Rio Exporta, boletim de co-
mércio exterior elaborado pela Fe-
deração das Indústrias do Estado do 

Rio de Janeiro (Firjan). Em 2018, o 
estado atingiu recorde da corrente 
comercial, que totalizou US$ 53,7 
bilhões, obtendo superávit de US$ 
5,7 bilhões.

Neste início de 2019, até feve-
reiro, as exportações diminuíram 
13%, ficando em US$ 3,8 bilhões, 
enquanto as importações aumenta-
ram 4%, somando US$ 4 bilhões. 
Assim, o cenário foi deficitário, 
devido à diminuição de 26% nas 
vendas externas de petróleo. En-
tretanto, as exportações de outros 
produtos aumentaram 12%.

Guilhereme Cunha-Alerj
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O complexo do vira-lata 
e a vontade de ser aceito 
por estrangeiros

Bolsonaro, o anti-Vargas – Parte 2

Um recente e breve debate 
sobre a cerimônia do Oscar, 
que é a apoteose do marketing 
cultural americano, leva-me 
agora a apresentar duas se-
ções do Capítulo I, intitulado, 
“Moral eu tenho, o que me 
confunde é a ética”, do meu 
livro O Brasil Inevitável.

Essas duas brevíssimas 
seções do capítulo tratam 
de uma espécie de carência 
brasileira por autoestima. 
Não é absolutamente grave, 
mas tem aspectos que preci-
sam ser postos em discussão 
para que se entenda melhor 
as consequências desse dois 
pequenos pecados veniais.

O complexo de 
cachorro vira-lata
Essa expressão foi criada 

pelo dramaturgo, cronista de 
costumes e jornalista espor-
tivo Nelson Rodrigues, em 
meados do século passado, 
quando o Brasil perdeu a 
Copa do Mundo de 1950 e 
continuou a perder no fute-
bol como se tivesse medo 
de se impor perante os ad-
versários – especialmente a 
Argentina. Significa, em lato 
sensu, que o brasileiro é um 
ser com baixa autoestima, 
que treme nas competições, 
que está sempre depreciando 
a cultura, a economia, a inte-
ligência e a moral nacionais.

Em contrapartida, admira 
desavergonhadamente tudo 
o que vem de fora como 
estando acima de qualquer 
comparação com o Brasil. 
Para esses espíritos, só com 
nossas propaladas falhas 
como a sem-vergonhice, a 
incompetência, a malandra-
gem etc. ganharíamos das 
falhas dos gringos. Exceção 
para a beleza feminina e para 
a riqueza da nossa natureza.

O vira-latismo brasileiro 
às vezes é sacudido quando 
um gringo diz que “adora” 
nosso país, que nossa cul-
tura é fabulosa e que somos 
um povo alegre e generoso. 
Emerge então um sentimen-
to acabrunhado de autopie-
dade, que nasce do próprio 
vira-latismo, agora disfar-
çado em um desafortunado 
provincianismo. Colocamo-
nos de novo como coloniais 
diante dos emissários do rei 
e somos compungidos a ten-
tar agradar mais ainda quem 
nos elogia. Oh, céus!

É possível que o vira-la-
tismo seja uma doença que 
acomete qualquer país colo-
nizado que não alcançou uma 
autonomia cultural, por não 
deter uma autonomia econô-
mica. Seríamos então como os 
mexicanos e os chilenos, tal-
vez um pouco mais vira-latas 
que os altivos hermanos, mas 
estaríamos longe dos confian-
tes canadenses, por sua vez, 
sempre depreciados pelos 
americanos. Talvez tenha-
mos herdado uma parte des-
sa maladia de Portugal que, 
depois de um breve surto de 

grandeza, tornou-se um país 
ensimesmado e esclerosado, 
sobretudo desde que perdeu a 
sua principal colônia.

O vira-latismo nos chateia 
porque nos puxa para baixo, 
nos enfraquece a vontade, 
a ambição e a inteligência, 
nos junta na mediocridade 
autoirônica. Gozamos de 
nós mesmos por não sermos 
cachorros raceados. Grande 
parte do nosso humorismo 
advém desse sentimento. 
Aliás, dizem que o humor 
judeu também é autoirônico 
e autodeprecante, embora 
o vira-latismo esteja longe 
dele.

A dependência 
da aprovação exterior
Tanto como consequência 

quanto como paralelismo ao 
vira-latismo está a nossa fami-
gerada dependência da apro-
vação exterior para qualquer 
coisa que façamos e que con-
sideremos de boa qualidade. 
Como um colonial envergo-
nhado, nossa primordial ati-
tude diante de um estrangeiro 
em nosso país é tentar agradá-
lo para ver se ele nos aprecia 
de algum modo, mesmo que 
tal apreciação seja demons-
trada de um modo frio. Um 
dos motes, pensamos, para 
agradá-lo, é falar mal de nós 
mesmos. Isto é consequência 
direta do vira-latismo.

Tudo bem, mas como não 
depender da aprovação exte-
rior? Afinal, temos de expor-
tar nosso açúcar, nosso café, 
nossa carne, nossos minerais 
e até nossas quinquilharias 
industriais maquiladas. Para 
tanto, os estrangeiros têm de 
nos aprovar em tudo.

Aliás, a exigência dos 
gringos até faz nosso pro-
duto melhorar e assim en-
tramos mais facilmente nas 
esteiras da produção econô-
mica eficiente. Para comprar 
nosso frango, os árabes exi-
gem um determinado modo 
de abatê-lo, cortá-lo e pre-
pará-lo para venda. Ótimo, 
nossos abatedouros ficaram 
mais asseados, e o nosso 
modo de abater diminuiu o 
sofrimento dos animais.

O problema maior dessa 
ansiedade pela aceitação exte-
rior é com a nossa inteligên-
cia, isto é, com o nosso modo 
de produzir conhecimento, 
disseminá-lo e instruir nos-
sos jovens. Se já era ruim no 
passado, ultimamente, piorou 
ainda mais. Como um jovem 
cientista faz para produzir e 
ganhar respeito no seu mun-
do? Como se apresenta um 
filósofo nacional genuíno, e 
não tão somente um propaga-
dor de ideias vindas de fora?

q  Mércio Gomes
Ph.D em Antropologia, presidiu 

a Funai entre 2003 e 2007. 
Atualmente leciona na UFRJ. 

Autor de diversos livros, mantém 
o blog O Brasil Inevitável 

(obrasilinevitavel.home.blog/)

Na área financeira, en-
quanto Vargas criara o BN-
DES, instrumento para ala-
vancar a indústria naval, o 
programa nuclear, sob co-
mando do Almirante Álvaro 
Alberto, o Instituto Tecno-
lógico da Aeronáutica, em-
brião da Embraer, a indústria 
energética (Hidrelétrica de 
Paulo Afonso) e a fundação 
da própria Eletrobrás – vale 
recordar que antes de Vargas 
o Brasil não fabricava sequer 
enxadas – o gaúcho também 
decidiu realizar a Audito-
ria da Dívida Externa, sus-
pendendo o pagamento aos 
banqueiros internacionais, 
descobrindo contratos falsos 
e reduzindo o valor real da 
dívida a menos da metade 
antes estimada.

Além disso, condicionou 
o seu pagamento, a partir 
daí, à capacidade financei-
ra do Estado brasileiro, sem 
comprometer nenhum pro-
grama social. O exemplo da 
Auditoria da Dívida de Ge-
túlio foi seguido por nove 
países na América, todos 
eles conseguindo renegociar 
suas dívidas em condições 
de soberania, reduzindo o 
seu valor.

Talvez o mais grave de 
todos os antagonismos entre 
Bolsonaro e Getúlio Vargas 
esteja relacionado à Petro-
bras, cuja fundação consti-
tuiu o maior sonho decla-
rado do presidente gaúcho. 
Em 1938, o Brasil já havia 
nacionalizado o petróleo, 
aproveitando o embalo de 
medida similar adotada pelo 
presidente do México, Láza-
ro Cárdenas.

Getúlio percebeu que os 
EUA não enviaram tropas 
ao México para reprimir a 
nacionalização, como rei-
vindicado pelas petroleiras 
gringas. Se o nacionalismo 
mexicano conseguiu, por 
que não o brasileiro não po-
deria fazer o mesmo? E na-
cionalizou o petróleo, inclu-
sive cancelando concessões 
feitas à Standard Oil, para 
a exploração petroleira feita 
por alguns estados, como o 
da Amazônia.

Tais nacionalizações, no 
Brasil e no México, mere-
ceram apoio público do fun-
dador do Exército Vermelho 
Soviético, Leon Trotsky, 
afirmando que tanto Vargas 
como Cárdenas eram ex-
pressão de uma espécie de 
bonapartismo sui generis, 
com potencial revolucioná-
rio, pois atendiam, em gran-
de medida, o programa histó-
rico da classe operária.

Que distância da desas-
trosa política stalinista que 
tentou derrubar Vargas duas 
vezes, em 1935 e em 1954, 
em aliança com a UDN!

A histórica Campanha “O 
Petróleo é Nosso!”, também 
baseada na unidade cívico-
militar, foi um momento 
ímpar na história política 
do Brasil. As pressões sobre 
Getúlio eram insuportáveis. 
Uma mensagem do barão da 
mídia Assis Chateaubriand, 
cujos veículos realizavam 
demolidora campanha con-

tra o governo, foi enviada a 
Getúlio, e revelava a tensão 
do momento: “Basta que o 
Presidente Vargas desista de 
criar a Petrobras, que eu re-
tiro as rádios e as TVs das 
mãos de Carlos Lacerda e as 
destino a apoiar o governo”. 
Tal frase foi respondida pelo 
ministro da Justiça, Tancredo 
Neves: “O presidente Vargas 
morre mas não desiste da Pe-
trobras!” Poucos meses de-
pois, a profecia se cumpriu.

Os antagonismos entre 
Bolsonaro e Vargas não pa-
ram por aí. O atual presiden-
te acaba de anunciar que os 
salários no Brasil são muito 
altos, e que os empresários 
sofrem. Quando Getúlio era 
criticado pelas oligarquias 
por ter criado e valorizado o 
salário mínimo, concedendo 
aumento de 100% de uma 
só vez, respondia cirurgica-
mente declarando “excessi-
vos são os lucros!”, tal como 
publicou certa vez, em man-
chete de primeira página, o 
jornal Última Hora, também 
fundado por estímulo e apoio 
do gaúcho.

Certamente, haverá mui-
tos outros aspectos que per-
mitem rotular Bolsonaro 
como o anti-Vargas, mas 
também seja necessário fa-
zer justiça ao presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva, 
que, no início de sua car-
reira de sindicalista, emitiu, 
sistematicamente, críticas a 
Getúlio Vargas, sobretudo à 
CLT, por ele qualificada, an-
tes de assumir a presidência, 
de “o AI¨5 da classe traba-
lhadora”.

Pois foi este mesmo Lula 
que teve a coragem e a no-
breza de reconhecer seus 
equívocos, como ele próprio 
assentiu. Como presidente, 
criou, por decreto, a Sema-
na Getúlio Vargas, em cuja 
justificativa enaltece todas 
as conquistas e realizações 
do Presidente Getúlio. E, no 
ano passado, no dia 21 de 
março, leva sua Caravana 
Sul até São Borja, terra de 
Getúlio, e diante do Mauso-
léu construído pelo arquiteto 
comunista Oscar Niemeyer, 
Lula faz aquilo que Brizola 
lhe sugerira quando lá leva-
do pela mão do ex-governa-
dor, para que se dirigisse ao 
presidente que criara a Pe-
trobras.

Lula foi por conta própria 
e, em um discurso de 28 mi-
nutos, chamou Getúlio Var-
gas de companheiro, enalte-
ceu todas as suas realizações, 
especialmente os direitos 
trabalhistas contidos na CLT, 
comprometendo-se, ao final, 
a defender as conquistas da 
Era Vargas das agressões per-
manente das oligarquias e do 
império.

Este histórico pronuncia-
mento de Lula, que apesar de 
sua importância não mereceu 
uma divulgação à altura por 
parte da mídia petista ou tra-
balhista – a íntegra da grava-
ção deste discurso a possuem 
apenas a TV Comunitária de 
Brasília e a Telesur – já que 
sincera e corajosa revisão 
histórica feita por Lula, a 17 

dias de sua prisão, simboliza 
um documento de suma im-
portância para a construção 
da unidade popular no Brasil, 
em defesa da Nação Ameaça-
da. Ainda é tempo de divul-
gar e debater o significado 
deste discurso de Lula diante 
do Mausoléu de Getúlio Var-
gas, em sua homenagem.

Em essência, a política 
aplicada no governo, em seus 
traços centrais, possui sinto-
nia com as diretrizes implan-
tadas na Era Vargas. Os ins-
trumentos estatais criados lá 
atrás, como o salário mínimo 
e a CLT, foram utilizados por 
Lula para a geração de 22 mi-
lhões de empregos com car-
teira assinada, valorizando, 
ao mesmo tempo, o salário 
mínimo, de modo gradual, 
mas constante.

Muito embora não tenha 
realizado novas estatizações 
– exceção para a Petrosal S/A 
e a Petrobras Biocombustí-
veis – nem tenha revisado a 
totalmente irregular privati-
zação da Vale do Rio Doce, 
como chegou a ser aventado, 
o Governo Lula freou o curso 
de privatizações e desenvol-
veu uma política econômica 
de valorização do mercado 
interno, lançando mão de 
instrumentos criados na Era 
Vargas, tais como a Petrobrás 
e o BNDES.

Assim, entre Lula e Vargas 
pode-se notar a existência 
de muito mais continuidade 
e sintonia do que contradi-
ção ou mesmo antagonis-
mo, como arriscam alguns 
segmentos acadêmicos e do 
sindicalismo que, durante dé-
cadas, realizaram uma equi-
vocada crítica à CLT, crítica 
esta que somente foi aban-
donada às vésperas da refor-
ma Trabalhista do Governo 
Temer, que destruiu todo um 
edifício de direitos dos traba-
lhadores, destruição que con-
tinua em curso agora com o 
atual governo.

Entre as linhas de continui-
dade, pode-se citar também 
a recuperação da indústria 
naval, alavancada pela Petro-
bras e o BNDES, a nacionali-
zação do petróleo da camada 
pré-sal, similar à nacionali-
zação feita por Getúlio em 
1938, e complementada pela 
criação do monopólio estatal 
do petróleo, juntamente com 
a Petrobras, em 1953.

É também continuidade 
entre Vargas e Lula os inves-
timentos de grande porte fei-
tos pelo petista no programa 
do submarino nuclear, regis-
trando que o programa nucle-
ar teve início na Era Vargas, 
projeto sabotado pelos EUA, 
cujos destacamentos milita-
res chegaram a ponto de se-
questrar turbinas que o Brasil 
comprara da Alemanha, no 
Porto de Hamburgo.

Também se pode afirmar 
que Bolsonaro é, também, um 
anti-Lula radical, pois está 
a desconstruir, por decreto, 
Universidades Públicas, que 
foram multiplicadas na ges-
tão de Lula, com mecanismos 
de acesso democrático a elas, 
pela população mais pobre.

Lula está preso por prati-

car uma política de defesa do 
patrimônio nacional, combi-
nada com políticas de distri-
buição de renda, além de uma 
política externa não submissa 
aos EUA, buscando parcerias 
com Rússia, China, Irã e a in-
tegração da América Latina.

Getúlio Vargas também 
seria preso, sob falsas acusa-
ções de promover um “Mar 
de Lama”, caso não tivesse 
derrotado o golpe da direi-
ta imperial com um tiro no 
coração, preservando todas 
as conquistas da Era Vargas. 
Com se nota, há muitas simi-
laridades entre Vargas e Lula 
e isto merece uma reflexão 
aprofundada entre petistas 
e trabalhistas. Para que não 
ocorra o mesmo que aconte-
ceu com o íntegro Luiz Car-
los Prestes, que não chegou 
a escrever ou a declarar uma 
autocrítica diante dos erros 
políticos que cometeu ao 
combater a Era Vargas.

Prestes termina seus dias 
de revolucionário honrado 
como presidente de Honra do 
PDT, um partido varguista, 
então dirigido pelo também 
varguista Leonel Brizola, 
empenhado em manter vivo 
o Fio da História. Era uma 
espécie de autocrítica por 
gestos, sem declarações e 
sem textos. Sincera e simbó-
lica, Mas que não chegou a 
reorientar seus seguidores e 
admiradores, para uma corre-
ta avaliação política sobre o 
ideário getulista.

Hoje, diante da sanha 
destrutiva declarada por Jair 
Bolsonaro, a História estaria 
a cobrar destas novas gera-
ções a capacidade de recupe-
rar o ideário de Getúlio Var-
gas e reorganizar e unificar as 
forças realmente patrióticas e 
democráticas, Em Defesa da 
Nação Ameaçada, buscando 
edificar a mesma arquitetura 
política que resultou na Re-
volução de 30.

Para realizar a Revolução 
Bolivariana, Hugo Chávez 
resgatou todo o ideário de 
Simon Bolívar. O Peronismo 
segue sendo a principal força 
viva transformadora na Ar-
gentina. O presidente Lopez 
Obrador foi eleito recuperan-
do as tradições da Revolução 
Mexicana e de seus ícones 
Zapata, Pancho Villa e Láza-
ro Cárdenas.

Aqui, sem uma unidade 
no campo popular, que se 
baseie a defesa da herança 
de Vargas, hoje em franca 
destruição, e sem uma uni-
dade entre petistas e traba-
lhistas, como sinalizou Lula 
ao homenagear Getúlio, Jan-
go e Brizola em seu Mauso-
léu, haverá grande dificulda-
de em criar uma mobilização 
pela transformação do Bra-
sil, tal como aquela iniciada 
pela Revolução de 30, cuja 
agenda volta à ordem do dia 
e se projeta como lição histó-
rica para as novas gerações.

q  Beto Almeida
Jornalista, é diretor da TV 

Comunitária de Brasília. 
Última parte do artigo 

publicado na edição de 
 final de semana.
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Reforma da Previdência deixa 
país ainda mais desigual

Em palestra no Senado que viralizou nas redes, o 
economista Eduardo Moreira desmonta o projeto de 
reforma da Previdência. Entre os argumentos, a coluna 
pinçou quatro:

– Em quase 4 mil municípios, o pagamento de bene-
fícios do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) 
ultrapassou os repasses do Fundo de Participação dos 
Municípios (FPM). Assim, mais de 70% das cidades 
brasileiras teriam sérios problemas para continuarem 
viáveis se as aposentadorias e pensões forem reduzidas. 
(curiosidade: a região mais afetada não seria o Nordeste, 
mas o bolsonarista Sul, em que quase 80% dos mu-
nicípios se enquadram nesta condição)

– A desigualdade ficará ainda mais escandalosa se a 
reforma for aprovada. O Brasil ultrapassou até mesmo os 
países dos xeiques árabes em concentração de renda. Se 
uma pessoa nasce aqui no extrato mais pobre da popu-
lação, seus herdeiros levarão nove gerações para sair da 
pobreza.

– Para aqueles que gostam de fazer comparação com 
o Chile, Eduardo Moreira trouxe dados da Bolívia. O 
país de Evo Morales reestatizou a Previdência. O resul-
tado? Cresceu mais que o Chile e liderou a alta no PIB 
na América.

– O ministro Paulo Guedes não abre mão de R$ 1 tril-
hão em dez anos para implantar o sistema de capitaliza-
ção, em que o setor financeiro assumirá o comando do 
dinheiro. Pois será o segundo trilhão, pois na próxima 
década os aposentados pagarão aos bancos R$ 1 trilhão 
em dívidas do crédito consignado.

Arrocho no ganho dos outros
O TCU determinou, na sessão da semana passada, que 

os órgãos do Executivo, Judiciário e Legislativo ade-
quem os contratos de serviços terceirizados às alterações 
ocorridas na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

O Tribunal de Contas quer arrochar os trabalhadores, 
cortando pagamentos em dobro pelo trabalho realizado 
em feriados e o adicional noturno, “a não ser que haja 
previsão em acordo, convenção coletiva ou em contrato 
individual de trabalho”.

Um técnico no TCU ganha a partir de R$ 10 mil; um 
auditor, de R$ 20 mil para cima; procuradores não gan-
ham abaixo de R$ 50 mil; o ministro que recebe menos 
levou R$ 41 mil em março (acima do teto constitucio-
nal). Mas há servidores (e não são poucos) que recebem 
mais de R$ 80 mil por mês.

Ideologia
Quanto vai custar para o Brasil (e aqui me refiro ao 

custo de manutenção, e não às perdas no comércio com 
os árabes, ou aos custos políticos) manter um escritório 
em Israel apenas para satisfazer a caprichos ideológicos?

Dinheiro no caixa
O grupo de educação Kroton apresenta como se fosse 

uma grande ação o aumento em 32% no investimento 
com a Outdoor Social, empresa que promove campanhas 
de propaganda em comunidades, remunerando morador-
es por ceder espaço para instalação de painéis outdoor 
em seus imóveis.

Com os anúncios, o Kroton viu o número de inscritos 
no vestibular da Anhanguera saltou 64% em Campinas 
na comparação com o mesmo mês do ano anterior; em 
Guarulhos, a alta foi de 49%; e em Osasco, 44%.

Liquidação
Guedes comparou estatais a filhos drogados. Esses 

não são os que vendem tudo que não lhes pertence, de 
dentro de casa? Liquidando patrimônio de décadas con-
stituído pelos pais? Entregando pro traficante a preço de 
banana? Em troca de se prejudicar e viciar? E a dívida 
só aumenta?

Rápidas
Começa nesta terça e vai até sexta a 12ª LAAD Defence 

& Security, no Riocentro, Rio de Janeiro *** O diretor 
do Instituto Carlos Chagas e chefe da Divisão de Cirurgia 
Plástica do Hospital Universitário Gaffrée e Guinle, Ri-
cardo Cavalcanti Ribeiro, fala sobre gluteoplastia durante 
o 15ª Jornada de Búzios de Cirurgia Plástica, entre 3 e 6 de 
abril *** O Shopping Grande Rio recebe neste sábado, das 
14h às 18h, a Feira de Adoção de Animais *** Nesta terça, 
os associados do Lide Futuro conhecerão mais sobre a ex-
periência de gerir restaurantes, com Marcelo Torres, funda-
dor do Grupo Best Fork Experience, a partir das 19h, no Gi-
useppe Grill (Leblon, RJ) *** A Catho tem novo diretor de 
Estratégia e Business Intelligence: Rafael Stille *** O Ibra-
con - Instituto dos Auditores Independentes do Brasil ferá 
curso “Contabilidade Avançada”, em 5 de abril, na 3ª Seção 
Regional, no Rio de Janeiro. Inscrições em ibracon.com.
br *** Nesta quarta-feira, a ESPM Rio lançará no Brasil o 
livro Gestão Contemporânea do Varejo: Uma Introdução à 
Teoria do Comércio, de autoria de Thomas Rudolph (Uni-
versidade de St. Gallen, na Suíça) e Daniel Kamlot (ESPM 
Rio). Será na sede no Centro, a partir de 17h30.

COI – PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 13.493.904/0001-48 - NIRE nº 33.3.00297758

Extrato da Ata da Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 14/03/2018, 
às 09:00h, na sede da Companhia na Avenida das Américas, nº 6.205, loja 
E, salas 208 e 302, Barra da Tijuca, CEP: 22793-080, Rio de Janeiro, Rio 
de Janeiro. Convocação dispensada, nos termos do § 4º do art. 124 da Lei  
nº 6.404/76. Compareceram as acionistas detentoras da totalidade do capital 
social subscrito da Companhia. Deliberações tomadas: (i) Em decorrência 
do fim do mandato dos Diretores da Companhia ocorrido em 04/08/2017: 
Ratificada a atuação dos Diretores cujo mandato findava em 04/08/2017 e 
se estendeu até a presente data, em consonância com o § 2º do artigo 10 do 
Estatuto e com o § 4º do artigo 150 da Lei 6.404/76, homologando os atos que 
tenham sido praticados pelos referidos membros da Diretoria no exercício do 
objeto social da Companhia e em conformidade com as disposições legais e 
estatutárias. (ii) Aprovada a reeleição, para compor a Diretoria com mandato 
de 2 (dois) anos, dos Sr. Gilberto João Ferreira da Costa, ao cargo de Diretor 
Superintendente; do Sr. Charles Souleyman Al Odeh, ao cargo de Diretor 
sem Designação Específica; e do Sr. Nelson Luiz Sperle Teich, ao cargo 
de Diretor sem Designação Específica. (iii) A composição da Diretoria com 
mandato até 14/03/2020 ficará da seguinte forma: Diretor Superintendente 
- Sr. Gilberto João Ferreira da Costa; Diretor sem Designação Específica -
Sr. Charles Souleyman Al Odeh; e Diretor sem Designação Específica - Sr.
Nelson Luiz Sperle Teich. Rio de Janeiro, 14 de março de 2018. Assinaturas: 
Gilberto João Ferreira da Costa – Presidente, Nelson Luiz Sperle Teich –
Secretário. Acionistas: ESHO – Empresa de Serviços Hospitalares S.A.;
E Coipar Participações S.A. JUCERJA nº 00003180323, em 13/04/2018.
Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

COI PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ nº 13.493.904/0001-48 - NIRE: 33.3.00297758

Extrato da Ata da Assembleia Geral Ordinária, realizada em 30/04/2018, às 
13:00h na Sede da Companhia na Avenida das Américas, nº 6.205, loja E, 
salas 208 e 302, Barra da Tijuca, CEP: 22793-080, Rio de Janeiro, Rio de 
Janeiro. Convocados os acionistas mediante edital de convocação publicado 
no DOERJ e no jornal Monitor Mercantil nas edições dos dias 19, 20 e 
24/04/2018. Compareceram os acionistas detentores da totalidade do capital 
social subscrito da Companhia. Publicação de Aviso aos Acionistas no DOERJ 
e no Jornal Monitor Mercantil nas edições dos dias 26, 27 e 28/03/2018, em 
razão do disposto do artigo 133, caput, da Lei nº 6.404/76. Deliberações 
tomadas: (i)  Aprovado o relatório da administração e as demonstrações 
financeiras da Companhia relativos ao exercício social encerrado em 
31/12/2017. (ii) Aprovada a proposta da Administração para contabilização 
do lucro líquido apurado no exercício social encerrado em 31/12/2017 
no valor de R$ 28.124.735,58, da seguinte forma: Saldo de Prejuízos 
Acumulados em 31/12/2016 (R$ 44.268.586,84); Lucro Líquido apurado no 
exercício de 2017 R$ 28.124.735,58; e Saldo de Prejuízos Acumulados em 
31/12/2017 (R$ 16.143.851,26). (iii) Aprovada a fixação do montante global 
de remuneração dos Diretores da Companhia para o exercício de 2018 em 
até R$ 50.000,00. Rio de Janeiro, 30 de abril de 2018. Assinaturas: Gilberto 
João Ferreira da Costa, Presidente; e Nelson Luiz Sperle Teich, Secretário. 
Acionistas presentes: Esho – Empresa de Serviços Hospitalares S.A. – 
CNPJ/MF 29.435.005/0001-29 e COIPAR Participações S.A. – CNPJ/MF 
22.824.327/0001-10. JUCERJA nº 3199634, em 25/05/2018. Bernardo F. S. 
Berwanger - Secretário Geral.

LITEL PARTICIPAÇÕES S.A. - Companhia Aberta
CNPJ Nº 00.743.065/0001-27 - NIRE: 33300161899

Aviso de Disponibilização de Documentos para a Assembleia Geral
Comunicamos aos Senhores Acionistas que se acham à sua disposição, na 
sede social da Companhia, situada na Rua da Assembleia, nº 10, 37º andar, 
sala 3701, Centro, na Cidade do Rio de Janeiro – RJ, e eletronicamente nas 
páginas da Comissão de Valores Mobiliários na rede mundial de computado-
res (www.cvm.gov.br), os documentos a que se refere o artigo 133 da Lei no. 
6.404, de 15 de dezembro de 1976, relativos ao Exercício Social encerrado 
em 31 de dezembro de 2018. Rio de Janeiro, 29 de março de 2019.

Renato Lopes Proença - Diretor de Relação com Investidores.

CEL PARTICIPAÇÕES S/A - CELPAR
CNPJ Nº 02.201.787/0001-85

Assembleia Geral Ordinária – Convocação. Ficam convocados os 
senhores acionistas a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, no dia 
17 de abril de 2019, em sua sede social à Rua Maria Angélica, 310 – parte 
– Jardim Botânico – Rio de Janeiro - RJ, às 11:00 horas, para deliberarem 
sobre a seguinte ordem do dia: a) Aprovação das demonstrações contábeis 
do exercício social encerrado em 31/12/2018; b) Deliberação sobre o 
resultado do exercício; e c) Assuntos gerais. Rio de Janeiro, 01 de abril de 
2019. A Administração.

Bolsonaro: ‘É direito deles reclamar’
Presidente 
anunciou 
abertura de 
escritório de 
negócios em 
Jerusalém

Ao comentar as reações 
de palestinos sobre a abertu-
ra de um escritório de negó-
cios do Brasil em Jerusalém, 
o presidente Jair Bolsonaro 
disse que “é direito deles 
reclamar”, disse. Bolsonaro 
que está em Israel para uma 
visita oficial. Após o anún-
cio, o Estado da Palestina 
chamou de volta seu embai-
xador no Brasil, Ibrahim Al-
zeben, para consultas e para 
estudar uma reação à medida 
do governo brasileiro.

A Embaixada do Brasil em 
Israel está localizada em Tel 

Aviv e há planos do gover-
no Bolsonaro de transferi-la 
para Jerusalém. De acordo 
com Bolsonaro, essa transi-
ção deve ser feita com calma 
e mantendo contato com ou-
tros países. “O que eu quero 
é que seja respeitada a auto-
nomia de Israel. Se fosse hoje 
abrir negociações com Israel, 
colocaria a embaixada em 
Jerusalém. Agora, não quero 
ofender ninguém, mas que-
remos que respeitem nossa 
autonomia”, disse.

A cidade de Jerusalém 
está no centro de confrontos 
e disputas entre palestinos e 
israelenses, pois ambos rei-
vindicam o local como sa-
grado. Para evitar o agrava-
mento da situação, os países 
consideram Tel Aviv a capital 
administrativa de Israel, onde 
ficam as representações di-
plomáticas internacionais.

Em Brasília, o presidente 
da República em exercício, 
Hamilton Mourão, disse que 
a abertura de um escritório 
do Brasil em Jerusalém não 
significa seu reconhecimen-

Golã UE rejeita  soberania de Israel 
A União Europeia rejeitou 

a decisão do presidente dos 
EUA, Donald Trump, de re-
conhecer a soberania de Isra-
el sobre as Colinas de Golã 
na Síria, disse no domingo 
a alta representante da UE 
para Assuntos Exteriores e 
Política de Segurança, Fede-
rica Mogherini. Ao falar na 
30ª cúpula da Liga Árabe re-
alizada na capital tunisiana, 
Túnis, Mogherini disse que a 
decisão dos EUA é comple-
tamente oposta às resoluções 

do Conselho de Segurança 
da ONU que consideram os 
Montes Golan um território 
sírio ocupado por Israel.

“A UE está trabalhan-
do para alcançar uma solu-
ção política para a crise de 
acordo com as resoluções 
do Conselho de Segurança 
da ONU”, disse ela, acres-
centando que uma solução 
política seria a única manei-
ra pacífica de acabar com o 
conflito na Síria e garantir os 
interesses de todas as partes.

to como capital por parte do 
Brasil. “É algo que não tem 
nada a ver com a diplomacia. 
Podemos até considerar um 
passo intermediário naquela 
decisão inicial do presidente 
de mudar a embaixada.”

Sobre a decisão do Estado 
da Palestina chamar seu em-
baixador de volta, Mourão 
também ponderou a reação 
dizendo que é um método de 
pressão diplomática e que, 
após a consulta, o embaixa-

dor deve voltar. “Uma vez 
que os países árabes, e os pa-
lestinos em particular, enten-
dam o alcance dessa decisão, 
que não muda nossa visão 
diplomática em relação à ne-
cessidade de que palestinos 
e israelenses tenham uma 
coexistência pacífica naque-
la região, como desde 1947 
o Brasil apoia, a partir do 
momento que entendam que 
isso continua, não teremos 
problemas”, disse.

Consumo de água crescerá 24% até 2030
Agricultura 
irrigada é 
responsável por 
52% de toda a 
água retirada

A cada segundo são con-
sumidos no Brasil 2 milhões 
e 83 mil litros de água. Se-
gundo estudo lançado nesta 
segunda-feira pela Agência 
Nacional de Águas (ANA), 
o consumo e o uso das águas 
no país devem crescer 24% 
até 2030, O Manual de Usos 
Consuntivos da Água no Bra-
sil traça um panorama das de-
mandas pelos recursos hídri-
cos em todos os municípios 
brasileiros entre 1931 e 2030. 
Ele se baseia no chamado 
consumo consuntivo quando 
a água retirada é consumida, 
parcial ou totalmente, no pro-
cesso a que se destina.

Segundo o estudo da ANA, 
os principais usos consuntivos 

da água no Brasil são o abaste-
cimento humano (urbano e ru-
ral), o abastecimento animal, 
a indústria de transformação, 
a mineração, a termoeletrici-
dade, a irrigação e a evapo-
ração líquida de reservatórios 
artificiais Somente a agricul-
tura irrigada é responsável por 
52% de toda a água retirada 
no país. Em seguida, vêm o 
uso para abastecimento urba-
no, com 23,8%, a indústria, 
com 9,1%, e o uso animal, em 
especial para dessedentação, 
com 8%.

Agricultura

De acordo com o levanta-
mento, o volume de uso con-
suntivo conjunto de água na 
agricultura irrigada, no abas-
tecimento urbano e na indús-
tria de transformação res-
ponde por 85% das retiradas 
de água em corpos hídricos, 
totalizando 2,083 milhões de 
litros por segundo.

O uso de águas para a 
agricultura irrigada prevale-
ce nas regiões Sul, Centro-
Oeste e Nordeste. Na Região 
Norte, prevalecem atual-

mente as retiradas de água 
para termelétricas e abas-
tecimento humano urbano. 
No Sudeste, predominam 
o abastecimento urbano e a 
maior demanda de uso na in-
dústria de transformação.

A agricultura irrigada 
também é destaque entre os 
municípios que mais con-
somem água no país, sendo 
responsável por oito das dez 
maiores vazões de retirada 
de água, ficando atrás ape-
nas de São Paulo e do Rio de 
Janeiro, primeiro e segundo 
lugares, respectivamente, 
onde o principal uso é para 
abastecimento urbano.

Juntos, os dois municípios 
têm cerca de 19 milhões de 
habitantes e retiram pouco 
mais de 101 milhões de litros 
por segundo para abasteci-
mento. Já municípios como 
Uruguaiana, Santa Vitória 
do Palmar, Alegrete, Itaqui, 
São Borja e Mostardas, no 
Rio Grande do Sul; Juazei-
ro, na Bahia; e Petrolina, em 
Pernambuco, em sua maioria 
com menos de 100 mil habi-
tantes, usam cerca de 160 mi-
lhões de litros por segundo.

Outro ponto de destaque 
analisado pela agência re-
guladora foi a evaporação 
líquida em reservatórios 
artificiais, o que inclui hi-
drelétricas e açudes. De 
acordo com o estudo, em 
2017, houve evaporação 
líquida de 669,1 mil litros 
por segundo. “Este volu-
me é aproximadamente 
35% maior que o retirado 
para abastecimento urbano 
(496,2 mil litros por segun-
do) e 6,8 vezes maior que 
o consumido por este uso 
(99,2 mil l/s). A evaporação 
líquida só é superada pelo 
retirada e pelo consumo de 
água pela irrigação (respec-
tivamente 1083,6 e 792,1 
mil l/s)”, diz a ANA.

Os estados que respon-
dem pela maior variação das 
retiradas são: Rio de Janei-
ro, com 21% da demanda 
total, Santa Catarina, com 
13%, São Paulo, com 11%, 
Pará, com 9%, Maranhão, 
com 9%, e Pernambuco, 
com(8%. Juntos, esses esta-
dos concentram 72% da de-
manda total que foi de 79,5 
m³/s em 2017.

Cai nível da confiança 
empresarial 

O Índice de Confiança 
Empresarial (ICE) do Ins-
tituto Brasileiro de Eco-
nomia (Ibre), da Fundação 
Getulio Vargas (FGV) caiu 
2,7 pontos em março, para 
94,0 pontos, o menor nível 
desde outubro de 2018. 

Com o resultado, o índice 
ficou 0,5 ponto abaixo do 
nível de março do ano pas-
sado. Na métrica de média 
móveis trimestrais, houve 

também um recuo de 0,5 
ponto em relação a feverei-
ro, após quatro altas segui-
das.

SP quer reduzir 
déficit orçamentário

O governo de São Paulo 
informou, nesta segunda-
feira, que está buscando 
medidas para reduzir o dé-
ficit orçamentário do esta-
do, atualmente estimado 
em R$ 10,5 bilhões. 

Para reduzir esse défi-
cit, o governo planeja se-

curitizar os royalties do 
petróleo, fazer operações 
do Fundo Imobiliário, con-
ceder rodovias estaduais e 
até vender ações da Com-
panhia de Saneamento Bá-
sico do Estado de São Pau-
lo (Sabesp). 

Vale: 17 barragens 
sem validade

A Vale divulgou nesta 
segunda-feira foram reno-
vadas as declarações de 80 
estruturas que tinham vali-
dade até este domingo e que 

não houve renovação para 
outras 17. 

A declaração de estabi-
lidade é emitida por uma 
empresa auditora que deve 
ser contratada pela mine-
radora. 

A confiabilidade do do-
cumento, porém, passou a 
ser questionada a partir da 
tragédia de Brumadinho 
(MG), ocorrida em 25 de 
janeiro, quando uma barra-
gem na Mina do Feijão se 
rompeu causando mais de 
200 mortes. 
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O marvado fumo – Parte 2
No artigo anterior, tratei da discussão sobre o cabi-

mento de indenização por morte de fumante, em razão 
ao tabagismo, mostrando os vários caminhos da ju-
risprudência. Há pouco tempo, o Ministério Público 
ajuizou uma ação civil pública para compensar danos 
morais de natureza coletiva, de modo que também o 
pedido se relaciona a interesses de titularidade inde-
terminada relativos à prática da suposta propaganda ir-
regular, questionando a legalidade da publicidade que 
consiste no oferecimento, por parte da fabricante de 
cigarros, nas embalagens dos produtos fumígenos por 
ela comercializados, de cartões que contêm propaganda 
institucional e que se encaixam perfeitamente sobre as 
imagens e mensagens de saúde pública e de advertência, 
cuja veiculação é obrigatória, acabando por esconder o 
texto explicativo ao consumidor.

Segundo a Anvisa: “Além de ser utilizada como recur-
so de marketing do produto, a disponibilização da etiqu-
eta traz ainda a intenção de oferecer ao consumidor um 
recurso que pode ser usado para esconder a imagem pa-
drão contendo as advertências sobre os malefícios causa-
dos pelo consumo do produto, uma vez que a mesma 
pode ser facilmente destacada da frente da embalagem, 
contendo, inclusive, orientação na frente da etiqueta para 
que seja destacada.”

O STJ esclareceu que: “A doutrina destaca que, por 
se tratar de produto nocivo à saúde, a publicidade do 
tabaco – ainda que em diversos países tenha sido ve-
dada por completo – foi restringida, com vigor, pela 
a legislação nacional (leis 9.294/96 e 10.167/2000). 
O tratamento legislativo ficou, realmente, gradati-
vamente mais rigoroso, especialmente a partir da Lei 
10.167/2000, pois, desde a vigência desse diploma leg-
islativo, um anúncio, ainda que em conformidade com 
os parâmetros da Lei 9.294/96, pode vir a ser considera-
do enganoso ou abusivo, por desrespeito ao CDC e ao 
espírito da norma constitucional.” (Benjamin, Antônio 
Herman de Vasconcelos).

 A Lei 9.294/96 impõe que as embalagens e maços de 
produtos fumígenos devem conter advertência sobre os 
malefícios do fumo, por intermédio de frases acompan-
hadas de figuras que ilustrem seus efeitos deletérios so-
bre a saúde do fumante, cláusulas essas de advertência de 
forma legível e ostensivamente destacada nos “maços, 
carteiras ou pacotes que sejam habitualmente comer-
cializados diretamente ao consumidor” e em “em 100% 
(cem por cento) de sua face posterior”, conforme deter-
minado pelo § 5º do citado artigo da mencionada lei.

Para o STJ o consumidor de cigarros deve ser qualifi-
cado como hipervulnerável, de vulnerabilidade agravada 
ou potencializada, conforme previsto no art. 39, IV, do 
CDC, em razão do manifesto desequilíbrio entre ele e o 
fornecedor na livre escolha pela adoção de um compor-
tamento de consumo. A exploração dessa hipervulnera-
bilidade configura abuso do direito e violação da boa-fé 
objetiva e do dever de lealdade, princípios regentes de 
todas as relações contratuais e, sobretudo, das relações 
consumeristas.

Em resumo: qualquer tentativa de dar publicidade 
efetivamente dos malefícios do cigarro vai possibilitar a 
condenação das fabricantes em dano moral. E fica a per-
gunta que não quer calar: e as bebidas alcoólicas? Bem, 
isso é tema para outro artigo.

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO: Srs. Acionistas: Em cumprimento das disposições legais e estatutárias, apresentamos para exame e deliberação dos 
srs. acionistas, as contas do exercício findo em 31/12/2018, constantes no Balanço Patrimonial, juntamente com as respectivas Demonstrações, documentos 
estes que atestam os atos e operações de nossa gestão administrativa e a situação Patrimonial e Financeira da Companhia. Rio de Janeiro, 02 de abril de 
2019. A Diretoria.
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2017 E 2018 (Em R$ Mil)
ATIVO 31/12/2018 31/12/2017
CIRCULANTE 12.310 11.942
Caixa e Bancos 267 90
Aplicações Financeiras 7.366 7.300
Estoques 130 160
Contas a Receber 3.398 3.352
Outras Contas 1.149 1.040
NÃO CIRCULANTE 31.263 31.137
Realizável Longo Prazo – –
Investimentos 22.009 21.235
Imobilizado 22.823 22.540
(-) Depreciação Acumulada (13.579) (12.648)
Intangíveis 10 10
TOTAL DO ATIVO 43.573 43.079
PASSIVO 31/12/2018 31/12/2017
CIRCULANTE 4.316 4.300
Fornecedores 348 219
Contas a Pagar 1.510 1.299
Salários e Encargos 721 840
Impostos/Contribuições 241 243
Outras Obrigações 1.496 1.699
NÃO CIRCULANTE – –
PATRIMONIO LÍQUIDO 39.257 38.779
Capital Social 25.840 25.840
Reservas de Lucros 13.417 12.939
TOTAL DO PASSIVO 43.573 43.079

31/12/201831/12/2017
Saldo Inicial das Disponibilidades 7.389 8.863
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais:
Resultado do Exercício 1.569 1.232
Ajustes de Exercícios Anteriores 12 1
Depreciações 930 890
Equivalência Patrimonial (2.238) (3.683)
Movimento do Contas a Receber (155) 284
Movimento do Estoque 30 (40)
Movimento Fornecedores e Contas a Pagar 341 20
Movimento Impostos Salários e Obrigações a Pagar (323) 140
Caixa Líquido Atividades Operacionais 166 (1.156)
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos:
Aquisição Imobilizado (283) (875)
Baixas do Imobilizado – 58
Propriedades para Investimento – –
Lucro Recebido de Coligada 1.465 1.587
Caixa Líquido Atividades Investimentos 1.182 770
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos:
Distribuição de juros e dividendos (1.104) (1.088)
Caixa Líquido Atividades Financiamentos (1.104) (1.088)
Saldo Final das Disponibilidades 7.633 7.389

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO PARA O EXERCÍCIO 
FINDO EM 2017 E 2018

(Em R$ Mil) 2018 2017
Receita Bruta 18.128 17.835
Impostos Incidentes (1.978) (2.002)
Receita Operacional Líquida 16.150 15.833
Custo de Vendas e Serviços (11.491) (11.566)
Lucro Bruto 4.659 4.267
Despesas Operacionais (6.946) (7.940)
De Vendas 508 426
Administrativas/Tributárias/Depreciações 6.438 7.514
Resultado de Operações Financeiras 304 664
Outras Receitas Operacionais 1.499 539
Lucro Operacional (484) (2.470)
Resultados não Operacionais 2.239 3.702
Ganhos de Capital e Investimentos 2.239 3.702
Lucro Líquido 1.755 1.232
Contribuição Social 56 –
Lucro Antes do Imposto de Renda 1.699 1.232
Provisão p/Imposto de Renda 130 –
Lucro do Exercício 1.569 1.232
Lucro da Ação por lote de 1.000 ações R$ 23,08 18,11

CHAMI EMPREENDIMENTOS S.A.
CNPJ nº 34.125.641/0001-94

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (Em R$ Mil)

1 - Demonstrações Financeiras. As Demonstrações estão de acordo com 
as disposições da Lei 6.404/76 e Legislação atual. 2 - Principais Práticas 
Contábeis: a) Os registros estão de acordo com o regime de competên-
cia; b) As mercadorias na conta de estoque estão registradas ao custo mé-
dio de aquisição. Os prazos de compras e vendas não são relevantes, não 
havendo necessidade de trazer para valor presente. c) O imobilizado e os 

Investimentos estão demonstrados ao custo original de aquisição com as 
benfeitorias; d) As depreciações estão calculadas pelo método linear, de 
acordo com os índices fiscais que no momento atende ao projeto da empresa 
e estão reconhecidas no Resultado do Exercício, as novas atualizações para 
fins societário ou para fins fiscais serão realizadas de acordo com a necessi-
dade da empresa. 3 - Capital Social:  O capital social de R$ 25.840.000,00 
totalmente subscrito e integralizado é representado por 68.000.000 de ações 
nominativas no valor de R$ 380,00 o lote de 1.000 (mil) ações, sendo as 
Ações: Ordinárias Nominativas = 40.100.000; Preferenciais Nominativas 
Classe “A” = 26.048.000; Preferenciais Nominativas Classe “B” = 1.852.000; 
Totalizando 68.000.000 de ações. Reconhecemos a exatidão e veracidade 
do presente Balanço Geral e Demonstrações Financeiras. Rio, 31/12/2018.

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2018 – Diretoria: Maria Annita da Conceição Leite Chami – Marcia Leite Chami – Sonia Leite Chami -Patricia Leite Chami.  Contador: Sergio Luiz Cotrim CRC-RJ 29932/0-3 CPF 186.922.227-04.

Capital
Social

Reserva
 Legal

Reservas
 de Lucros Totais

Saldo em 31 de Dezembro de 2016 23.800 1.019 13.815 38.634
Distribuição de Dividendos – – (1.088) (1.088)
Aumento de Capital 2.040 – (2.040) –
Ajustes Exercicios Anteriores – – 1 1
Resultado do Exercício – 62 1.170 1.232
Saldo em 31 de Dezembro de 2017 25.840 1.081 11.858 38.779
Distribuição de Dividendos – – (1.104) (1.104)
Ajustes Exercícios Anteriores – – 12 12
Resultado do Exercício – 79 1.491 1.570
Saldo em 31 de Dezembro de 2018 25.840 1.160 12.257 39.257

DEMONSTRAÇÃO MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
EM 31/12 (Em R$ Mil)

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2018

 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.

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

COI PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ nº 13.493.904/0001-48 - NIRE: 33.3.00297758

Extrato da Ata da Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 01/08/2018, 
às 08:00h na Sede da Companhia na Avenida das Américas, nº 6.205, loja 
E, salas 208 e 302, Barra da Tijuca, CEP: 22793-080, Rio de Janeiro, Rio 
de Janeiro. Compareceram os acionistas detentores da totalidade do capital 
social subscrito da Companhia, sendo dispensada a convocação prévia, de 
acordo com o parágrafo 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76. Deliberações 
tomadas: (i) Recebida e registrada a renúncia do Sr. Charles Souleyman Al 
Odeh, ao cargo de Diretor sem Designação Específica, conforme termo de 
renúncia anexo. (ii) Eleito para compor a Diretoria com mandato unificado 
até 14/03/2020, o Sr. Ricardo Hajime Yoshio Watanabe, para ocupar o cargo 
de Diretor sem Designação Específica. (iii) Fica a composição da Diretoria 
com mandato até 14/03/2020 da seguinte forma: Diretor Superintendente 
- Sr. Mauro Medeiros Borges; Diretor sem Designação Específica - Sr.
Ricardo Hajime Yoshio Watanabe, e Diretor sem Designação Específica - Sr.
Fernando Meton de Alencar Camara Vieira. Rio de Janeiro, 01 de agosto de
2018. Assinaturas: Mauro Medeiros Borges – Presidente, Bruna Lazaroff –
Secretária. Acionistas: ESHO – Empresa de Serviços Hospitalares S.A.; e
Coipar Participações S.A. JUCERJA nº 3308121, em 31/08/2018. Bernardo
F. S. Berwanger - Secretário Geral.

CATUMBI PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 29.517.139/0001-99 - NIRE 3330032758-4 

Ata de AGE em 21/03/2019. Data, Horário e Local. No dia 21/03/2019, 
às 10h, na sede social da Cia., na Av. Ataulfo de Paiva, 1.251, 9º andar, 
Leblon/RJ. Convocação e Presença. Dispensada a convocação prévia, nos 
termos do art. 124, § 4º da Lei 6.404/76, conforme alterada (“Lei das S.A.”), 
tendo em vista o comparecimento de acionista representando a totalidade 
do capital social da Sociedade, conforme assinaturas constantes no Livro 
de Registro de Presença de Acionistas da Cia.. Mesa. Presidente: Marcelo 
Hudik Furtado de Albuquerque. Secretário: André Galvão de França Britto. 
Ordem do Dia. Deliberar sobre o aumento do capital social da Cia. e a con-
sequente alteração do art. 5º de seu Estatuto Social. Deliberações tomadas 
por unanimidade. Após exame e discussão das matérias constantes da or-
dem do dia, deliberou-se, sem ressalvas e por unanimidade: (i) Aprovar o 
aumento do capital social da Cia. no montante de R$3.639.153,00, median-
te a emissão de 3.639.153 novas ações ordinárias, nominativas e sem valor 
nominal, ao preço de emissão de R$ 1,00 por ação, calculado nos termos 
do art. 170, § 1º, inciso I, da Lei das S.A., as quais foram subscritas e inte-
gralizadas por Denali Brasil Partners I F - Fundo de Investimento em Par-
ticipações Multiestratégia Investimento no Exterior, representado por sua 
administradora BRL Trust Investimentos Ltda., localizada na Rua Iguatemi, 
151, 19º andar, Itaim Bibi/SP, CNPJ/MF nº 23.025.053/0001-62, nos termos 
do boletim de subscrição constante do Anexo I à presente ata, passando, 
assim, o capital social da Cia. de R$45.747.492,00 para R$49.386.645,00, 
dividido em 49.386.645 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. 
Em decorrência da deliberação acima, o caput do art. 5° do Estatuto Social 
da Cia. passa a vigorar com a seguinte redação: “Art. 5º. O capital social da 
Cia., totalmente subscrito e integralizado, é de R$49.386.645,00, represen-
tado por 49.386.645 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal”. 
Encerramento: Nada mais havendo a tratar, e como nenhum dos presentes 
quis fazer uso da palavra, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a 
presente ata na forma de sumário. Reabertos os trabalhos, esta ata foi lida 
e aprovada, tendo sido assinada por todos os presentes. RJ, 21/03/2019. 
Mesa: Marcelo Hudik Furtado de Albuquerque - Presidente; André Gal-
vão de França Britto - Secretário. Denali Brasil Partners I F - Fundo 
de Investimento em Participações Multiestratégia Investimento no 
Exterior, p. BRL Trust Investimentos Ltda. Jucerja em 01/04/19 sob o nº 
3565801. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

EDITAL DE
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS 
BANCÁRIOS E FINANCIÁRIOS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, 
com CNPJ sob o nº 33.094.269/0001-33, situado na Av. Presidente 
Vargas 502/ 16º, 17º, 20º, 21º e 22º, andares Centro, Rio de Janeiro, por 
sua Presidenta abaixo assinado, nos termos de seu  Estatuto,  CONVOCA 
todos  os empregados que prestam serviços no conglomerado do Banco 
Itaú S/A, socios ou não sócios  na base territorial deste sindicato, para 
se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária que se realizará no 
dia 03 de abril de 2019 , às 18h00hs em primeira convocação e às 
18h30 em segunda e última convocação, no seu auditorio  localizado 
no 21º andar do endereço acima,  para discutirem e deliberarem sobre a 
seguinte ordem do dia: 1- Ratificação do Termo de Compromisso para 
a Concessão de Bolsas Auxilio Educação para o exercício 2019 e 
2020, celebrado com o Conglomerado do Banco Itau S/A.

Rio de Janeiro, 2 de abril de 2019.
ADRIANA DA SILVA NALESSO

Presidenta 

AUSTRAL RESSEGURADORA S.A.
CNPJ/MF Nº 11.536.561/0001-26 - NIRE 33.3.0029245-4

ATA DE RCA. 1. Data, Hora e Local: Aos 14/03/2017, às 10h, na sede na Av. 
Bartolomeu Mitre, 336, Parte, Leblon, RJ/RJ, CEP 22.431-002. 2. Convocação 
e Presença: Dispensadas as formalidades para convocação, tendo em vista 
a presença da totalidade dos membros em exercício do Conselho de Admin-
istração, conforme o disposto no artigo 21 do Estatuto Social da Companhia. 
3. Composição da Mesa: Sr. Bruno Augusto Sacchi Zaremba – Presidente;
e Sr. Bernardo de Gonçalves Campos – Secretário. 4. Ordem do Dia: Delib-
erar sobre a criação de filial da Companhia na cidade de São Paulo, Estado
de São Paulo. 5. Deliberações: Os membros do Conselho de Administração,
por unanimidade de votos, sem quaisquer restrições, aprovaram a abertura da
filial da Cidade de São Paulo, SP, na Alameda Santos, 787, 5º andar, conj. 52,
Edifício Platinum, Jardim Paulista, CEP 01.419-001. 6. Encerramento: Nada
mais havendo a ser tratado, foi encerrada a Reunião, da qual se lavrou a pre-
sente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos. Mesa: Sr. Bruno 
Augusto Sacchi Zaremba – Presidente e Sr. Bernardo de Gonçalves Campos – 
Secretário. Conselheiros presentes: Gilberto Sayão da Silva, Alessandro Mon-
teiro Morgado Horta e Bruno Augusto Sacchi Zaremba. RJ, 14/03/2017. Jucerja
reg. nº 3031750 em 24/04/2017. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

Vendas de material de construção 
cresceram 2% no mês de março

As lojas de material de 
construção registraram um 
aumento de 2% em suas ven-
das em março em relação a 
Fevereiro. As informações 
são do tracking mensal da 
Associação Nacional de Co-
merciantes de Material de 
Construção (Anamaco) que 
também mostrou que os va-
rejistas estão otimistas com 
as ações do novo governo: 
70% dos entrevistados acre-
ditam que as vendas devem 
aumentar em Abril

Na comparação com o 
mesmo mês do ano passado, 
porém, os números apresen-
tam queda de 9%. Uma das 
razões para este percentual 
desfavorável foi o Carnaval, 
que em 2019 foi no mês de 
março. O excesso de chuvas 
no período também prejudi-
cou o desempenho das ven-
das.

“Se, por um lado, as chu-
vas atrapalharam as obras 
em andamento, fazendo com 
que os clientes adiassem as 
reformas, por outro elas sem-
pre trazem uma necessidade 
de manutenção e reparos, 
que acaba movimentando o 
nosso setor nos meses futu-
ros”, explica Cláudio Conz, 

presidente da Anamaco.
No comparativo com o 

mesmo trimestre de 2018, o 
setor teve desempenho está-
vel, já nos últimos 12 meses 
há crescimento de 4%.

O tracking Anamaco ou-
viu 530 lojistas de todo o 
Brasil que comercializam 
itens básicos (como cal, ci-
mento, areia), material elé-
trico e hidráulico. pintura, 
revestimento cerâmico, entre 
outros.

A Região Norte foi a que 
mais cresceu (8%), seguida 
pelo Centro-Oeste, que apre-
sentou crescimento de 7%. 
Já as demais tiveram cresci-
mento de 2%.

Questionados se preten-
dem contratar funcionários 
já em Abril, 19% dos lojistas 
responderam que sim. Para 
48% dos entrevistados, 2019 
será um ano de crescimento, 
tanto é que pretendem inves-
tir em seus negócios nos pró-
ximos 12 meses.

O setor vai bem quando a 
economia vai bem. No ano 
passado, nosso faturamento 
foi recorde: 122 bilhões de 
reais. A tendência é continu-
ar crescendo agora, afirma 
Conz. A entidade prevê cres-

cimento de 8,5% em 2019, 
comparando com 2018.

Custo sobe 0,16%

O Custo Unitário Bási-
co (CUB) da indústria da 
construção do Estado de 
São Paulo registrou alta de 
0,16% em março, na com-
paração com o mês anterior. 
O dado é do SindusCon-SP 
(Sindicato da Indústria da 
Construção Civil do Esta-
do de São Paulo) e da FGV 
(Fundação Getulio Vargas). 
O CUB é o índice oficial que 
reflete a variação dos custos 
das construtoras, utilizado 
na atualização financeira dos 
contratos de obras.

Em março, os custos mé-
dios das construtoras com 
materiais de construção su-
biram 0,45%, enquanto os 
custos com mão de obra e 
os custos administrativos 
(estes, representados pelos 
salários dos engenheiros), 
assim como no mês anterior, 
não sofreram variação.

Nos três primeiros meses 
do ano, a variação acumu-
lada do CUB atingiu 0,99% 
e em 12 meses, 3,60%. O 
CUB representativo da cons-

trução paulista (R8-N) ficou 
em R$ 1.386,15 por metro 
quadrado em março.

Nas obras incluídas na 
desoneração da folha de pa-
gamentos, a alta do CUB foi 
de 0,18% em março, compa-
rado a fevereiro. No primeiro 
trimestre, acumulou alta de 
1,07%. Em 12 meses, a ele-
vação foi de 3,78%. O custo 
médio da construção pau-
lista no mês subiu para R$ 
1.286,71 por metro quadrado.

Em março, os custos com 
os materiais se elevaram em 
0,45%, enquanto os custos 
com a mão de obra e os ad-
ministrativos permaneceram 
estáveis como no último le-
vantamento mensal.

Em março, os custos de 
três dos 27 materiais de cons-
trução pesquisados regis-
traram elevação superior ao 
IGP-M (1,26%): areia média 
lavada (8,67%), brita (2,38%) 
e vidro liso transparente 4mm 
com massa (1,56%)

Em doze meses, os ma-
teriais que mais subiram 
acima do IGP-M (8,27%) 
foram o aço CA-50 Ø 10 
mm (13,58%), a areia média 
lavada (13,02%), e o saco de 
50 kg de cimento (9,54%).
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Enaserv debate setor de 
serviços no comércio exterior

“Comércio Exterior de Serviços, o Mercado de Todos” 
será o tema da 10ª edição do Encontro Nacional do Co-
mércio Exterior de Serviços – Enaserv 2019. Promovido 
pela Associação de Comércio Exterior do Brasil (AEB), o 
encontro, que acontece dia 16 de abril, em São Paulo, reu-
nirá um time de especialistas do setor privado e governo 
para discutir as principais questões que envolvem o setor. 
As inscrições, que são gratuitas, já estão abertas e podem 
ser feitas no site www.enaserv.com.br/2019.

Em todas as economias mundiais, Serviços é o princi-
pal setor responsável pela atração de novos investimentos 
produtivos. No Brasil, o setor representa cerca de 73% do 
Produto Interno Bruto (PIB) e 70% do emprego formal. No 
entanto, em 2017, segundo dados do MDIC, as exportações 
deste segmento representaram apenas 13,4% do total ex-
portado pelo Brasil, uma queda em relação a 2016, quando 
o setor representou 15% do comércio internacional.

Segundo o presidente da Associação de Comércio Ex-
terior do Brasil (AEB), José Augusto de Castro, a política 
de comércio exterior do novo governo tem gerado expec-
tativa positiva, principalmente em relação às exportações 
de serviços. “Por isso a ideia do encontro é discutir ações e 
debater alternativas destinadas a ampliar a competitividade 
do comércio internacional de serviços, campo que deve es-
tar inserido na agenda do governo e do setor privado para 
resgatar a produtividade, em razão dos ganhos tecnológicos 
que este comércio pode proporcionar, afirma Castro.

A expectativa é de um público de cerca de 400 participan-
tes, entre empresários, executivos, autoridades do governo, 
dirigentes de entidades, consultores e especialistas, correto-
res e operadores, profissionais de bancos e seguradoras, re-
presentantes diplomáticos e comerciais, entre outros.

Agrishow movimentará agronegócio
O bom momento vivido pelo agronegócio brasileiro 

deve continuar em 2019. De acordo com o levantamen-
to da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), 
o Brasil pode obter a segunda maior safra de grãos da 
história. A estimativa para a safra 2018/2019 é alcançar 
233,29 milhões de toneladas, o que significa um aumento 
de 2,5% ante o período anterior 2017/2018. A manutenção 
da produção agrícola ressalta o protagonismo e a lider-
ança do segmento tanto na economia nacional como na 
oferta de alimentos de alta qualidade para todo o mundo.

Para contribuir com esse cenário, a Agrishow 2019 – 26ª Fei-
ra Internacional de Tecnologia Agrícola em Ação. Programada 
para os dias 29 de abril e 3 de maio, em Ribeirão Preto tem o 
objetivo de reunir, em um único local, os mais importantes lan-
çamentos em máquinas, equipamentos, implementos, produtos, 
serviços e tecnologias; discutir os temas mais relevantes para o 
setor; demonstrar as inovações agrícolas e soluções sustentáveis 
e integradas para ajudar os pequenos, médios e grandes produ-
tores rurais, agricultores familiares e pecuaristas a melhorar o 
desempenho de suas atividades, seja na plantação e colheita de 
diversas culturas ou nas pastagens, com ganhos reais de produ-
tividade, eficiência e economia de recursos naturais e insumos, 
redução de custos e elevação da rentabilidade.

Texbrasil busca negócios no México
Um grupo com representantes das empresas brasilei-

ras Döhler, Scavone, Ober, Suominen e Fibertex está no 
México para roadshow organizado pela equipe do Texbra-
sil (Programa de Internacionalização da Indústria Têxtil 
e de Moda Brasileira) — realizado por meio de parce-
ria entre a Apex-Brasil (Agência Brasileira de Promoção 
de Exportações e Investimentos) e a Abit (Associação 
Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção).

A missão comercial é voltada para empresas do seg-
mento de tecidos técnicos e nãotecidos e tem como obje-
tivo prospectar clientes. Seu maior diferencial é o mod-
elo de reuniões individualizadas. Para esta edição, cada 
empresa tem agendada uma média de 10 encontros com 
parceiros. Entre os quatro dias de duração do roadshow, o 
grupo de empresários participa de encontros em empresas 
nas cidades de León, Aguascalientes, Guadalajara, Pueb-
la, Monterrey e Cidade do México.

Apex organiza missão à Colômbia
A Apex-Brasil organizará, entre os dias 20 e 24 de maio 

e 201, em Bogotá (Colômbia), uma Missão de Interna-
cionalização de Empresas. A ação é voltada às empresas 
que buscam ter operação própria ou desejam abrir um 
escritório comercial, centro de distribuição, contrato de 
parceria e assistência pós-venda no país vizinho.

A ação terá foco nos setores tecnologia, máquinas, 
equipamentos e implementos agrícolas. A agenda in-
clui uma série de atividades, tais como: seminário com 
informações atualizadas sobre o ambiente de negócios 
colombiano e acordos internacionais vigentes; encon-
tros de negócios com foco na expansão internacional; 
palestras com especialistas setoriais; reuniões com presta-
dores de serviços; e visitas técnicas a empresas instala-
das. Os interessados podem se inscrever para participar 
do processo seletivo até o dia 12/4. O valor a ser investido 
por empresa é de R$ 500. Não estão incluídas despesas de 
viagem, traslados e alimentação. Mais informações: apex-
brasil@apexbrasil.com.br

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

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.

COI – PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 13.493.904/0001-48 - NIRE nº 33.3.00297758

Extrato da Ata de Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 02/07/2018, 
na Sede da Companhia na Avenida das Américas, nº 6.205, salas 208 e 302, 
loja E, Barra da Tijuca, CEP 22.793-080. Compareceram os acionistas deten-
tores da totalidade do capital social subscrito da Companhia, sendo dispen-
sada a convocação prévia, de acordo com o parágrafo 4º do artigo 124 da Lei 
nº 6.404/76. Deliberações tomadas: (i) Aprovado o desdobramento da totali-
dade das ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal de emissão da 
CMS, nos termos do art. 12 da Lei nº 6.404/76. (ii) Aprovada a renúncia ao di-
reito de preferência da Companhia previsto no art. 253, I, da Lei nº 6.404/76, 
na transferência de 1 (uma) ação da CMS para ESHO – Empresa de Servi-
ços Hospitalares S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 29.435.005/000129; e 
(iii) Aprovada a transformação da CMS de sociedade anônima fechada em
sociedade limitada, nos termos do art. 220 e 222 da Lei nº 6.404/76 e nos
termos da Cláusula 3.5, item (xii) do Acordo de Acionistas da Companhia. Rio 
de Janeiro, 02 de Julho de 2018. Assinaturas: Mauro Medeiros Borges – Pre-
sidente, Charles Souleyman Al Odeh – Secretário. Acionistas: ESHO – Em-
presa de Serviços Hospitalares S.A.; e Coipar Participações S.A. JUCERJA 
nº 3246695, em 20/08/2018. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

COI PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ nº 13.493.904/0001-48 - NIRE: 33.3.00297758

Extrato da Ata da Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 21/05/2018, 
às 08:00h na Sede da Companhia na Avenida das Américas, nº 6.205, loja 
E, salas 208 e 302, Barra da Tijuca, CEP: 22793-080, Rio de Janeiro, Rio 
de Janeiro. Compareceram os acionistas detentores da totalidade do capital 
social subscrito da Companhia, sendo dispensada a convocação prévia, de 
acordo com o parágrafo 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76. Deliberações 
tomadas: (i) Recebidas e registradas a renúncia dos Srs. Gilberto João 
Ferreira da Costa, ao cargo de Diretor Superintendente, e do Sr. Nelson Luiz 
Sperle Teich, ao cargo de Diretor sem Designação Específica. (ii) Eleitos, 
para compor a Diretoria com mandato unificado até 14/03/2020, os Srs. 
Mauro Medeiros Borges para ocupar o cargo de Diretor Superintendente, 
e Fernando Meton de Alencar Câmara Vieira, para ocupar o cargo de 
Diretor sem Designação Específica. (iii) Fica a composição da Diretoria com 
mandato até 14/03/2020 da seguinte forma: Diretor Superintendente - Sr. 
Mauro Medeiros Borges, Diretor sem Designação Específica - Sr. Charles 
Souleyman Al Odeh, e Diretor sem Designação Específica - Sr. Fernando 
Meton de Alencar Camara Vieira. Rio de Janeiro, 21 de maio de 2018. Charles 
Souleyman Al Odeh – Presidente, Bruna Lazaroff – Secretária. Acionistas: 
ESHO – Empresa de Serviços Hospitalares S.A.; E Coipar Participações 
S.A. JUCERJA nº 3225518, em 11/07/2018. Bernardo F. S. Berwanger - 
Secretário Geral.

SAMOC S/A
SOCIEDADE ASSISTENCIAL MÉDICA E ODONTO CIRÚRGICA

CNPJ Nº 33721226/0001-30 - NIRE: 33300135740
Edital de Convocação: Ficam os Srs. Acionistas convocados para 
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária - AGO/AGE, a ser 
realizada no dia 22/04/2019 às 14:00h em 1ª Convocação deverá conter 
quórum mínimo de 2/3 do capital votante na Rua Silvio Romero, nº 44, 5º 
Andar, Santa Teresa - Rio de Janeiro - em cumprimento ao art. 132 da 
Lei nº 6404/76 alterada pela Lei nº 10.303/2001, para deliberarem sobre 
as seguintes Ordens do Dia: a) Prestação e Aprovação das contas do 
exercício 2018; b) Eleição da diretoria para o exercício 2019/2021 e fixação 
de pró-labore. Informamos a todos que o balanço dos exercícios de 2018 
foi publicado no DOE de 28/03/2019 e no Monitor Mercantil de 29/03/2019 - 
estando as informações à disposição dos acionistas também no setor 
contábil - Rua Silvio Romero nº 29 - Santa Teresa - das 10:00 às 17:00 
- José Roberto Scaf - Diretor Administrador.

Confiança dos empresários cai 2,7 
pontos de fevereiro para março

O Índice de Confiança 
Empresarial (ICE), medi-
do pela Fundação Getulio 
Vargas (FGV), caiu 2,7 
pontos de fevereiro para 
março deste ano. Com a 
queda, o indicador chegou 
a 94 pontos, em uma escala 
de zero a 200, o menor ní-
vel desde outubro de 2018. 
O índice ficou 0,5 ponto 

abaixo de março do ano 
passado.

O ICE é calculado com 
base em entrevistas feitas 
com empresários dos seto-
res da indústria, de servi-
ços, do comércio e da cons-
trução.

O Índice de Situação Atu-
al, que mede a confiança dos 
empresários no presente, 

caiu 1,5 ponto em março, 
para 89,9 pontos, voltando 
ao nível de novembro de 
2018. Já o Índice de Expec-
tativas, que mede a confian-
ça no futuro, caiu 2,9 pontos 
e fechou o trimestre em 98,1, 
o menor nível desde outubro 
do ano passado.

Todos os setores tiveram 
queda da confiança de feve-

reiro para março: indústria 
(-1,8 ponto), serviços (-3,5 
pontos), comércio (-3,2 pon-
tos) e construção (-2,5 pon-
tos). Em março, a confiança 
avançou somente em 22% 
dos 49 segmentos que inte-
gram o ICE. No mês passa-
do, a disseminação de alta 
havia alcançado 41% dos 
segmentos.

Investimento feito por brasileiros  
em imóveis no exterior cresce 240%

De acordo com a pesquisa 
Capitais Brasileiros no Ex-
terior (CBE), organizada e 
divulgada pelo Banco Cen-
tral, entre os anos de 2007 
e 2017, o investimento feito 
por brasileiros em imóveis 
no exterior saltou 240%, sal-
tando de US$ 1,8 bilhão para 
US$ 6,3 bilhões em apenas 
dez anos.

Segundo o estudo, desse 
total de investimento, 33% 
- o equivalente a US$ 2,1 bi-
lhões – foram realizados nos 
Estados Unidos, que ainda é 
o país mais procurado para 
fazer esse tipo de aporte, 
com destaque para a cidade 
de Orlando, indicada por vá-
rias pesquisas como a núme-
ro um dos Estados Unidos 
para se investir no mercado 
imobiliário. Em 2017, o pre-
ço das casas na cidade saltou 
9%. A expansão estimada 

para os próximos três anos é 
de 35%.

Com um olhar mais local, 
a Orlando Regional Realtor 
Association (Orra, a Asso-
ciação de Corretores Regio-
nal de Orlando) mostrou que, 
na comparação entre 2018 
e 2017, a média de cresci-
mento dos imóveis na cida-
de foi de 5,7%, com o valor 
saindo de US$ 220 mil para 
US$ 232,5 mil. “Os motivos 
que levam os brasileiros a 
investir em casas no estado 
da Flórida, principalmente 
na cidade de Orlando, são 
muito simples: a valorização 
do imóvel e a possibilidade 
de locação, que também está 
em ascensão, tanto para bra-
sileiros quanto para pessoas 
de outras nacionalidades que 
visitam a cidade”, explica o 
fundador e CEO da assesso-
ria imobiliária internacional 

InvestorSInc, Leandro Teles.
De acordo com Teles, se 

for feito um comparativo 
mais longo, é possível en-
tender como os investidores 
se beneficiaram com o apor-
te em imóveis, sobretudo em 
Orlando. “O preço médio de 
um imóvel na cidade cresce 
há 91 meses consecutivos, 
de acordo com a Orra. Em 
média, um investimento fei-
to em julho de 2011 teria se 
valorizado 96% em 2019”, 
ilustra Teles, citando que, 
no Brasil, nos últimos cinco 
anos, o ganho foi de 35%.

Locação temporária

De janeiro a setembro de 
2018, 95,8 milhões de pes-
soas visitaram a Flórida, um 
aumento de 6,7% em relação 
ao mesmo período de 2017, 
quando o total de visitantes 

atingiu 118,8 milhões. So-
mente no terceiro trimes-
tre, 3,2 milhões de turistas 
estrangeiros (incluindo os 
canadenses) estiveram no 
estado americano. Segundo 
o Visit Orlando, a cidade iso-
ladamente teve 72 milhões 
de visitantes em 2017.

Ou seja, o número de pes-
soas em trânsito ou com pas-
sagens rápidas por Orlando é 
uma ótima maneira de renta-
bilizar os imóveis. “Grande 
parte dessas pessoas procura 
uma estadia mais barata e que 
ofereça mais conforto e qua-
lidade do que um quarto de 
hotel. Assim, os donos de ca-
sas de férias aproveitam esse 
contexto para viabilizar o seu 
imóvel na Disney”, completa 
Teles, citando que as hospe-
dagens, devido à proximida-
de com a Disney, se mantêm 
em alta durante todo o ano.
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to. Ao mensurar o valor justo de um ativo ou um passivo, a Companhia usa dados ob-
serváveis de mercado, tanto quanto possível. Os valores justos são classificados em 
diferentes níveis em uma hierarquia baseada nas informações (inputs) utilizadas nas 
técnicas de avaliação da seguinte forma. Nível 1: preços cotados (não ajustados) em 
mercados ativos para ativos e passivos e idênticos. Nível 2: inputs, exceto os preços 
cotados incluídos no Nível 1, que são observáveis para o ativo ou passivo, diretamente 
(preços) ou indiretamente (derivado de preços). Nível 3: inputs, para o ativo ou passivo, 
que não são baseados em dados observáveis de mercado (inputs não observáveis). 
A Companhia reconhece as transferências entre níveis da hierarquia do valor justo no 
final do período das demonstrações financeiras em que ocorreram as mudanças. A 
tabela abaixo apresenta os valores justos dos ativos e passivos financeiros mensura-
dos ao valor justo e seus níveis na hierarquia de valor justo. 31 de dezembro de 2018
Ativos financeiros a valor justo Nível 1 Nível 2 Nível 3 Total
Aplicações financeiras (Nota 5) - 465 - 465
31 de dezembro de 2017
Ativos financeiros a valor justo Nível 1 Nível 2 Nível 3 Total
Aplicações financeiras (Nota 5) - 742 - 742
Durante os exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017, não houve transfe-
rência entre os níveis de hierarquia de valor justo. 16. Imposto de renda e contribui-
ção social. Segue tabela abaixo com o detalhamento de cálculo do imposto de renda 
e da contribuição social para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017:

2018 2017
Lucro Antes dos Impostos 498 421
IRPJ Aliquota 15% (75) (63)
IRPJ Aliquota 10% 26 (18)
CSLL Aliquota de 9% (45) (38)
Impostos Totais Antes das Adições e Exclusões (145) (119)
Efeito s/Adições e Exclusões de Despesas Temporariamente Indedutíveis (21) 26
Imposto Efetivo Calculado (166) (93)

17. Contingências. A Companhia não tem conhecimento de ser parte envol-
vida em quaisquer processos, sejam de natureza trabalhista ou cível, que de-
vessem estar registrados ou divulgados nas demonstrações financeiras para
os exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017. A Companhia não
tem conhecimento de quaisquer processos que devessem estar registrados ou
divulgados nos patrimônios fiduciários dos CRI. Até o momento a Companhia
avalia que não é necessário o reconhecimento de provisão para contingên-
cias, pois a previsão de recuperação dos créditos é grande de acordo com os
controles utilizados. 18. Outras informações. Para o exercício findo em 31
de dezembro de 2018 e 2017, não houve deliberação sobre a remuneração
dos administradores (Conselho e Diretoria) e também não houve remuneração
dos administradores da Companhia. 19. Demonstrações financeiras fiduciá-
rias - Informações Complementares Acerca da Emissão de Certificados
de Recebíveis Imobiliários - CRI. Com a publicação da Instrução CVM nº 600,
datada de 1° de agosto de 2018, foram instituídas novas disposições envolven-
do Certificados de Recebíveis do Agronegócio e alterados determinados dis-
positivos contidos em outras instruções normativas publicadas pela Comissão
de Valores Mobiliários. Nesse contexto, destacamos o artigo 34 dessa ICVM
nº 600 que acrescentou à Instrução CVM nº 480, de 7 de dezembro de 2009, o
artigo 25-A que, por sua vez, passou a requerer o tratamento, em se tratando
de companhia securitizadora, de cada patrimônio separado como entidade que
reporta informação para fins de elaboração de demonstrações financeiras indi-
viduais, desde que a companhia securitizadora não tenha que consolidá-lo em
suas demonstrações conforme as regras financeiras aplicáveis à sociedades
anônimas. Em atendimento a essa disposição, a partir desse exercício findo
em 31 de dezembro de 2018, a Companhia deixará de fazer constar nas suas
notas explicativas, as demonstrações financeiras vinculadas aos patrimônios
separados por ela instituídos, passando a disponibilizá-las em sua página na
rede mundial de computadores, em até 3 meses após o encerramento do exer-
cício social, o qual foi estabelecido como sendo 31 de dezembro, para todos

os patrimônios separados ativos. Os recebíveis vinculados ao regime fiduciá-
rio constituem o lastro de CRIs e CRAs emitidos nesse regime. Pela fidúcia, 
tais créditos ficam excluídos do patrimônio comum da Companhia, passando a 
constituir direitos patrimoniais separados, com o propósito específico e exclu-
sivo de responder pela realização dos direitos dos investidores, exceto os com 
regime fiduciário com coobrigação. A Companhia é responsável pela gestão de 
22 patrimônios separados, totalizando ativos totais da ordem de R$399.264, 
que são lastro para R$385.260 em Certificados de Recebíveis Imobiliários. 20. 
Eventos subsequentes. Em 1º de março de 2019, a Polo Securitizadora emitiu 
a 64ª série da 1ª emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários referente a 
securitização de créditos oriundos de CCI, sendo a Oliveira Trust Distribuidora 
de Títulos e Valores Mobiliários S.A. o agente fiduciário da operação. A SLW 
Corretora de Valores e Câmbio Ltda. foi o coordenador líder da oferta pública. 
Em 5 de fevereiro de 2019, a Companhia publicou Fato Relevante ao mercado 
em relação aos certificados de recebíveis imobiliários da 5ª, 31ª, 32ª, 33ª, 34ª, 
35ª, 36ª, 37ª, 38ª, 39ª, 44ª, 45ª, 46ª, 47ª, 48ª, 49ª, 50ª, 51ª, 52ª e 55ª Séries da 
1ª emissão da Companhia (“CRIs”). Na qualidade de cessionária e titular de 
créditos imobiliários cedidos pela Gafisa S.A., a Companhia informou que a 
Gafisa, em descumprimento das suas obrigações de gestão e cobrança dos 
créditos previstas nos contratos de cessão firmados entre as partes, passou, a 
partir de janeiro de 2019, a emitir boletos de cobrança com seus próprios dados 
bancários e passou a receber indevidamente pelos créditos de compradores de 
imóveis de titularidade da Companhia. Em 8 de fevereiro de 2019, em novo Fato 
Relevante, a Companhia informou ao mercado que a 33ª Vara Cível do Foro 
Central de São Paulo concedeu liminar favorável à Companhia e, que, portan-
to, aguardava a normalização da situação. Foram realizadas assembleias nos 
CRIs para substituição da Gafisa pela Interservicer Serviços Imobiliário Ltda.  

Carlos Eduardo Parente de Oliveira Alves - Diretor-Presidente
Sérgio Ferraz dos Santos - CRC-SP179881/O-5-RJ

Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Financeiras: Aos Diretores e Acionistas da Polo Capital 
Securitizadora S.A. Rio de Janeiro - RJ. Opinião. Examinamos as demonstrações financeiras da Polo Capital Securitiza-
dora S.A. (“Companhia”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2018 e as respectivas demons-
trações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício 
findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. 
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos rele-
vantes, a posição patrimonial e financeira da Polo Capital Securitizadora S.A. em 31 de dezembro de 2018, o desempenho 
de suas operações e os seus respectivos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas con-
tábeis adotadas no Brasil. Base para opinião. Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e interna-
cionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitu-
lada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação à 
Companhia, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas 
normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades 
éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para funda-
mentar nossa opinião. Principais assuntos de auditoria. Principais assuntos de auditoria são aqueles que, em nosso jul-
gamento profissional, foram os mais significativos em nossa auditoria do exercício corrente. Esses assuntos foram tratados 
no contexto de nossa auditoria das demonstrações financeiras como um todo e na formação de nossa opinião sobre essas 
demonstrações financeiras e, portanto, não expressamos uma opinião separada sobre esses assuntos. Para o assunto 
abaixo, a descrição de como nossa auditoria tratou o assunto, incluindo quaisquer comentários sobre os resultados de nos-
sos procedimentos, é apresentado no contexto das demonstrações financeiras tomadas em conjunto. Nós cumprimos as 
responsabilidades descritas na seção intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financei-
ras”, incluindo aquelas em relação a esse principal assunto de auditoria. Dessa forma, nossa auditoria incluiu a condução de 
procedimentos planejados para responder a nossa avaliação de riscos de distorções significativas nas demonstrações finan-
ceiras. Os resultados de nossos procedimentos, incluindo aqueles executados para tratar o assunto abaixo, fornecem a base 
para nossa opinião de auditoria sobre as demonstrações financeiras da Companhia. Aquisição e securitização de créditos 
imobiliários e emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários – CRI’s. A Companhia tem por objeto principal a aquisição 
e securitização de créditos imobiliários, bem como a emissão e colocação no mercado financeiro de Certificados de Rece-
bíveis Imobiliários – CRI’s. A emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários – CRI’s está lastreada em créditos imobi-
liários de contratos de locações celebrados com diversos locatários. O risco mais significativo é o descasamento dos fluxos 
de caixa e a valorização do lastro dos recebíveis, com isso, ocasionando o reconhecimento da receita de juros fora do perío-
do de competência. Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras e o relatório do auditor. A 
administração da Companhia é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório da Administração. 
Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras não abrange o Relatório da Administração e não expressamos qualquer 
forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras, nossa 
responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, 
inconsistente com as demonstrações financeiras ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, apa-
renta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no 
Relatório da Administração somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito. Responsa-
bilidades da administração e da governança pelas demonstrações financeiras. A administração é responsável pela 
elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações finan-
ceiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações 
financeiras, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, 
quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração 
das demonstrações financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, 
ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da 
Companhia são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras. 
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras. Nossos objetivos são obter segurança 

razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independente-
mente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto 
nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais 
de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude 
ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspec-
tiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras. Como 
nossa auditoria conduziu esse assunto: Nossos procedimentos de auditoria, foram entre outros: (i) avaliação da adequação 
dos controles internos implementados pela administração para controle do fluxo de emissão de CRI e de seus recebíveis 
(“CCI”), que consistiu em entrevistas com a administração e responsáveis pelos controles operacionais existentes e validação 
dos processos; (ii) exame da totalidade dos termos de securitização emitidos no exercício; (iii) recálculo do valor presente e 
juros das operações; (iv) exame, por meio de amostragem,dos recebimentos financeiros das cessões e repasses aos deten-
tores dos CRI; e (v) teste de aderência entre as informações originadas e as informações contábeis registradas e divulgadas. 
Com base na abordagem de nossa auditoria e nos procedimentos efetuados, entendemos que os critérios e premissas 
adotados pela Companhia para reconhecimento dos CRI e CCI foram adequados no contexto das demonstrações contábeis 
tomadas em conjunto. Outros assuntos. Auditoria dos valores correspondentes. As demonstrações financeiras da Compa-
nhia para o exercício findo em 31 de dezembro de 2017 foram examinadas por outros auditores independentes que emitiram 
relatório em 29 de março de 2018, com opinião sem modificação sobre essas demonstrações financeiras. Demonstrações 
do valor adicionado. A demonstração do valor adicionado (DVA) referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018, 
elaborada sob a responsabilidade da Administração da Companhia, foi submetida a procedimentos de auditoria executados 
em conjunto com a auditoria das demonstrações financeiras da Companhia. Para a formação de nossa opinião, avaliamos 
se essa demonstração está conciliada com as demonstrações financeiras e registros contábeis, conforme aplicável, e se a 
sua forma e conteúdo estão de acordo com os critérios definidos no Pronunciamento Técnico CPC 09 - Demonstração do 
Valor Adicionado. Em nossa opinião, essa demonstração do valor adicionado foi adequadamente elaborada, em todos os 
aspectos relevantes, segundo os critérios definidos nesse Pronunciamento Técnico e são consistentes em relação às de-
monstrações financeiras tomadas em conjunto. Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e 
internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além 
disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se 
causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como 
obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distor-
ção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os 
controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos con-
troles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, 
não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia. • Avaliamos a adequa-
ção das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela ad-
ministração. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, 
com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam 
levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que 
existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas 
demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclu-
sões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições 
futuras podem levar a Companhia a não mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a 
estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras repre-
sentam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. 
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época 
da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles 
internos que identificamos durante nossos trabalhos. Rio de Janeiro, 29 de março de 2019. 

ERNST & YOUNG Auditores Independentes S.S. - CRC-2SP015199/O-6
Gilberto Bizerra de Souza - Contador – CRC-1RJ076328/O-2 - Sócio..

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO “EDIFÍCIOS FIZZI CONTINI”
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA - AGE

Prezado (a) Senhor (a) Condômino (a):
Pelo presente edital de convocação, devidamente autorizado pela Srª. 
Síndica, temos o grato prazer de convidar V.S.ª para a Assembleia Geral 
Extraordinária, que se fará realizar em 17 de abril de 2019, às 20:00 horas 
em primeira ou às 20:30 horas em segunda e última convocação, com 
qualquer número de condôminos presentes, no próprio prédio, a fim de tratar 
dos seguintes assuntos constantes da ordem do dia: 1) Dar ciência sobre 
a obra da fachada (12 meses) e alteração da programação das fachadas; 
2) Dar ciência dos serviços executados não constantes do contrato com
a empreiteira e necessidade de aditivo contratual; 3) Deliberar sobre o
pagamento do aditivo contratual, bem como sobre a forma de custeio. Os
condôminos poderão se fazer representar por procuradores, devidamente
credenciados por procurações, que atendam a todas as formalidades legais.

Rio de Janeiro, 26 de março de 2019
Agnaldo Teixeira

Unidade de Negócios Condomínio Gerente

BRADESCO SAÚDE - OPERADORA DE PLANOS S.A.
CNPJ nº 15.011.651/0001-54 - NIRE 33.300.327.959

Ata da Reunião da Diretoria da Bradesco Saúde - Operadora de Planos 
S.A. realizada em 14.11.2018. Aos 14 dias do mês de novembro de 2018, 
às 14h15, na sede social, Rua Barão de ltapagipe, 225, parte, Rio Comprido, 
Rio de Janeiro, RJ, CEP 20261-901, reuniram-se os membros da Diretoria 
da Sociedade sob a presidência do senhor Manoel Antonio Peres. Durante 
a reunião, os Diretores deliberaram registrar o pedido de renúncia ao cargo 
de Diretor Gerente da Sociedade, formulado pelo senhor Marco Antonio 
Messere Gonçalves, em carta desta data (14.11.2018), cuja transcrição foi 
dispensada, a qual ficará arquivada na sede da Sociedade para todos os 
fins de direito. Nada mais foi tratado, encerrando-se a reunião e lavrando-se 
esta Ata que os Diretores presentes assinam. aa) Manoel Antonio Peres, 
Ivan Luiz Gontijo Júnior, Curt Cortese Zimmermann, Haydewaldo Roberto 
Chamberlain da Costa e Flávio Bitter. Declaramos para os devidos fins que a 
presente é cópia fiel da Ata lavrada no livro próprio e que são autênticas, no 
mesmo livro, as assinaturas nele apostas. Bradesco Saúde - Operadora 
de Planos S.A. - Flávio Bitter - Diretor Gerente. Sylvio Roberto Alves Vilardi 
- Diretor. Certidão - Jucerja - Certifico o arquivamento em 14/12/2019 sob o
nº 00003457094. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário-Geral.

CAGARRAS PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 21.375.270/0001-57 - NIRE 33.3.00324062

ARD EM 28/02/2019. 1. Data, Hora e Local: No dia 28/02/19, às 9h, na 
sede da Cagarras Participações S.A., localizada na Av. Ataulfo de Paiva, 
nº 1.251/9º, sala 901/RJ, (“Cia.”). 2. Convocação e Presença: Dispensada 
a convocação prévia em razão da presença da totalidade dos membros da 
Diretoria da Cia. 3. Mesa: Sr. Marcelo Marinho Cecchetto, Presidente; e 
Felipe Franco da Silveira, Secretário. 4. Ordem do Dia e Deliberações: 
Por unanimidade de votos, sem qualquer ressalva ou restrições, os Diretores 
deliberaram pela contratação do empréstimo no valor principal de até 
R$50.000.000,00, bem como a emissão, pela Cia., da respectiva Cédula de 
Crédito Bancário em favor do Banco Bradesco S.A. 5. Encerramento: Nada 
mais havendo a tratar, e como nenhum dos presentes quisesse fazer uso da 
palavra, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata na forma 
de sumário. Reabertos os trabalhos, esta ata foi lida e aprovada, tendo sido 
assinada por todos os presentes. RJ, 28/02/19. Mesa: Marcelo Marinho 
Cecchetto - Presidente; Felipe Franco da Silveira - Secretário. Diretores: 
Marcelo Marinho Cecchetto, Felipe Franco da Silveira, Roberto 
Martelete Blum. JUCERJA em 28/03/19 sob o nº 3561861. Bernardo F. S. 
Berwanger - Secretário Geral.

CAGARRAS PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 21.375.270/0001-57 - NIRE nº 33.3.00324062

AGE EM 27/03/19. Data, Horário e Local. No dia 27/03/19, às 15h, na sede 
da Cagarras Participações S.A. (“Cia.”), na Av. Ataulfo de Paiva, 1.251, 9º, 
RJ/RJ. Convocação e Presença. Dispensada a convocação prévia, nos 
termos do Art. 124, §4º da Lei nº 6.404/76, conforme alterada (“Lei das S.A.”), 
tendo em vista o comparecimento de acionistas representando a totalidade 
do capital social da Sociedade, conforme assinaturas constantes no Livro 
de Registro de Presença de Acionistas da Cia.. Mesa. Presidente: Marcelo 
Marinho Cecchetto. Secretário: Felipe Franco da Silveira. Ordem do Dia. 
Deliberar acerca do aumento do capital social da Cia. Deliberações Tomadas 
por Unanimidade. Após exame e discussão das matérias constantes da 
ordem do dia, deliberou-se, sem ressalvas e por unanimidade, a aprovação 
do aumento do capital social da Cia., atualmente de R$79.564.841,00, para 
R$93.291.559,00, com um aumento efetivo, portanto, de R$13.726.718,00, 
mediante a emissão de 13.726.718 novas ações ordinárias, nominativas, e 
sem valor nominal, em tudo iguais às já existentes, pelo preço de emissão 
de R$1,00 por ação, fixado nos termos do Art. 170, §1º, da Lei das S.A., a 
serem integralmente subscritas pelo acionista e integralizadas em moeda 
corrente nacional, nos termos do respectivo boletim de subscrição. Em 
razão da deliberação acima, Cláusula 5ª do Estatuto Social da Cia. passa a 
constar com a seguinte redação: “Art. 5º. O capital social da Cia., totalmente 
subscrito e parcialmente integralizado, é de R$93.291.559,00, representado 
por 93.291.559 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.” Com 
exceção da alteração do caput do Art. 5º, ora aprovada, todos os demais 
Artigos do Estatuto Social da Cia. permanecem inalterados, e são neste ato 
ratificados pelo acionista da Cia., sendo que o texto consolidado do Estatuto 
Social da Cia. será arquivado na sede da Cia., assim como nos registros 
competentes. O acionista também autoriza expressamente a administração 
da Cia. a tomar todas as medidas necessárias para a implementação 
do aumento de capital ora aprovado, incluindo, sem limitação, aquelas 
relacionadas à anotação das novas ações ora emitidas nos livros e registros 
aplicáveis. Encerramento e Lavratura da Ata: Nada mais tratado, lavrou-se, 
na forma de sumário, a ata referente a esta AGE, nos termos do Art. 130, 
§1º da Lei das S.A., ata esta que foi aprovada e assinada pelo acionista
da Cia. e pelos membros da mesa. RJ, 27/03/19. Mesa: Marcelo Marinho
Cecchetto - Presidente; Felipe Franco da Silveira - Secretário. Acionista:
Grumari Participações S.A. JUCERJA em 29/03/19 sob o nº 3562681.
Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

MIDNIGHT SUN PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 23.325.378/0001-60 - NIRE 33.3.0031880-1

ARCA EM 28/02/19. 1. Data, Hora e Local: No dia 28/02/19, às 10h, na 
sede da Midnight Sun Participações S.A., localizada na Rua Visconde 
de Pirajá, nº 152/8º, Ipanema/RJ (“Cia.”). 2. Convocação e Presença: 
Dispensada a convocação prévia, consoante o disposto no §2º do Art. 
14 do Estatuto Social da Cia., em razão da presença da totalidade dos 
membros do Conselho de Administração da Cia. 3. Mesa: Sr. Ari Nelson 
Svartsnaider, Presidente; e Sr. Marcelo Marinho Cecchetto, Secretário. 
4. Ordem do Dia e Deliberações: Por unanimidade de votos, sem qualquer
ressalva ou restrições, os Conselheiros deliberaram autorizar a outorga, pela 
administração da Cia., de aval no âmbito da Cédula de Crédito Bancário a ser 
emitida em favor do Banco Bradesco S.A., como garantia do financiamento
bancário a ser obtido pela Cagarras Participações S.A., no valor principal de 
até R$50.000.000,00. Fica a administração da Cia. autorizada desde já a
tomar, ou fazer com que sejam tomadas, todas as providências necessárias
para formalização e implementação da deliberação ora aprovada. 5.
Encerramento: Nada mais havendo a tratar, e como nenhum dos presentes 
quisesse fazer uso da palavra, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se
a presente ata na forma de sumário. Reabertos os trabalhos, esta ata foi
lida e aprovada, tendo sido assinada por todos os presentes. RJ, 28/02/19.
Mesa: Ari Nelson Svartsnaider - Presidente; Alberto Zyngier - Secretário.
Conselheiros: Ari Nelson Svartsnaider, Alberto Zyngier, Fernando
Campora, Marcelo Marinho Cecchetto, Felipe Franco da Silveira.
JUCERJA em 29/03/19 sob o nº 3562080. Bernardo F. S. Berwanger -
Secretário Geral.

GRUMARI PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 21.375.248/0001-07 - NIRE 33.300.31848-8

AGE EM 27/03/19. Data, Hora e Local. No dia 27/03/19, às 11h, na sede 
da Grumari Participações S.A. (“Cia.”), na Av. Ataulfo de Paiva, 1.251, 9º, 
sl. 901, RJ/RJ. Convocação e Presença. Dispensada a convocação prévia 
consoante o disposto no Art. 124, §4º, da Lei 6.404/76, conforme alterada 
(“Lei das S.A.”), em face da presença de acionista representando a tota-
lidade do capital social da Cia., conforme assinaturas constantes no Livro 
de Registro de Presença de Acionistas da Cia.. Mesa: Presidente: Marcelo 
Marinho Cecchetto. Secretário: Felipe Franco da Silveira. Ordem do Dia. De-
liberar acerca do aumento do capital social da Cia.. Deliberações Tomadas 
por Unanimidade. Após exame e discussão das matérias constantes da or-
dem do dia, deliberou-se, sem ressalvas e por unanimidade, a aprovação 
do aumento do capital social da Cia., atualmente de R$80.397.841,00, para 
R$95.397.841,00, com um aumento efetivo, portanto, de R$15.000.000,00, 
mediante a emissão de 15.000.000 de novas ações ordinárias, nominativas, 
e sem valor nominal, em tudo iguais às já existentes, pelo preço de emissão 
de R$ 1,00 por ação, fixado nos termos do Art. 170, §1º, da Lei das S.A., a 
serem integralmente subscritas pelo acionista e integralizadas em moeda 
corrente nacional, nos termos do respectivo boletim de subscrição. Em razão 
da deliberação acima, Cláusula 5ª do Estatuto Social da Cia. passa a constar 
com a seguinte redação: “Art. 5º. O capital social da Cia., totalmente subs-
crito e parcialmente integralizado, é de R$95.397.841,00, representado por 
95.397.841 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.” Com exce-
ção da alteração do caput do Art. 5º, ora aprovada, todos os demais Artigos 
do Estatuto Social da Cia. permanecem inalterados, e são neste ato ratifica-
dos pelo acionista da Cia., sendo que o texto consolidado do Estatuto Social 
da Cia. será arquivado na sede da Cia., assim como nos registros compe-
tentes. O acionista também autoriza expressamente a administração da Cia. 
a tomar todas as medidas necessárias para a implementação do aumento 
de capital ora aprovado, incluindo, sem limitação, aquelas relacionadas à 
anotação das novas ações ora emitidas nos livros e registros aplicáveis. En-
cerramento e Lavratura da Ata: Nada mais havendo a tratar, lavrou-se, na 
forma de sumário, a ata referente a esta AGE, nos termos do Art. 130, §1º da 
Lei das S.A., que foi aprovada pelos presentes. RJ, 27/03/19. Mesa: Marcelo 
Marinho Cecchetto - Presidente; Felipe Franco da Silveira - Secretário. 
Acionista presente: Everest Brasil Partners I - Fundo de Investimento em 
Participações Multiestratégia Investimento no Exterior. Por: BRL Trust 
Investimentos Ltda.. Daniela Assarito Bonifacio - Diretora. JUCERJA em 
29/03/19 sob o nº 3562644. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

MARPAR PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ: 73.813.016/0001-97 - NIRE 33.3-0015882-1

Aviso aos Acionistas. Acham-se à disposição dos Srs. Acionistas, na sede 
social, à Av. Lobo Júnior, 1.672 - parte - Penha, nesta cidade, os documentos 
a que se refere o Artigo 133 da Lei 6.404/76, relativo ao exercício encerrado 
em 31 de dezembro de 2018. Rio de Janeiro, 01 de abril de 2019. A Diretoria.

Prazo de entrega da Rais 
termina nesta sexta-feira

Os empregadores de todo 
o país têm até a próxima sex-
ta-feira para entregar à Se-
cretaria de Trabalho do Mi-
nistério da Economia a Re-
lação Anual de Informações 
Sociais (Rais). O documento 
reúne informações sobre pa-
trões e trabalhadores e serve 
de base para estatísticas so-
bre o mercado de trabalho e 
para a formulação de políti-
cas públicas, como o paga-
mento do abono salarial.

Quem atrasar o envio ou 
remeter informações erradas 
poderá receber multa no va-
lor de R$ 425,64 a R$ 42.641, 
conforme o tempo e o número 
de funcionários registrados.

A declaração é preenchida 
pela internet. A relação de 
documentos necessários e o 
download do programa ge-
rador da Rais estão disponí-

veis no endereço www.rais.
gov.br

Todos as empresas com 
o Cadastro Nacional Pessoa 
Jurídica (CNPJ) ativo na 
Receita Federal entre 1° de 
janeiro e 31 de dezembro de 
2018 devem enviar a decla-
ração.

Mesmo as empresas sem 
empregados ou com Cadas-
tro Nacional de Pessoa Jurí-
dica (CNPJ) ativo por ape-
nas um dia precisarão pre-
encher a declaração de Rais 
negativa (sem contratação 
de pessoal).

Apenas microempreen-
dedores individuais (MEI) 
que não tenham empregados 
estão isentos da declaração. 
Se o MEI, no entanto, con-
tratou um funcionário, tam-
bém está obrigado a entregar 
a Rais.

Um terço das ofertas  
online em 2018 eram falsas

Se tem algo que o con-
sumidor brasileiro está can-
sado, é de ser enganado. 
Apesar do amadurecimento 
do comércio eletrônico bra-
sileiro, tanto pela parte das 
lojas quanto dos clientes, as 
promoções mentirosas ainda 
são bastante presentes em to-
dos os dias do ano, não só no 
1º de abril.

Para termos uma noção 
da quantidade de promo-
ções falsas (quando o valor 
não está realmente baixo 
ou quando os e-commerces 
sobem o preço para reduzir 
depois) e até mesmo golpes 
que aparecem diariamente, a 
Promobit, maior comunida-
de de descontos e promoções 
da internet, fez uma pesqui-
sa c om todas as ofertas que 
apareceram na plataforma 
em 2018 e quantas delas 
eram reais.

Segundo o levantamen-
to, que levou em considera-
ção as 121.045 promoções 

que foram enviadas, 33%, 
ou seja, 39.944 delas eram 
falsas. Isso representa que 
1/3 das ofertas na internet 
não são confiáveis. Leandro 
Menezes, CTO do Promobit, 
ressalta que mais preocupan-
te do que esse número, é o 
aumento considerável do 
ano passado, quando esse 
percentual era de 25%.

“Com o volume de envio 
de ofertas cada vez maior, 
tivemos que rever os crité-
rios de avaliação das ofertas 
enviadas. Ao aumentar esse 
grau de exigência, identifi-
camos que a quantidade de 
promoções que não são re-
ais e lojas que não atendem 
aos critérios de segurança 
têm aumentado. No ano de 
2017 tivemos cerca de 25% 
de todo o conteúdo enviado 
para nós bloqueados pelos 
mesmos critérios de avalia-
ção, e em 2018 essa repre-
sentatividade aumentou para 
33%”, explica Menezes.



acionista.com.br
Seu Site Capital

SEMANAL
Petrobras Oi

Pão de Açúcar Cielo

Localiza Ecorodovias

As ações preferenciais da Petrobras terminaram cotadas a 
R$ 26,00, com perda de 0,21%. Os três indicadores semanais 
mostra mercado comprado.

As ações preferenciais da Oi terminaram cotadas a R$ 1,47, 
com perda de 0,65%. Dois dos três indicadores semanais mos-
tra mercado comprado e um, vendido.

 

As ações preferenciais do Pão de Açúcar terminaram co-
tadas em R$ 91,59 e com desvalorização de 0,14%. Os três 
indicadores semanais mostram mercado vendido.

As ações ordinárias do Cielo terminaram cotadas a R$ 
9,61, com desvalorização de 1,20%. Um dos três indicadores 
semanais mostram mercado comprado e dois, vendido.

As ações ordinárias da Localiza  terminaram cotadas a R$ 
33,04, com desvalorização de 0,06%. Os três indicadores se-
manais mostram mercado vendido. 

As ações ordinárias da Ecorodovias terminaram cotadas 
a R$ 9,40, com desvalorização de 1,96%. Os três indicadores 
semanais mostram mercado vendido.
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IDEIASNET S.A.
CNPJ/MF: 02.365.069/0001-44 - NIRE: 3330016719-6

Companhia Aberta
EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO 

 DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 20 DE MARÇO DE 2019
(1) Data, Horário e Local: Aos 20 dias do mês de março de 2019, às 17:00
horas, por teleconferência, foi realizada Reunião do Conselho de Adminis-
tração da Ideiasnet S.A. (“Ideiasnet” ou “Companhia”). (2) Mesa: O Sr. Car-
los Eduardo Reis da Matta assumiu a presidência da reunião e nomeou a
mim, Ronaldo Esteves Borgerth Teixeira para secretariá-lo. (3) Presença:
A totalidade dos membros do Conselho de Administração, Srs. Carlos Edu-
ardo Reis da Matta, Ronaldo Esteves Borgerth Teixeira, Bernardo Werther
de Araujo, Martin Edward Patterson, Chad Randall Hollingsworth e Pedro
Henrique Faria de Morais, além dos diretores Srs. Sami Amine Haddad
e Renata Cristina Saettler Reis. (4) Deliberações Tomadas pela Unani-
midade dos Presentes: Matérias para deliberação: i. Os Conselheiros
manifestaram-se favoravelmente sobre o Relatório da Administração e as
demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2018
a serem aprovadas em AGO. ii. Os Conselheiros recomendaram a dedução 
integral do resultado de exercício findo em 31 de dezembro de 2018 pelos
prejuízos acumulados pela Companhia em exercícios anteriores a ser apro-
vada em AGO. iii. Os Conselheiros decidiram apresentar proposta de ree-
leição de todos os membros do Conselho de Administração para o mandato 
2019/2020, que será apresentada aos acionistas para deliberação em AGO. 
iv. Os Conselheiros decidiram apresentar proposta no valor máximo de R$
8.000.000,00 (oito milhões de reais) para remuneração global anual dos
Administradores, que será apresentada aos acionistas para deliberação em
AGO. v. Os Conselheiros aprovaram a convocação de AGO para 30 de abril 
de 2019. vi. Em função do cancelamento da Assembleia Geral Extraordiná-
ria da Padtec S.A. convocada para 20 de março de 2019, quando os acio-
nistas daquela companhia deliberariam sobre a Incorporação de Ações da
Padtec, os Conselheiros decidiram pelo cancelamento da AGE da Ideiasnet 
que havia sido convocada para 22 de março de 2019. vii. Os Conselheiros
aprovaram a convocação de nova AGE para 30 de abril de 2019, para deli-
berar sobre a Incorporação de Ações, incluindo as matérias que constavam
da Ordem do Dia da AGE da Companhia que havia sido convocada para
22 de março de 2019. viii. Os Conselheiros aprovaram a renovação do con-
trato de prestação de serviços dos auditores independentes da Companhia, 
Grant Thornton Auditores Independentes. ix. Não houve outras matérias
para deliberação, porém, na rubrica de outros assuntos, os Conselheiros
trataram do status dos processos judiciais envolvendo a Companhia, da
gestão dos passivos tributários e das projeções de fluxo de caixa da Com-
panhia. Os diretores comunicaram aos Conselheiros que foram informados
pelos assessores tributários do escritório Bichara Advogados sobre a con-
solidação, mediante quitação integral, ocorrida em 21 de janeiro de 2019
do último dos 6 (seis) parcelamentos PERT (Programa Especial de Regula-
rização Tributária) aos quais as ex-investidas Editora Pini e PSE aderiram
e cuja responsabilidade foi assumida pela Ideiasnet no contrato de venda
dessas empresas, e discutiram sobre as eventuais consequências para a
Ideiasnet, caso a Editora Pini e a PSE não cumpram as exigências de regu-
laridade fiscal, previdenciária e com a CEF (Caixa Econômica Federal) im-
postas pela RFB às empresas beneficiadas pelo Programa, especialmente
a rescisão dos parcelamentos com a consequente volta da integralidade da
dívida, perda dos descontos e acréscimo de multas. Matérias para informa-
ção: x. A Diretoria expôs o Relatório de Riscos da Companhia data-base 31
de dezembro de 2018 e as principais contingências envolvendo cada uma
das empresas investidas e a própria Companhia, assim como medidas para 
protegê-las de futuras perdas. Declaro que a presente é um extrato da ata
da Reunião do Conselho de Administração da Ideiasnet S.A. realizada em
20 de março de 2019 às 17:00 horas, lavrada no Livro de Atas de Reunião
do Conselho de Administração da Companhia. Ronaldo Esteves Borgerth
Teixeira - Secretário da Mesa. JUCERJA em 29/03/2019 sob o nº 3563117.
Bernardo F. S. Berwanger - Secretário.

IDEIASNET S.A.
CNPJ/MF: 02.365.069/0001-44 - NIRE: 3330016719-6

Companhia Aberta
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

São convocados os acionistas da Ideiasnet S.A. (“Companhia”) a se reunirem 
em primeira convocação, no dia 30 de abril de 2019, às 11:30 horas, na 
Rua Visconde de Pirajá nº 495, 1º andar, Ipanema, Rio de Janeiro, RJ, em 
Assembleia Geral Ordinária (“AGO”) para deliberar sobre a seguinte ordem 
do dia: (i) Discutir e votar o relatório da administração e as demonstrações 
financeiras referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018; (ii) 
Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício findo em 31 de 
dezembro de 2018; (iii) Definir o número de membros do Conselho de 
Administração; (iv) Eleger os membros do Conselho de Administração, 
sendo que aos acionistas detentores de no mínimo 5% (cinco por cento) 
do capital votante será facultado solicitar a adoção do voto múltiplo para 
eleição dos membros do Conselho de Administração; e (v) Fixar o valor 
máximo da remuneração global anual dos Administradores da Companhia. 
A fim de facilitar o acesso dos Acionistas à Assembleia, solicita-se a 
entrega dos seguintes documentos na sede da Companhia, aos cuidados 
do Departamento de Relações com Investidores até o dia 26 de abril de 
2019: (i) extrato ou comprovante de titularidade de ações expedido pela B3 
S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”) ou pela Itaú Corretora de Valores S.A., 
instituição prestadora de serviços de escrituração de ações da Companhia; 
e (ii) para aqueles que se fizerem representar por procuração, instrumento 
de mandato com observância das disposições legais aplicáveis (artigo 126 
da Lei nº 6.404/76). Para a presente AGO, a Companhia facultará aos seus 
Acionistas o exercício do direito de voto por meio de Boletim de Voto à 
Distância. Neste caso, até o dia 23 de abril de 2019 (inclusive), o Acionista 
deverá transmitir instruções de preenchimento, enviando o respectivo 
Boletim de Voto à Distância: 1) ao escriturador das ações de emissão da 
Companhia; 2) aos seus agentes de custódia que prestem esse serviço, 
no caso dos Acionistas titulares de ações depositadas em depositário 
central; ou 3) diretamente à Companhia. Para informações adicionais, o 
Acionista deverá observar as regras previstas na Instrução CVM nº 481/09 
e os procedimentos descritos no Boletim de Voto à Distância disponibilizado 
pela Companhia. As informações e documentos referentes às matérias a 
serem deliberadas na AGO, em especial a Proposta da Administração, 
estão disponíveis aos acionistas na sede social, nos endereços eletrônicos 
da Companhia (www.ideiasnet.com.br), da CVM (www.cvm.gov.br) e da B3 
(www.bmfbovespa.com.br), na forma da regulamentação vigente. Rio de 
Janeiro, 29 de março de 2019. Carlos Eduardo Reis da Matta - Presidente 
do Conselho de Administração.

Solução para reduzir custo da energia
Substituir usinas 
termelétricas a 
óleo por gás

Entre as alternativas já co-
mentadas pelo governo para 
redução da tarifa da energia 
elétrica no Brasil está a substi-
tuição das usinas termelétricas 
a óleo por gás. O tema voltou 
informalmente a pauta nesta 
segunda-feira em um evento no 
Rio de Janeiro.  O Ministério 
de Minas e Energia (MME) e 
a Agência Nacional de Energia 
Elétrica (Aneel) afirmaram que 
estão buscando formas de bara-
tear o custo da energia elétrica 
no país. Aliás, esse custo afeta 
toda a sociedade.

Em fevereiro, o consumo de 
energia elétrica no Brasil cres-
ceu 4,6%, em comparação ao 
mesmo mês do ano passado, de 
acordo com a Resenha Mensal 
do Mercado de Energia Elétri-
ca, divulgada na última sexta-
feira pela Empresa de Pesquisa 

Energética (EPE), vinculada ao 
Ministério de Minas e Energia. 
No acumulado de 12 meses, 
houve aumento de 1,7%. No 
primeiro bimestre de 2019, a 
alta no consumo foi de 4,4%, 
em relação a igual período de 
2018.

O secretário de Planejamen-
to e Desenvolvimento Energé-
tico do MME, Reive Barros, 
disse que em junho o governo 
deve apresentar um novo mo-
delo para o mercado de gás 
natural, que vai incluir a subs-
tituição das usinas termelétricas 
a óleo por gás. Com isso, deve 
ocorrer uma redução de 50% 
no custo do combustível para 
o funcionamento das usinas a 
partir de 2025.

“A estrutura tarifária no Bra-
sil tem o componente da ener-
gia, de tributos e encargos, a 
remuneração da distribuidora. 
A parte da energia representa 
em torno de 30%, 39%. Então, 
mesmo que haja uma redução 
no preço do gás, o impacto na 
tarifa não dá para dizer de quan-
to vai ser. Mas deve ter uma 

redução no preço da tarifa”, 
explicou o secretário, durante 
o evento Agenda setorial 2019: 
regulação, operação e mercado, 
promovido pelo Canal Energia, 
no Rio de Janeiro. O evento 
teve a cobertura da agência 
Brasil.

De acordo com ele, é preci-
so fazer um diagnóstico ade-
quado da tarifa atual no Brasil, 
pois há espaço para melhorias 
que levam à redução dos cus-
tos com o planejamento do 
sistema, na operação e otimi-
zação do sistema, e também 
nas questões regulatórias.

“Na hora que substituí-
mos as térmicas, tem uma 
redução que vai pra conta 
do consumidor. Todos nós 
estamos conscientes de que 
a tarifa do jeito que está não 
pode ficar. Está caríssima. 
É preciso reduzir essa tarifa 
para o consumidor residen-
cial e também para as indús-
trias, para o Brasil ser mais 
competitivo”.

Já a Aneel estuda formas 
de reduzir os impostos sobre 

a tarifa, segundo o diretor 
geral da Agência, Andre Pe-
pitone. “A questão do ICMS, 
fizemos um trabalho que 
mostra a arrecadação de cada 
estado no valor de cada me-
gawatt-hora comercializado. 
Rio é o mais caro em valores 
absolutos, com R$ 167,82. 
Em percentual é Maranhão, 
Pará e Rio de Janeiro em ter-
ceiro. Na tarifa de energia, 
quando você olha o gráfico 
pizza, o tributo representa 
quase 40%. Em cada R$ 100 
reais, pago, uma grande par-
te está indo para os estados”.

Outra medida para reduzir 
a tarifa, segundo Pepitone, é 
cortar subsídios. “Temos al-
guns segmentos da economia 
que estão sendo subsidiados 
na conta de luz, segmentos 
exógenos ao setor elétrico, o 
caso do setor rural, a irriga-
ção. Temos agora também o 
subsídio do desconto no fio, 
daqueles consumidores que 
compram de fontes renová-
veis, isso dá quase R$2,5 bi-
lhões de tarifa. 

América do Sul está no radar  
das bolsas de valores do Canadá

Executivos dos princi-
pais mercados de ações do 
Canadá, da Toronto Stock 
Exchange (Bolsa de valores 
de Toronto - TSX) e da TSX 
Venture Exchange (TSXV), 
terão a partir desta semana 
reuniões itinerantes na Amé-
rica do Sul, com escalas no 
Brasil e no Peru.

As reuniões tratarão de 
aspectos jurídicos, contábeis 
e bancários.  “As reuniões 
enfocarão na intensificação 
do relacionamento estabe-
lecido com a comunidade 
de negócios da América do 
Sul e na exploração de novas 
oportunidades, como parte 
da estratégia de desenvolvi-
mento internacional”, comu-
nicou nesta segunda-feira o 
Grupo TMX (TSX).

A TSX é a maior bolsa 
de valores do Canadá, a se-
gunda maior do continente 
americano, e a sexta maior 
do mundo. Movimenta anu-
almente mais de US$ 1,62 
trilhão. Nos últimos anos a 

TSX responde por mais de 
25% de todos os dólares le-
vantados em mercados de 
ações mundo afora, e so-
mente a Bolsa de Nova York 
supera o volume. São mais 
de 300 empresas listadas na 
TSX e TSXV explorando a 
mineração na América do 
Sul. Essas empresas arreca-
daram mais de US$2 bilhões 
em capital líquido em 2018.

O Grupo TMX (TSX) ope-
ra em mercados globais. As 
principais operações do gru-
po incluem a Toronto Stock 
Exchange, TSX Venture Ex-
change, TSX Alpha Exchan-
ge, The Canadian Depository 
for Securities, Montréal Ex-
change, Canadian Derivatives 
Clearing Corporation, e Tray-
port, que fornecem listas de 
mercados, mercados comer-
ciais, sistemas de compensa-
ção, serviços de depósitos, so-
luções de tecnologia, produtos 
de dados e outros serviços 
para a comunidade financeira 
global. 
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Faculdade pública altera 
rendimentos de títulos municipais

Aparentemente, a Securities and Exchange Commis-
sion não teria que se preocupar com uma faculdade sem 
fins lucrativos. Acontece que o Colégio de New Rochelle 
passou por uma séria crise financeira por causa da redução 
no número de matrículas de estudantes. Para ocultar essa 
deterioração financeira, o ex-administrador da faculdade 
Keith Borge criou registros falsos, não apresentou pedidos 
de folha de pagamento e não avaliou a possibilidade de 
arrecadação de doações que dificilmente seriam recebidas 
pela instituição de ensino. Essa má conduta resultou em 
falsas demonstrações financeiras para o ano fiscal de 2015 
falsamente exagerando os ativos líquidos em quase US$ 
34 milhões. Borge também falsamente certificou a exa-
tidão das demonstrações financeiras da faculdade.

E a SEC entrou no circuíto, pois essa adulteração nos 
resultados da faculdade teve impacto nas obrigações mu-
nicipais de Nova York, pois os rendimentos desses títulos 
dependem da precisão das demonstrações financeiras, e o 
regulador tem de ficar atento para responsabilizar aqueles 
que armam esquemas para enganar o público investidor. 
Depois disso, a SEC acusou Borge de violar e auxiliar 
as violações das disposições antifraude das leis federais 
de valores mobiliários. Borge concordou com um acordo 
parcial que o impedisse permanentemente de má conduta 
futura, com possíveis sanções monetárias a serem deter-
minadas em uma data posterior. Porém, isso ainda está de-
pendendo da aprovação do tribunal.

Em ação paralela, a Procuradoria dos EUA para o Dis-
trito Sul de Nova York anunciou acusações criminais con-
tra Borge, que se declarou culpado. A autarquia dispensou 
o College of New Rochelle, depois de considerar a ampla 
cooperação e remediação da instituição, que ao descobrir as 
ações de Borge, conduziu uma revisão preliminar e rapida-
mente tornou pública a sua real situação financeira e contra-
tou imediatamente especialistas externos para realizar uma 
investigação interna completa e emitiu resultados financeiros 
atualizados. A faculdade também cooperou imediata e exten-
sivamente com a SEC em sua investigação e adotou proati-
vamente medidas corretivas de amplo alcance para melhorar 
seus controles internos e governança.

Carros elétricos fazem sucesso na Noruega
Dentro de pouco tempo, a Noruega deverá ser um dos 

países com o ar respirável mais puro, devido a alteração 
que está sendo registrada na sua frota de veículos. A Fed-
eração Rodoviária Norueguesa divulgou que, no mês de 
março, mais de metade das vendas de automóveis foram 
de carros elétricos. Resultado inédito que é explicado pelo 
recorde de vendas da Model 3, Tesla, o modelo mais aces-
sível da empresa norte-americana.

CHANTAL PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S.A.
CNPJ: 33.219.809/0001-68 - NIRE 33.3-0008084-8

Aviso aos Acionistas. Acham-se à disposição dos Srs. Acionistas, na 
sede social, à Av. Apiaí, 134 - Penha, nesta cidade, os documentos a que 
se refere o Artigo 133 da Lei 6.404/76, relativo ao exercício encerrado em 
31 de dezembro de 2018. Rio de Janeiro, 01 de abril de 2019. A Diretoria.

APORÉ HOLDINGS S.A.
CNPJ nº 15.011.651/0001-54 - NIRE 33.300.327.959

Ata Sumária da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 23 de 
agosto de 2018. Data, Hora, Local: Em 23.8.2018, às 10h, na sede social, 
Rua Barão de Itapagipe, 225, parte, Rio Comprido, Rio de Janeiro, RJ, CEP 
20261-901. Mesa: Presidente: Ivan Luiz Gontijo Júnior; Haydewaldo Roberto 
Chamberlain da Costa. Quórum de Instalação: Totalidade do Capital Social. 
Edital de Convocação: Dispensada a publicação, de conformidade com o 
disposto no §4º do Artigo 124 da Lei nº 6.404/76. Deliberações: • Aprovadas, 
sem qualquer alteração, ou ressalva, as propostas da Diretoria, registradas 
na Reunião daquele Órgão de 21.8.2018, dispensadas suas transcrições, por 
tratarem-se de documentos lavrados em livro próprio, para: 1) aumentar o 
capital social no valor de R$9.999.431,05 (nove milhões, novecentos e noventa 
e nove mil, quatrocentos e trinta e um reais e cinco centavos), mediante a 
emissão de 17.575.237 (dezessete milhões, quinhentas e setenta e cinco 
mil, duzentas e trinta e sete) ações ordinárias, nominativas-escriturais, sem 
valor nominal. Em seguida, esclareceu o senhor Presidente que: • o preço 
de emissão é de R$0,568950 cada uma, com integralização à vista, no ato 
da subscrição, de 100% do valor das ações subscritas, e teve como base 
o valor do Patrimônio Líquido Contábil ajustado por ação da Sociedade em
31.7.2018; • a redação do “caput” do artigo 6º do estatuto social será alterada
após completado todo processo do aumento do capital. Na sequência dos
trabalhos: a) os representantes legais da Bradesco Seguros S.A., presentes
a Assembleia, assinaram o respectivo Boletim de Subscrição, subscrevendo
as 17.575.237 (dezessete milhões, quinhentas e setenta e cinco mil, duzentas
e trinta e sete) ações ordinárias, nominativas-escriturais, sem valor nominal,
e integralizando em moeda corrente nacional; b) considerando a subscrição
e integralização do aumento ora aprovado, o capital social foi elevado de
R$1.000,00 para R$10.000.431,05 (dez milhões, quatrocentos e trinta e um
reais e cinco centavos), com a consequente alteração do “caput” do artigo 6º
do estatuto social que passa a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 6º) O
capital social é de R$10.000.431,05 (dez milhões, quatrocentos e trinta e um
reais e cinco centavos), dividido em 17.576.237 (dezessete milhões, quinhentas 
e setenta e seis mil, duzentas e trinta e sete) ações ordinárias, nominativas-
escriturais, sem valor nominal.”; 2) alterar parcialmente o estatuto social, no
artigo 1º, alterando a denominação social para Bradesco Saúde - Operadora
de Planos S.A.; e no artigo 5º, modificando o objeto social, que passa a ser:
a) operar planos de assistência à saúde coletivos e planos de assistência
odontológica; b) desenvolver atividades de prevenção de riscos e doenças
e de promoção da saúde, inclusive por meio de assessoria em soluções
assistenciais, gestão de programas de saúde, de atenção continuada, medicina 
ocupacional, prevenção de acidentes do trabalho, reembolso e desconto de
medicamentos em farmácias; c) prestar serviços relacionados à operação de
assistência à saúde, como serviços de apoio para integração entre sistemas
de recursos humanos e de informações sobre assistência à saúde, aluguel e
compartilhamento de rede de prestadores de serviços médicas e intermediação 
de contratação de rede entre operadoras; d) participar em outras sociedades,
na qualidade de sócia ou acionista. Em consequência, as redações dos artigos 
1º e 5º do estatuto social passam a ser as seguintes: “Artigo 1º) A Bradesco
Saúde - Operadora de Planos S.A., doravante chamada Sociedade, rege-
se pelo presente Estatuto. Artigo 5º) A Sociedade tem por objetivo: a) operar
planos de assistência à saúde coletivos e planos de assistência odontológica;
b) desenvolver atividades de prevenção de riscos e doenças e de promoção da 
saúde, inclusive por meio de assessoria em soluções assistenciais, gestão de
programas de saúde, de atenção continuada, medicina ocupacional, prevenção 
de acidentes do trabalho, reembolso e desconto de medicamentos em
farmácias; c) prestar serviços relacionados à operação de assistência à saúde, 
como serviços de apoio para integração entre sistemas de recursos humanos e 
de informações sobre assistência à saúde, aluguel e compartilhamento de rede 
de prestadores de serviços médicas e intermediação de contratação de rede
entre operadoras; d) participar em outras sociedades, na qualidade de sócia
ou acionista.” Na sequência dos trabalhos, disse o senhor Presidente que nos
termos do parágrafo terceiro do artigo 289 da lei nº 6.404/76, as publicações
previstas em lei passaram a ser efetuadas nos jornais “Diário Oficial do Estado
do Rio de Janeiro” e “Monitor Mercantil”. Encerramento: Nada mais havendo
a tratar, o senhor Presidente esclareceu que, para as deliberações tomadas, o
Conselho Fiscal da Companhia não foi ouvido por não se encontrar instalado
no período, e encerrou os trabalhos, lavrando-se a presente Ata, que lida e
achada conforme, foi aprovada e assinada pelos Membros da Mesa e pelos
representantes das Acionistas presentes. aa) Presidente: Ivan Luiz Gontijo
Júnior; Secretário: Haydewaldo Roberto Chamberlain da Costa; Acionista:
Bradesco Seguros S.A., representada por seus Diretores, senhores Ivan Luiz
Gontijo Júnior e Haydewaldo Roberto Chamberlain da Costa. Declaração:
Declaramos para os devidos fins que a presente é cópia fiel da Ata lavrada
no livro próprio e que são autênticas, no mesmo livro, as assinaturas nele
apostas. Presidente: Ivan Luiz Gontijo Júnior. Secretário: Haydewaldo Roberto
C. da Costa. Certidão - Jucerja - Certifico o arquivamento em 25/09/2018
sob o nº 00003369265. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário-Geral.

BRADESCO SAÚDE - OPERADORA DE PLANOS S.A.
CNPJ nº 15.011.651/0001-54 - NIRE 33.300.327.959

Ata Sumária da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 6 de 
dezembro de 2018: Data, Hora, Local: Em 6.12.2018, às 8h, na sede 
social, Rua Barão de Itapagipe, 225, parte, Rio Comprido, Rio de Janeiro, 
RJ, CEP 20261-901. Mesa: Presidente: Antonio José da Barbara; Secretário: 
Ismael Ferraz. Quórum de Instalação: Totalidade do Capital Social. Edital 
de Convocação: Dispensada a publicação, de conformidade com o disposto 
no § 4º do Artigo 124 da Lei nº 6.404/76. Deliberações: 1) eleger para 
compor a Diretoria da Sociedade, o senhor: Diretor: Fabio Miranda Daher, 
brasileiro, casado, securitário, RG FF468987DPFRJ, CPF 075.763.917-82, 
com domicílio na Rua Barão de Itapagipe, 225, parte, Rio Comprido, Rio 
de Janeiro, RJ, CEP 20261-901 e com mandato coincidente com o dos 
demais membros da Diretoria, estendendo-se até a posse dos Diretores 
que serão eleitos na Assembleia Geral Ordinária que se realizar no ano 
de 2021. O Diretor eleito arquivou na sede da Sociedade declaração, sob 
as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração de 
sociedade mercantil em virtude de condenação criminal. Em consequência, 
a Diretoria da Sociedade fica assim composta: Diretor-Presidente: Manoel 
Antonio Peres, brasileiro, casado, médico, RG 8.014.301.397/SSP-RS, CPF 
033.833.888-83, com domicílio na Rua Barão de Itapagipe, 225, parte, Rio 
Comprido, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20261-901; Diretores Gerentes: Ivan 
Luiz Gontijo Júnior, brasileiro, casado, advogado, OAB/RJ nº 44.902, 
CPF 770.025.397/87; Curt Cortese Zimmermann, brasileiro, casado, 
administrador de empresas, RG 6038099534/SJS-RS, CPF 553.914.780-49; 
Haydewaldo Roberto Chamberlain da Costa, brasileiro, casado, contador, 
CRC RJ-075823/O-9, CPF 756.039.427/20, todos com domicílio na Avenida 
Alphaville, 779, 18º andar, parte, Empresarial 18 do Forte, Barueri, SP, CEP 
06472-900; Flávio Bitter, brasileiro, casado, engenheiro, RG 10.591.790-0/
IFP-RJ, CPF 044.453.707/46; Diretores: Thais Jorge de Oliveira e Silva, 
brasileira, casada, médica, RG 1.354.562-ES/SSPES, CPF 074.060.777/42, 
ambos com domicílio na Rua Barão de Itapagipe, 225, parte, Rio Comprido, Rio 
de Janeiro, RJ, CEP 20261-901; Juliano Ribeiro Marcílio, brasileiro, casado, 
administrador de empresas, RG 16.776.296-5/SSP-SP, CPF 253.578.878-02, 
com domicílio na Avenida Alphaville, 779, 18º andar, parte, Empresarial 18 do 
Forte, Barueri, SP, CEP 06472-900; Sylvio Roberto Alves Vilardi, brasileiro, 
solteiro, engenheiro, RG 05.816.359-3/Detran-RJ, CPF 008.932.147/28, 
com domicílio na Rua Barão de ltapagipe, 225, parte, Rio Comprido, Rio de 
Janeiro, RJ, CEP 20261-901; e Fabio Miranda Daher, brasileiro, casado, 
securitário, RG FF468987DPFRJ, CPF 075.763.917-82, com domicílio 
na Rua Barão de Itapagipe, 225, parte, Rio Comprido, Rio de Janeiro, RJ, 
CEP 20261-901; 2) ratificar as designações, perante à Agência Nacional de 
Saúde Suplementar - ANS, os senhores: a) Manoel Antonio Peres - Diretor-
Presidente, responsável pela Área Técnica de Saúde; b) Haydewaldo Roberto 
Chamberlain da Costa - Diretor Gerente, responsável pelo acompanhamento, 
supervisão e cumprimento das normas e procedimentos de contabilidade; 
c) Flávio Bitter - Diretor Gerente, responsável pelo cumprimento do
disposto na Lei nº 9.613, de 3.3.1998, que trata dos crimes de “lavagem”
ou ocultação de bens, direitos e valores; e como Diretor de Relações com a
Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS. Encerramento: Nada mais
havendo a tratar, o senhor Presidente encerrou os trabalhos, lavrando-se
a presente Ata, que lida e achada conforme, foi aprovada e assinada
pelos Membros da Mesa e pelos representantes da Acionista presente.
aa) Presidente: Antonio José da Barbara; Secretário: Ismael Ferraz; Acionista: 
Bradesco Seguros S.A., representada por seus procuradores, senhores
Antonio José da Barbara e Ismael Ferraz. Declaração: Declaramos para os
devidos fins que a presente é cópia fiel da Ata lavrada no livro próprio e que são
autênticas, no mesmo livro, as assinaturas nele apostas. Bradesco Saúde -
Operadora de Planos S.A. - Flávio Bitter - Diretor Gerente. Thais Jorge de O.
e Silva - Diretora. Certidão - Jucerja - Certifico o arquivamento em 08/01/2019
sob o nº 00003475043. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário-Geral.

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.

China: campo petrolífero deve produzir  
30 milhões de toneladas por ano até 2020

A produção acumulativa 
do campo petrolífero de Ta-
rim, na Região Autônoma 
Uigur de Xinjiang, noroeste 
da China, superou 350 mi-
lhões de toneladas equiva-
lentes de petróleo e gás até 
o final de março, informou 
nesta segunda-feira a Petro-
China Tarim Oilfield Com-
pany. A reserva de gás natu-
ral em Tarim representa 22% 
da reserva total do país.

A Bacia de Tarim é a maior 
bacia petrolífera no país e 
uma das mais difíceis de ser 
explorada devido ao ambien-
te terrestre duro e condições 
subterrâneas complicadas. A 
PetroChina é a terceira maior 
produtora de petróleo e gás 
terrestre na China.

Produção anual

A produção anual atingiu 

26,7 milhões de toneladas 
equivalentes de petróleo e 
gás em 2018, ante as 34 mil 
toneladas há 30 anos, e pas-
sará das 30 milhões de to-
neladas em 2020, conforme 
planejado anteriormente.

Segundo a agência Xi-
nhua, a enorme quantidade 
de petróleo bruto e gás na-
tural produzida desde que a 
PetroChina estabeleceu sua 
sucursal em 1989 tem de-

sempenhado um papel cru-
cial na garantia da segurança 
energética do país e promo-
ção do crescimento social e 
econômico em Xinjiang. No 
ano da fundação o volume 
foi de 33.900 toneladas. Em 
2007, foi a primeira vez que 
o campo de Xinjiang supe-
rou a província de Heilon-
gjiang (nordeste), até então a 
maior produtora de petróleo 
e gás do país. 

Saudi Aramco reporta lucro de US$ 224 bilhões
A Saudi Aramco, maior 

produtora de petróleo do 
mundo, apurou lucro de US$ 
224 bilhões em 2018, pra-
ticamente três vezes maior 
que o da Apple, apontaram 
números da estatal saudita 
divulgados nesta segunda-
feira, antes do lançamento de 
seus títulos internacionais.

“Antes relutante em divul-
gar suas finanças, a Aramco 
teve de revelá-las para obter 
um grau de recomendação 
público e iniciar a emissão de 
seus títulos internacionais”, 
citou a agência Reuters.

Apesar do lucro, a gi-
gante estatal do petróleo foi 
classificada por agências de 
crédito em linha com a Ará-
bia Saudita, o que signifi-
ca que a economia lenta do 
reino pesará sobre o custo 
de empréstimo da Aramco, 
conforme a empresa prepa-
ra sua estreia no mercado de 
títulos.

Os lucros da Aramco ul-
trapassam os da Apple, clas-
sificada pela “Forbes” como 
a principal empresa em ter-
mos de lucro no ano passa-
do, quando registrou lucros 

normalizados de US$ 81,1 
bilhões.

O ministro da Energia 
saudita, Khalid al-Falih, dis-
se que neste ano a venda de 
títulos planejada pela Ara-
mco levantaria cerca US$ de 
10 bilhões, mas fontes ban-
cárias apontam que a transa-
ção pode ser maior, revelou 
a Reuters.

O acordo de títulos plane-
jado é a transação inaugural 
da Aramco em mercados in-
ternacionais. A empresa ain-
da planeja lançar uma ofer-
ta pública inicial de ações 

(IPO, na sigla em inglês) 
em 2021, com expectativa 
de gerar US$ 100 bilhões, 
tendo adiado suas emissões 
de empréstimo, inicialmente 
previstas para 2018.

As agências de classifica-
ção de risco Fitch e Moody’s 
deram à Aramco graus de 
recomendação A+ e A1, res-
pectivamente, mas ambas 
disseram que sem as coações 
de classificação da Arábia 
Saudita, a empresa estaria 
em nível semelhante a pe-
troleiras como Exxon Mobil, 
Chevron e Shell.

Petróleo não impede que Noruega aumenta produção de carros elétricos
Maior produtor de petró-

leo da Europa Ocidental, o 
objetivo da Noruega é eli-
minar até 2025 as vendas 
de carros movidos a com-
bustíveis fósseis. Atual-
mente, três em cada quatro 
compradores de carros no-
vos no país escolhem um 
modelo elétrico ou plug-
in híbrido. Cerca de 58,4% 
dos novos carros vendidos 
em março são 100% elétri-
cos, segundo informações 
do Instituto Norueguês de 
Estatística, que atualizou 
os números até 29 de mar-
ço.

Mas a riqueza do país é de-
vido a exploração de petróleo. 
Em 2018, a indústria petrolí-

fera garantiu 17% do Produto 
Interno Bruto, 21% das recei-
tas do Estado e 43% das ex-
portações. Os dados foram ci-
tados em uma reportagem do 
jornal português Público. De 
acordo com a Federação Ro-
doviária da Noruega (FRN), 
somente 22,7% dos automó-
veis novos têm motor de com-
bustão interna.

A Noruega já era líder 
nesta matéria e o primeiro 
trimestre de 2019 só serviu 
para reforçar ainda mais esse 
estatuto. Dados do Instituto 
Norueguês de Estatística, 
que atualizou os números até 
29 de março, mostram no fi-
nal de 2017, 47% desse par-
que automóvel era constitu-

ído por carros diesel, cerca 
de 5% eram eléctricos puros 
e 2,46% híbridos eléctricos. 

Desde junho de 2017 que 
a quota de mercado dos elé-
tricos (que para efeitos esta-
tísticos incluem os híbridos) é 
superior às alternativas basea-
das no combustível fóssil. E a 
diferença que as separa – com 
vantagem para os elétricos 
– tem crescido sempre, mas 
acelerou muito desde agos-
to de 2018, atingindo o valor 
mais elevado em março des-
te ano, segundo números da 
FRN, revelados pela Reuters.

A estimativa para este ano 
no país é de queda da produ-
ção petróleo, devendo atingir 
o menor nível em três déca-

das, informou em janeiro o 
Diretório Norueguês de Petró-
leo (NPD, na sigla em inglês).  
O investimento no país, que 
é o segundo maior produtor 
de gás da Europa atrás da 
Rússia, cresceu após uma 
queda devido à derrocada 
dos preços do petróleo entre 
2014 e 2016.

Apesar disso, a produção de 
petróleo em 2018, de 86,2 mi-
lhões de metros cúbicos, ou 542 
milhões de barris, ficou abaixo 
da estimativa de 90,2 milhões 
de m³ feita anteriormente, se-
gundo o diretório. O regulador 
adicionou que a produção em 
2019 deve atingir 82,2 mi-
lhões de m³, ante previsão an-
terior de 87,2 milhões de m³.
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

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

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

Presidente do Conselho de Administração

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 
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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.

Ficam convidados os Srs. Debenturistas da 1ª Emissão de Debêntures 
da PRODUTORES ENERGÉTICOS DE MANSO S.A. – PROMAN, a se 
reunirem em Assembleia Geral, a se realizar no dia 22 de abril de 2019, 
às 10:30 hs, na sede da Companhia, na cidade do Rio de Janeiro,  loca-
lizada à Rua Engenheiro Haroldo Cavalcanti, nº 410, sala 210, Recreio 
dos Bandeirantes, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia (a) Indi-
cação, pelos debenturistas, de 02 (dois) membros do Conselho de Admi-
nistração da Companhia Emissora. Rio de Janeiro, 01 de abril de 2019. 
Oliveira Trust DTVM S.A. Agente Fiduciário.
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Mercado prevê economia crescendo menos 
Previsão do PIB 
para 2019 cai 
para 1,98% e 
dólar a R$ 3,70

Pela quinta vez consecu-
tiva, a projeção do mercado 
financeiro é de a economia 
crescer menos. A estimativa 
para a expansão do Produto 
Interno Bruto (PIB) – a soma 
de todos os bens e serviços 
produzidos no país – caiu de 
2% para 1,98% este ano. E a 
previsão do mercado finan-
ceiro para a cotação do dólar 
permanece em R$ 3,70 no 
fim do ano e em R$ 3,75 no 
fim de 2020.

Os números estão no bo-
letim Focus, publicação se-
manal elaborada com base 
em estimativas de institui-
ções financeiras sobre os 
principais indicadores eco-
nômicos, divulgado nesta 
segunda-feira pelo Banco 
Central (BC), em Brasília.

Para 2020, a estimativa de 
crescimento do PIB recuou 
de 2,78% para 2,75% na se-
gunda redução consecutiva. 
As projeções de crescimento 
do PIB para 2021 e 2022 se-
guem em 2,50%.

A estimativa da inflação, 
calculada pelo Índice Nacio-
nal de Preços ao Consumi-
dor Amplo (IPCA), perma-
nece em 3,89% neste ano.

Em relação a 2020, a pre-
visão para o IPCA segue em 
4%. Para 2021 e 2022, tam-

bém não houve alteração na 
projeção: 3,75%. A meta de 
inflação deste ano, definida 
pelo Conselho Monetário 
Nacional (CMN), é 4,25%, 
com intervalo de tolerância 
entre 2,75% e 5,75%. A es-
timativa para 2020 está no 
centro da meta: 4%. Essa 
meta tem intervalo de 1,5 
ponto percentual para cima 
ou para baixo. Para 2021, 
o centro da meta é 3,75%, 
também com intervalo de 
tolerância de 1,5 ponto per-
centual. O CMN ainda não 
definiu a meta de inflação 
para 2022.

Taxa Selic

Para controlar a inflação, 
o BC usa como principal 
instrumento a taxa básica de 

juros, a Selic. Para o merca-
do financeiro, a Selic deve 
permanecer no seu mínimo 
histórico de 6,5% ao ano, até 
o fim de 2019. Para o fim de 
2020, a projeção segue em 
7,50% ao ano. Para o fim de 
2020 e 2021, a expectativa 
permanece em 8% ao ano.

A Selic, que serve de refe-
rência para os demais juros 
da economia, é a taxa média 
cobrada nas negociações com 
títulos emitidos pelo Tesouro 
Nacional, registradas diaria-
mente no Sistema Especial 
de Liquidação e de Custódia 
(Selic). A manutenção da Se-
lic, como prevê o mercado fi-
nanceiro este ano, indica que 
o Copom considera as altera-
ções anteriores nos juros bási-
cos suficientes para chegar à 
meta de inflação.

Lucro líquido da Cemig cresceu 70% em 2018
Dívidas de R$ 14,6 
bi levam companhia 
a propor dividendo 
mínimo obrigatório

Detentora de uma dívida de 
bilhões de reais, a Companhia 
Energética de Minas Gerais 
(Cemig) reportou lucro líqui-
do de R$ 1,7 bilhão em 2018, 
aumento de 70% ante R$ 1 bi-
lhão do ano anterior, segundo 
demonstrações financeiras di-
vulgadas nesta segunda-feira. 
A companhia não informou 
até o momento sobre os nú-
meros abertos por trimestre. 

De acordo com o calendá-
rio da empresa, a teleconfe-
rência sobre os resultados de 
2018 está mantida para esta 
quarta-feira. A dívida total 
da Cemig, que é uma das 
principais concessionárias 
de energia elétrica do Brasil, 
até outubro de 2018 chegava 
a R$ 14,6 bilhões.

A Cemig convocou para 
30 de abril uma assembleia 
de acionistas que irá deliberar 
sobre a destinação do lucro 

líquido de 2018 e de saldo ne-
gativo de lucros acumulados 
de R$ 114,7 milhões. Segun-
do a convocação, a empresa 
propõe dividendos mínimos 
obrigatórios no montante de 
R$ 867,35 milhões (ações or-
dinárias). A forma e data do 
pagamento serão decididos na 
assembleia.

De acordo com informa-
ções da empresa, o resultado 
líquido das operações conti-
nuadas totalizou R$ 1,37 bi-
lhão, ante R$1 bilhão no ano 
anterior. Já a receita da com-
panhia com venda de bens e 
serviços totalizou R$ 22,26 
bilhões em 2018, contra R$ 
21,7 bilhões em 2017.

A Cemig apontou ainda R$ 
167,2 milhões em ajustes para 
perdas e provisões operacionais 
e R$ 127,4 milhões em ajustes 
referentes à desvalorização em 
investimentos. A empresa teve 
também R$ 103,5 milhões ne-
gativos como resultado de equi-
valência patrimonial. O lucro 
por ação foi de 1,17 real por 
papel ordinário e 1,18 real por 
ação preferencial.

Em 2018, a Cemig reportou 
ganhos de R$ 535 milhões em 
sua unidade de distribuição 
Cemig-D, revertendo prejuízo 

de R$ 117 milhões em 2017. 
Já a subsidiária de geração e 
transmissão Cemig GT lucrou 
R$ 591 milhões, alta de 38% 
na comparação anual.

Venda de ativos

Em outubro do ano pas-
sado, o Conselho Adminis-
trativo de Defesa Econômi-
ca (Cade) concordou sem 
ressalvas com a aquisição 
de ativos de telecomunica-
ções pela Algar Soluções e 
a norte-americana American 
Tower. As empresas ficaram 
com os dois lotes oferecidos 
em leilão realizado em agos-
to. Os ativos leiloados são 
parte de um plano de desin-
vestimentos da Cemig.

Na ocasião, a elétrica con-
seguiu apurar quase R$ 650 
milhões com as vendas. A 
American Tower fez uma pro-
posta de R$ 571 milhões pelo 
primeiro e maior lote, um ágio 
de 70,4% sobre o valor mí-
nimo. Essa parte arrematada 
abrange a rede óptica da com-
panhia em cidades de Minas 
Gerais, São Paulo e Rio de 
Janeiro, além de infraestrutura 
de pontos de presença e equi-
pamentos da rede.

A Algar adquiriu o segun-
do lote negociado no certame, 
com lance de quase R$ 78 
milhões, um ágio 139% em 
relação ao mínimo fixado de 
R$ 32,4 milhões. Nesse lote 
estavam reunidos ativos nas 
regiões metropolitanas de 
Goiânia (GO), Recife (PE), 
Salvador (BA) e Fortaleza 
(CE). No total, 17 empresas 
se interessaram pelo certame, 
mas apenas Algar, American 
Tower e Claro se habilitaram 
a participar da disputa. Esta 
última decidiu não apresentar 
nenhuma proposta.

A Cemig tem cerca de 
6,3 mil km de cabos ópti-
cos em redes metropolitanas 
(dentro das cidades) e 11,6 
mil km de cabos ópticos de 
longa distância. A empresa 
atende cerca de 100 cidades 
em sete estados diferentes. 
Recursos poderão ser apre-
sentados até 16 de agosto. 
Para quitar o seu passivo, foi 
elaborado um plano de de-
sinvestimentos que estabele-
ce vender todos os ativos que 
não estejam no core business 
da companhia, ou seja, tudo 
que não seja diretamente li-
gado à geração, distribuição 
e transmissão.
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AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO S.A.
CNPJ: 05.940.203/0001-81

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO – EXERCÍCIO 2018

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO - R$ mil

As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis

1. Mensagem aos Acionistas 
A AgeRio - Agência de Fomento do Estado do Rio de Janeiro S.A., em 
cumprimento às disposições legais e estatuárias, apresenta o Relatório da 
Administração e as Demonstrações Contábeis Consolidadas relativas ao 
exercício  de 2018, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil
aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil. 
2. Introdução
A AgeRio é uma sociedade anônima de economia mista integrante da
Administração Pública Indireta estadual, vinculada atualmente à Secretaria de 
Estado de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego e Renda, com 
personalidade jurídica de direito privado e autonomia administrativa e financeira 
conferida pelo Decreto Estadual nº 36.703/2004.
Em 2018, a AgeRio manteve-se atuante no cumprimento do seu objeto social,
com alocação de recursos próprios e de terceiros para atendimento a demandas 
de apoio financeiro que visam à sustentação dos segmentos empresariais que 
contribuem para geração, recuperação e manutenção de emprego e renda, 
alinhada ao desenvolvimento sustentável da economia do Estado do Rio de
Janeiro. Neste sentido, sua atuação está focada em quatro áreas estratégicas
de negócios: Microcrédito Produtivo Orientado (MPO), Operações de Crédito
com o Setor Privado, Investimentos em Participações e Operações de Crédito
com o Setor Público.
Em relação a recursos de terceiros, durante o exercício de 2018, a AgeRio
operou com a linha de crédito da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep)
por meio do Programa Inovacred. O objetivo é fomentar a inovação nas micro, 
pequenas e médias empresas, por meio do financiamento ao investimento fixo, 
à aquisição de máquinas e equipamentos e ao capital de giro associado. 
3. Panorama Econômico
Em 2018, a economia brasileira obteve um desempenho que corroborou a 
expectativa de lenta retomada do crescimento econômico para o ano. Isso se
deveu principalmente ao contexto de incerteza, que se intensificara durante
o exercício, devido à realização das eleições para cargos do executivo e 
do legislativo nos âmbitos federal e estadual, ao acirramento das tensões
comerciais entre os EUA e a China, à crise macroeconômica argentina e à
greve dos caminhoneiros.
O nível de atividade da economia brasileira cresceu 1,1% no ano de 2018, mesma 
taxa de crescimento registrada no ano de 2017, mas abaixo das expectativas
de mercado que eram de 1,30%, de acordo com dados do Boletim Focus de
dezembro/2018.  A taxa média de desemprego no ano de 2018 foi de 12,3%,
contra uma taxa de 12,7% verificada no ano anterior. Entretanto, a redução do
desemprego foi puxada pelo crescimento do emprego sem carteira assinada
(3,8%) e do trabalho por conta própria (2,8%).
No que diz respeito ao mercado de crédito, o saldo de crédito do sistema 
financeiro apresentou crescimento real (1,7%) em dezembro/2018, puxado pelo 
crédito livre e pelos bancos privados, representando uma virtual estabilidade
na proporção crédito/PIB (de 47,2%, em dezembro/2017, para 47,4%, em
dezembro/2018). Além disso, o ano de 2018 foi marcado por reduções na
taxa média de juros (2,35 pp.) e nos spreads bancários (1,88 pp.), bem como
pela manutenção da inadimplência em baixos patamares (2,7%, menor nível
inadimplência da série histórica iniciada em 2011).
O ano de 2018 caracterizou-se, no que se refere à atuação do Banco Central,
pela manutenção de uma política monetária não contracionista e pela execução 
da agenda estratégica no sentido de promover melhorias microeconômicas,
a fim de atenuar o custo do crédito. Com as expectativas de inflação para os
próximos anos em queda e devido ao fato da taxa de inflação verificada em
2018 (3,75%) estar abaixo da meta (4,5%), o Banco Central manteve a Taxa
Selic, após sua redução em março/2018, no patamar 6,5%a.a. ao longo de todo 
o restante do ano de 2018.
No que se refere à economia fluminense, campo de atuação da AGÊNCIA,
a melhoria na confiança do empresariado e no desempenho da indústria e
dos serviços sinalizam para um crescimento de 1,2% do nível de atividade em
2018, de acordo com estimativas da Firjan. O mercado de trabalho deu sinais
de melhoria ao longo do ano de 2018: de acordo com dados do CAGED, foram 
gerados 5.736 empregos líquidos no Estado do Rio de Janeiro ao longo do ano 
de 2018.
Diante deste cenário, a AgeRio estabelece sua estratégia de atuação fornecendo 
soluções financeiras de apoio ao empresariado fluminense, reforçando assim
seu papel no fomento ao desenvolvimento econômico sustentável do Estado,
em sintonia com a sua missão.
4. Desempenho
4.1. Desempenho Econômico-Financeiro
O lucro líquido de 2018 foi de R$ 4,012 milhões, consubstanciado na geração
de receitas originadas da carteira de crédito, tarifas de serviços, prestação de
serviços aos fundos estaduais administrados, tesouraria, e também, na ação
perseverante de racionalização de gastos da AGÊNCIA. 
O cenário econômico e a expressiva redução da taxa de juros frente ao
exercício anterior impactaram significativamente o desempenho de tesouraria
e consequentemente o resultado operacional.
Dados Financeiros 31/12/2018 31/12/2017
Total de Ativos (R$ Mil) 557.896 565.371
Patrimônio Líquido (R$ Mil) 472.093 461.028
Resultado Operacional (R$ Mil) 5.349 31.676
Lucro Líquido (R$ Mil) 4.012 12.478
4.2. Desempenho Operacional
4.2.1. Microcrédito Produtivo Orientado (MPO) 
No final de 2017, as normas e procedimentos referentes à atuação da AgeRio 
no segmento de Microcrédito Produtivo Orientado foram alteradas para prever 
a retomada do Programa em 2018, atendendo a microempreendedores com 
faturamento fiscal bruto anual de até duzentos mil reais, em financiamentos 
de atividades produtivas de pequeno porte localizadas no Estado do Rio de 
Janeiro.
O ano de 2018 foi marcado pela retomada das operações no segmento de 
Microcrédito Produtivo Orientado. O volume de financiamentos concedidos 
nesse segmento totalizou um montante de R$ 396 mil ao longo do ano de 2018. 
A captação de clientes se deu predominantemente por meio de parcerias com 
prefeituras, interiorizando a concessão de crédito para os municípios de Duque 
de Caxias, Itatiaia, Macaé, Magé, Mangaratiba, Mesquita, Nilópolis, Nova 

Iguaçu, Paracambi, Petrópolis e Volta Redonda, além dos créditos concedidos 
para os microempreendedores localizados na capital.
4.2.2. Operações com o Setor Privado
4.2.2.1. Operações de Crédito
Em 2018, as operações de crédito contratadas com pessoa jurídica totalizaram 
R$ 43,4 milhões concedidos para pequenas, médias e grandes empresas. 
Nesse mesmo período foram liberados recursos na ordem de R$ 41,1 milhões.
A AgeRio identifica a inovação como fator fundamental para a retomada do 
desempenho econômico e para a manutenção de resultados sustentáveis por 
parte das empresas, representando ganhos de produtividade e exploração de 
novos mercados. Diante disso, uma das vertentes da estratégia da AGÊNCIA 
é priorizar projetos inovadores, que contribuem com o desenvolvimento 
econômico do Estado. Desta forma, do valor total de operações contratadas 
em 2018, 49,5% corresponderam à modalidade de financiamento à inovação, 
contemplados com o Programa Inovacred da Finep.
Ao longo do ano de 2018, a AgeRio intensificou esforços para firmar parcerias 
com outros players de atuação direta ou indireta ao sistema de fomento, 
expandindo consideravelmente as ações de promoção com outros agentes 
públicos e privados.
Em linha com o potencial do segmento das micro e pequenas empresas para 
geração de emprego e renda no cenário de recuperação econômica do Estado, 
foi estabelecido, no final de 2017, o Rio em Ação – Agenda Positiva Micro e 
Pequena Empresa, uma parceria da AgeRio com Banco do Brasil, Caixa e 
Sebrae/RJ. 
A união de esforços das instituições financeiras e do Sebrae proporcionou 
orientação financeira e não financeira às MPEs, além de atendimento 
individualizado aos interessados, por meio de eventos realizados em diversos 
municípios do Estado. 
As edições do evento alcançaram a participação de 1.700 pessoas, entre 
empresários, parceiros e apoiadores e foram realizadas nos municípios do 
Rio de Janeiro, Volta Redonda, Petrópolis, Três Rios, Cordeiro, Bom Jardim 
e Cachoeiras de Macacu, contemplando inclusive interessados de outros 
municípios das regiões.
Graças ao desenvolvimento dos sistemas de Tecnologia da Informação e à 
simplificação de processos internos, no decorrer de 2018 foi possível aprofundar 
a estratégia de pulverização da carteira, que teve um crescimento expressivo 
da base de clientes ativos (108,9%). A maioria dos novos clientes se enquadra 
no conceito de micro e pequenas empresas. 
O tempo médio de concessão de financiamento foi reduzido em 51,35% no 2º 
semestre de 2018 em comparação com o 1º semestre do mesmo ano, sendo 
esse um importante indicador do aumento de eficiência e melhoria na prestação 
do serviço aos clientes.
4.2.2.2. Investimentos em Participações
Em 31 de dezembro de 2018, a carteira de participações da AgeRio 
apresentava a seguinte composição: 5 fundos ativos, que correspondiam a 33 
investimentos, sendo 23 em empresas e 10 em projetos (7 filmes e 3 salas de 
cinema). O capital integralizado pela AGÊNCIA na carteira de participações é 
de R$ 20,48 milhões, nos setores de tecnologias limpas, saúde e ciências da 
vida, audiovisual e inovações em tecnologia da informação. 
No primeiro semestre de 2018, a AgeRio efetivou a venda da única participação 
direta então existente em seu portfólio, obtendo retorno de 125% sobre o capital 
originalmente investido na operação.
4.2.3 Operações com Setor Público
As operações com setor público representavam, em 31 de dezembro de 2018, 
11,47% da carteira de crédito da AgeRio. Durante o ano de 2018, foram liberados 
recursos da ordem de R$ 849 mil em operações, beneficiando municípios das 
regiões Metropolitana, Médio Paraíba, Centro Sul Fluminense e Serrana.
5. Carteira de Crédito – Própria e Administradas
Em 31 de dezembro de 2018, o montante de recursos geridos pela AgeRio foi
da ordem de R$ 2,065 bilhões, assim composto:
a) A carteira de crédito própria apresentou saldo de R$ 165.444 mil, em 31 de
dezembro de 2018, com aumento de 2,7% em relação à posição de fechamento 
do exercício anterior;
b) As carteiras administradas pela AgeRio apresentaram saldo de R$ 
1,904 bilhões em 31 dezembro de 2018, sendo compostas pelos Fundo de 
Desenvolvimento Econômico e Social (FUNDES), Fundo de Recuperação 
Econômica dos Municípios Fluminenses (FREMF) e Fundo Estadual de 
Fomento ao Microcrédito Produtivo Orientado (FEMPO).
No que se refere à qualidade da carteira de crédito própria, o índice inadimplência 
de operações atingiu, em 31 de dezembro de 2018, um patamar de 5,11%.
6. Gestão
6.1. Governança
A AgeRio possui estrutura de governança estabelecida em seu Estatuto Social 
e em normativos internos, de acordo com a legislação vigente e as melhores
práticas de mercado, garantindo a tomada de decisões de forma colegiada e
transparente, assegurando a conformidade de seus processos.
Em 2018 a AGÊNCIA aprovou em Assembleia a reforma de seu Estatuto Social, 
contemplando entre outras alterações a criação dos Comitês de Elegibilidade
e Auditoria, órgãos colegiados que vêm reforçar a estrutura de governança da
instituição.
Além destes, no Estatuto Social estão definidos os demais Comitês que compõe 
a estrutura de governança da empresa: o Comitê de Crédito e Renegociação,
Comitê de Compras e Contratações, Comitê de Investimentos e o Comitê
de Ética. Os Comitês possuem regimes de alçadas e regimentos internos
aprovados pela Diretoria Executiva e pelo Conselho de Administração. 
Ao longo do exercício, a AgeRio aprovou o conjunto de políticas e normas
necessários para atendimento das diretrizes estabelecidas na Lei 13.303/2016 
(Lei das Estatais), adaptando integralmente sua estrutura de governança ao
novo direcionamento legal.

6.2. Ética
As atividades da AgeRio e todas as ações de sua Administração, seus 
empregados e colaboradores, são pautadas em princípios éticos e de 
integridade. 
O Código de Ética e Conduta está adequado às normas legais vigentes e às 
boas práticas de mercado no que concerne à prevenção à lavagem de dinheiro 
e ao fortalecimento da governança corporativa e da cultura ética.
A AgeRio possui Comitê de Ética instalado para apuração de infrações éticas 
por parte do corpo funcional, nos termos do Decreto Estadual n° 43.583/2012.
6.3. Gerenciamento de Risco e de Capital
O gerenciamento de risco possui governança própria, segregada das unidades 
de negócios e da auditoria interna, e é liderado por um diretor estatutário que 
responde pela Controladoria, Riscos, Finanças, Controle Interno e Compliance 
da instituição, com a devida autonomia e independência para a execução das 
atividades.
A estrutura de gerenciamento de riscos e de capital da AGÊNCIA compreende 
a existência de políticas, normas, sistemas, rotinas e procedimentos que 
permitem identificar, mensurar, controlar, mitigar e reportar a exposição aos 
riscos, observadas a natureza e a complexidade das operações, atividades e 
processos, bem como o porte da instituição. 
O gerenciamento de capital compreende o monitoramento e o controle do 
capital mantido pela instituição para fazer face aos riscos a que está sujeita, 
o planejamento das necessidades de capital, considerando os objetivos
estratégicos e as metas, com o intuito de assegurar a suficiência de capital para 
suportar suas operações e a otimização da relação risco/retorno. 
O plano de capital está alinhado ao planejamento estratégico e tem por objetivo 
avaliar a adequação do capital da AGÊNCIA para execução de suas metas e
objetivos operacionais de médio prazo, de forma a garantir a sustentabilidade
da instituição.
6.3.1. Limites Operacionais
A AgeRio cumpre as exigências de Limites Operacionais estabelecidas nas
Resoluções do CMN nº 4.192/2013 e nº 4.193/2013, conforme demonstrativo
levantado na posição de 31/12/2018.
(Valores em R$ Mil) 30/12/2018 30/12/2017
Patrimônio de Referência (PR) 462.796 452.592
Capital Destacado para Operações com
o Setor Público 44.535 44.535
PR para Limite de Compatibilização com o RWA 418.262 408.057
RWA - Ativos Ponderados pelo Risco 582.130 611.780

- RWACPAD 452.384 489.125
- RWAOPAD 129.746 122.655
- RWAMPAD – –

RBAN 627 627
Limite para Imobilização (LI) 209.131 204.029
Índice de Basiléia (IB) 71,85% 66,70%
(Índice de Basiléia exigido) 13,00% 13,00%
6.4 Controles Internos e Compliance 
O Sistema de Controles Internos da AgeRio é estruturado por meio de 
políticas, normativos, cultura organizacional e de padrões éticos e de 
integridade promovidos pela AGÊNCIA, permitindo, deste modo, a prestação 
de informações consistentes sobre os aspectos gerenciais, financeiros e 
operacionais, em conformidade com a regulamentação pertinente. 
As ações de prevenção e combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento 
do terrorismo são apoiadas e acompanhadas pela Alta Administração da 
AGÊNCIA. A AgeRio possui uma Política específica aprovada pelo Conselho 
de Administração e capacita e certifica periodicamente seu corpo técnico em 
ações anticorrupção e de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento 
do terrorismo. 
A AgeRio dispõe ainda de um Programa de Integridade, que consiste no 
conjunto de valores, normas e procedimentos internos de integridade, auditoria 
e incentivo à denúncia de irregularidades e à aplicação efetiva de códigos de 
ética e de conduta. Em linha com o conjunto de ações para o fortalecimento deste 
programa, a partir de 2018, a AgeRio passou a dispor de canal de denúncias, 
que possibilita aos empregados, clientes, fornecedores e público em geral o 
envio de comunicações de irregularidades ou inconformidades, por meio de 
ambiente apropriado no sítio eletrônico da AGÊNCIA, com a preservação do 
sigilo da identidade do comunicante.
Em novembro de 2018, a AgeRio participou da Consulta Pública de Melhores 
Práticas de Compliance, organizada pelo Conselho Empresarial de Governança 
e Compliance, da Associação Comercial do Rio de Janeiro (ACRJ), obtendo o 
reconhecimento de realização das melhores práticas de governança corporativa 
e compliance por meio da avaliação de comissão composta por especialistas 
neste campo de atuação, com participação da Transparência Internacional, 
Fundação Getúlio Vargas (FGV) e Fundação Dom Cabral (FDC).
7. Responsabilidade Socioambiental 
A responsabilidade socioambiental é um dos valores institucionais da AgeRio e 
reflete-se em todas as ações, negócios, gestão e relacionamentos da AGÊNCIA. 
Em relação a apoio financeiro, a AgeRio incentiva a execução de projetos que
apresentem impactos ambientais positivos por meio de linhas de financiamento 
com condições especiais para projetos ecoeficientes. 
As relações de trabalho são pautadas pela ética e transparência, incentivo à
gestão participativa e à meritocracia, bem como pelo respeito à diversidade.
A AgeRio reconhece e valoriza as mulheres e oferece licenças-maternidade
e paternidade estendidas, conforme o Programa Empresa Cidadã. Em 31
de dezembro de 2018, 39% do quadro de empregados e 57% das funções
de gestão (coordenadores, gerentes, superintendentes e diretores) eram
ocupados por mulheres. 
A AgeRio mantém Programa de Eliminação de Desperdícios – PROED,
promovendo a conscientização dos funcionários para a importância do
desenvolvimento sustentável e da responsabilidade socioambiental. O
Programa encontra-se em seu sexto ano de atuação. 

A Administração

A T I V O NE 2018 2017
CIRCULANTE  326.677  339.800 
DISPONIBILIDADES 4 43
 Caixa 1 1
 Bancos 3 42
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 5 260.342 270.462
 Cotas de Fundos de Investimentos 260.342 270.462
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 6 35.944 36.355
Operações de Credito     43.413 43.544

- Setor Privado 38.264 38.793
- Setor Público 5.149 4.751

(Provisão para Operações de Crédito) (7.469) (7.189)
OUTROS CRÉDITOS 7 7.139 9.863
 Diversos 7.139 9.863
OUTROS VALORES E BENS 23.248 23.077
 Bens não de Uso Próprio 8 29.029 28.734
 Impairment de Bens não de Uso (6.218) (5.710)
 Despesas Antecipadas 436 53
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 217.550 209.597
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 5 120.636 113.621
 LFT 93.887 88.216
 Cotas de Fundos em Participação 26.749 25.405
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 6 96.914 93.976
Operações de Crédito   122.030 117.612

- Setor Privado 107.887 100.421
- Setor Público 14.143 17.191

(Provisão para Operações de Crédito) (25.116) (23.636)
OUTROS VALORES E BENS - 2.000
Participações Societárias - 2.000
PERMANENTE 13.668 15.977
Imobilizado de Uso 9 4.372 5.432
Edificações 8.865 8.865
Instalações 6 6
Móveis e Equipamentos 915 876
Sistema de Comunicação 37 33
Equipamento de Processamento de Dados 1.980 1.976
Sistema de Transporte – –
Depreciações Acumuladas (7.431) (6.324)
Intangível 10 9.296 10.545
Licença de Uso de Software 14.231 14.197
Amortização Acumulada (4.935) (3.652)
TOTAL 557.895 565.374

P A S S I V O NE 2018 2017

CIRCULANTE 36.897 52.129

OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES 11 20.384 23.819

 BNDES 9.177 10.840

 Finame 2.529 5.184

 FINEP 8.678 7.795

OUTRAS OBRIGAÇÕES 12 16.513 28.310

 Cobrança e Arrecadação de Tributos 7 –

 Sociais e Estatutárias 2.700 10.000

 Fiscais e Previdenciárias 1.668 4.777

 Diversas 12.138 13.533

EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 48.906 52.218

OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES 11 48.906 52.218

 BNDES 11.653 21.312

 Finame 3.157 5.683

 FINEP 34.096 25.223

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 13 472.092 461.027

CAPITAL SOCIAL 468.948 453.102

Capital Social 468.948 453.102

Aumento de Capital – –

RESERVAS DE LUCROS 3.144 7.925

TOTAL 557.895 565.374
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DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS SEMESTRES FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO - em R$ mil

AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO S.A.
CNPJ: 05.940.203/0001-81

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS SEMESTRES FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO - R$ mil DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DOS SEMESTRES FINDOS (MÉTODO INDIRETO)- R$ mil

SEGUNDO EXECÍCIO FINDO EM 
SEMESTRE 31 DE DEZEMBRO

2018 2018 2017
RECEITAS DE INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA 18.311 37.543 61.495
   Receita de Operações de Crédito 7.487 14.673 18.763
   Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários 10.824 22.870 42.732
DESPESAS DE INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA (6.239) (8.016) (7.866)
   Despesa de Captação – Finame/ BNDES/ FINEP (1.710) (3.487) (4.329)
   Provisão para Operações de Crédito (4.529) (4.529) (3.537)
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA 12.072 29.527 53.629
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS (13.064) (24.178) (21.953)
   Receita de Prestação de Serviços 6.584 13.221 15.680
   Despesa de Pessoal (14.151) (27.574) (27.173)
   Outras Despesas Administrativas (4.194) (7.935) (9.451)
   Despesas Tributárias (1.295) (2.741) (3.827)
   Outras Receitas Operacionais 71 939 3.321
   Outras Despesas Operacionais (80) (89) (503)
RESULTADO OPERACIONAL (992) 5.349 31.676
RESULTADO NÃO OPERACIONAL – 1.999 (5.679)
RESULTADO ANTES DA TRIBUTAÇÃO S/LUCRO E PARTICIPAÇÕES (992) 7.348 25.997
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (1.075) (4.061) (13.087)
   Provisão para Imposto de Renda (568) (2.193) (7.176)
   Provisão para Contribuição Social S/ o Lucro (507) (1.868) (5.911)
PARTICIPAÇÕES ESTATUTÁRIAS NO LUCRO (474) (474) (432)
LUCRO LÍQUIDO DO SEMESTRE/EXERCÍCIO (2.540) 2.814 12.478
Juros s/Capital Próprio (2.700) (2.700) (10.000)
   por ação do capital social  (0,01) 0,02 0,07 

As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis

SEGUNDO EXERCÍCIO FINDO EM
SEMESTRE 31 DE DEZEMBRO

 FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 2018 2018 2017
  LUCRO LÍQUIDO (2.540) 2.814 12.478
   Ajustado por:
   Desvalorização de Outros Valores e Bens – 508 5.710
   Depreciações e Amortizações 1.205 2.418 2.641
   Provisão para Perdas c/Operações de Crédito 4.529 4.217 (3.526)
   Reversão de Provisão c/Operações de Crédito
   Provisão Passivo Contingente 36 33 30
   Reversão de Provisão Passivo Contingente – – –
   Provisão Adicional – – –
   Ajuste Efeito Líquido JCP (1.502) (1.502) (5.500)
LUCRO LÍQUIDO AJUSTADO 1.729 8.488 11.833
VARIAÇÃO DE ATIVOS E OBRIGAÇÕES (10.646) (11.670) (7.407)
  Redução (aumento) em Títulos Valores Mobiliários 8.933 3.104 674
  Redução (aumento) em Operações de Crédito (8.701) (6.745) 1.255
  Redução (aumento) em  Outros Créditos (2.878) 2.725 (8.018)
  Redução (aumento) em  Outros Valores e Bens 47 1.321 877
  (Redução) aumento em Outras Obrigações (7.800) (11.829) (1.371)
  Ajuste de exercícios anteriores (247) (247) (824)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS (8.918) (3.183) 4.426
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
  Aquisição de Imobilizado de Uso e de Arrendamento (97) (109) (832)
  Baixa de Imobilizados – – 21
CAIXA LÍQUIDO APLICADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (97) (109) (811)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
 Aumento (Redução) em Obrigações p/Empréstimos e Repasses (1.005) (6.747) (12.577)
Aumento de Capital com Renúncia de Dividendos– JCP 10.000 10.000 9.000
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS 8.995 3.253 (3.577)
AUMENTO (REDUÇÃO) DO CAIXA OU EQUIVALENTE A CAIXA (19) (39) 38
MODIFICAÇÃO DO CAIXA OU EQUIVALENTE DE CAIXA
  Caixa ou Equivalente a Caixa Início Período 23 43 5
  Caixa ou Equivalente a Caixa Final Período 4 4 43
AUMENTO(REDUÇÃO)  CAIXA OU EQUIVALENTE DE CAIXA (19) (39) 38

As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis

CONTAS CAPITAL SOCIAL RESERVAS RESULTADOS ACUMULADOS 
LUCROS OU PREJUÍZOS 

ACUMULADOS

TOTAIS
ESPECIFICAÇÕES CAPITAL DE LUCROS

TOTAISLEGAL OUTRAS
SALDOS EM 30/JUN/18 453.102 2.346 5.846 5.086 466.380
Ajuste de Exercício Anterior – – –  (247)  (247)
Aumento de Capital
Aumento de Capital  com Reservas 5.846  –  (5.846)  –  – 
Aumento com Renúncia de Dividentos/JCP 10.000  –  –  – 10.000
Lucro Líquido do Semestre  –  –  –  (2.540)  (2.540)
Destinações –
Constituição de Reservas –  (214) 1.012  (798)  – 
Juros Sobre  o Capital Próprio (Efeito Líquido)  –  –  –  (1.501)  (1.501)
SALDOS EM 31/DEZ/2018 468.948 2.132 1.012 – 472.092 
MUTAÇÕES DO PERÍODO 15.846  (214)  (4.834)  (5.086) 5.712 
SALDOS EM 31/DEZ/16 439.063 1.772 5.039 – 445.873
Ajuste de Exercício Anterior – – –  (824)  (824)
Aumento de Capital –
Aumento de Capital com Reservas 5.039  (5.039) –
Aumento de Capital Renuncia Dividendos/JCP 9.000 9.000
Lucro Líquido do Exercício 12.478 12.478
Destinações –
  Constituição de Reservas 308 5.846  (6.154) –
Juros Sobre o Capital Próprio (Efeito Líquido) – – –  (5.500)  (5.500)
SALDOS EM 31/DEZ/17 453.102 2.080 5.846 – 461.027
MUTAÇÕES DO PERÍODO 14.039 308 807 – 15.154
Ajuste de Exercício Anterior – – –  (247)  (247)
Aumento de Capital
Aumento de Capital  com Reservas 5.846 –  (5.846) –  – 
Aumento com Renúncia de Dividentos/JCP 10.000 – – – 10.000
Lucro Líquido do Exercício 2.814 2.814 
Destinações  – 
Constituição de Reservas – 52 1.012  (1.064)  – 
Juros Sobre  o Capital Próprio (Efeito Líquido) – – –  (1.502)  (1.502)
SALDOS EM 31/DEZ/2018 468.948 2.132 1.012 – 472.092
MUTAÇÕES DO PERÍODO 15.846 52  (4.834) – 11.066 

As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis

NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL
A Agência de Fomento do Estado do Rio de Janeiro S.A. - AgeRio é 
uma instituição financeira de capital fechado, constituída sob a forma de 
sociedade anônima de economia mista, com personalidade jurídica de direito 
privado, autorizada pela Lei Estadual nº 3.517 de 27 de dezembro de 2000, 
regulamentada pelo Decreto Estadual nº 32.376 de 12 de dezembro de 2002 
e constituída por meio da Ata de Assembleia de Constituição, realizada em 13 
de dezembro de 2002. A Instituição iniciou suas atividades operacionais em 30 
de setembro de 2003, quando teve seu funcionamento autorizado pelo Banco 
Central do Brasil.
As operações da AgeRio são regulamentadas pela Resolução CMN nº 2.828, 
de 30 de março de 2001, e alterações editadas pelo Banco Central do Brasil.
Em 06 de dezembro de 2004, com a publicação do Decreto Estadual nº 
36.703/04, a Agência de Fomento do Estado do Rio de Janeiro S.A. teve 
ampliada sua autonomia na gestão administrativa, financeira e operacional, 
assim como de seus recursos, com vistas à efetiva consecução de seus 
objetivos sociais.
A Agência de Fomento do Estado do Rio de Janeiro S.A. - AgeRio, empresa 
vinculada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico e Geração 
de Emprego e Renda, tem por finalidade contribuir para a consecução da 
política de apoio financeiro a empreendimentos geradores de emprego, renda 
ou incremento da atividade produtiva nos setores industrial, turístico, de 
agricultura, inclusive, familiar individual e coletiva, de comércio e de serviços, 
implantados ou que venham a se implantar no Estado do Rio de Janeiro.
Além da concessão de financiamento com recursos próprios e de repasses 
de recursos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - 
BNDES, e da Financiadora de Estudos e Pesquisa - FINEP de acordo com 
o programa INOVACRED, a AgeRio atua como Agente Financeiro do Fundo 
de Desenvolvimento Econômico e Social - FUNDES e administradora do 
Fundo de Recuperação Econômica de Municípios Fluminenses - FREMF 
e do Fundo Estadual de Fomento ao Microcrédito Produtivo Orientado para 
Empreendedores - FEMPO. Apoia, também, investimentos no Estado através 
da participação acionária direta e indireta.
NOTA 2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
2.1 Declaração de conformidade
As Demonstrações Financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar 
pelo Banco Central do Brasil. A apresentação dessas Demonstrações 
Financeiras está em conformidade com o Plano Contábil das Instituições do 
Sistema Financeiro (COSIF).
A Diretoria da Agência de Fomento do Estado do Rio de Janeiro S.A - AgeRio 
autorizou a conclusão da elaboração das Demonstrações Contábeis em 12 de 
Março de 2019.
2.2 Base de mensuração
As demonstrações contábeis foram preparadas considerando o custo histórico 
como base de valor, ajustado para refletir o valor justo de instrumentos 
financeiros não derivativos.
2.3 Moeda funcional
A moeda funcional da Companhia é o Real. As demonstrações contábeis 
estão apresentadas nesta moeda, excluídos os centavos, exceto quando 
indicado de outra forma.
NOTA 3 - ALTERAÇÕES NA LEI DAS S.A. (LEI Nº 6.404)
A Lei nº 11.638, publicada no Diário Oficial da União em 28 de dezembro de 
2007 e complementada pela Lei nº 11.941 de 27 de maio de 2009, alterou 
diversos dispositivos da Lei nº 6.404 (Sociedade por Ações). Com vistas a 
regulamentar essas alterações, o Comitê de Pronunciamentos Contábeis 
(CPC) editou/revisou diversos pronunciamentos contábeis de 2008 a 2016, 
sendo que os recepcionados pelo Banco Central do Brasil foram:

Pronunciamento Técnico
Data da 

Divulgação IASB

BACEN 
Resolução 

CMN
CPC 00 (R1)Estrutura Conceitual para Elaboração 

e Divulgação de Relatório Contábil 
Financeiro 15/12/11 Framework

4.144/12

CPC 01 (R1) Redução ao Valor Recuperável
 de Ativos 07/10/10 IAS 36

3.566/08

CPC 02 (R2)Efeitos das mudanças nas taxas de 
câmbio e conversão de
 demonstrações contábeis 07/10/10 IAS 21

4.524/16

CPC 03 (R2)
CPC 04 (R1)

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Ativo Intangível

07/10/10
02/12/10

IAS 7
IAS 38

3.604/08
4.534/16

CPC 05 (R1)
Divulgação sobre Partes
 Relacionadas 07/10/10 IAS 24 3.750/09

CPC 10 (R1) Pagamento Baseado em Ações 16/12/10 IFRS 2 3.989/11
CPC 23 Políticas Contábeis, Mudança de

 Estimativa e Retificação de Erro 16/09/09 IAS 8 4.007/11
CPC 24 Evento Subsequente 16/09/09 IAS 10 3.973/11
CPC 25 Provisões, Passivos Contingentes

 e Ativos Contingentes 16/09/09 IAS 37 3.823/09
CPC 27
CPC 33 (R1)

Ativo Imobilizado
Benefícios a Empregados

31/07/09
13/12/12

IAS 16
IAS 19

4.535/16
4.424/15

NOTA 4 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
Dentre os principais procedimentos adotados para a preparação das 
demonstrações contábeis, ressaltamos:
a) Apuração do Resultado 
O resultado é apurado de acordo com o regime de competência, que 
estabelece que as receitas e despesas devam ser incluídas na apuração dos 
resultados dos períodos em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando 
se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento.
b) Estimativas contábeis
Na elaboração das demonstrações contábeis, faz-se necessário utilizar 
estimativas para contabilizar certos ativos, passivos e outras transações. 
Assim, as Demonstrações Contábeis da Instituição contemplam estimativas 
referentes à seleção da vida útil dos bens do ativo imobilizado, provisão para 

 NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E DE 2017 (Em reais mil)

passivos contingentes e às Provisões para Perdas com Operações de Créditos, 
sendo estas últimas calculadas conforme normas específicas do Banco Central 
e provisões adicionais, em montantes definidos pela administração com base 
em eventos que possam ocorrer no futuro e que venham a comprometer a 
liquidez da carteira de crédito. Os resultados reais podem apresentar variação 
em relação às estimativas utilizadas. A Instituição revisa as estimativas e 
premissas, no mínimo, semestralmente.
c) Caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa são representados por disponibilidades em 
moeda nacional e aplicações financeiras, cujo vencimento das operações na 
data da efetiva aplicação seja igual ou inferior a 90 dias e apresentam risco 
insignificante de mudança de valor justo.
Caixa e equivalentes de caixa, conforme Resolução 3.604/08, do Conselho 
Monetário Nacional – CMN incluem caixa e depósitos bancários. 
d) Títulos e Valores Mobiliários
São contabilizados pelo custo de aquisição, acrescidos dos rendimentos 
auferidos até a data do balanço, os quais são reconhecidos no resultado 
do exercício. Os títulos são para negociação imediata e/ou mantidos até o 
vencimento. A Circular n.º 3.068/01 – BACEN que trata da classificação dos 
títulos e valores mobiliários com base em um conjunto de critérios para registro 
e avaliação da carteira de títulos, não se aplica às agências de fomento.
A AgeRio vem adquirindo participações em Fundos de Empresas Emergentes 
no setor de biotecnologia e tecnologia da Informação, tendo em vista seus 
objetivos estatutários e sociais, cujo reconhecimento dos rendimentos 
auferidos, inclusive os apurados conforme Instrução CVM nº 579/2016, tem 
como contrapartida o resultado da AgeRio.
e) Operações de crédito e provisão para perdas em operações de crédito
e.1) Operações de crédito
As operações de crédito estão registradas ao valor do principal, incorporando 
rendimentos e encargos auferidos até a data do balanço, em razão da fluência 
dos prazos. Os rendimentos de operações de crédito com atraso igual ou 
superior a 60 dias são apropriados somente por ocasião do efetivo recebimento 
dos valores em atraso.
e.2) Provisão para perdas em operações de crédito
A classificação das operações de crédito e a constituição das respectivas 
provisões para perdas são efetuadas observando os parâmetros estabelecidos 
pela Resolução CMN nº 2.682, de 21 de dezembro de 1999 e complementada 
por provisão adicional conforme descrito na nota 6. 
e.3) Renegociação
As operações renegociadas são mantidas, no mínimo, no mesmo nível em 
que estavam classificadas. Quando houver amortização significativa da 
operação ou quando novos fatos relevantes justificarem a mudança do nível de 
risco, nos termos da Resolução CMN nº 2.682, de 21 de dezembro de 1999, 
poderá ocorrer a reclassificação da operação para categoria de menor risco. 
As renegociações de operações de crédito, anteriormente baixadas como 
prejuízo, são classificadas como nível “H”. Os eventuais ganhos provenientes de 
renegociações somente são reconhecidos como receita quando efetivamente 
recebidos.
f) Outros Valores e Bens
Compostos por Bens Não Destinados a Uso, correspondentes a imóveis ou 
equipamentos disponíveis para venda, recebidos em dação de pagamento, 
registrados pelo menor valor entre o valor contábil do crédito e o valor da 
avaliação do bem; e Despesas Antecipadas, correspondentes a aplicações de 
recursos cujos benefícios decorrentes ocorrerão em exercícios futuros.
g) Ativo Permanente
O imobilizado está demonstrado ao custo de aquisição e/ou construção, 
ajustado pela depreciação/amortização acumuladas, conforme taxas 
estabelecidas em função do tempo de vida útil estimado e prazo de contrato 
de cessão de uso.  
O Ativo Intangível está representado por gastos na aquisição de licenças de 
uso de softwares para: Gestão de Recursos Humanos, Processamento de 
Dados e Gestão Financeira, que são amortizados de acordo com o prazo 
de concessão de uso, conforme contrato de prestação de serviço com as 
empresas fornecedoras e por gastos com pessoal, alocados na implantação 
dos respectivos sistemas.
h) Demais ativos e passivos 
São demonstrados pelo custo e acrescidos, quando aplicável, dos rendimentos 
e das variações monetárias incorridas. A classificação em circulante e longo 
prazo, do Ativo Realizável e do Passivo Exigível, obedece ao Plano Contábil 
das Instituições do Sistema Financeiro Nacional – COSIF.
Os demais ativos e passivos são apresentados pelos valores de realização ou 
liquidação na data do balanço.
i) Avaliação do valor recuperável (Impairment)
Os Ativos não financeiros estão sujeitos à avaliação do valor recuperável em 
períodos anuais ou em maior frequência, se as condições ou circunstâncias 
indicarem a possibilidade de perda dos seus valores em relação ao mercado 
ou uso. A AgeRio desenvolveu programa de testes de recuperabilidade como 
determinado pelas normas contábeis vigentes. 
j) Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL)
A Instituição adota a sistemática de apuração do Imposto de Renda pelo Lucro 

Real Anual com antecipações mensais por estimativa, utilizando alíquota 
determinada de 15% e adicional de 10%.
A parcela correspondente à Contribuição Social foi calculada à alíquota de 
20% nos termos da legislação fiscal em vigor, tendo como base a Instrução 
Normativa da RFB nº 1591 de 05 de novembro de 2015.
k) Contribuições para o PIS/PASEP e COFINS
As contribuições para o PIS/PASEP e COFINS foram calculadas à alíquota 
de 0,65% e 4%, respectivamente, e são apuradas pelo regime cumulativo. 
Com a publicação da Lei nº 12.715, de 17 de setembro de 2012, as Agências 
de Fomento passaram a ter o mesmo tratamento tributário dos Bancos de 
Investimentos.
l) Passivos contingentes
Os passivos contingentes são avaliados e reconhecidos com base em 
parecer da Diretoria Jurídica sobre os prováveis riscos de perdas de uma 
ação judicial ou administrativa. São constituídas provisões de 100% para 
processos classificados como Perda Provável, cujos valores de perda possam 
ser determinados ou estimados. Para os processos classificados como de 
Perda Possível, os quais não requerem constituição de provisão, foi realizada 
somente divulgação em notas explicativas. Para processos classificados 
como Perda Remota, não efetuamos provisões ou divulgação.  Os valores 
decorrentes desta prática estão demonstrados na nota 12 – “c2”.
A Instituição segue as diretrizes da Resolução CMN nº 3.823, de 16 de 
dezembro de 2009, emitida pelo Banco Central do Brasil, referente aos 
procedimentos aplicáveis no reconhecimento, mensuração e divulgação de 
provisões, contingências passivas e contingências ativas. A constituição da 
provisão para contingências passivas é realizada sempre que a opinião dos 
assessores jurídicos em relação à perda seja classificada como provável e 
que haja uma estimativa confiável dos montantes envolvidos. Os passivos 
contingentes são divulgados em notas explicativas, a menos que seja remota 
a possibilidade de ocorrer qualquer desembolso na liquidação.
NOTA 5 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
A carteira de Títulos e Valores Mobiliários apresenta saldo em 31 de dezembro 
de 2018 e 2017, conforme quadro abaixo:

TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 2018 2017
I – Curto Prazo 260.342 270.462
 Cotas de Fundos de Investimentos (i) 260.342 270.462
II – Longo Prazo 120.636 113.621
 LFT – Carteira Própria 93.887 88.216
 Cotas de Fundos em Participações (ii) 26.749 25.405
 Cotas de Fundos em Empresas (ii) – –
Total de Títulos e Valores Mobiliários 380.978 384.083
(i) As Cotas do Fundo de Investimentos são custodiadas pelo Banco Bradesco 
e Caixa Econômica Federal. O Fundo exclusivo no Banco Bradesco destina-se 
exclusivamente aos poderes do Governo do Estado do Rio de Janeiro, suas 
autarquias e empresas controladas (sociedades de economia mista), sendo a 
AgeRio um dos cotistas. Esse Fundo acompanha as variações das taxas de 
juros praticadas no mercado de depósitos interbancários (CDI), composto por 
cotas de Fundos Referenciados DI, cuja carteira é composta por títulos de 
emissão do Tesouro Nacional, bem como créditos securitizados pelo Tesouro 
Nacional ou operações compromissadas lastreadas nesses títulos. Quanto a 
aplicação na Caixa Econômica Federal é feita em fundo também exclusivo e 
sua carteira é composta integralmente por títulos públicos federais indexados 
às taxas de juros prefixadas, pós-fixadas (SELIC/CDI) e/ou índices de preços. 
(ii) As aplicações em cotas de Fundos em Participações e Empresas, que 
totalizam R$ 26.749 em 2018 (R$ 25.405 em 2017), são investimentos que 
visam atender o objeto social da AGÊNCIA, sendo mais uma das modalidades 
de apoio financeiro para as empresas do Estado do Rio de Janeiro. A Instrução 
nº 589, de 18 de agosto de 2017, emitida pela CVM, consolidou em um único 
tipo de Fundo (FIP - Fundo de Investimento em Participações) diversas 
categorias de Fundos anteriormente existentes, vide composição a seguir.

Fundo
Capital 

Subscrito
Capital 

Integralizado
Valor Atualizado/

Contábil
BBI 10.000 9.400 17.174
Performa Key 5.000 4.076 3.730
NascenTI 2.000 2.000 2.440
Funcine 2.000 2.000 1.236
Br Startups 3.000 3.000 1.868
FGI 45 45 70
FGO 140 140 231
Total 22.185 20.661 26.749
Em 31 de dezembro de 2018 e 2017, a Instituição não possuía em aberto 
operações envolvendo instrumentos financeiros derivativos.
NOTA 6 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO
Em conformidade com a Res. CMN nº 2.682/99, as operações de crédito 
da AgeRio são classificadas por meio de avaliação de risco de crédito, com 
critérios consistentes e verificáveis, que contemplam aspectos em relação ao 
tomador e a operação.

a) Classificação das operações de crédito em ordem crescente de risco

Classificação de 
Risco

Total das 
Operações 2018 Provisão %

Valor da Provisão 
Resolução nº 

2682/99
Provisão 

Adicional

Valor da Provisão
2018 Resolução nº 

2682/99 + Adicional
Total das 

Operações 2017
Valor da

Provisão 2017
AA – – – – – – –
A  14.918 0,5 75 – 75 9.317 47
B  56.872 1 569 26 595 55.916 609
C  59.283 3 1.778 1.246 3.024 54.502 3.017
D  568 10 56 11 67 4.574 470
E  – 30 – – – 1 –
F  4.211 50 2.105 7 2.112 17.821 11.023
G  25.483 70 17.838 4.765 22.603 11.808 8.442
H  4.109 100 4.109 – 4.109 7.217 7.217
TOTAL  165.444 – 26.530 6.055 32.585 161.156 30.825
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b) Movimentação da provisão para créditos de liquidação duvidosa
Provisão Crédito Liquidação Duvidosa 2018 2017
Saldo no início do período 30.825 34.351
Constituição da provisão 4.689 17.281
Constituição da provisão adicional 2.545 3.734
Reversão de provisão (3.281) (19.004)
Créditos baixados para Prejuízo (2.193) (5.537)
Saldo no fim do período 32.585 30.825
A AgeRio efetua a revisão de risco da carteira de crédito semestralmente, 
para adequação do nível de risco e da provisão adicional, dentro de critérios 
prudenciais estabelecidos pela Administração, em conformidade com a boa 
prática bancária, no sentido de permitir absorção de perdas oriundas de 
adversidades de cenários econômicos que possam causar inadimplência por 
eventual agravamento de setores em que a AgeRio opera. 
Em 2018, a provisão adicional para perdas com operações de crédito foi de R$ 
6.055 em conformidade com a Política de Gerenciamento de Risco de Crédito 
da Instituição.
c) Classificação das operações de crédito e provisões quanto aos prazos 
de vencimentos
Curto Prazo 2018 2017
      Setor Privado 38.264 38.793
            Recursos Próprios 20.479 19.268
            Repasse 17.785 19.525
      Setor Público 5.149 4.751
            Recursos Próprios 4.951 4.553
            Repasse 198 198
Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa (7.469) (7.189)
Saldo Final do Período 35.944 36.355
Longo Prazo 2018 2017
      Setor Privado 107.887 100.421
            Recursos Próprios 60.147 53.266
            Repasse 47.740 47.155
      Setor Público 14.143 17.191
            Recursos Próprios 14.028 16.881
            Repasse 115 310
Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa (25.116) (23.636)
Saldo Final do Período 96.914 93.976
d) Classificação da carteira por vencimento parcelas

2018 2017
Vencidas 1.346 1.631
Até 60 dias 942 1.065
De 60 dias a 180 dias 306 218
Acima de 180 dias 98 348

2018 2017
Vincendas 164.098 159.525
Até 180 dias 19.126 21.687
De 181 a 360 dias 22.942 20.241
Acima de 360 dias 122.030 117.597
e) Classificação das operações de crédito por setor de atividade em 2018
Setor de atividade 2018 2017
Administração pública 19.293 21.942
Alimentos e Bebidas 19.316 17.215
Comércio 20.679 22.653
Construção e Imobiliário 5.889 7.673
Educação, Saúde e outros 18.769 19.651
Máquinas e equipamentos 3.925 3.747
Mineração 4.743 –
Químico e Petroquímico 3.731 3.610
Serviços Privados 25.225 30.541
Telecomunicações 20.150 14.786
Outros 23.724 19.338
Total 165.444 161.156
NOTA 7 – OUTROS CRÉDITOS

2018 2017
Impostos e Contribuições a Compensar 1.387 1.637
Adiantamentos e Antecipações 169 195
Devedores por depósito em garantia 80 124
Conta transitória de financiamento 5.280 7.330
Diversos 223 577
Total 7.139 9.863
O valor de R$ 5.280 da Conta Transitória de Financiamento refere-se a 
lançamentos de recebimentos em trânsito.
NOTA 8 – BENS NÃO DE USO PRÓPRIO

2018 2017
Bens não de uso próprio 29.029 28.734
Impairment de Bens não de Uso (6.218) (5.710)
O valor de R$ 29.029 se refere a imóveis originados de baixa de operações 
de crédito de curso anormal e de dação em pagamento para liquidação/
amortização de dívida e recuperação de prejuízo. Anualmente é realizada a 
avaliação externa em cumprimento às normas do Banco Central do Brasil e 
contábeis vigentes. 
NOTA 9 – IMOBILIZADO DE USO

BENS
Taxa de 

Depreciação
Saldo 

em 2018 Adições Baixas
Saldo

em 2017
IMOBILIZADO DE USO   4.372 – – 5.432
Custo de aquisição 11.803 74 (27) 11.756
Edificações 8%* 8.865 – – 8.865
Instalações 10% 6 – – 6
Móveis e Equipamentos 10% 915 40 (1) 876
Sistemas de 
Comunicação 10% 37 4 – 33
Equip. de Proc. de Dados 20% 1.980 30 (26) 1.976
Depreciação Acumulada   (7.431) (1.135) 28 (6.324)

* Conforme Art. 311 do Regulamento do Imposto de Renda de 1999 – Decreto 
3000/99, Item I, tendo em vista que corresponde ao bem adquirido usado, a 
taxa de depreciação fixada corresponde à metade da vida útil admissível para 
o bem adquirido novo.
Em 31 de dezembro de 2018, a AgeRio possui cobertura de seguros para 
os Bens do Ativo Imobilizado em montantes considerados suficientes pela 
administração, no caso de eventuais riscos e sinistros.
De acordo coma a avalição interna não foi identificado indícios de 
desvalorização nos bens que compõem o Ativo Imobilizado da AgeRio.
NOTA 10 – INTANGÍVEL

BENS
Saldo 

em 2018 Adições
Transfe-

rência
Saldo

 em 2017
ATIVOS INTANGÍVEIS 9.296 – – 10.545
Custo de aquisição 14.231 34 – 14.197
Licenças Antes de 01/10/2013 126 – – 126          
  Licença Uso Software – Informática 126 – – 126
Licenças a Partir de 01/10/2013 14.105 – – 14.071       
  Licença Uso Software – Temporário (i) 1.313 – – 1.313
  Licença Uso Software – Permanente (ii) 12.620 34 – 12.586
  Licença Uso Software – Em Andamento (iii) 172 – – 172
 Amortização Acumulada (4.935) (1.283) – (3.652)
(i) A rubrica Intangível “Licença Uso Software – Temporário” é composta 
pelo custo com a aquisição do software Gestão de Pessoas, por período 
determinado.
(ii) A rubrica Intangível “Licença Uso Software – Permanente” é composta 
pelos custos com a aquisição dos softwares ERP – Gestão e Financeiro, 
software Gestão do Sistema de Crédito e os custos com a mão-de-obra interna 
utilizada para o desenvolvimento e colocação desses softwares em produção. 
A implantação foi iniciada ao longo do exercício de 2015 e concluída em 2017, 
ficando, tão somente, pendente de implantação o item (iii) abaixo. Os softwares 
estão sendo amortizados pelo prazo de vida útil de 10 anos, conforme estudo 
técnico realizado pela área de tecnologia.
(iii) A rubrica Intangível “Licença Uso Software – Em Andamento” é composta 
pelo custo com a aquisição de parte do software Gestão do Sistema de Crédito, 
em fase final de entrega.
A administração realizou a avaliação interna e não foi identificado indícios de 
desvalorização nos bens que compõem o Ativo Intangível da AgeRio.
NOTA 11 – OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES
a) As obrigações por empréstimos e repasses estão compostas da 
seguinte forma
  2018 2017
CURTO PRAZO 20.384 23.819
   BNDES 9.177 10.840
   Finame 2.529 5.184
   FINEP 8.678 7.795
LONGO PRAZO 48.906 52.218
    BNDES 11.653 21.312
    Finame 3.157 5.683
    FINEP 34.096 25.223
As obrigações por empréstimos e repasses são compostas basicamente de 
recursos captados nas instituições oficiais - BNDES, FINAME e FINEP.
A taxa média de juros aplicada nas operações é de 0,6%, acrescida das 
variações dos indexadores como TJLP, SELIC, CEI e Cesta de Moeda.
b) Composição das obrigações por empréstimos e repasses por data de 
vencimento

2018 2017
Até 180 dias 10.145 12.113
De 181 a 360 dias 10.238 11.706
Acima de 360 dias 48.907 52.218
Vincendas 69.290 76.037
NOTA 12 – OUTRAS OBRIGAÇÕES
a) Sociais e Estatutárias

Dividendos e JCP 2018 2017
Dividendos - Governo do Estado do RJ (i) 773 1.462
JCP - Governo do Estado do RJ (ii) 1.927 8.538
Total 2.700 10.000
(i) O valor de Dividendos e dos Juros Remuneratórios do Capital Próprio 
provisionado em dezembro de 2017, R$ 10.000, foi integralmente incorporado 
ao capital social da empresa, conforme decisão proferida na Assembleia Geral 
Ordinária e Extraordinária realizada em 27 de abril de 2018 e ata registrada na 
JUCERJA em 20/07/2018.

(ii) Os Juros Remuneratórios do Capital Próprio são calculados e provisionados 
com observância dos procedimentos fundamentados no art. nº 355 do 
RIR/2018, nos artigos nºs 29 e 30 da Instrução Normativa nº 11/1996, na 
Instrução Normativa RFB nº 1700/2017 e IN 041/1998.
b) Fiscais e Previdenciárias

2018 2017
Impostos e Contribuições a recolher sobre faturamento 236 252
Impostos e Contribuições s/Lucro (IRPJ + CSLL) 187 3.282
Impostos e Contribuições s/serviço de terceiros 26 37
Impostos e Contribuições s/salários 1.219 1.206
Total 1.668 4.777
c) Diversas
c.1) Provisões para Pagamentos a Efetuar

2018 2017
Provisão para Despesas de Pessoal 3.625 3.583
Outras Despesas Administrativas 66 449
Outros Pagamentos 40 43
Total 3.731 4.075
c.2) Provisão para Passivos Contingentes

2018 2017
FGI – Honra recebida 125 158
Passivos Trabalhistas 187 197
Contingências Cíveis – 8
Total 312 363
Consta provisionado no passivo da AgeRio os valores de R$ 312 em 2018 e 
R$ 363 em 2017.
A provisão para o FGI representa o valor das honras recebidas do referido 
fundo garantidor para cobertura de perdas com operações de crédito. O 
valor deve permanecer provisionado até que se esgotem todas as medidas 
administrativas e judiciais de cobrança.
A necessidade de Provisão de Contingências de natureza trabalhistas de R$ 
187 em 2018 foi avaliada conforme premissas estabelecidas sobre eventuais 
perdas com ações judiciais classificadas como perdas prováveis, com base na 
metodologia interna da Diretoria Jurídica da AgeRio.
A AgeRio configura em processos classificados como de Perda Possível, na 
esfera trabalhista e civil e, tendo em vista o Pronunciamento Técnico CPC nº 
25, homologado pela Resolução nº 3.823/09, a AgeRio estima o montante de 
R$ 3.100. No exercício de 2017, o valor estimado era de R$ 3.098.
c.3) Credores Diversos no País 2018 2017
Recursos do FEMPO 7 50
Repasses - FUNDES / FREMF 5.982 7.874
Diversos 2.106 1.171
Total 8.095 9.095
Total Diversas 12.138 13.533
Os valores registrados na rubrica de Credores Diversos no País referem-se 
às importâncias recebidas pela AgeRio, na condição de agente financeiro e 
ou administrador dos fundos estaduais, para repasse aos respectivos fundos.
NOTA 13 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO
a) Capital Social
Em 31 de dezembro de 2018, o capital social é de R$ 468.949 (quatrocentos e 
sessenta e oito milhões e novecentos e quarenta e nove mil reais) (R$ 453.102 
em 2017), representado por ações ordinárias nominativas, assim distribuídas:
Estado do Rio de Janeiro 170.866.736
Companhia Desenvolvimento Industrial do Estado
 do Rio de Janeiro 13.653
Total 170.880.389
Abaixo demonstramos a evolução do Capital Social:

Descrição
Valor (R$ 

MIL)
Capital Social em 31 de dezembro de 2017 453.102
Aumento de Capital – com reservas do exercício 2017 5.846
Aumento de Capital por renúncia de dividendos/JCP
 – exercício 2017 10.000
Total do Capital Social em 31 de dezembro de 2018 468.948
b) Reserva de Lucros
A Reserva Legal é constituída no percentual 5% do lucro líquido e limitada a 
20% do valor do capital social. As outras Reservas de Lucros representam os 
lucros remanescentes após a constituição da reserva legal. 
NOTA 14 – DESDOBRAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO
a) Receita com a Intermediação Financeira

2018 2017
Receita com Operações de Crédito 14.673 18.763
Receita com Títulos Públicos Federais 5.672 7.840
Receita com Fundos Exclusivos 16.473 26.150
Resultado com Fundos em Empresas e Participações 725 8.742
Total 37.543 61.495
b) Receita com a Prestação de Serviços

2018 2017
Receita com a Administração de Fundos Estaduais 12.257 14.946
Receita com Tarifas 964 734
Total 13.221 15.680
c) Despesa de Pessoal

2018 2017
Proventos 15.673 15.534
Encargos Sociais 5.390 5.371
Honorários de diretores e conselheiros 1.646 1.714
Benefícios 4.302 3.960
Treinamentos 167 251
Estagiários 396 343
Total 27.574 27.173
d) Outras Despesas Administrativas

2018 2017
Despesa de Energia Elétrica 210 203
Despesa de Aluguéis 106 397
Despesa de Comunicação 162 88
Despesa de Manutenção e Cons. Bens 279 659
Despesa com Materiais 43 68
Despesa Processamento de Dados 2.170 2.569
Despesa Promoções e Relações 56 27
Despesa de Propaganda e Publicações 147 218
Despesa de Seguros 81 188
Despesa Serviços do Sistema Financeiro 81 175
Despesa com Serviço de Terceiros 499 208
Despesa Serviço de Vigilância 113 173
Despesa Serviço Técnico Especializado 272 246
Despesa de Transporte 186 237
Despesa com Viagens 113 109
Outras Despesas Administrativas 1.000 1.271
Despesa com Depreciação e Amortização 2.418 2.615
Total 7.935 9.451
e) Despesas Tributárias

2018 2017
ISS 293 337
COFINS 1.994 2.919
PIS 324 474
Outros Impostos e Taxas 130 97
Total 2.741 3.827
NOTA 15 – CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS
Com base no histórico de operação da AgeRio, não foram constituídos 
créditos tributários oriundos de diferenças temporais e de prejuízos fiscais. 
Os créditos tributários e os impostos diferidos sobre eventos temporários não 
foram reconhecidos contabilmente nas demonstrações contábeis da AgeRio 
uma vez que ainda não foram estabelecidas projeções de resultados futuros 
que atendam a todos os requisitos da legislação em vigor (Resolução CMN nº 
3.059) e que demonstrem a realização futura destes. 
NOTA 16 – IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

2018 2017
IRPJ CSLL IRPJ CSLL

Resultado antes da tributação sobre
 o Lucro  e participação de funcionários 7.348 7.348 25.998 25.998
Participação lucro 474 474 432 432
Juros sobre o Capital Próprio 2.700 2.700 10.000 10.000
Resultado após participações 4.174 4.174 15.566 15.566
Adições 5.649 5.649 11.525 11.565
Exclusões 3.627 3.627 9.022 9.022
Lucro Líquido Ajustado 6.196 6.196 18.069 18.069
Ajuste Exercícios Anteriores 446 446 1.482 1.482
Base I.R. e Contrib. Social 6.642 6.642 19.551 19.551
Imposto de Renda e Contrib. Social 1.534 1.328 4.676 3.910
Imposto Renda
Ganho Tributário JPC 659 540 2.500 2.001
Total IR e CSLL para 
 fins de publicação 2.193 1.868 7.176 5.911
NOTA 17 – INSTRUMENTOS FINANCEIROS
A instituição não realizou operações com características de derivativos e não 
mantinha operações financeiras com a finalidade de proteger-se dos riscos de 
perdas com flutuações nas taxas de câmbio e de juros na data do Balanço.
NOTA 18 – SEGUROS

SEGURO VIGÊNCIA

VALOR MÁXIMO 
DE COBERTURA 

(R$ Mil)
Bens patrimoniais móveis e 
imóveis 25/02/2018 a 25/02/2019 6.200
Responsabilidade civil dos 
Executivos 17/04/2018 a 17/04/2019 15.000
Em 31 de dezembro de 2018, a AgeRio mantinha apólices de seguro para 
cobertura dos Bens do Ativo Fixo em montante considerado suficiente pela 
administração para cobrir eventuais riscos.
NOTA 19 – LIMITES OPERACIONAIS
A parcela relativa às exposições ao risco de crédito é calculada de acordo com 
a Abordagem Padronizada do Banco Central do Brasil, em conformidade com 
a Circular nº 3.644/13. A exposição ao risco operacional é calculada de acordo 
com abordagem do indicador básico, conforme Circular nº 3.640/2013.
A AGERIO não possui operações em carteira de negociação e monitora as 
exposições referentes ao risco de mercado (parcela RWAMPAD) por meio de 
abordagem padronizada.
A metodologia utilizada para cálculo do risco da variação de taxas de juros de 
operações da carteira de não negociação (RBAN) é o VaR paramétrico, com 

95% de segurança e intervalo para um dia.
Os valores referentes à alocação de capital para as exposições a risco da 
AGERIO se encontram devidamente enquadrados nos limites operacionais 
estabelecidos pela regulamentação vigente, conforme tabela a seguir.

2018 2017
Patrimônio de Referência (PR) 462.797 452.592
Capital Destacado para Operações com o Setor 
Público 44.535 44.535
PR para Limite de Compatibilização com o RWA 418.262 408.057
RWA - Ativos Ponderados pelo Risco 582.131 611.780
     - RWACPAD 452.384 489.125
     - RWAOPAD 129.746 122.655
     - RWAMPAD – –
RBAN 627 627
Limite para Imobilização (LI) 209.131 204.029
Situação para Limite de Imobilização 4.372 7.541
Índice de Imobilização (II) 1,05% 1,85%
Índice de Basiléia (IB) 71,85% 66,70%
IB Amplo 70,96% 65,97%
NOTA 20 – GERENCIAMENTO DE RISCOS
O gerenciamento de riscos da AGERIO abrange os riscos de crédito, mercado, 
liquidez e operacional, além da gestão do capital da instituição, em observância 
às exigências do Banco Central do Brasil. A estrutura de gerenciamento de 
riscos da AGERIO é compatível com a natureza e complexidade das operações 
e produtos oferecidos.
A AGERIO possui políticas para o gerenciamento de cada categoria de 
risco, que definem um conjunto de princípios e diretrizes, a fim de manter as 
exposições em níveis suficientes e adequados estabelecidos pela instituição e 
alinhados à sua estratégia de capital.
a) Risco de Crédito
O risco de crédito está associado, principalmente, à possibilidade de ocorrência 
de perdas associadas ao não cumprimento, pelo tomador ou contraparte de 
suas respectivas obrigações financeiras nos termos pactuados.
O gerenciamento do risco de crédito compreende a avaliação de risco de 
crédito das operações e o monitoramento da carteira de crédito da instituição.
b) Risco de Mercado
A AGERIO não possui operações classificadas na carteira de negociação. As 
operações da AGERIO expostas ao risco de mercado estão classificadas na 
carteira de não negociação, tendo como característica principal a intenção de 
manter tais operações até o vencimento.
c) Risco de Liquidez
O risco de liquidez está associado à possibilidade da instituição não ser capaz 
de honrar eficientemente suas obrigações, bem como a possibilidade da 
instituição não conseguir negociar a preço de mercado uma posição.
d) Risco Operacional
O risco operacional está associado à possibilidade de ocorrência de perdas 
resultantes de falha, deficiência ou inadequação de processos internos, 
pessoas e sistemas, ou de eventos externos, inclusive o risco legal associado 
à inadequação ou deficiência em contratos firmados pela instituição. 
Os conhecimentos sobre risco operacional são disseminados na AGERIO, de 
forma a estimular a participação de todos os empregados na identificação e 
reporte das exposições e eventos de risco identificados no desenvolvimento 
de suas atividades, contribuindo para o fortalecimento da cultura de gestão do 
risco operacional.
e) Gerenciamento de Capital 
O gerenciamento de capital é um processo contínuo de monitoramento e 
controle do capital mantido pela instituição, de avaliação da necessidade 
de capital para fazer face aos riscos a que a instituição está sujeita, e de 
planejamento de metas e de necessidade de capital, considerando os objetivos 
estratégicos da instituição.
NOTA 21 – POLÍTICA DE PREVENÇÃO A LAVAGEM DE DINHEIRO E 
OCULTAÇÃO DE BENS, DIREITOS E VALORES
A AgeRio possui políticas de atuação, normas e procedimentos operacionais 
que norteiam as ações da AgeRio a fim de prevenir e evitar que a instituição 
seja utilizada como instrumento para prática de lavagem de dinheiro e/ou 
ocultação de bens, direitos e valores.
As ações de prevenção e combate à lavagem de dinheiro são apoiadas e 
acompanhadas pela Alta Administração da AgeRio, que avalia os procedimentos 
adotados pela unidade responsável pelo controle interno e compliance.
A AgeRio possui um Portal de Prevenção à PLD em sua rede corporativa, 
disponibilizando a todos os empregados os principais normativos internos 
estratégicos e operacionais sobre prevenção à lavagem de dinheiro e 
financiamento ao terrorismo, bem como legislação de entidades regulatórias 
e de controle.
A AgeRio promove treinamentos, capacitações e certificações sobre prevenção 
à lavagem de dinheiro, contribuindo para a manutenção da cultura de controle 
da instituição.
NOTA 22 – PARTES RELACIONADAS
O Governo do Estado do Rio de Janeiro: Acionista majoritário conforme 
explanado na nota explicativa número 13.
Companhia Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio de Janeiro – CODIN: 
Acionista minoritário conforme explanado na nota explicativa número 13.
A remuneração com os administradores em 2018, formado pelo Conselho de 
Administração, Diretoria, Conselho Fiscal e Comitê de Auditoria, incluindo os 
respectivos encargos sociais, totalizou a importância de R$ 1.646 (R$ 1.714 
em 2017).
NOTA 23 – PRESSUPOSTO DE CONTINUIDADE
As Demonstrações Contábeis foram elaboradas com base na Continuidade 
Operacional (NBC TA 570) validando a capacidade da AgeRio em continuar 
em operação, levando em consideração toda a informação disponível sobre 
o futuro.
Confirmamos que não temos conhecimento de incertezas significativas 
relacionados com eventos ou condições que possam gerar dúvidas sobre a 
capacidade de a Empresa continuar em operação.

Alexandre Rodrigues Pereira
 Presidente

Valquíria Xavier Delmondes
Diretora de Controladoria e Risco

José Inácio Ferreira
Contador – CRC/RJ 056.835/O-7 - CPF: 605.634.007-49

RESUMO DO RELATÓRIO DO COMITÊ DE AUDITORIA

1 INTRODUÇÃO: 1.1 Constituição e Regulamentação do Comitê de Au-
ditoria: O Comitê de Auditoria da Agência de Fomento do Estado do Rio de 
Janeiro S.A. – AgeRio foi instituído em atendimento à Lei 13.303, de 30 de 
junho de 2016, ao Decreto Estadual nº 46.188, de 06 de dezembro de 2017, e 
à Resolução do Conselho Monetário Nacional (CMN) nº 3.198, de 27 de maio 
de 2004, e segue as disposições contidas no Estatuto Social da AGÊNCIA e 
Regimento Interno do colegiado. 1.2 Principais atribuições do Comitê de 
Auditoria: Compete ao Comitê de Auditoria assessorar o Conselho de Ad-
ministração no que se refere ao exercício das suas funções de auditoria e de 
fiscalização, de modo a avaliar as práticas contábeis adotadas na elaboração 
das demonstrações financeiras/contábeis, as atividades de auditorias interna 
e independente e controle interno, a eficácia do sistema de controle interno e 
de gerenciamento de risco, assim como o cumprimento das recomendações 
formuladas pelos órgãos de controle interno e externo. 1.3 Composição:  Con-
forme disposto no art. 35 do Estatuto Social da AGÊNCIA, o Comitê de Audi-
toria, com funcionamento permanente e funções indelegáveis, é composto por 
3 (três) membros, em sua maioria independentes, eleitos e destituíveis pelo 
Conselho de Administração, com mandato de 3 (três) anos, não coincidente 
para cada membro, permitida uma reeleição. 2 ATIVIDADES REALIZADAS 
NO PERÍODO:  O Comitê de Auditoria reuniu-se 2 (duas) vezes no exercício 
de 2018, realizando sessões de debates, análises e esclarecimentos. Essas 
reuniões envolveram Diretores, Superintendentes, Gerentes Executivos e Au-
ditor Interno. 3 RECOMENDAÇÕES APRESENTADAS: No exercício de 2018 
não foram apresentadas recomendações. 4 AVALIAÇÃO DA EFETIVIDADE 
DOS SISTEMAS DE CONTROLE INTERNO: Verifica-se que o Sistema de 
Controle Interno da AgeRio está em constante aperfeiçoamento, sendo capaz 
de identificar fatores adversos relevantes, o que vem permitindo a adoção de 
medidas preventivas e corretivas pela Administração. O Sistema de Controle 
Interno adotado pela AgeRio é estruturado por meio de políticas, normativos, 
cultura organizacional e de padrões éticos e de integridade promovidos pela 
AGÊNCIA, permitindo, assim, a prestação de informações consistentes sobre 
os aspectos gerenciais, financeiros e operacionais, em conformidade com a 
regulamentação pertinente. 5 AVALIAÇÃO DA EFETIVIDADE DAS AUDITO-
RIAS INDEPENDENTE E INTERNA: O Comitê de Auditoria, no período de 
suas reuniões – novembro e dezembro de 2018, acessou à Auditoria Interna 
da AGÊNCIA e aos Auditores Independentes (por meio da Auditoria Interna) 
para discussão de atividades realizadas. Diante disso, foi avaliado pelo Co-
mitê que a Auditoria Interna vem exercendo suas atribuições com satisfatória 
efetividade, observando o seu Plano Anual de Atividades (PLANAT), de forma 
independente, contínua e efetiva, dispondo de recursos suficientes, canais de 
comunicação eficazes e pessoal em quantidade suficiente. Quanto à Auditoria 
Independente, por sua vez, o Comitê avalia de forma plenamente satisfatória 
o volume e a qualidade das informações fornecidas por esta, não tendo sido 
verificadas situações que pudessem prejudicar a objetividade e a independên-
cia dos auditores externos, bem como a solidez e continuidade da AGÊNCIA. 
6 AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS: 
As práticas utilizadas na elaboração das Demonstrações Financeiras ocorre-
ram em conformidade com a legislação societária aplicável e com as normas 
do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central do Brasil. Por fim, não 
foi verificada a existência de divergência entre a Administração da AGÊN-
CIA, os auditores independentes e este Comitê de Auditoria em relação às 
Demonstrações Financeiras apresentadas. 7 CONCLUSÕES: O Comitê de 
Auditoria, em decorrência das avaliações fundamentadas nas informações e 
nos relatórios recebidos da Diretoria Executiva (referentes, dentre outros, a 
análise mensal do balancete, gerenciamento de disponibilidades, de risco e 
gestão da carteira de crédito, execução do Plano Financeiro Orçamentário, 
demonstrativo de limites operacionais), da área de gestão do Controle Inter-
no, Conformidade e Riscos, da Auditoria Interna e da Auditoria Independente, 
ponderadas as limitações decorrentes do escopo de suas atribuições, conclui 
que não foram identificadas situações que possam colocar em risco a conti-
nuidade da AGÊNCIA. Por fim, o Comitê de Auditoria não tem nada a opor à 
aprovação das demonstrações financeiras auditadas referentes ao exercício 
de 2018, com os consequentes encaminhamentos, em primeiro, ao Conselho 
de Administração e, em seguida, à Assembleia Geral. Rio de Janeiro, 21 de 
março de 2019. COMITÊ DE AUDITORIA: Carla Christina Fernandes Pinheiro 
(Presidente) – Armando Mariante Carvalho Junior (Membro) – Flavio Correia 
Santos (Membro).
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AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO S.A.
CNPJ: 05.940.203/0001-81

Aos
Diretores e Acionistas do 
AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO S.A.
Rio de Janeiro - RJ
Opinião
Examinamos as demonstrações contábeis do Agência de Fomento do Estado do Rio de Janeiro S.A. - AGERIO 
(Agência), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2018 e as respectivas demonstrações 
do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o semestre e exercício findo nessa data, 
assim como o resumo das principais práticas contábeis e as demais notas explicativas.
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos 
relevantes, a posição patrimonial e financeira da Agência em 31 de dezembro de 2018, o desempenho de suas 
operações e os seus fluxos de caixa para o semestre e exercício findo nesta data, de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil, aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil - BACEN.
Base para opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, 
em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela 
auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação a Agência, de acordo com os princípios 
éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e com as normas profissionais emitidas pelo 
Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. 
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.
Informações que acompanham as demonstrações contábeis e o relatório do auditor
A administração da Agência é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório da 
Administração.
Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não abrange o Relatório da Administração e não expressamos 
qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório.
Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da 
Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações 
contábeis ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma 
relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração, 
somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito.
Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações contábeis
A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo 
com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central 
do Brasil - BACEN e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de 
demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a 
Agência continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade 
operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração 
pretenda liquidar a Agência ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o 
encerramento das operações.

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Os responsáveis pela governança da Agência são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de 
elaboração das demonstrações contábeis.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão 
livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria 
contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria 
realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções 
relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, 
individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos 
usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis.
Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos 
julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:
 Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se 

causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem 
como, obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção 
de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato 
de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.
 Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de 

auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos 
controles internos da Agência.
 Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas 

divulgações feitas pela administração.
 Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com 

base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam 
levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Agência. Se concluirmos que 
existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações 
nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas 
conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos 
ou condições futuras podem levar a Agência a não mais se manter em continuidade operacional.
 Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e 

se a demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com 
o objetivo de apresentação adequada.
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da
época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos
controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.
São Paulo, 12 de março de 2019.
MACIEL AUDITORES S/S
2 CRC/RS 5.460/O-0 - T - SP
LUCIANO GOMES DOS SANTOS
1 CRC RS 059.628/O-2
Sócio Responsável Técnico
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03 A 15 DE ABRIL/2019
CALENDÁRIO FISCAL

DIA ESPECIFICAÇÃO

03 IOF - PESSOAS OBRIGADAS: Instituições financeiras; empresas de factoring; pessoa 
jurídica que conceder o crédito, nas operações de mútuo de recursos financeiros; 
instituições autorizadas a operar em câmbio; seguradoras; instituições autorizadas 
a operar na compra e venda de títulos e valores mobiliários; bolsas de valores, de 
mercadorias, de futuros e assemelhadas; administrador do fundo de investimento; 
instituição que intermediar recursos, junto a clientes, para aplicações em fundos de 
investimentos administrados por outra instituição; e as instituições autorizadas pelo 
Bacen que efetuarem a primeira aquisição do ouro, ativo financeiro, ou instrumento 
cambial, dentre outras.
FATO GERADOR: Operações de crédito, câmbio, seguro ou relativas a títulos ou 
valores mobiliários, exceto derivativos financeiros.
OBSERVAÇÕES: O vencimento do IOF toma por base a aquisição, no caso de ouro, 
ativo financeiro, e a cobrança ou o registro contábil, nos demais casos, efetuados no 3º 
decêndio de março/2019. Nas localidades onde não houver expediente bancário, deve 
ser refeita a contagem do 3º dia útil subsequente ao fato gerador.
IR/FONTE - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas que efetuaram retenção 
na fonte nos pagamentos ou créditos decorrentes de juros sobre capital próprio e 
aplicações financeiras, inclusive os atribuídos a residentes ou domiciliados no 
exterior, e títulos de capitalização; prêmios, inclusive os distribuídos sob a forma 
de bens e serviços, obtidos em concursos e sorteios de qualquer espécie e lucros 
decorrentes desses prêmios; e de multa ou qualquer vantagem, de que trata o artigo 
70 da Lei 9.430/96.
FATO GERADOR: Pagamento ou crédito efetuado no 3º decêndio de março/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, deve ser 
refeita a contagem do 3º dia útil subsequente ao fato gerador.

05 CAGED – CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS – 
INTERNET - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas físicas ou jurídicas que, no mês de 
março/2019, admitiram, demitiram ou transferiram empregados. Esta obrigação não é 
devida pelo empregador doméstico.
OBSERVAÇÕES: As informações relativas a admissões deverão ser prestadas:
a) na data de início das atividades do empregado, quando este estiver em percepção 
do Seguro-Desemprego ou cujo requerimento esteja em tramitação;
b) no prazo estipulado em notificação para comprovação do registro do empregado 
lavrada em ação fiscal conduzida por Auditor-Fiscal do Trabalho.
CBE – DECLARAÇÃO DE CAPITAL BRASILEIRO NO EXTERIOR - PESSOAS 
OBRIGADAS: Pessoas físicas ou jurídicas residentes, domiciliadas ou com sede no 
País, detentoras de valores de qualquer natureza, de ativos em moeda, de bens e 
direitos mantidos fora do território nacional, cujos valores somados totalizaram, em 
31-12-2018, montante igual ou superior ao equivalente a US$ 100.000,00, ou o seu 
equivalente em outras moedas.
OBSERVAÇÕES: A declaração deve ser feita por meio do formulário de declaração 
de Capitais Brasileiros no Exterior (CBE), disponível no sítio do Bacen na internet, no 
endereço eletrônico www.bcb.gov.br. Caso neste dia não haja expediente no Bacen 
ou o expediente seja encerrado antes das 18 horas, o prazo ficará prorrogado até as 
18 horas do primeiro dia útil subsequente.
COMPROVANTE MENSAL DE RETENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 
E DA COFINS – AUTOPEÇAS - PESSOAS OBRIGADAS: Fabricantes de máquinas, 
implementos e veículos classificados nos códigos 73.09, 7310.29, 7612.90.12, 8424.81, 
84.29, 8430.69.90, 84.32, 84.33, 84.34, 84.35, 84.36, 84.37, 87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 
87.05, 87.06 e 8716.20.00 da Tipi aprovada pelo Decreto 7.660/2011, bem como os 
fabricantes de peças, componentes ou conjuntos destinados a estes produtos, que 
efetuaram a retenção na fonte do PIS/Pasep e da Cofins nos pagamentos à pessoa 
jurídica pela aquisição das autopeças constantes dos Anexos I e II da Lei 10.485/2002 
(exceto pneumáticos).
FATO GERADOR: Pagamentos efetuados no mês de março/2019.
CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO - PESSOAS OBRIGADAS: Empresas de 
trabalho temporário que celebraram contratos de trabalho temporários.
FATO GERADOR: Contratos celebrados no mês de março/2019.
OBSERVAÇÕES: Em caso de prorrogação que independa de autorização, a empresa 
de trabalho temporário deverá informar a nova data de encerramento, por meio do 
Sirett, até o último dia do período inicialmente pactuado. Na hipótese de rescisão 
antecipada, a empresa de trabalho temporário deverá informar a nova data de 
rescisão, por meio do Sirett, em até 2 dias após o término do contrato. 
Quando se tratar de celebração de contrato com prazo superior a 3 meses, a 
solicitação de autorização deve ser feita com antecedência mínima de 5 dias de seu 
início, e quando se tratar de prorrogação, a solicitação de autorização deve ser feita 
até 5 dias antes do termo final inicialmente previsto. A solicitação de autorização para 
contratação por período superior a 3 meses supre a obrigação de informação até o 
dia 7 de cada mês.
FGTS (GRF – GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS) - PESSOAS OBRIGADAS: 
Empregador, urbano e rural, exceto o empregador doméstico que recolherá pelo Simples 
Doméstico.
FATO GERADOR: Remuneração do mês de março/2019.
OBSERVAÇÕES: Mesmo que não haja recolhimento ao FGTS, o arquivo Gfip deverá 
ser transmitido com as informações à Previdência Social, e quando não existir fato 
gerador de contribuição ao FGTS ou à Previdência Social, o arquivo Gfip deverá ser 
transmitido com Ausência de Fato Gerador, no Código 115. Nas localidades onde não 
houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
RAIS – RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS – ANO-BASE 2018 - 
PESSOAS OBRIGADAS: Todos os estabelecimentos, independente do número de 
empregados. A Rais retificadora também deve ser entregue até esta data.
OBSERVAÇÕES: O estabelecimento inscrito no CNPJ – Cadastro Nacional de 
Pessoas Jurídicas que não manteve empregados ou que permaneceu inativo no ano-
base está obrigado a entregar a Rais Negativa, preenchendo apenas os dados a ele 
pertinentes.
É obrigatória a utilização de certificado digital válido padrão ICP Brasil para a 
transmissão da declaração da Rais por todos os estabelecimentos que possuem a 
partir de 11 vínculos, exceto para a transmissão da Rais Negativa.
O estabelecimento inscrito no CNPJ e no CEI – Cadastro Específico do INSS/CNO 
– Cadastro Nacional de Obras ou CAEPF – Cadastro de Atividade Econômica da 
Pessoa Física deve apresentar a declaração de acordo com o contrato de trabalho 
dos empregados, ou seja, se o contrato for pelo CNPJ as informações devem ser 
declaradas no CNPJ, o mesmo vale para o CEI/CNO ou CAEPF. Contudo, com relação 
aos cadastros CNO e CAEPF a declaração da Rais ano-base 2018 é facultativa.

SALÁRIOS - PESSOAS OBRIGADAS: Todos os empregadores, assim definidos pela 
CLT – Consolidação das Leis do Trabalho.
FATO GERADOR: O trabalho executado pelos empregados mensalistas no mês de 
março/2019.
SALÁRIOS – EMPREGADO DOMÉSTICO - PESSOAS OBRIGADAS: Todos os 
empregadores domésticos.
FATO GERADOR: O trabalho executado pelos empregados domésticos mensalistas 
no mês de março/2019.
OBSERVAÇÃO: Os empregadores com expediente aos sábados, desde que NÃO 
utilizem via bancária, podem efetuar o pagamento no dia 6.
SIMPLES DOMÉSTICO (CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – FGTS – IR/FONTE) 
- PESSOAS OBRIGADAS: Empregadores Domésticos.
FATO GERADOR: Remuneração do mês de março/2019.
OBSERVAÇÕES: O DAE – Documento de Arrecadação do eSocial para recolhimento 
do valor devido será gerado pelo aplicativo específico disponibilizado no endereço 
eletrônico www.esocial.gov.br.
O DAE abrangerá as seguintes parcelas incidentes sobre a folha de pagamento:
a) 8% a 11% de contribuição previdenciária, a cargo do empregado doméstico;
b) 8% de contribuição patronal previdenciária, a cargo do empregador doméstico;
c) 0,8% de contribuição social para financiamento do seguro contra acidentes do 
trabalho;
d) 8% de recolhimento para o FGTS;
e) 3,2% destinada ao pagamento da indenização compensatória da perda do 
emprego, sem justa causa ou por culpa do empregador (rescisão indireta); e
f) Imposto de Renda retido na fonte, se incidente.
Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta 
obrigação deve ser antecipado.

10 COMPROVANTE DE RENDIMENTOS – JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO - 
PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas que pagaram ou creditaram juros sobre o 
capital próprio a beneficiário pessoa jurídica, no mês de março/2019.
COMUNICAÇÃO DOS REGISTROS DOS ÓBITOS - PESSOAS OBRIGADAS: O 
Titular do Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais deve comunicar ao INSS 
e à RFB o registro dos óbitos ocorridos no mês de março/2019, devendo constar da 
relação a filiação, a data e o local de nascimento da pessoa falecida. Não havendo 
óbito, este fato deve ser comunicado.
ESOCIAL – EVENTOS NÃO PERIÓDICOS - PESSOAS OBRIGADAS: Empregadores 
optantes pelo Simples Nacional, Empregadores Pessoa Física (exceto Doméstico), 
Produtores Rurais Pessoa Física e Entidades Sem Fins Lucrativos.
FATO GERADOR: Transmissão dos eventos S-2190; S-2200; S-2205; S-2206; 
S-2230; S-2250; S-2260; S-2298; S-2299; S-2300; S-2306; e S-2399.
OBSERVAÇÕES: Os eventos devem ser transmitidos ao ambiente nacional do 
eSocial, mediante autenticação e assinatura digital utilizando certificado digital ICP-
Brasil ou código de acesso, conforme o caso. Ressaltamos que esta obrigação deve 
ser cumprida a partir das 8 horas desta data.
GPS – REMESSA DA CÓPIA AO SINDICATO - PESSOAS OBRIGADAS: Todas as 
empresas deverão encaminhar ao Sindicato representativo da categoria profissional 
mais numerosa entre seus empregados cópia da GPS – Guia da Previdência Social, 
relativa ao mês de março/2019.
IPI (CÓDIGO TIPI: 2402.20.00) - PESSOAS OBRIGADAS: Estabelecimentos 
importadores, industriais e os a estes equiparados, com exceção das empresas que 
tenham prazos específicos, relativamente aos cigarros contendo tabaco.
FATO GERADOR: Apuração no mês de março/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o 
cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
IR/FONTE – SERVIÇOS PRESTADOS POR TRANSPORTADOR PARAGUAIO - 
PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas, domiciliadas no Brasil, autorizadas a 
operar transporte rodoviário internacional de carga, que efetuaram a retenção do IR/
Fonte sobre rendimentos que pagaram, creditaram, entregaram, empregaram ou 
remeteram a beneficiário transportador autônomo pessoa física, residente na República 
do Paraguai, considerado como sociedade unipessoal naquele País, decorrentes da 
prestação de serviços de transporte rodoviário internacional de carga.
FATO GERADOR: Rendimentos pagos, creditados, entregues, empregados ou 
remetidos durante o mês de março/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o 
cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.

12 EFD-CONTRIBUIÇÕES – TRANSMISSÃO AO SPED - PESSOAS OBRIGADAS: 
Pessoas jurídicas contribuintes do PIS/Pasep, da Cofins e/ou da Contribuição 
Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), tributadas pelo lucro real, presumido 
ou arbitrado. Também estão obrigadas à entrega as imunes e as isentas do IRPJ, 
cuja soma dos valores mensais das contribuições apuradas, objeto da escrituração, 
seja superior a R$ 10.000,00. As pessoas jurídicas sujeitas à entrega da EFD-Reinf 
deixam de informar a CPRB na EFD-Contribuições. 
FATO GERADOR: Informações relativas ao mês de fevereiro/2019.
OBSERVAÇÕES: A EFD-Contribuições será emitida de forma centralizada pelo 
estabelecimento matriz da pessoa jurídica.
No caso da pessoa jurídica ser sócia ostensiva de Sociedades em Conta de 
Participação (SCP), a EFD-Contribuições deverá ser transmitida separadamente, 
para cada SCP, além da transmissão da EFD-Contribuições da sócia ostensiva.

15 CIDE – COMBUSTÍVEL - PESSOAS OBRIGADAS: O produtor e o formulador, pessoa 
física ou jurídica, de gasolina e suas correntes e diesel e suas correntes.
FATO GERADOR: Comercialização no mês de março/2019, no mercado interno, dos 
combustíveis relacionados anteriormente.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o 
cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
CIDE – REMESSAS AO EXTERIOR - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas:
a) detentoras de licença de uso ou adquirentes de conhecimentos tecnológicos, 
bem como aquelas signatárias de contratos que impliquem transferência de 
tecnologia, firmados com residentes ou domiciliados no exterior;
b) signatárias de contratos que tenham por objeto serviços técnicos e de assistência 
administrativa e semelhantes prestados por residentes ou domiciliados no exterior; e
c) que pagam, creditam, entregam, empregam ou remetem royalties, a qualquer título, 
a beneficiários residentes ou domiciliados no exterior.

FATO GERADOR: Pagamento, crédito, entrega, emprego ou remessa de valores no 
mês de março/2019, a residentes ou domiciliados no exterior, a título de royalties ou 
remuneração, previstos nos respectivos contratos, que tenham por objeto: fornecimento 
de tecnologia; prestação de assistência técnica (serviços de assistência técnica e serviços 
técnicos especializados); serviços técnicos e de assistência administrativa e semelhantes; 
cessão e licença de uso de marcas; e cessão e licença de exploração de patentes.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o 
cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – MENSAL – CONTRIBUINTE INDIVIDUAL E 
FACULTATIVO - PESSOAS OBRIGADAS: Contribuintes individuais, quando for o caso, e 
facultativos.
FATO GERADOR: Remuneração de março/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 
desta obrigação pode ser prorrogado para o primeiro dia útil subsequente.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – TRIMESTRAL – CONTRIBUINTE INDIVIDUAL 
E FACULTATIVO - PESSOAS OBRIGADAS: Contribuintes individuais, quando for o 
caso, e facultativos que optaram por efetuar o recolhimento trimestral.
FATO GERADOR: Remuneração igual a um salário-mínimo nos meses de janeiro, 
fevereiro e março/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 
desta obrigação pode ser prorrogado para o primeiro dia útil subsequente.
FATO GERADOR: Informações relativas ao mês de março/2019.
OBSERVAÇÕES: Este prazo deve ser cumprido pelas entidades empresariais do Grupo 2 
do Anexo V da Instrução Normativa 1.634 RFB/2016, com faturamento anual acima de R$ 
78.000.000,00 no ano de 2016 (1º Grupo do cronograma de implantação da DCTFWeb). As 
entidades promotoras de espetáculos desportivos deverão transmitir ao Sped as informações 
relacionadas ao evento no prazo de até 2 dias úteis após a sua realização.
DCTFWEB – DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS 
PREVIDENCIÁRIOS E DE OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS - PESSOAS OBRIGADAS: 
Pessoas jurídicas de direito privado em geral, inclusive as equiparadas, os consórcios que 
realizem negócios em nome próprio, as entidades de fiscalização do exercício profissional, os 
Microempreendedores Individuais com empregado, os produtores rurais pessoa física, as 
pessoas físicas que adquirirem produção de produtor rural pessoa física ou de segurado especial 
para venda, no varejo, a consumidor pessoa física e as demais pessoas jurídicas obrigadas ao 
recolhimento das contribuições previdenciárias, inclusive incidente sobre a receita bruta.
EFD-REINF – TRANSMISSÃO AO SPED - PESSOAS OBRIGADAS: Estão obrigados 
a prestar informações por meio da EFD-Reinf os seguintes contribuintes:
a) pessoas jurídicas que prestam e que contratam serviços realizados mediante 
cessão de mão de obra nos termos do artigo 31 da Lei 8.212/91;
b) pessoas jurídicas responsáveis pela retenção do PIS/Pasep, da Cofins  e da CSLL;
c) pessoas jurídicas optantes pelo recolhimento da Contribuição Previdenciária sobre 
a Receita Bruta (CPRB);
d) produtor rural pessoa jurídica e agroindústria quando sujeitos a contribuição previdenciária 
substitutiva sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção rural;
e) associações desportivas que mantenham equipe de futebol profissional que 
tenham recebido valores a título de patrocínio, licenciamento de uso de marcas e 
símbolos, publicidade, propaganda e transmissão de espetáculos desportivos;
f) empresa ou entidade patrocinadora que tenha destinado recursos a associação 
desportiva que mantenha equipe de futebol profissional a título de patrocínio, 
licenciamento de uso de marcas e símbolos, publicidade, propaganda e transmissão 
de espetáculos desportivos;
g) entidades promotoras de eventos desportivos realizados em território nacional, 
em qualquer modalidade desportiva, dos quais participe ao menos 1 associação 
desportiva que mantenha equipe de futebol profissional; e
h) pessoas jurídicas e físicas que pagaram ou creditaram rendimentos sobre os quais 
haja retenção do IR/Fonte, por si ou como representantes de terceiros.
FATO GERADOR: Informações relativas ao mês de março/2019. 
OBSERVAÇÕES: Este prazo deve ser cumprido pelas entidades empresariais integrantes 
do Grupo 2 do Anexo V da Instrução Normativa 1.634 RFB/2016, exceto as optantes 
pelo Simples Nacional, desde que a condição de optante conste do CNPJ em 1-7-2018. 
As entidades promotoras de espetáculos desportivos deverão transmitir ao Sped as 
informações relacionadas ao evento no prazo de até 2 dias úteis após a sua realização.
IOF - PESSOAS OBRIGADAS: Instituições financeiras; empresas de factoring; pessoa 
jurídica que conceder o crédito, nas operações de mútuo de recursos financeiros; instituições 
autorizadas a operar em câmbio; seguradoras; instituições autorizadas a operar na compra 
e venda de títulos e valores mobiliários; bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e 
assemelhadas; administrador do fundo de investimento; instituição que intermediar recursos, 
junto a clientes, para aplicações em fundos de investimentos administrados por outra 
instituição; e as instituições autorizadas pelo Bacen que efetuarem a primeira aquisição do 
ouro, ativo financeiro, ou instrumento cambial, dentre outras.
FATO GERADOR: Operações de crédito, câmbio, seguro ou relativas a títulos ou 
valores mobiliários, exceto derivativos financeiros.
OBSERVAÇÕES: O vencimento do IOF toma por base a aquisição, no caso de ouro, 
ativo financeiro, e a cobrança ou o registro contábil, nos demais casos, efetuados no 
1º decêndio de abril/2019. Nas localidades onde não houver expediente bancário, deve 
ser refeita a contagem do 3º dia útil subsequente ao fato gerador.
IR/FONTE - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas que efetuaram retenção na 
fonte nos pagamentos ou créditos decorrentes de juros sobre capital próprio e aplicações 
financeiras, inclusive os atribuídos a residentes ou domiciliados no exterior, e títulos de 
capitalização; prêmios, inclusive os distribuídos sob a forma de bens e serviços, obtidos 
em concursos e sorteios de qualquer espécie e lucros decorrentes desses prêmios; e de 
multa ou qualquer vantagem, de que trata o artigo 70 da Lei 9.430/96.
FATO GERADOR: Pagamento ou crédito efetuado no 1º decêndio de abril/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, deve ser 
refeita a contagem do 3º dia útil subsequente ao fato gerador.
PIS – COFINS – RETENÇÃO NA FONTE - PESSOAS OBRIGADAS: Fabricantes 
de máquinas, implementos e veículos classificados nos códigos 73.09, 7310.29, 
7612.90.12, 8424.81, 84.29, 8430.69.90, 84.32, 84.33, 84.34, 84.35, 84.36, 84.37, 
87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05, 87.06 e 8716.20.00 da Tipi aprovada pelo 
Decreto 7.660/2011, bem como os fabricantes de peças, componentes ou conjuntos 
destinados a estes produtos, que efetuaram a retenção na fonte do PIS e da Cofins 
nos pagamentos à pessoa jurídica pela aquisição de autopeças constantes dos 
Anexos I e II da Lei 10.485/2002 (exceto pneumáticos).
FATO GERADOR: Pagamentos efetuados na 2ª quinzena de março/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o 
cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.

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

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

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

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.

A!BODYTECH PARTICIPAÇÕES S.A
COMPANHIA FECHADA

CNPJ/MF nº 07.737.623/0001-90
AVISO AOS ACIONISTAS

Encontram-se à disposição dos senhores acionistas, na sede da Companhia, 
os documentos a que se refere o Artigo 133 da Lei nº 6.404/76, relativos ao 
exercício de 2018. Rio de Janeiro, 01 de abril de 2019. 

Alexandre Accioly Rocha
Presidente do Conselho de Administração

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.

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

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

DE MILLUS S.A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
CNPJ: 33.115.817/0001-64 - NIRE 33.3-0013236-8

Aviso aos Acionistas. Acham-se à disposição dos Srs. Acionistas, na sede 
social, à Av. Lobo Júnior, 1.672 - Penha, nesta cidade, os documentos a que 
se refere o Artigo 133 da Lei 6.404/76, relativo ao exercício encerrado em 
31 de dezembro de 2018. Rio de Janeiro, 01 de abril de 2019. A Diretoria.

DM LINGERIE S.A.
CNPJ: 32.291.486/0001-50 - NIRE 33.3-0002596-1

Aviso aos Acionistas. Acham-se à disposição dos Srs. Acionistas, na sede 
social, à Av. Lobo Júnior, 1.672 - parte - Penha, nesta cidade, os documentos a 
que se refere o Artigo 133 da Lei 6.404/76, relativo ao exercício encerrado em 31 
de dezembro de 2018. Rio de Janeiro, 01 de abril de 2019.  A Diretoria.


