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Vélez deve sair logo, e Guedes está na fila
Bolsonaro decreta 
fim da proposta de 
capitalização na 
Previdência

O presidente Jair Bolsonaro afir-
mou nesta sexta-feira que não quer 
“complicar” o andamento da refor-
ma da Previdência. Portanto, disse 
Bolsonaro, a discussão do sistema 
de capitalização de aposentadorias 
não é essencial no momento e pode 
ficar para depois.

A implantação do modelo de ca-
pitalização é a menina dos olhos 
do ministro da Economia, Paulo 
Guedes, que se inspira no – fracas-
sado – sistema chileno, que ajudou 
a implantar na ditadura Pinochet. 
Apesar de dizer que está preparado 
para qualquer resultado, o ministro 
já declarou, mais de uma vez, que 
sem aprovar a reforma, não tem 
motivo para ficar no cargo.

Se depender do presidente e dos 
parlamentares, pouco da propos-
ta inicial irá para frente. “Nós não 

queremos é complicar o andamen-
to da reforma que está aí. Eu não 
quero desidratar nada, mas não é 
essencial isso (o projeto de capita-
lização) no momento. A ideia era 
botar a PEC (proposta de emenda 
constitucional) e depois regula-
mentar lá na frente, via o Parlamen-
to também”, afirmou Bolsonaro.

Apesar da cada vez maior difi-
culdade em aprovar a reforma, o 
mercado financeiro fechou a sexta-
feira com a Bolsa de Valores em 
alta de 0,83%. Na semana, o mer-
cado de ações valorizou 1,8%.

Bolsonaro deixou praticamente 
acertada a demissão do ministro da 
Educação, Ricardo Vélez Rodrí-
guez. Está agendada uma reunião 
para esta segunda-feira entre o pre-
sidente e Vélez para tratar da per-
manência ou não no cargo.

Segundo o presidente, o ministé-
rio precisa funcionar “redondinho”, 
o que não tem acontecido, mas evi-
tou tratar o afastamento de Vélez 
como inevitável. “Só a morte não 
tem conserto”, afirmou. O ministro 
assinalou que não pedirá demissão: 
“Não vou entregar o cargo”. Ministro diz que não entrega o cargo

Marcelo Camargo/ABr

Banco Mundial alerta para aumento da pobreza no Brasil
Relatório que o Banco Mundial 

(Bird) acaba de divulgar afirma que 
a pobreza aumentou no Brasil entre 
2014 e 2017, atingindo 21% da po-
pulação (43,5 milhões de pessoas). 
O documento, intitulado “Efeitos 
dos Ciclos Econômicos nos Indi-
cadores Sociais da América Lati-
na: Quando os Sonhos Encontram 
a Realidade” demonstra que o au-
mento da pobreza no período foi de 
3%, ou seja, um número adicional 
de 7,3 milhões de brasileiros pas-
sou a viver com até US$ 5,50 por 
dia.

No ano de 2014, o total de bra-
sileiros que viviam na pobreza era 
de 36,2 milhões (17,9%). O quadro 
negativo teve início com a forte 
recessão que o país atravessou a 
partir do segundo semestre daque-
le ano, a reboque das políticas de 
austeridade, que durou até o fim de 
2016. O banco avalia que o fraco 
crescimento da América Latina e 
Caribe, especialmente na América 
do Sul, afetou os indicadores so-
ciais no Brasil, país que possui um 
terço da população de toda a região.

Mesmo assim, o Bird mante-

ve as previsões de crescimento do 
Produto Interno Bruto brasileiro, 
com altas de 2,2% em 2019 e 2,5% 
em 2020. As projeções são me-
lhores do que as de outros países, 
como o México (1,7%), mas ficam 
abaixo de nações como a Colôm-
bia (3,3%). Os países com previsão 
de queda no PIB são a Argentina 
(-1,3%) e a Venezuela (-25%).

Para a região da América La-
tina e Caribe, o crescimento deve 
ser menor do que o do Brasil. As 
estimativas iniciais eram de 1,7%, 
mas, no mais recente relatório, elas 

despencaram para 0,9%, puxadas 
pelo péssimo desempenho da Ve-
nezuela. O crescimento da Améri-
ca do Sul também deverá sentir os 
efeitos da crise venezuelana, fican-
do em apenas 0,4%.

O documento não cita estudo re-
cente apresentado pela organização 
não governamental Human Rights 
Watch que aponta as sanções eco-
nômicas e financeiras dos Estados 
Unidos como as principais causas 
dos problemas enfrentados pela Ve-
nezuela.

O Brasil deverá ter um déficit fis-

cal de 6,9% do PIB em 2019 e um 
déficit primário de 1,2% do PIB. A 
dívida pública deve corresponder a 
80% do PIB. “As perspectivas de 
crescimento para este ano não mos-
tram uma melhora substancial em 
relação a 2018, como consequência 
do crescimento débil ou negativo 
nas três maiores economias da re-
gião – Brasil, México e Argentina 
– e do colapso total na Venezuela”, 
afirma o relatório. Se excluídos os 
números venezuelanos, o PIB da 
América do Sul teria alta de 1,8% 
em 2019.

Planalto arrecada  
R$ 447,64 milhões com leilão 

O leilão de arrendamento de seis 
terminais portuários no Pará termi-
nou com R$ 447,64 milhões arre-
cadados com outorga. No total, o 
governo federal ofertou à iniciativa 
privada cinco áreas no Porto Orga-
nizado de Belém e uma no porto de 
Vila do Conde, em Barcarena. To-
dos os terminais têm como objetivo 
principal a movimentação de gra-
neis líquidos, principalmente com-
bustíveis. Ao todo o governo espera 
que sejam investidos pouco mais de 
R$ 420 milhões nos portos.

O leilão, realizado na B3, Bolsa 
de Valores de São Paulo, teve início 
as 10h e terminou pouco antes das 
12h. O certame contou com a par-
ticipação de várias empresas inte-
ressadas nos terminais. O prazo dos 
contratos vai de 15 a 25 anos, po-
dendo ser renovados até um limite 
de 70 anos. Pelas regras do leilão, o 
valor mínimo de outorga começou 
em R$ 1,00.

O primeiro bloco foi arremata-
do pelo Consórcio Latitude, com o 
lance de R$ 40 milhões. Denomi-
nada BEL02A, a área com 46.627 
m² tem capacidade estática de ar-
mazenamento do terminal é de 
41.872 toneladas cuja previsão de 
investimento é de R$ 48,3 milhões, 
com 15 anos de arrendamento. O 
segundo bloco ficou com a Petró-
leo Sabbá que ofereceu valor de 
outorga de pouco mais de R$ 60 
milhões. A área, denominada BEL 

02B possui 43.240m². A capacida-
de estática de armazenamento do 
terminal é de 28.272 toneladas e 
previsão de investimentos é de R$ 
27,4 milhões. O prazo de arrenda-
mento é de 15 anos.

O terceiro bloco, BEL 04 foi 
arrematado pela Ipiranga por R$ 
87,121 milhões. O prazo do contra-
to também é de 15 anos e a previ-
são de investimento é de R$ 11,6 
milhões. Com 26.200 m² o terminal 
tem capacidade de armazenamen-
to de 18.200 toneladas. O quarto 
bloco ficou com a Petrobras Dis-
tribuidora que ofereceu pouco mais 
de R$ 50 milhões pelo terminal. A 
área, BEL 08, tem previsão de in-
vestimento de R$ 89 milhões. Com 
50.700 m², o terminal tem capaci-
dade de armazenamento de 49.821 
toneladas. O prazo do contrato é de 
20 anos.

O quinto bloco, BEL 09, foi 
arrematado pela Transpetro que 
ofereceu R$ 30,2 de outorga. 
Com 37.600 m² e capacidade de 
armazenamento de 13.997 tone-
ladas, o terminal deve receber in-
vestimentos de R$ 128 milhões. 
O contrato também tem duração 
de 20 anos. Último bloco a ser 
arrematado, o de Vila do Conde, 
foi o que recebeu o maior valor 
de outorga. O terminal foi arre-
matado pela Terminal Químico de 
Aratu (Tequimar) com uma lance 
de R$ 180,5 milhões. 

Total de fundações 
privadas sofre 
diminuição  
de 14% no país

O mercado brasileiro registrou 
queda de 14% no número de funda-
ções privadas e associações sem fins 
lucrativos (Fasfil). São 237 mil fun-
dações equivalentes a 4,3% de 5,5 
milhões de empresas e entidades pú-
blicas e privadas, lucrativas e não lu-
crativas do Cadastro Central de Em-
presas (Cempre). Essa é a primeira 
vez que o IBGE faz o estudo das 
Fasfil sozinho. Anteriormente, con-
tava com apoio do Instituto de Pes-
quisa Econômica Aplicada (Ipea).

Os números são de 2016 e foram 
divulgados nesta última sexta-feira 
pelo IBGE. As Fasfil responderam, 
em 2016, por 2,3 milhões de pessoas 
ocupadas assalariadas, que corres-
pondem a 5,1% do total. A recessão 
foi o principal motivo para a retra-
ção no número de Fasfil, porque es-
sas instituições dependem muito de 
financiamento, tanto público como 
privado. A pesquisa do IBGE detec-
tou queda no número de Fasfil no 
país, em 2016: menos 14% em rela-
ção a 2013, e menos 16,5%, compa-
rativamente a 2010.

 “À medida que se tem um ambiente 
de instabilidade econômica, as entida-
des passam a ter mais dificuldades de 
se financiar”, disse a economista Deni-
se Guichard, pesquisadora do IBGE e 
integrante da equipe responsável pela 
análise dos dados da sondagem.

AGU vai deixar de recorrer em  
metade dos casos previdenciários

O advogado-geral da União, 
André Mendonça, anunciou nesta 
última sexta-feira que o governo 
desistirá da disputa em metade dos 
recursos em matéria previdenciária, 
referentes a pedidos de aposenta-
doria e benefícios assistenciais por 
parte de cidadãos, que tramitam no 
Superior Tribunal de Justiça (STJ).

“Isso vai atender aquela pes-
soa que precisa da sua aposen-

tadoria, do seu benefício assis-
tencial, sem que a gente fique 
postergando, entre aspas, algo 
que já se tem uma perspectiva de 
um bom direito para o segurado, 
para o cidadão”, disse Mendon-
ça a jornalistas.

A ideia, segundo Mendonça, é 
abrir mão de disputar recursos que 
já tenham jurisprudência assentada 
a favor dos beneficiários.
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Em setembro, a Unimed 
Volta Redonda completa 30 
anos de existência. E ape-
sar da crise que abateu a 
saúde suplementar nos úl-
timos anos, devido à perda 
de clientes em decorrência 
do aumento do desemprego, 
a Unimed foi na contramão 
do setor e registrou cresci-
mento. A cooperativa fechou 
2018 com um lucro líquido 
de R$ 28 milhões, o que re-
presenta um crescimento de 
33% se comparado a 2017.

O que torna ainda mais re-
levante os resultados alcan-
çados é que a instituição não 
é uma empresa que atue nos 
grandes centros econômicos 
do país, mas, na verdade, 
trata-se de uma organização 
presente no interior do Rio 
de Janeiro.

Outros indicadores de de-
sempenho também reforçam 
o crescimento da instituição. 
A produção médica subiu 
12% em relação a 2017, e 
as aplicações financeiras 
cresceram 23%. A coopera-
tiva ainda fechou o ano com 
mais de 67 mil clientes, 452 
cooperados e cerca de 1,4 
mil colaboradores. Não há 
mistério na forma como os 
resultados são alcançados. É 
uma questão de investir em 
gestão, trabalhar com go-
vernança, investir nos fun-
cionários e procurar sempre 
inovar.

Três décadas atrás, a Uni-
med Volta Redonda decidiu 
entregar, mais do que servi-
ços aos seus clientes, uma 
experiência única de cuida-
do. As palavras que expres-
sam nossa cultura são respei-
to, gentileza e competência. 
O Jeito Unimed de Cuidar 
(JUC) é um compromisso 
assumido em todas as rela-
ções, seja com o colabora-
dor, o médico cooperado, o 
cliente, o fornecedor, entre 

outros integrantes.
Gentileza para que o clien-

te se sinta bem-vindo, com a 
devida importância atribuída 
à sua necessidade. Respei-
to para agir com educação 
e acolher as pessoas como 
elas são. E competência por 
oferecer diferentes meios 
de atender bem, atuando de 
acordo com as prioridades, e 
possibilitar investimento na 
profissionalização.

Atualmente, 98,8% dos 
nossos funcionários afirmam 
sentir orgulho em trabalhar 
na cooperativa, 98,6% se 
identificam com a empresa e 
a recomendariam aos paren-
tes e amigos como um exce-
lente lugar para se trabalhar. 
Tratando-se de liderança, 
94,1% afirmam que sempre 
são bem atendidos quando 
pedem orientações.

São números que pou-
quíssimas empresas no país 
possuem. Para manter esses 
elevados índices, pesquisas 
com colaboradores e clientes 
são fundamentais. Porém, 
só terão um real efeito se o 
gestor compreender que es-
ses dados são um importan-
te indicativo das falhas que 
precisam ser corrigidas.

Procuramos nos diferen-
ciar pela qualidade desde 
o primeiro momento. Para 
isso, investimos muito nas 
pessoas. Não há como uma 
organização se manter sus-

tentável e competitiva se 
não aplicar em seu principal 
capital, que são os recursos 
humanos.

Acreditamos que a or-
ganização deve ampliar as 
oportunidades para o de-
senvolvimento profissional 
dos colaboradores, a partir 
de competências técnicas 
e comportamentais. São os 
funcionários os principais 
responsáveis pelo cresci-
mento de qualquer organiza-
ção. Por isso, é preciso que 
eles sejam e se sintam va-
lorizados. A percepção que 
eles têm da empresa é funda-
mental para o engajamento e 
para o clima organizacional.

O mercado está cada vez 
mais competitivo. É impres-
cindível que as organiza-
ções inovem, antecipem-se 
a tendências. Não há como 
esperar resultados diferen-
tes quando há acomodação 
e repetição do que é feito há 
anos e anos.

A Unimed Volta Redon-
da, por exemplo, antecipou-
se às tendências mundiais 
de prevenção e criou o Pró 
Vida, programa que acom-
panha os clientes/pacientes 
proporcionando qualidade 
de vida e promoção de há-
bitos saudáveis, prestando 
assistência e cuidado. A 
unidade é um importante 
elo de nosso processo de 
crescimento.

Na atualidade, há um mo-
vimento para que planos de 
saúde e hospitais ofereçam 
opções diferenciadas de 
bem-estar, prevenção, rea-
bilitação e gerenciamento 
de doenças crônicas. Nós 
estamos na vanguarda desse 
movimento.

q  Luiz Paulo 
Tostes Coimbra

Presidente da 
Unimed Volta Redonda.

As empresas 
bem dirigidas 
contratam 
consultoria 
preventivamente

Há um 
movimento para 
que planos de 
saúde ofereçam 
opções de  
bem-estar

Estado representa crime organizado 
contra seu próprio povo

O exemplo que vem do interior

Principais vantagens na 
contratação de um consultor

Recebi uma pergunta que 
antigamente se chamava de 
capciosa. “Como você vê o 
direito de legítima defesa do 
indivíduo?” Uma convoca-
ção ao confronto planejado, 
uma avaliação de que lado se 
está. Mas não caí na armadi-
lha. E aproveitei pra dizer o 
que penso.

Esse é apenas um assun-
to de “campanha eleitoral”, 
como chamam essa farsa, 
superficial demais como 
toda campanha publicitária, 
enquanto se evita a todo cus-
to refletir sobre as causas de 
tanta violência e criminali-
dade. O foco é “combater” a 
criminalidade, como se fosse 
possível secar a casa sem fe-
char o furo no encanamento. 
O teatro tá montado pra ca-
nalizar as atenções.

Essa disputa, essa rixa en-
tre coxinhas e mortadelas, 
direita e esquerda, capita-
lismo e comunismo é coisa 
fabricada, programada, con-
dicionada estrategicamente, 
sociedade do confronto, da 
disputa, do “vencer na vida”, 
do consumo como valor so-
cial, da superficialidade, da 
forma sem conteúdo.

São chamarizes (iscas pra 
chamar a atenção) pra que 
não se questione de verdade 
as raízes dos problemas so-
ciais. Pra que não se perceba 
a intenção total e deliberada 
na manutenção dessa violên-
cia e criminalidade, até como 
fator de apavoramento.

Isso facilita a criação de 
falsas soluções, como armar 
a população pra que “se de-
fenda”, aumento do sistema 
carcerário (com significativa 
privatização, pra quem tem 
olhos de ver), diminuição 
da maioridade penal e outras 
aberrações sub-humanas que 
só farão aumentar os índices 
da barbárie.

É como desviar o fluxo 
do furo pras saídas da casa, 
que acumularão, criarão po-
ças, se infiltrarão e minarão 
os alicerces da casa. Melhor 
fechar o buraco no cano, 
consertar o vazamento – e 
aí se encontra o atendimento 
dos direitos constitucionais 
da população, investimento 
maciço na educação livre 
pra qualquer um que deseje, 
abertura das comunicações 
pra todos, abrigamento de 
todos os desabrigados, ali-
mentação pra todos os fa-
mintos, informação e forma-
ção pra todos.

Estamos entre o empresa-
rismo vigente e o humanis-
mo que pretendemos. Entre 
o modelo empresarial – onde 
ainda estamos – e o modelo 
humanista – que já se mostra 
nos embriões, nos grupos de 
exceção, ainda invisibiliza-
dos e, quando visíveis, iro-
nizados, desqualificados ou 
atacados.

Uma sociedade que te-
nha como prioridade a sua 
população e a sua integri-
dade ambiental terá todas as 
condições pra receber cada 
criança que nasce, com mo-
radia, alimentação saudá-
vel, saberá formar, instruir 
e educar os futuros adultos 
na integração em uma co-
letividade harmônica, com 
o objetivo de existir se de-

senvolvendo cada vez mais 
na direção da paz social, da 
harmonização das relações, 
eliminando fácil, pura e sim-
plesmente o espectro vergo-
nhoso da miséria, da igno-
rância e do abandono.

Propostas sociais que não 
tenham essas prioridades 
imediatas, não podem ser 
vistas como humanas, são 
propostas empresariais, onde 
o lucro e o patrimônio são 
valores acima da vida, do ser 
humano, da harmonia social 
e da eliminação de tanto so-
frimento desnecessário, por 
existirem todas as condições 
materiais pra isso. O empre-
sarismo cria indiferença ao 
sofrimento alheio e o “jus-
tifica”. A miséria é “a justa 
punição da incompetência”, 
como disse Galeano.

Interesses banqueiros, 
mega empresariais, domi-
nam a sociedade. Dominam 
os poderes públicos de vá-
rias maneiras, influenciando 
a educação e dominando as 
comunicações, conduzindo 
pelo inconsciente os valores, 
os comportamentos, os ob-
jetivos, os desejos, as opini-
ões – mesmo diversas – em 
massa.

Cada vez que vejo uma 
nova palavra ou expressão 
brotando entre os pretensos 
instruídos da sociedade, sin-
to cheiro de laboratórios de 
pensamento, das academias, 
da mídia ou de ambos. Gente 
existindo como lixo, miséria 
e abandono nas periferias 
das milhões de pessoas ex-
ploráveis ou descartáveis 
são a exposição da desuma-
nidade social imposta pelo 
“mercado” e exercida pelos 
Estados dominados.

Áreas dominadas, educa-
ção e comunicação, postas a 
serviço dos interesses mega 
empresariais. São estraté-
gicas na formação de um 
povo instruído e culto ou 
consumista e competidor, 
conhecedor da sua história e 
informado sobre o mundo ou 
ignorante e desinformado, 
capaz de escolher individual 
e coletivamente os melhores 
caminhos a seguir, as neces-
sidades a suprir, as priori-
dades sociais ou facilmente 
conduzível pelo massacre 
midiático-publicitário pela 
formação ideológica nas es-
colas particulares e pela ig-
norância produzida pelo en-
sino público.

Por isso são as mais ferre-
nhamente dominadas e sabo-
tadas nas suas funções sociais. 
Não são as únicas, todas as 
áreas são lucrativas e estão 
dominadas. Mineração, trans-
portes, medicina, alimenta-
ção, tecnologia, agronegócios, 
indústrias, tudo.

Mede-se o valor huma-
no pela propriedade, pela 
renda, pelo cargo, não pela 
humanidade, sentimentos, 
temperamentos, caráter. O 
objetivo é vencer na vida, e 
não apenas se satisfazer com 
ela, viver em paz e satisfeito 
com a existência. O sucesso 
é medido pela qualidade do 
consumo, pela quantidade 
de riqueza acumulada, não 
pelos afetos criados, pelo 
avanço da consciência, pela 
utilidade coletiva ou pela so-

lidariedade.
Os insatisfeitos são cana-

lizados pela ideia de “mu-
dar o mundo”, de comandar 
os de baixo, de organizar as 
massas, programados que 
são pela hierarquia da es-
colaridade. Assim são anu-
lados em seus propósitos, 
entre “vitórias e derrotas”, 
“autocríticas” e “reposicio-
namentos”, impotentes em 
“mobilizar” as suas “mas-
sas”.

Antes de revolucionar 
a sociedade, é preciso re-
volucionar a si mesmo. É 
constrangedor, pra mim, 
encontrar pessoas ligadas a 
movimentos sociais divul-
gando sorteios pra estadias 
em hotéis de luxo. Esses pri-
vilégios da riqueza são fru-
tos da injustiça social, coisa 
pra se ter vergonha, não pra 
se desejar, é o que me diz 
minha consciência. Bom, 
em lugar de “constrangedor” 
eu podia dizer “revelador”, 
não?

Como é revelador perce-
ber que médicos recebem 
“comissões” de laboratórios 
e indústrias médicas – como 
a de próteses – engenheiros 
que superfaturam preços e 
subqualificam materiais, 
funcionários públicos que 
recebem propinas pra cum-
prir suas obrigações ou pra 
não cumprir, professores 
estafados por excesso de tra-
balho mal remunerado, a não 
ser nas poucas escolas caras, 
por exigências de elites na 
formação dos seus filhos, 
transportes públicos inva-
riavelmente torturantes e 
desrespeitosos, forças de se-
gurança fazendo guerras em 
meio aos bairros mais aban-
donados pelo estado contra 
os funcionários do crime 
“organizado” (por quem?).

Posso citar aqui ponto por 
ponto em nossa sociedade, 
mas seria aumentar demais 
esse texto. As demonstra-
ções de que o Estado, con-
duzido como é, representa o 
crime organizado contra seu 
próprio povo, contra seu ter-
ritório, contra suas riquezas, 
contra sua soberania, contra 
o desenvolvimento das na-
ções como sociedades ins-
truídas, bem formadas, bem 
alimentadas, bem informa-
das, conscientes de si e da 
necessidade de desenvolvi-
mento da sociedade humana, 
estão em cada ponto.

Tomar consciência disso 
é o fundamento na criação 
de novas condições de exis-
tência da humanidade no 
planeta. As primeiras raízes 
a se perceber estão dentro 
de cada um de nós. O am-
pliar da visão é um proces-
so permanente, no ritmo do 
desenvolvimento da consci-
ência. As consequências se 
fazem sentir no coletivo, em 
seguida a cada passo. A ca-
minhada não tem fim, pelo 
menos à vista, ao longo das 
gerações futuras até onde a 
imaginação alcança – a mi-
nha, claro. Há quem imagine 
“o fim de tudo”.

q  Eduardo Marinho
Artista de rua e 

escritor, mantém o site 
observareabsorver.info

Os consultores profis-
sionais brasileiros atingi-
ram elevado nível de pro-
ficiência, resultado tanto 
do permanente aprimo-
ramento técnico como da 
experiência no trato dos 
mais diversos problemas 
das empresas públicas e 
privadas. E hoje fazem 
escola!

No artigo “Definindo o 
consultor”, asseveramos 
que o consultor deve pos-
suir: independência; vi-
são externa; experiências 
múltiplas; atenção con-
centrada; e realizar tare-
fas temporárias (princí-
pio, meio e fim).

Comumente, as em-
presas percebem que 
precisam de um consul-
tor quando já não conse-
guem fazer seu trabalho 
de forma organizada e 
efetiva ou quando sentem 

necessidade de mudança 
no comando, no foco do 
negócio, nos sistemas ou 
forçados por uma am-
pliação da demanda. Por 

conta disso, inclusive, 
o clima organizacional 
pode não ser o melhor; 
oportunidades são per-
didas e a qualidade dos 
produtos e serviços dete-
riora.

Consultor deve, com o 
cliente, identificar, anali-

sar e interpretar o “real” 
problema, tornando trans-
parente a realidade não 
percebida ou abafada pelo 
dia a dia corporativo.

As empresas bem diri-
gidas contratam consul-
toria preventivamente, 
quando percebem que 
novos processos serão 
necessários para apoiar 
uma mudança. Ou as-
sim que detectam uma 
disfunção. Prevenção em 
consultoria, tal qual o 
“check-up” médico anu-
al, é sempre o melhor 
momento.

q  Luiz Affonso 
Romano

Consultor, coach para 
desenvolvimento em 

consultoria, professor e 
coordenador da pesquisa 

Perfil das Empresas de 
Consultoria no Brasil.
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Lei Seca para quem  
dirigir num barato?

A legalização da maconha em alguns estados norte-
americanos está associada a aumento da frequência de 
sinistros de veículos, mostra estudo do Insurance Infor-
mation Institute (“Recreational marijuana and impaired 
driving”).

Na média, em um estado que já legalizou a droga, 
houve aumento de 6% na quantidade de colisões de 
veículos. Em alguns estados – Colorado, por exemplo 
– o aumento foi maior, de quase 13%. “Será que, algum 
dia, tal discussão vai chegar ao Brasil?”, questiona o 
consultor Francisco Galiza.

A droga afeta diferentemente as pessoas, mas, em 
geral, compromete a capacidade de direção, memória e 
atenção do motorista. Associada ao álcool, a maconha 
tem o efeito aumentado. Quanto maior a quantidade da 
droga, maior a probabilidade de o usuário ser o culpado 
do acidente.

Ensino… ensina
Pesquisas comprovam que a educação sexual não leva 

a atividades sexuais precoces. Ao contrário, o ensino do 
tema ajuda a combater comportamentos de risco e pre-
venir a gravidez na adolescência, ensina a subsecretária-
geral da ONU e chefe do Fundo de População das Na-
ções Unidas (UNFPA), Natalia Kanem.

“Existe um movimento crescente para privar jovens 
dos serviços de saúde sexual e reprodutiva e das infor-
mações de que necessitam. Como resultado, muitos jo-
vens recebem mensagens incorretas, conflitantes e con-
fusas sobre sexualidade e gênero”, afirmou Natalia, em 
evento no Rio de Janeiro mês passado.

Pensar o Brasil
O Instituto da Brasilidade inicia esta semana o projeto 

Semanas da Brasilidade, que realizará, todas as segun-
das-feiras, encontros com especialistas em diversas áreas 
para o debate sobre a formação brasileira e principais en-
traves para o nosso desenvolvimento.

O Instituto reúne intelectuais, acadêmicos e integran-
tes da sociedade para discutir e pensar o Brasil, a identi-
dade nacional, desenvolvimento, infraestrutura e posição 
no mundo, buscando um país soberano e mais justo.

A abertura será de peso: Carlos Lessa, Roberto 
Requião e Aldo Rebelo, com mediação de Darc Costa. 
Os encontros serão no Casarão Ameno Resedá (Rua Pe-
dro Américo, esquina com Bento Lisboa, no Catete, RJ) 
e as inscrições estão abertas em ibrasilidade@gmail.com 
(os organizadores pedem para enviar nome completo e 
telefone).

Esperança
Especialista na área de saneamento garante que, com a 

entrada em operação da primeira fase da Estação Alegria, 
na semana que se acaba, 55% do esgoto que chega à Baía 
de Guanabara passará a ser tratado. Com a finalização 
desta instalação e a entrada da estação da Maré, o per-
centual chegará a 80%. Será que finalmente o Programa 
de Despoluição da Baía chega a sua reta final?

Sem rompantes
A decisão de Bolsonaro de acabar com o horário de 

verão não pode ser debitada ao obscurantismo no gov-
erno. Na União Europeia, também se estuda o fim do 
sistema. Mas o presidente deveria usar estudos técnicos 
para não ser amador nos radares nas estradas ou na to-
mada de 3 pinos.

Rápidas
A rede de franquias YES! Idiomas planeja inaugurar 

este ano 30 unidades, no Rio de Janeiro, São Paulo, Bra-
sília e Goiás, após chegar a 100 unidades no território 
fluminense, totalizando 150 lojas em 17 estados *** 
“Gestão social e os Objetivos de Desenvolvimento Sus-
tentável: ODS” é o curso que o Ibef-RJ realizará em 16 
e 17 de abril, das 18h às 22h, com Marcio Ruiz Schiavo. 
Detalhes em cursosibefrio.org.br *** Quem puder aju-
dar a construção de um gatil que atende a 40 animais 
em Teresópolis (RJ) pode fazer doações via vakinha.
com.br/vaquinha/construcao-urgente-do-gatil?utm_
campaign=whatsapp&utm_content=467654&utm_
medium=website&utm_source=social-shares. Foi de-
tectado um gato com FeLV e todos os felinos terão que 
ser testados precisarão de uma nova instalação para sepa-
rar os positivos dos negativos *** No dia 11, o auditório 
Ruy Barbosa do Mackenzie, campus Higienópolis (SP), 
recebe a Conferência Internacional sobre Populismo na 
América Latina, com a presença da candidata à Presidên-
cia da Guatemala, Gloria Álvarez, e do jornalista Lean-
dro Narloch. Inscrições: sympla.com.br/populismo-na-
america-latina---gloria-alvarez__491304 *** Apoio para 
tirar do papel os trabalhos de conclusão de curso (TCCs) 
é o que oferece aos universitários a Academic Working 
Capital (AWC), iniciativa do Instituto TIM que oferece 
apoio financeiro, técnico e de negócios para estudantes. 
Inscrições até 22 de abril em awc.institutotim.org.br/
inscreva-se/

Em nome de Deus, Cabral entrega geral 
Propina dos 
ônibus começou 
na gestão de 
Moreira Franco

O suborno a políticos do 
estado pela Federação das 
Empresas de Transportes de 
Passageiros do Estado do Rio 
de Janeiro (Fetranspor) vem 
desde os anos de 1980, primei-
ro governo de Moreira Franco. 
A informação é do ex-gover-
nador Sérgio Cabral, em de-
poimento, nesta sexta-feira, ao 
juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara 
Federal Criminal. Também 
citou os nomes do ex-prefeito 
Eduardo Paes e do prefeito do 
Rio, Marcelo Crivella, como 
beneficiários de propinas por 
parte de empresas de ônibus, e 
do empresário Eike Batista.

Cabral pediu para ser in-
terrogado, dentro do proces-
so Ponto Final, que investiga 
as relações entre empresários 
de ônibus e políticos flumi-
nenses. No início do interro-
gatório, o ex-governador fez 
questão de frisar sua nova 
atitude, de confissão e co-
laboração com a Justiça, ao 
contrário da maioria das au-
diências anteriores, em que 
ele sustentava que o dinhei-
ro era fruto apenas de caixa 
dois eleitoral.

“Em nome de Deus, da 
minha família, da minha es-

posa, decidi colaborar, con-
fessar, do arrependimento à 
Justiça e à sociedade. Venho 
aqui com o coração aber-
to, com disposição de falar 
amplamente tudo o que de-
sejarem, colaborar com a 
Justiça, com a verdade, com 
o Rio de Janeiro, revendo os 
meus erros. É hora de falar 
dos erros”, iniciou Cabral.

Ele começou fazendo 
um longo histórico da polí-
tica do Rio de Janeiro, des-
de quando o ex-governador 
Leonel Brizola, em seu pri-
meiro governo, havia decidi-
do estatizar as empresas de 
ônibus, o que gerou grande 
contrariedade dentro do se-
tor. Disse que, no governo 
seguinte, de Moreira Franco, 
foi criada Fetranspor, quan-
do se iniciou o recolhimento 
sistemático de dinheiro para 
os políticos, por meio das 
chamadas caixinhas.

“A partir daí, surge a Fe-
transpor. O Moreira Franco 
é o governador. Cria-se na 
Alerj a primeira propina ins-
tituída. O procurador-geral 
de Justiça era o Carlos Na-
vega, que criava soluções 
às empresas. Recebia, junto 
com o Moreira Franco, pro-
pina por isso. No plano Le-
gislativo, Navega e Moreira 
trabalhavam para o retorno 
das empresas aos seus do-
nos”, disse Cabral.

Paes e Crivella

Cabral disse a Bretas que 

a Fetranspor destinou R$ 6 
milhões para a campanha do 
ex-prefeito Eduardo Paes. 
Em 2008, nas eleições mu-
nicipais para a prefeitura 
do Rio de Janeiro, Paes e o 
então deputado federal Fer-
nando Gabeira foram para 
o segundo turno, ficando o 
então senador Marcelo Cri-
vella em terceiro. Segundo 
Cabral, Crivella o procurou 
no Palácio Laranjeiras, pe-
dindo dinheiro para apoiar 
Paes.

“O Crivella me liga e pede 
uma conversa no Laranjei-
ras, eu o recebo, em 2008, 
no início do segundo turno. 
Diz que está sendo pressio-
nado a apoiar o Gabeira. 
Disse que o Armínio Fraga 
ofereceu um US$ 1 milhão 
para apoiar o Gabeira. Eu e 
ele, sem testemunhas, no Pa-
lácio das Laranjeiras. Eu li-
guei para o Eike Batista. Fui 
à casa do Eike. Chamei ele 
num canto e disse que com-
binei em dar US$ 1,5 milhão 
para o Crivella. Ele disse 
tudo bem. Marquei com o 
Paes às 6h. Contei a ele. Me 
recebeu o Eike e o executivo 
dele. O Crivella chegou com 
o sobrinho, Mauro Macedo. 
Tinha um café da manhã. 
Falamos 30 minutos. Gra-
vamos um spot do Crivella 
apoiando o Eduardo Paes”, 
disse Cabral.

FGV

O ex-governador tam-

bém disse que a Fundação 
Getúlio Vargas (FGV) rece-
bia para dar soluções legais 
aos projetos de governo. 
“A FGV era o biombo legal 
para efetivar ilegalidades. 
A FGV Consultoria, co-
mandada pelo César Cam-
pos. Ela fugia da licitação 
e dava amparo legal. Sa-
bia que havia ilegalidades. 
Quem tratava com o Ficht-
ner era o César Campos. 
Casos como Metrô e o Ma-
racanã”.

O prefeito Crivella gravou 
um vídeo, no Facebook, afir-
mando que as declarações 
de Cabral são mentirosas, 
ataques, infâmias, injúrias e 
calúnias. “Diante de Deus, 
eu quero afirmar a todos que 
eu jamais venderia o interes-
se das pessoas para ganhar 
vantagens pessoais”, disse 
Crivella.

A defesa do ex-ministro 
Moreira Franco se pro-
nunciou em nota. “Em 
situação processual e ju-
rídica difícil, com diver-
sas condenações que lhes 
ultrapassam a existência, 
condenados - candidatos a 
delatores - sentem-se imu-
nes aos riscos da calúnia e 
da difamação, assim, volta 
e meia ousam imputar algo, 
de forma leviana, a alguém. 
Espera-se que esse desatino 
não conte com oculto estí-
mulo de acusadores, ou ma-
gistrados, que lhes acenam 
com vantagens futuras na 
execução da pena.”

Planos: 47,3 mi 
na área médica 
e 24,42 mi na 
odontológica

A Agência Nacional de Saú-
de Suplementar (ANS) dis-
ponibilizou nesta sexta-feira 
(05/04) os dados atualizados 
do setor de planos de saúde re-
lativos ao mês de fevereiro. A 
consulta pode ser feita através 
da Sala de Situação, ferramen-
ta disponível no portal da ANS. 
Naquele mês, o setor contabi-
lizou 47.328.703 beneficiários 
em planos de assistência mé-
dica e 24.428.760 em planos 
exclusivamente odontológicos. 
Nas duas segmentações houve 
aumento de beneficiários em 
relação ao mesmo período do 
ano anterior. Os números po-
dem sofrer modificações retro-
ativas em função das revisões 
efetuadas mensalmente pelas 
operadoras.

Em 16 estados e o Distrito 
Federal foi registrado cresci-
mento, sendo São Paulo, DF, 
Goiás, Mato Grosso e Espí-
rito Santo, nesta ordem, os 
cinco com o maior ganho de 
beneficiários em planos de 
assistência médica, em nú-
meros absolutos. Só em São 
Paulo foram 136,8 mil bene-
ficiários a mais no período.

Lula fica em silêncio 
em depoimento à PF

O ex-presidente Luiz Iná-
cio Lula da Silva ficou em 
silêncio durante depoimento 
prestado nesta sexta-feira na 
Superintendência da Polícia 
Federal (PF) em Curitiba, 
onde está preso. Segundo a 
defesa, Lula não teve aces-
so antecipado ao conteúdo 
da investigação.  Na oitiva, 
a PF pretendia questionar 
o ex-presidente sobre o co-
nhecimento dele da supos-
ta cobrança de propina em 
contratos de navios-sonda 
da Petrobras e nas obras da 
Usina Hidrelétrica de Belo 
Monte.

Em março, o ministro Ed-
son Fachin, do Supremo Tri-
bunal Federal (STF), acei-
tou o pedido da defesa do 
ex-presidente e suspendeu 
o mesmo depoimento. Na 

decisão, Fachin concordou 
com a defesa e determinou 
prazo mínimo de cinco dias 
úteis para que os advogados 
possam analisar os proces-
sos antes do depoimento. A 
defesa de Lula, desde sua 
prisão em abril de 2018, rei-
tera a inocência dele e diz 
que ele não cometeu crimes 
em momento algum. O ex-
presidente também afirma 
que não cometeu irregulari-
dades.

Acesso a dados 
fiscais de Bolsonaro

A Receita Federal acio-
nou a Polícia Federal (PF) 
para investigar o acesso a 
informações fiscais do pre-
sidente da República, Jair 
Bolsonaro, e de membros 
de sua família. Em nota ofi-
cial, o órgão informou que 
uma sindicância concluiu 

que dois servidores do órgão 
consultaram os dados sem 
motivação legal. De acordo 
com o comunicado, além de 
avisar a PF, a Receita abriu 
processo administrativo para 
apurar a responsabilidade 
funcional dos envolvidos. O 
Fisco não informou quando 
ocorreu o acesso aos dados 
nem forneceu mais detalhes 
sobre o caso.

Crivella: Comissão 
emite notificação 

Em sua primeira reunião, 
a comissão processante ins-
tituída pela Câmara Muni-
cipal do Rio de Janeiro para 
analisar o pedido de impea-
chment do prefeito Marcelo 
Crivella emitiu nesta sexta-
feira notificação ao prefeito. 
Após receber o documento, 
Crivella terá 10 dias para 
apresentar defesa.

MEC: funcionar 
‘redondinho’

O presidente Jair Bolso-
naro terá uma reunião nesta 
segunda-feira com o ministro 
da Educação, Ricardo Vé-
lez Rodríguez, para definir 
o futuro dele no comando da 
pasta. Bolsonaro afirmou que 
tem havido reclamações sobre 
o funcionamento do MEC. 
“Vai ser uma última conversa, 
para ver se continua ou não 
continua”, disse o presidente 
nesta sexta-feira, logo após 
participar da inauguração do 
espaço de atendimento da 
Ouvidoria da Presidência da 
República, no Palácio do Pla-
nalto. Segundo Bolsonaro, o 
ministério precisa funcionar 
“redondinho”, o que não tem 
acontecido, mas evitou tratar 
o afastamento de Vélez como 
inevitável. “Só a morte não 
tem conserto”, afirmou.



n Monitor Mercantil Sábado, domingo e segunda-feira, 6, 7 e 8 de abril de 20194 Negócios & Empresas

MEIO
AMBIENTE
Ana Rita Albuquerque

Meio ambiente e 
saneamento básico

O art. 225 da Constituição Federal estabelece que todos 
têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. 
A Lei 11.445/07 veio estabelecer as diretrizes nacionais 
para o saneamento básico e incluiu no seu conceito os 
serviços de abastecimento de água potável, esgotamento 
sanitário, limpeza urbana, manejo de resíduos sólidos e 
drenagem e manejo das águas pluviais urbanas. No art. 
2º, estão previstos os princípios fundamentais do serviço 
público de saneamento básico, ressaltando o caráter es-
sencial do serviço e a universalização do acesso.

A universalização do acesso, conforme o art. 3º, inciso 
III da mesma lei, implica a “ampliação progressiva do 
acesso de todos os domicílios ocupados ao saneamento 
básico”. A ausência de saneamento efetivo, como o esgo-
tamento sanitário adequado, viola não somente o direito 
constitucional ao meio ambiente ecologicamente equili-
brado, como também o princípio da dignidade da pessoa 
humana (art. 1º, III, CF).

O relatório do Plano Nacional de Saneamento Básico 
– Plansab de 2017 destaca que 17,9% dos domicílios 
brasileiros não possuem solução adequada de esgotamen-
to sanitário, o que corresponde a 12,4 milhões de domicí-
lios destinando seus esgotos para fossas rudimentares, 
valas, rios, lagos, mar ou outros destinos. Diante desse 
panorama os entes da Federação, diretamente ou através 
da concessionária, necessitam promover saneamento ad-
equado, inclusive com a instalação da rede externa de es-
goto, e execução de todas as fases que envolvem o esgo-
tamento sanitário, especialmente para famílias de baixa 
renda.

Em 2000, a ONU aprovou os Objetivos de Desen-
volvimento do Milênio e, entre as estes está a redução 
do número de pessoas sem acesso à água potável e aos 
serviços de saneamento básico. Em 2010, a Assembleia 
Geral das Nações Unidas, por meio da Resolução A/
RES/64/292, reconheceu a água limpa e segura e o sa-
neamento como direito humano essencial. Em 2018, o 
Fórum Mundial da Água reforçou a necessidade urgente 
de respeitar o direito de todos os seres humanos, indepen-
dentemente da sua situação e localização, à água potável 
e ao saneamento como direitos humanos fundamentais.

No Relatório do Desenvolvimento Humano 2006 do 
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 
(Pnud), foi atestado que perto de metade de todas as pes-
soas nos países em desenvolvimento sofrem de problemas 
de saúde devidos a más condições de água e saneamento. 
“Juntos, a água não limpa e as más condições de sanea-
mento, constituem a segunda maior causa de mortalidade 
infantil no mundo”. (Pnud. Relatório do Desenvolvim-
ento Humano 2006. A água para lá da escassez: Poder, 
pobreza e a crise mundial da água. 2006).

O Plansab, que se encontra em consulta pública até 8 de 
abril, está sendo coordenado pela Secretaria Nacional de 
Saneamento do Ministério do Desenvolvimento Regional 
(MDR) e irá definir metas e estratégias do governo para o 
setor a fim de universalizar o acesso aos serviços de sanea-
mento. A enorme vulnerabilidade socioambiental da popu-
lação brasileira, especialmente das pessoas que vivem em 
situação de precariedade, demonstra a urgência de que o 
Plansab se comprometa com a redução das desigualdades 
socioambientais e com a dignidade da pessoa humana.

FAC CENTROS COMERCIAIS S.A.
CNPJ/MF nº 02.768.258/0001-68

Senhores Acionistas, Cumprindo disposições legais e estatutárias, apresentamos a seguir as Demonstrações Financeiras da Fac Centros Comerciais S/A., 
relativas aos exercício encerrado em 31/12/2018 e 2017, e colocamo-nos à disposição de V.Sas. para qualquer esclarecimento que se faça necessário. Rio de 
Janeiro - RJ, 31/03/2019. A Diretoria.

Balanço Patrimonial em 31/12/2018 e 2017 (Em R$)
Ativo 31/12/2018 31/12/2017
Ativo Circulante 3.904.010 4.174.551
Caixa e Equivalentes de Caixa 24.607 300.313
Caixa 121 177
Bancos 5.865 45.290
Aplicações financeiras 18.621 254.846

Clientes 11.943 27.700
Clientes shopping 3.721.627 3.696.538
Confissão de dívida 145.833 150.000
Ativo Não-Circulante 11.304.088 12.436.673
Realizável a Longo Prazo 271.100 271.100
Depósitos judiciais 271.100 271.100
Imobilizado Líquido - item 4 11.026.763 12.159.348
Intangível Líquido - item 5 6.225 6.225
Total do Ativo 15.208.098 16.611.224

31/12/2018 31/12/2017
Receita Operacional 9.220.272 8.479.095
- Receitas operacionais 9.569.561 8.800.306
- Impostos (349.289) (321.211)
Custos Operacionais (1.132.671) (1.132.670)
- Depreciações e amortizações (1.132.671) (1.132.670)
Lucro Bruto 8.087.601 7.346.425
Despesas e Receitas Operacionais (3.820.212) (3.509.709)
- Despesas c/ pessoal (2.290) (16.029)
- Despesas administrativas (2.586.673) (2.498.275)
- Despesas tributárias (1.231.249) (995.405)
- Depreciações e amortizações - -
Resultado Líquido Financeiro 528.905 134.394
- Despesas financeiras (16.488) (15.916)
- Receitas financeiras 545.393 150.310
Resultado Operacional 4.796.294 3.971.110
Resultado do Exercício 4.796.294 3.971.110
Resultado por Ação - (Em R$ 1,00) 0,6968 0,9263

Passivo 31/12/2018 31/12/2017
Passivo Circulante 2.002.888 3.490.941
Fornecedores 17.703 13.060
Obrigações sociais e trabalhistas - 750
Impostos e contribuições 455.664 262.522
Dividendos a pagar 1.365.051 2.860.718
Cessão de direitos - CDU 128.677 318.098
Outros credores 35.793 35.793
Patrimônio Líquido 13.205.210 13.120.283
Capital Social - item 6 12.232.559 4.286.978
Reserva de lucros 942.323 857.396
Reserva de ágio 30.328 30.328
Adiantamento para futuro aumento de capital - 7.945.581
Resultado do exercício 4.796.294 3.971.110
Provisão reserva legal (84.927) -
Provisão de dividendos (4.711.367) (3.971.110)
Total do Passivo 15.208.098 16.611.224

Demonstração de Resultado em 31/12/2018 e 2017 (Em R$) Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido em 31/12/2018 e 2017
(Em R$)

Capital
Social

Reser- 
va de 

Lucros

Reser- 
va de 
Ágio AFAC

Resulta-
dos Acu- 
mulados Total

Saldo em
 31/12/2016 4.286.978 857.396 30.328 7.945.581 - 13.120.283
Resultado líquido
 do exercício           - - - - 3.971.110 3.971.110
Prov. de dividendos   - - - - (3.971.110) (3.971.110)
Saldo em
 31/12/2016 4.286.978 857.396 30.328 7.945.581 - 13.120.283
Aumento
 de capital 7.945.581 - - (7.945.581) - -
Resultado líquido
 do exercício           - - - - 4.796.294 4.796.294
Provisão
 reserva legal - 84.927 - - (84.927) -
Prov. de dividendos   - - - - (4.711.367) (4.711.367)
Saldo em
 31/12/2017 12.232.559 942.323 30.328 - - 13.205.210

Demonstração dos Fluxos de Caixa em 31/12/2018 e 2017 (Em R$)
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais 31/12/2018 31/12/2017
Das Atividades 4.796.294 3.971.110
Lucro/(Prejuízo) líquido do exercício 4.796.294 3.971.110
Operações que não representam saídas(entrada)
 de caixa 1.132.671 1.132.670
Depreciações e amortizações 1.132.671 1.132.670
De contas do ativo e passivo 2.450 (1.075.659)
(Aumento)/Redução em conta a receber com clientes (9.332) (602.673)
(Aumento)/Redução em outros ativos 4.167 (130.902)
Aumento/(Redução) em fornecedores 4.643 11.396
Aumento/(Redução) em obrigações sociais e trabalhistas (750) 46
Aumento/(Redução) em impostos e contribuições 193.142 (31.817)
Aumento/(Redução) em outros passivos (189.420) (321.709)
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais 5.931.415 4.028.121
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos
(Aumento)/redução do imobilizado (86) -
Caixa líquido aplicados nas atividades de Investimentos (86) -
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos
Pagamento de dividendos (6.207.035) (4.101.501)
Caixa Líquido Aplicados nas Atividades
 de Financiamentos (6.207.035) (4.101.501)
Aumento (Redução) Liquido de Caixa e 
 Equivalente de Caixa (275.706) (73.380)
Caixa e equivalente de caixa no início do exercício 300.313 373.693
Caixa e equivalente de caixa no final do exercício 24.607 300.313
Aumento (Redução) Líquido de Caixa e
 Equivalente de Caixa (275.706) (73.380)

Notas Explicativas das Demonstrações Financeiras 
em 31/12/2018 e 2017 (Em R$)

1) Contexto Operacional: A sociedade foi constituida em 16/07/1998, tendo
seus atos constitucionais sido registrado na JUCERJA sob nº 33300260587
em 16/07/1998, como objetivo social da empresa é a administração de bens
próprios, sejam móveis ou imóveis, a construção e administração do Passeio
Shopping, a ser construido na cidade do Rio de janeiro, a participação em outras 
sociedades nacionais ou estrangeiras. 2) Apresentação das Demonstrações 
contábeis: As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as

práticas contábeis adotadas no Brasil, constantes da lei nº 6.404/76 com as 
alterações trazidas pela Lei nº 11.638/07 e 11.941/09, no que forem aplicáveis. 
3) Princípios e Práticas Contábeis: O resultado é apurado pelo regime con-
tábil de competência. a) Aplicações financeiras: São demonstradas ao custo
acrescido dos rendimentos auferidos até a data do balanço, não excedendo o
valor do mercado. b) Demais ativos e passivos sujeitos à atualização monetária:
Foram atualizados com base nos índices previstos pela legislação, de forma a
refletir os valores atualizados nas datas dos balanços. c) Imobilizado: As contas

do ativo imobilizado estão registrados pelo custo de aquisição. As depreciações 
sobre o custo foram calculados pelo método linear as taxas permitidas pela 
legislação fiscal, considerando-se a vida útil do bem e estão absorvidas direta-
mente no resultado.
4) Imobilizado 31/12/2018 31/12/2017
Imóveis 22.534.387 22.534.301
Hardware 54.926 54.926
Imobilizado - Custo 22.589.313 22.589.227
(- ) Depreciação acumulada (11.507.550) (10.429.879)
Imobilizado - Líquido 11.081.763 12.159.348
5) Intangível 31/12/2018 31/12/2017
Marcas e patentes 6.225 6.225
Intangível - Líquido 6.225 6.225
6) Capital Social: O capital social autorizado, em 31/12/2018 é de
R$12.232.559 sendo representado por 6.883.152 ações sem valor nominal:

Quantidade de Ações Subscritas e Integralizadas
Tipo de Ações 31/12/2018 31/12/2017
Ordinárias 6.883.152 4.286.978

Assinaturas
Creston Fernandes - Diretor Presidente; Alexandre Ferreira Novello - Diretor; 
Luiz Felipe Bezamat de Oliveira - Diretor; Isabel Ferraz Magalhães - Diretora; 

Joelson Antonio Augusto - Contador - CRC-RJ 067164/O-9.

RENOVAÇÃO DE LICENÇA
Intertank LTDA de CNPJ 30.876.130/0001-53 torna público que requereu da 
Subsecretaria Municipal de Meio Ambiente – SUBMA, através do proces-
so nº 14/201.029/2010 a renovação de sua licença ambiental municipal de 
nº 001177/2014 para a atividade de serviços de limpeza, manutenção e teste 
de contêineres – tanque, na Rua da Batata, nº 681, bairro Penha Circular - 
Rio de Janeiro – RJ.

Consumo de produtos de higiene e 
beleza segue aquecido no Brasil

Enquanto o consumo no 
país ainda tenta avançar em 
passos tímidos, sendo dire-
tamente impactado pelo au-
mento das dívidas, renda in-
formal e desemprego, a cesta 
de produtos voltados para 
higiene e beleza consegue se 
manter com níveis positivos. 
De acordo com dados apu-
rados pela Kantar, os brasi-
leiros aumentaram a compra 
de itens de beauty & care em 
5% em 2018 na comparação 
com o ano anterior. Em vo-
lume, no mesmo período, a 
alta ficou em 1,3%. As de-
mais cestas juntas apresen-
taram crescimento de 1,5% 
em valor e queda de 2,1% 
em volume.

O que pode explicar o 
bom desempenho, de acor-
do com o levantamento, é o 
comportamento do brasilei-
ro. O país é líder mundial 
na frequência de banhos por 
semana. São 12 localmen-
te versus 6 na Europa. No 
Brasil, por exemplo, o sabo-
nete em barra está presente 
em 99% dos lares, na Grã-
Bretanha o índice é de 32% 
- por lá, o sabonete líquido 
faz mais sucesso, com 75% 
de penetração. A presença de 
xampu e pós-xampu com pe-
netração de, respectivamen-
te, 91% e 88%, revela que os 
cabelos são os queridinhos 
dos brasileiros.

Declarando em sua maio-
ria ter fios lisos (34,3%) 
ou ligeiramente ondulados 
(27,4%), os consumidores 
buscam nas prateleiras itens 
que apresentem boa rela-
ção preço/qualidade (64%) 

e também uma fragrância 
agradável (60%). “A análi-
se dos dados nos apresenta 
um shopper guiado cada vez 
mais por escolhas inteligen-
tes. O preço, que em um ce-
nário de incertezas, poderia 
ser um fator determinante 
para a escolha, não supera o 
desejo por um item de quali-
dade e que traga benefícios 
extras, como o perfume”, 
analisa Giovanna Fischer, 
diretora de Marketing e Insi-
ghts da Kantar.

Seguindo a tendência de 
escolhas mais conscientes, 
os cuidados com os cabe-
los se tornam cada vez mais 
simples e naturais no Brasil. 
A penetração semanal de uso 
de secador, por exemplo, era 
de 16% em 2014. Três anos 
depois, o índice foi a 12%. 
Produtos como xampu com 
baixo sulfato – com menos 
detergente e, portanto, que 
resseca menos os fios – já foi 
usado ou é objeto de desejo 
de 67% dos brasileiros. Não 
por acaso, os dados apontam 
que a penetração de produ-
tos para procedimentos ca-
pilares caiu: alisantes per-
deram 2 pontos percentuais 
na comparação de 2018 com 
o ano anterior. No mesmo 
período, tintura para cabelo 
teve queda de 3 pontos per-
centuais.

Acostumados a mesclar 
canais - são 7 para a compra 
da cesta de FMCG, os pro-
dutos de consumo massivo 
-, o brasileiro usa em média 
5 canais para se abastecer 
de itens de higiene e beleza, 
sendo que o varejo tradicio-

nal segue como o mais im-
portante.

Os dados são do Worl-
dpanel FMCG e Worldpanel 
Usage Personal Care, que 
monitora os hábitos, com-
portamento de compra e uso 
de consumidores e shoppers 
360º em todo o Brasil.

Proteste

Na última sexta-feira a 
Proteste Associação de Con-
sumidores divulgou estudo 
de preços sobre higiene pes-
soal com o objetivo de auxi-
liar os consumidores no pro-
cesso de decisão de compra 
e verificar se existe alguma 
diferença entre os produtos 
masculinos e femininos. Fo-
ram visitadas 32 lojas físicas 
e coletados 1288 preços das 
categorias: tinta de cabelo, 
lâmina, xampu, desodorante 
e sabonete.

No Rio, o lugar mais caro 
para achar a Gillette Femi-
nina Prestobarba 3 (pacote 
contendo duas unidades) 
foi na Pacheco da Avenida 
Nossa Sra. de Copacabana, 
na Zona Sul, em que esse 
produto foi achado por R$ 
23,90. No entanto, é possí-
vel encontrá-lo no Centro 
por R$ 9,90 na farmácia Rio-
farma, na Avenida Rio Bran-
co. Essa diferença pode ser 
vista até na mesma região, 
caso compararmos diferen-
tes lojas no Centro: o valor 
encontrado na Riofarma (R$ 
9,90) e o valor encontrado 
no Extra da Rua do Riachue-
lo, de R$ 19,25, corresponde 
a uma diferença de 94%, no 

produto.
O lugar mais caro para 

comprar o Palmolive Anti-
caspa Clássico foi o super-
mercado Rede Uno (Cam-
peão) na Rua General Poli-
doro, na Zona Sul, pelo va-
lor de R$ 12,69. Também é 
possível encontrá-lo por R$ 
5,49 no Carrefour do Norte 
Shopping. No mesmo bair-
ro também é possível achar 
uma diferença significativa 
(118%), uma vez que o mes-
mo produto está sendo ven-
dido na Zona Norte por R$ 
11,99 na Farmácia Venâncio 
no Méier.

No Rio, o lugar mais caro 
para comprar o Nivea Bla-
ck and White Invisible é a 
farmácia Pacheco do Barra 
Shopping, uma diferença de 
75% se comparado com o 
supermercado Guanabara da 
Avenida das Américas, mes-
ma rua, em que estava por 
R$ 5,99.

É possível verificar a di-
ferença do preço no Rio de 
Janeiro para sabonetes. No 
Rio, o lugar mais caro para 
comprar Dove foi na Zona 
Norte, no Walmart do Enge-
nho de Dentro, em que ele 
estava disponível pelo preço 
de R$ 2,95. Se comparado 
com a Pacheco da Rua Ria-
chuelo no Centro, que esta-
va por R$ 1,19, a diferença 
chega a 148%. Até mesmo 
na mesma região existe uma 
diferença significativa de 
138% (R$ 2,75), caso com-
pararmos o preço da Pache-
co do Centro com o Extra da 
Rua Riachuelo, que fica exa-
tamente na frente.

Guardando R$ 2.500 ao mês, casal  
levaria 1,5 ano poupando para casar

Pesquisa da Associação 
Brasileira de Eventos So-
ciais (Abrafesta) mostrou 
que cerca de 1,1 milhão de 
casamentos acontecem no 
Brasil (ou seja, aproxima-
damente 3 mil casamentos 
por dia). Tendo em vista que 
essa é uma das festividades 
que mais movimenta a eco-
nomia, pesquisa da platafor-
ma Cuponation comparou 
horas de trabalho do casal e 
o custo para a realização da 
festa.

O levantamento conside-
rou o dado de salário mé-
dio dos brasileiros divulga-

do pelo IBGE, que é de R$ 
2.500. Considerando um ca-
sal e estimando uma reserva 
de 50% da renda de ambos 
por mês, o valor acumulado 
mensalmente seria justa-
mente o salário médio. Além 
disso, 200 foi o número de 
convidados considerados 
pela plataforma para a reali-
zação do cálculo.

Os principais requisitos 
cotados para estabelecer o 
valor médio da festa foram: 
Alimentação e bebidas (R$ 
21 mil), estrutura (R$ 8.200), 
serviços (R$ 8.700), vestu-
ário e beleza (R$ 3.800) e 

Acessórios (R$ 3.001). Den-
tro dessas categorias já cons-
tam itens como documentos 
do cartório, buffet, Dia da 
Noiva, etc.

Pela quantidade expressi-
va de casamentos que acon-
tecem por ano e o valor total 
gasto numa festa para 200 
convidados, R$ 44.701, no-
ta-se uma grande influência 
do evento no setor econô-
mico do país e para o casal. 
Considerando R$ 2.500 o 
valor mensal separado para 
a festa, seriam necessários 
um ano, cinco meses e 27 
dias de trabalho simultâneo 

dos dois. Se a quantidade de 
convidados for menor (100 
pessoas), o valor cai para R$ 
33.401 e o tempo necessário 
de trabalho para o casal seria 
de um ano, um mês e 11 dias. 
Ou para se ter 100 convida-
dos a mais no valor original 
para a base dos cálculos, os 
dois trabalhariam cerca de 
quatro meses a mais.

Nesse cálculo foram des-
considerados os valores da 
noite de núpcias, da lua de 
mel e gastos com uma pos-
sível nova moradia, uma vez 
que só foram cotados os pre-
ços da festa em si.
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SHL PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 40.334.666/0001-09

Balanço Patrimonial em 31/12/2018 e 2017 (Em R$)

Relatório da Administração. Senhores Acionistas, cumprindo disposições legais e estatutárias, apresentamos a seguir as Demonstrações Financeiras da SHL 
Participações S/A., relativas aos exercícios encerrados em 31/12/2018 e 2017, e colocamo-nos à disposição de V.Sas. para qualquer esclarecimento que se faça 
necessário. Rio de Janeiro - RJ, 31/03/2019. A Diretoria.

Ativo 31/12/2018 31/12/2017
Ativo Circulante 5.866.137 6.182.944
Caixa e Equivalentes de Caixa 796.872 1.593.610
Caixa 487 83
Bancos 676.378 3.483
Aplicações financeiras 120.007 1.590.044

Clientes shopping 4.145.742 3.524.155
Empréstimos 576.403 742.213
C/C administração shopping 347.120 322.966
Ativo Não-Circulante 54.073.866 53.696.409
Realizável a Longo Prazo 546.710 15.539
Depósitos judiciais 546.710 15.539
Imobilizado Líquido - item 4 53.527.156 53.680.870
Total do Ativo 59.940.003 59.879.353

Passivo 31/12/2018 31/12/2017
Passivo Circulante 11.761.687 12.467.982
Fornecedores 124.317 201.900
Obrigações sociais e trabalhistas 1.156 634
Impostos e contribuições 1.451.289 1.379.021
Dividendos a pagar 2.569.601 2.602.616
Cessão de direitos - CDU 1.046.952 1.397.919
Empréstimos 5.000.000 6.012.532
Outros credores 1.568.372 873.360
Patrimônio Líquido 48.178.316 47.411.371
Capital social - item 5 43.087.599 43.087.599
Reserva de lucros 5.090.717 4.323.772
Resultado do exercício 15.338.905 16.082.930
Provisão reserva legal ( 766.945) ( 804.146)
Provisão de dividendos ( 14.571.960) ( 15.278.784)
Total do Passivo 59.940.003 59.879.353

Demonstração de Resultado em 31/12/2018 e 2017 (Em R$)
31/12/2018 31/12/2017

Receita Operacional 23.521.485 21.490.847
- Receitas operacionais 24.412.543 22.304.979
- Impostos ( 891.058) ( 814.132)
Custos Operacionais ( 2.786.064) ( 2.256.744)
- Depreciações e amortizações ( 2.786.064) ( 2.256.744)
Lucro bruto 20.735.421 19.234.103
Despesas e Receitas Operacionais ( 5.231.964) ( 3.512.477)
- Despesas c/ pessoal ( 1.717) ( 8.808)
- Despesas administrativas ( 2.274.018) ( 2.314.464)
- Despesas tributárias ( 2.921.160) ( 2.756.343)
- Depreciações e amortizações ( 35.069) ( 35.069)
- Resultado em equivalência patrimonial - 1.602.207
Resultado Líquido Financeiro ( 164.552) 361.304
- Despesas financeiras ( 507.275) ( 33.671)
- Receitas financeiras 342.723 394.975
Resultado Operacional 15.338.905 16.082.930
Resultado do Exercício 15.338.905 16.082.930
Resultado por Ação - (Em R$ 1,00) 0,3311 0,3472

Demonstração dos Fluxos de Caixa em 31/12/2018 e 2017 (Em R$)
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais 31/12/2018 31/12/2017
Das Atividades 15.338.905 16.082.930
Lucro/(Prejuízo) líquido do exercício 15.338.905 16.082.930
Operações que não representam saídas
 (entrada) de caixa 2.821.133 2.291.813
Depreciações e amortizações 2.821.133 2.291.813
De Contas do Ativo e Passivo (837.660) 1.713.964
(Aumento)/Redução em clientes (621.587) 1.485.547
(Aumento)/Redução em outros Ativos (555.325) 416.982
Aumento/(Redução) em fornecedores (77.583) (81.803)
Aumento/(Redução) em obrigações sociais e trabalhistas 522 (19.805)
Aumento/(Redução) em impostos e contribuições 72.268 266.721
Aumento/(Redução) em outros passivos 344.045 (353.678)
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais 17.322.378 20.088.707
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos
(Aumento)/Redução em investimentos - 288
(Aumento)/Redução em Imobilizado (2.667.419) (9.620.706)
Caixa Líquido Aplicados nas Atividades 
 de Investimentos (2.667.419) (9.620.418)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos
Captação/(líquidação) de empréstimos e financiamentos (846.722) 6.122.698
Pagamento de dividendos (14.604.975) (15.398.105)
Caixa líquido aplicados nas atividades 
 de financiamentos (15.451.697) (9.275.407)
Aumento (Redução) Liquido de Caixa 
 e Equivalente de Caixa (796.738) 1.192.882
Caixa e equivalente de caixa no início do exercício 1.593.610 400.728
Caixa e equivalente de caixa no final do exercício 796.872 1.593.610
Aumento (Redução) Líquido de Caixa 
 e Equivalente de Caixa ( 796.738) 1.192.882

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (Em R$)
Capital
Social

Reseva de 
Lucros

Resultados
Acumulados Total

Saldo em 31/12/2016 43.087.599 3.519.626 - 46.607.225
Resultado Líquido do
 Exercício - - 16.082.930 16.082.930
Provisão reserva legal - 804.146 (804.146) -
Provisão de dividendos - - (15.278.784) (15.278.784)
Saldo em 31/12/2017 43.087.599 4.323.772 - 47.411.371
Resultado Líquido do
 Exercício - - 15.338.905 15.338.905
Provisão reserva legal - 766.945 (766.945) -
Provisão de dividendos - - (14.571.960) (14.571.960)
Saldo em 31/12/2018 43.087.599 5.090.717 - 48.178.316

Notas Explicativas das Demonstrações Financeiras
em 31/12/2018 e 2017 (Em R$)

1) Contexto Operacional: A sociedade foi constituida em 28 de outubro de 1991, 
tendo seus atos constitucionais sido alterados e registrado na JUCERJA sob nº
33300299467 em 01 de setembro de 2011, como objetivo social da empresa é a ad-
ministração de bens próprios, sejam móveis ou imóveis, a compra e venda desses 
bens próprios, por conta própria e sem intermediação, a participação em outras so-
ciedade comercial ou civis, nacional ou estrangeiras, seja como sócia, acionista ou 
cotista, e a representação de outras sociedades nacionais ou estrangeiras. 2) Apre-
sentação das Demonstrações Contábeis: As demonstrações financeiras foram
elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, constantes da 
lei nº 6.404/76 com as alterações trazidas pela Lei nº 11.638/07 e 11.941/09, no que 
forem aplicáveis. 3) Princípios e Práticas Contábeis: O resultado é apurado pelo
regime contábil de competência. a) Aplicações Financeiras: São demonstradas
ao custo acrescido dos rendimentos auferidos até a data do balanço, não exce-
dendo o valor do mercado. b) Demais ativos e passivos sujeitos à atualização

Quantidade de Ações Subscritas e Integralizadas
Tipo de Ações 31/12/2018 31/12/2017
Ordinárias nominativas 46.323.527 46.323.527

Assinaturas
Creston Fernandes - Diretor; 

Alexandre Ferreira Novello - Diretor;  
Isabel Ferraz Magalhães - Diretora;  

Joelson Antonio Augusto - Contador - CRC-RJ 067164/O-9.

monetária: Foram atualizados de acordo com cláusulas contratuais, com base nos 
índices previstos nos respectivos dispositivos, de forma a refletir os valores atuali-
zados nas datas dos balanços. c) Imobilizado: As contas do ativo imobilizado estão 
registrados pelo custo de aquisição. As depreciações e amortizações sobre o cus-
to, foram calculados pelo método linear as taxas permitidas pela legislação fiscal, 
considerando-se a vida útil do bem e estão absorvidas diretamente no resultado.
4. Imobilizado 31/12/2018 31/12/2017
Imóveis de renda 75.904.019 73.236.600
Instalações 9.218 14.098
Móveis e utensílios 198.704 201.170
Máquinas e equipamentos 166.024 347.190
Imobilizado - Custo 76.277.965 73.799.058
( - ) Depreciação acumulada (22.750.809) (20.118.188)
Imobilizado - Líquido 53.527.156 53.680.870
5. Capital Social: O capital social autorizado, em 31/12/2018 é de R$ 43.087.599,
sendo representado por 46.323.527 ações ordinárias nominativas sem valor nominal

OCEANA OFFSHORE S.A
CNPJ/MF nº 14.882.295/0001-81 - NIRE 33.30030510-6

ATA da RCA. Data, horário e local: 08/03/19, às 10h, na sede social da Cia., 
localizada em Niterói/RJ, na Trav. Braga, 2, Barreto. Convocação e presença:
Dispensada face à presença da totalidade dos membros do Conselho de Admi-
nistração da Cia. Mesa: Presidente: André Franco Sales; Secretário: Marcos 
Roberto Tinti. Ordem do dia: (i) consignar a renúncia do Diretor de Relações 
com Investidores da Cia.; (ii) eleger os membros da Diretoria para os cargos de 
Diretor Presidente, Diretor de Relações com Investidores e Diretor sem Designa-
ção Específica da Cia.; (iii) nos termos do disposto no Art. 15, alínea xii, do Esta-
tuto Social da Cia., determinar o voto da Cia. nas Assembleias Gerais Extraordi-
nárias das subsidiárias integrais Aliança S.A. Indústria Naval e Empresa de Na-
vegação (“Aliança”) e Vega Shipholding S.A. (“Shipholding”); (iv) nos termos 
do disposto no Art. 15, alínea xii, do Estatuto Social da Cia., determinar o voto da 
Cia. na AGE da controlada direta Cia. Brasileira de Offshore (“CBO”); (v) nos 
termos do disposto no Art. 15, alínea ii, do Estatuto Social da Cia., deliberar sobre 
a eleição dos respectivos diretores das controladas indiretas Vega Chaser S.A. 
(“Chaser”) e Vega Challenger S.A. (“Challenger”); (vi) nos termos do disposto 
no Art. 15, alínea ii, do Estatuto Social da Cia., consignar a renúncia de membro 
da diretoria da controlada indireta CBO Serviços Marítimos Ltda. (“CSM”), deli-
berar sobre a eleição de membro da Diretoria da CSM bem como acerca da alte-
ração do caput da cláusula sétima do Contrato Social da CSM. Deliberações 
tomadas por unanimidade: Os membros do Conselho de Administração, após 
análise e discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, deliberaram por 
unanimidade de votos e sem quaisquer restrições: (i) consignar a renúncia do Sr. 
Leonardo Pimenta Gadelha, brasileiro, casado, engenheiro civil, RG CREA/RJ 
2000105243 e CPF/MF 025.987.667-41 ao cargo de Diretor de Relações com 
Investidores da Cia., nos termos da carta de renúncia apresentada nesta data. A 
Cia. confere plena, rasa, geral e irrevogável quitação ao Sr. Leonardo Pimenta 
Gadelha, para nada mais deste poder reclamar, em juízo ou fora dele, pelos atos 
decorrentes do exercício de seu cargo nos termos da Lei 6.404/76 (“Lei das 
S.A.”) e do estatuto social, e agradece ao executivo pelo empenho que sempre 
demonstrou ao longo do seu excelente trabalho em prol do Grupo CBO; (ii) ele-
ger os Srs. Marcos Roberto Tinti, brasileiro, casado, contador, RG 18017376-5 
SSP/SP e CPF/MF 084.250.178-90, residente e domiciliado em SP/SP, na R. 
Iara, 122/102, para os cargos de a) Diretor Presidente da Cia. e b) Diretor de 
Relações com Investidores da Cia.; e Marcelo Jorge Martins, brasileiro, casa-
do, engenheiro naval, portador da Cédula de Identidade nº 08382818-6 do IFP/
RJ e CPF/MF sob o nº. 018.727.267-04, para o cargo de Diretor sem Designação 
Específica da Cia., todos com mandato unificado de 3 anos, com termo final em 
08/03/22. Os membros da Diretoria ora eleitos declaram, sob as penas da lei, em 
cumprimento com as exigências legais estabelecidas do Art. 147 da Lei das S.A., 
preencher os requisitos legais para integrarem a Diretoria da Cia. e não estarem 
impedidos de exercerem a administração da Cia.: a) por lei especial; b) em virtu-
de de condenação criminal, ou por se encontrarem sob efeitos dela; c) em virtude 
de pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; d) 
em decorrência do cometimento de crime falimentar, de prevaricação, peita ou 
suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema 
financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as rela-
ções de consumo, fé pública, ou a propriedade, tendo sido apresentadas ao 
Conselho de Administração as declarações previstas no Art. 147, §4º da Lei das 
S.A. e na Instrução CVM 367/02. Os membros da Diretoria ora eleitos serão 
empossados em seus respectivos cargos mediante assinatura dos Termos de 
Posse lavrados no livro de Atas da Diretoria da Cia. e arquivado na sede da Cia., 
em conformidade com o Art. 149 da Lei das S.A. Os Conselheiros aproveitam 
para esclarecer que as funções de Diretor Presidente da Cia. passarão a ser 
exercidas exclusivamente pelo Sr. Marcos Roberto Tinti, ora eleito para o refe-
rido cargo nos termos do item (ii) acima, ficando extinto o regime, em caráter 
excepcional e interino, de compartilhamento das funções de Diretor Presidente 
entre o Sr. Marcos Roberto Tinti e o Sr. Leonardo Pimenta Gadelha, que ora 
renuncia à Diretoria da Cia. nos termos do item (i) acima, conforme previsto na 
ARCA realizada em 30/05/18. (iii) com base no Art. 15, alínea xii, do Estatuto 
Social da Cia., determinar o voto da Cia. na AGE das subsidiárias integrais Alian-
ça e Shipholding, no sentido de (iii.a) consignar a renúncia do Diretor sem De-
signação Específica da Aliança, Sr. Leonardo Pimenta Gadelha, acima qualifi-
cado, e eleger os Srs. Marcos Roberto Tinti, Marcelo Jorge Martins, acima 
qualificados, e o Sr. Johan Paul Kempers, brasileiro, divorciado, engenheiro 
naval, RG 5.101.958-2- SSP/SC, CPF/MF 714277328-68, residente e domicilia-
do na cidade de Itajaí/SC, na Av. Coronel Marcos Konder, 1.313/810, Centro, o 
primeiro para os cargos de Diretor Presidente e Diretor de Gente e Gestão da 
Aliança e os demais para os cargos de Diretores sem Designação Específica da 
Aliança, com mandatos de 2  anos, consoante o determinado no estatuto social 
da Aliança; (iii.b) consignar a renúncia do Diretor Presidente da Shipholding,
Sr. Leonardo Pimenta Gadelha, acima qualificado, e eleger o Sr. Marcos Rober-
to Tinti, já acima qualificado, para o cargo de Diretor Presidente da Shipholding;
(iv) com base no Art. 15, alínea xii, do Estatuto Social da Cia., determinar o voto 
da Cia. na AGE da controlada direta CBO, no sentido de consignar a renúncia do
Diretor sem Designação Específica da CBO, Sr. Leonardo Pimenta Gadelha,
acima qualificado, e eleger os Srs. Marcos Roberto Tinti e Marcelo Jorge Mar-
tins, acima qualificados, para os cargos de Diretor Presidente e Diretor sem
Designação Específica da CBO, respectivamente, com mandato válido pelo
período de 02  anos consoante o determinado no estatuto social da CBO;  (v) com
base no Art. 15, alínea ii, do Estatuto Social da Cia., determinar o voto da Cia. nas 
controladas indiretas Chaser e Challenger, no sentido de: (v.a) consignar a re-
núncia Diretor Presidente da Chaser, Sr. Leonardo Pimenta Gadelha, acima
qualificado; e eleger o Sr. Marcos Roberto Tinti, acima qualificado, como novo
Diretor Presidente da Chaser; (v.b) consignar a renúncia do Diretor Presidente
da Challenger, Sr. Leonardo Pimenta Gadelha, acima qualificado; e eleger o Sr. 
Marcos Roberto Tinti, acima qualificado, como novo Diretor Presidente da
Challenger; (vi) com base no Art. 15, alínea ii, do Estatuto Social da Cia., deter-
minar o voto da Cia. na AGE da CSM, no sentido de: (v.a) consignar a renúncia
do Diretor Presidente da CSM, Sr. Leonardo Pimenta Gadelha, acima qualifica-
do, eleger o Sr. Marcos Roberto Tinti, acima qualificado, para os cargos de Di-
retor Presidente e Diretor de Gente e Gestão da CSM, bem como consolidar a
Diretoria de referida sociedade; e (v.b) aprovar a alteração do caput da cláusula
sétima do Contrato Social da CSM, para fazer que constar que a administração
da sociedade será exercida por 2  a 5  membros não sócios, a serem indicados 
pelos sócios quotistas da sociedade. Encerramento e lavratura da ata: Nada
mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela
quisesse fazer uso e, como ninguém a pediu, declarou encerrados os trabalhos 
e suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, rea-
berta a sessão, foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes. (a.a) Presi-
dente da Mesa: André Franco Sales, Secretário da Mesa: Marcos Roberto Tinti; 
Conselheiros: José Guilherme Cruz Souza, Marcelo Penna Dodsworth, Bruno
Augusto Sacchi Zaremba, Andre Franco Sales, Marcelo Antonio Gonçalves Sou-
za, Bruno Pessoa Serapião e Ricardo Schenker Wajnber. RJ, 08/03/19. Marcos 
Roberto Tinti - Secretário da Mesa. Jucerja nº 3570976 em 05/04/2019.

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

SINDICATO DOS LOJISTAS DO COMÉRCIO DO MUNICÍPIO 
DO RIO DE JANEIRO - SINDILOJASRIO
Rua da Quitanda, 3 -10º andar - Tel: 2217-5000

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA (AGO)
E ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA (AGE)

AGO – O Presidente do SindilojasRio convoca os associados em dia com 
as suas obrigações para participarem da AGO no dia 16 de abril de 2019, 
na sede sindical, às 10 horas em 1ª convocação e às 10:30 horas em 2ª 
e última chamada, para apreciar e deliberar sobre a Prestação de Contas 
e Relatório das Atividades da Diretoria em 2018. Rio de Janeiro, 3 de abril 
de 2019. Aldo Carlos de Moura Gonçalves - Presidente do SindilojasRio.
AGE – O Presidente do SindilojasRio convoca a categoria de lojistas do 
comércio do Município do Rio de Janeiro para se reunir em AGE, na sede 
social, no dia 3 de maio de 2019, às 10 horas em 1ª convocação e às 10:30 
horas em 2ª e última convocação para deliberar acerca da seguinte ordem 
do dia: 1. Autorizar a Diretoria do SindilojasRio a negociar com o Sindicato 
dos Empregados no Comércio do Rio de Janeiro, SECRJ, a renovação 
das Convenções Coletivas de Trabalho referentes a: 1 – Reajuste Salarial; 
2 - Banco de Horas; 3 - Tempo Parcial, bem como a instituição de Câmara 
de Mediação. 2. Firmar as referidas CCTs bem como possíveis Termos 
Aditivos, se necessários ou convenientes aos interesses da categoria; 
3. Propor a cobrança de contribuição assistencial nos meses de junho e
setembro e a aprovação da respectiva tabela, bem como propor a aprovação 
da cobrança da contribuição negocial em novembro de 2019, e respectiva
tabela, independentemente de ser firmada a CCT salarial ou proposto
dissídio coletivo de natureza econômica. 4. Outorgar poderes à Diretoria
para instituir as condições para constituição da Comissão de Negociação
formada de lojistas de pequeno, médio e grande porte. 5. Autorizar a
Diretoria do SindilojasRio a apresentar pauta patronal e, ainda, discordar da 
instauração de dissídio coletivo pelo SECRJ, bem como outorgar à Diretoria 
poderes para propor ações, contestar ou reconvir. Poderão participar da
AGE as empresas do comércio lojista do município do Rio de Janeiro,
independentemente de serem associadas, por incluir esta AGE matéria de
interesse da categoria, devendo, conforme disposto no art. 16 do Estatuto,
ser comprovada à Assembleia a condição de empresário da categoria. No
caso de não associada, não é admitida a representação. Rio de Janeiro,
4 de abril de 2019. Aldo Carlos de Moura Gonçalves - Presidente.

FEDERAÇÃO DOS EMPREGADOS EM EMPRESAS DE SEGURANÇA, 
DE VIGILÂNCIA, DE AGENTES AUTÔNOMOS NO COMÉRCIO, 

EMPRESAS DE ASSESSORAMENTO, PERÍCIAS, INFORMAÇÕES, 
SERVIÇOS CONTÁBEIS E EMPRESAS SIMILARES DE ATIVIDADES 

PROFISSIONAIS CORRELATAS, INTEGRANTES DO 2º GRUPO
DO PLANO DA CNTC, NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.

Com sede na Rua André Cavalcanti, 128 Parte
Bairro de Fátima – Rio de Janeiro/RJ. CNPJ: 35.796.382/0001-96. 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO – Nos termos do Estatuto Social, ficam 
convocados o Conselho de Representantes, designados pelos Sindicatos 
associados, em dia com suas obrigações sociais e estatutárias, para 
participarem da Assembleia Geral Ordinária, à realizar-se no dia 16 de 
abril de 2019, na Rua Álvaro Alvim, 21 – 9º Andar, às 08:30 horas em 
primeira convocação e às 09:00 horas em segunda e ultima convocação 
para discutirem e deliberarem dobre a seguinte ordem do dia: a) Alteração 
no Estatuto Social da Entidade; b) Assuntos Gerais.

Rio de Janeiro, 05 de abril de 2019.
Sergio Luiz da Silva

Presidente.

Material de construção: início de ano 
abaixo do esperado gera dúvidas

A Associação Brasilei-
ra da Indústria de Materiais 
de Construção (Abramat) 
divulgou a nova edição do 
Termômetro da Indústria de 
materiais de construção. Os 
destaques do estudo são a 
manutenção do otimismo do 
setor no longo prazo, ainda 
que a avaliação do início do 
ano tenha ficado abaixo da 
expectativa.

Pesquisa conduzida entre 
todas as empresas associa-
das da Abramat, o termôme-
tro apontou que para 48% 
das associadas o resultado 
em fevereiro foi “bom” ou 
“muito bom”, enquanto que 
a expectativa positiva para 
o resultado total de março 
decresceu para 24%. As ex-
pectativas de venda para o 
mês de abril, contudo são 
melhores, com 45% das 
empresas projetando um de-

sempenho “bom” ou “muito 
bom”.

Importante medidor da 
atividade industrial, o nível 
de utilização da capacidade 
instalada das empresas asso-
ciadas está em consonância 
com a redução do otimismo 
no curto prazo, chegando a 
72% (4% abaixo do obser-
vado em fevereiro). Em rela-
ção às expectativas sobre as 
ações governamentais, altas 
desde a vitória do atual go-
verno nas eleições em 2018, 
pela primeira vez desde en-
tão teve uma mudança mais 
sensível. O termômetro indi-
ca que, mesmo sem avalia-
ções “pessimistas”, pela pri-
meira vez desde outubro de 
2018 é maioria o número de 
empresas “indiferentes” às 
ações governamentais, 55%, 
contra 45% que seguem “oti-
mistas”.

“O setor acredita na boa 
vontade do governo, tan-
to é que não há associados 
pessimistas com suas ações, 
no entanto é inegável que o 
não andamento de algumas 
reformas e medidas econô-
micas, previamente anun-
ciadas, prejudicaram o setor. 
Dessa forma o faturamento 
da indústria de materiais de 
construção foi abaixo do es-
perado, como tem demons-
trado nossas pesquisas. A 
indústria de materiais está, 
nesse caso, em consonância 
com um movimento que é 
comum a praticamente todos 
os segmentos da iniciativa 
privada, e não por acaso. 
Reiteramos que vemos no 
governo bastante atenção e 
determinação para conduzir 
pautas de relevância econô-
mica, mas agora já indo para 
o seu terceiro mês, cresce a 

expectativa pela confirma-
ção de medidas concretas 
que estimulem a retomada 
do crescimento do país” afir-
ma Rodrigo Navarro, presi-
dente da Abramat.

O setor da construção ci-
vil passa por um momento 
de grande evidência no ano 
durante o mês de abril. Além 
da já tradicional Feicon Bati-
mat, maior feira de negócios 
do setor na América Latina, 
foi anunciado nessa semana 
que no dia 10 a cúpula do 
Governo Federal realizará a 
primeira mesa executiva de 
debate com a iniciativa pri-
vada, tendo como primeiro 
setor convidado a construção 
civil. Dentre outros interlo-
cutores, o encontro contará 
com a representação da in-
dústria de materiais de cons-
trução por Rodrigo Navarro, 
presidente da Abramat.
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SEMANAL
Santander Telefônica Brasil

Light Magazine Luiza

Embraer Cyrela

As units do Santander terminaram cotadas a R$ 45,96, com 
ganhos de 2,91%. Um ds três indicadores semanais mostra 
mercado comprado e os outros dois, vendido..

As ações preferenciais da Telefônica Brasil terminaram 
cotadas a R$ 49,63, com ganho de 1,09%. Dois ds três indica-
dores semanais mostram mercado comprado e um, vendido.

As ações ordinárias da Light terminaram cotadas em R$ 
21,17, permanecendo estáveis. Os três indicadores semanais 
mostram mercado vendido.

As ações ordinárias do Magazine Luiza terminaram cota-
das a R$ 169,99, com valorização de 0,59%. Os três indicado-
res semanais mostram mercado vendido.

As ações ordinárias da Embraer terminaram cotadas a R$ 
19,38, com valorização de 3,09%. Os três indicadores sema-
nais mostram mercado vendido.

As ações ordinárias da Cyrela terminaram cotadas a R$ 
16.38, com valorização de 1,30%. Os três indicadores sema-
nais mostram mercado vendido.
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Leilão dos portos arrecada R$ 450 milhões em outorga
Contratos vão  
de 15 a 25 anos 
de arrendamento 
mas podem ir  
até 70 anos

O leilão dos portos nesta 
sexta-feira garantiu o arrenda-
mento dos seis terminais por-
tuários  ofertados no Pará e 
totalizou cerca de R$ 450 mi-
lhões em outorga. Os grupos 
Raízen, Ipiranga, Petrobras 
e Ultra foram os principais 
vencedores. Foram oferta-
das à iniciativa privada cinco 
áreas no porto organizado de 
Belém e uma no porto de Vila 
do Conde, em Barcarena. Os
contratos vão de 15 a 25 anos 
de arrendamento, mas podem 
ser renovados até um limite de 
70 anos.

“Superou as expectativas, 

são quase meio bilhão de re-
ais em outorgas”, resumiu o 
ministro da Infraestrutura, 
Tarcísio Gomes de Freitas, 
após o certame na B3, Bolsa 
de Valores de São Paulo. Ele 
classificou como “sensacio-
nal” o resultado. A previsão 
de investimentos é de pouco 
mais de R$ 420 milhões. O 
maior lance foi da Ultracar-
go de R$ 180,5 milhões pelo 
terminal da Vila do Conde. 
O terminal é o único projeto 
novo entre os leiloados e vai 
exigir mais investimentos.

Segundo

Este é o segundo leilão de 
terminais portuários em menos 
de um mês. No final de março, 
o governo conseguiu arrecadar 
R$ 219,52 milhões, com o lei-
lão de 4 áreas portuárias, três na 
Paraíba e uma no Espírito San-
to. O investimento previsto é de 
R$ 199 milhões.

“O lance mínimo foi R$ 1 
porque a gente tem por ob-

jetivo trazer investimento. O 
nosso foco é logística, trazer 
investimentos, diminuir o 
Custo Brasil”, disse o minis-
tro. “Somados com os outros 
R$ 219 milhões do leilão 
passado são quase R$ 700 
milhões arrecadados com 
terminais portuários”. 

Segundo o ministro, o ar-
rendamento dos terminais 
vai trazer forte impacto na 
logística de líquidos, em 
especial combustíveis que 
abastecem as regiões Norte, 
Centro-Oeste e Nordeste. 
O ministro disse ainda que, 
após um tempo sem o go-
verno realizar leilões de ar-
rendamento de portos, o mo-
mento do governo agora é de 
“linha de montagem”.

“Passamos bastante tem-
po sem fazer leilão de portos 
e agora a gente entrou no 
modo de linha de produção, 
a gente terminar de fazer um 
[leilão] e já está lançado o 
edital e isso vai dinamizar o 
setor portuário”, disse.

Próximos leilões

Conforme apurado pela 
agência Brasil, o próximo 
passo será lançar os editais 
para leilão de dois terminais 
no porto de Santos (SP) e 
um no porto de Paranaguá 
(PR) na próxima semana. O 
ministro disse ainda espe-
rar a liberação por parte do 
Tribunal de Contas da União 
(TCU) da consulta pública 
para a licitação do terminal 
de Suape (PE). A intenção 
do governo é fazer os três 
primeiros leilões até mês 
de agosto e o de Suape até 
o final do segundo semestre 
deste ano.

De acordo com Gomes de 
Freitas, com a realização do 
leilão desta sexta-feira, o go-
verno conseguiu cumprir a 
meta de repassar para a ini-
ciativa privada 23 ativos nos 
100 primeiros dias de go-
verno. Tarcísio disse ainda 
que os próximos projetos de 

Fusões e aquisições têm 
aumento expressivo em 
2018 no Estado do Rio

O número de fusões e 
aquisições realizadas pe-
las empresas no Estado 
do Rio de Janeiro aumen-
tou expressivamente no 
ano de 2018 em relação a 
2017. Foram fechados 75 
negócios contra 62 no ano 
anterior, um aumento de 
20,9%.. segundo os dados 
da pesquisa de fusões e 
aquisições da KPMG rea-
lizada com 43 setores da 
economia brasileira.

No estado, os setores 
que realizaram mais fu-
sões e aquisições foram os 
seguintes: óleo e gás (12); 
companhias de internet 
(10); companhias de ener-
gia (9); educação (6); tec-
nologia da informação (4); 
companhias de serviços 
(4). Com relação ao tipo de 
transação em 2018, 46 fo-
ram domésticas (realizadas 
por empresas brasileiras), 
22 do tipo CB1, 3 de CB3 
e 4 de CB4.

Segundo a KPMG, o au-
mento registrado em fusões 
e aquisições no Estado do 

Rio de Janeiro está alinhado
com o crescimento no Su-
deste quando são compara-
dos os dados de 2018 e 2017. 
No ano passado, nessa re-
gião, foram 626 operações, 
contra 569 do ano anterior, 
um aumento de 10%.

Em termos nacionais, o nú-
mero total de fusões e aquisi-
ções no Brasil bateu novo re-
corde histórico em 2018, com 
967 transações concretizadas, 
um crescimento de 16,5% 
em comparação com 2017, 
quando foram realizadas 830 
operações. Foi o segundo ano 
consecutivo de alta, consi-
derando as 740 operações de 
2016.

Além disso, o recorde no 
número de operações na-
cionais de 2018 também foi 
atingido em decorrência do 
aumento expressivo de tran-
sações domésticas, que sal-
taram de 378 em 2017 para 
550 em 2018, um aumento 
45,5%, atingindo agora o 
maior número de operações 
dessa natureza na história do 
Brasil.

PRINER LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS S.A. 
CNPJ/MF nº 24.566.534/0001-48 - NIRE Nº 33.30031995-6

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 26/03/2019. I. Data,
Hora e Local: Em 26/03/2019, às 10h, na sede da Cia., no Município de 
Duque de Caxias/RJ, na Av. Feliciano de Castilho, S/N, Quadra 24-B, Lote 36 
e Av. Carmen Miranda, S/N, Quadra 24-B, lotes 31, 33 e 35, Bairro Chácara 
Rio Petrópolis, CEP 25231-250. II. Convocação e Presença: Dispensada a 
convocação, na forma do §4º do Art. 124 da Lei 6.404/76 (“LSA”), tendo em 
vista a presença de acionistas representando a totalidade do capital social da 
Cia.. III.Mesa:Presidente: Sr. Túlio Cintra; Secretário: Sr. Marcelo Gonçalves 
Costa. IV. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) a reeleição dos membros da 
Diretoria da Cia.; e (ii) a fixação da remuneração global dos membros da 
Diretoria da Cia.. V. Deliberações: Os acionistas, por unanimidade de votos 
e sem quaisquer ressalvas, aprovaram: (i) A reeleição, com mandato único de 
1 ano a contar da presente data, dos Srs.: (i) Túlio Cintra, brasileiro, casado, 
engenheiro civil, portador da cédula de identidade nº 5060048884D, expedida 
pelo CREA/SP, CPF/MF nº 120.423.248-25, com endereço na Av. Geremário 
Dantas, 1.400, lojas 249 a 267, Freguesia, Jacarepaguá, CEP 22760-401, 
Rio de Janeiro/RJ, para o cargo de Diretor Presidente da Cia.; (ii) Marcelo
Gonçalves Costa, brasileiro, casado, administrador, portador da cédula de 
identidade nº 2026555-7, expedida pelo CRA/RJ, CPF/MF nº 961.422.437-
15, residente e domiciliado no Rio de Janeiro/RJ, na Rua Arnaldo Quintela, 
70, apto. 608, Botafogo, CEP 22280-070, para o cargo de Diretor da Cia.; e 
(iii) Yoshiro Marcelo Sakaki Leal, brasileiro, casado, engenheiro civil,
portador da cédula de identidade nº 05395453-09, expedida pela SSP/BA,
CPF/MF nº 909.654.005-06, com endereço na Av. Miguel Navarro y Canizares,
nº 400, apto. 202, Pituba, CEP 41810-215, em Salvador/BA, para o cargo de
Diretor da Cia.. Os Diretores reeleitos declaram que (i) não estão impedidos
por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita
ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou
a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o
acesso a cargos públicos, como previsto no §1º do art.147 da Lei nº 6.404/76;
(ii) não foram condenados a pena de suspensão ou inabilitação temporária
aplicada pela CVM, que os torne inelegíveis para os cargos de administração
de Cia. aberta, como estabelecido no §2º do art.147 da Lei nº 6.404/76;
(iii) atendem ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo §3º do
art.147 da Lei nº 6.404/76; e (iv) não ocupam cargo em sociedade que possa
ser considerada concorrente da Cia., e não tem, nem representa, interesse
conflitante com o da Cia., na forma dos incisos I e II do §3º do art.147 da Lei
nº 6.404/76. Em ato contínuo, os Diretores tomaram posse mediante termo
lavrado e arquivado na sede da Cia., que constitui o Anexo III à presente Ata. 
(ii) Fixar a remuneração global dos Diretores da Cia. para o exercício social de
2019 em até R$45.000,00. VI. Encerramento: Nada mais havendo a tratar,
a sessão foi suspensa pelo tempo necessário à lavratura da presente ata
que, depois de lida e achada conforme, foi aprovada e assinada por todos
os presentes. Mesa: Túlio Cintra - Presidente. Marcelo Gonçalves Costa - 
Secretário. Acionistas: Túlio Cintra; Priner Serviços Industriais S.A. Jucerja 
nº 3570179, em 04/04/19. Bernardo F.S. Berwanger - Secretário Geral.

leilão estão dentro do crono-
grama da pasta.

Questionado se a paralisa-
ção nas reuniões do Programa 
Parcerias de Investimentos 
(PPI) poderiam atrasar o cro-
nograma de leilões, o ministro 
disse que o mais importante é 
o trabalho de estruturação de 
projetos para concessão reali-
zado pelo ministério.

“O PPI torna o projeto de 
relevância nacional e ele in-

gressa no programa nacional 
de desestatização. Isso não 
significa que vamos esperar 
reunião do PPI para estrutu-
rar os projetos, vai ter situ-
ação de o projeto ser quali-
ficado no PPI e a gente vai 
lançar edital na semana se-
guinte”, disse. “Todas as es-
truturações estão caminhan-
do e por isso estou tranquilo 
com relação ao pacote que 
vai vir por ai”.

Tarcísio Gomes de Freitas: ‘Superou as expectativas, 
quase meio bilhão de reais em outorgas’
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Quase 100 dias! Anda, tchutchuca!
Passados quase 100 dias desde a posse do presidente 

Jair Bolsonaro, quase tudo o que foi prometido já foi feito, 
ao menos é o que diz o próprio Bolsonaro. “95% da meta 
vai ser atingida, com 5% restantes parcialmente atingida, 
estamos lutando para cumprir 100% da meta”, afirmou, 
sem detalhar quais seriam essas metas. O presidente só 
exemplificou que o 13º salário para beneficiários do pro-
grama Bolsa Família será anunciado na semana que vem.

Ao final do ano passado, o governo anunciou 35 me-
didas a serem concretizadas até o final dos 100 primei-
ros dias de governo, ou 11 de abril. Ora, se todas as 
metas foram cumpridas ou estão encaminhadas, por 
que a economia não anda? Nenhuma reaçãozinha? Den-
tre as medidas econômicas, destacam-se o combate às 
fraudes do INSS, redução dos gastos com a “máquina 
administrativa”, privatizações no setor de transportes, 
independência do Banco Central e por aí vai... Não, a 
reforma da Previdência, tida como essencial pelo min-
istro Paulo Guedes para conter o déficit público, não 
fazia parte da lista.

Mas a batalha pela Reforma deverá ser mais difícil do 
que o previsto. Durante a sabatina na Comissão de Con-
stituição e Justiça (CCJ), com pouco apoio do desunido 
PSL, Guedes enfrentou de tudo em meio a uma oposição 
articulada e pronta para confrontá-lo. “O senhor é ‘tigrão’ 
quando é com os aposentados, mas é ‘tchutchuca’ quando 
mexe com a turma privilegiada”, declarou o deputado fed-
eral Zeca Dirceu (PT-PR). A frase acirrou os ânimos e le-
vou ao fim da sessão.

Tchutchuca ou Tigrão, o fato é que a falta de apoio a 
Guedes é preocupante. Ter um time bom econômico bom 
é uma condição necessária, mas não suficiente para que 
um governo dê certo. Basta lembrarmos do ex-ministro da 
Fazenda Joaquim Levy no governo Dilma. Quando se tem 
boas pessoas, porém um governo que não se empenha e 
que tem outra linha, não se pode ter sucesso.

O próprio presidente já vai levantando bandeira bran-
ca antes, ao fazer afirmações como a de que proposta de 
capitalização da Previdência não é essencial no momento. 
A reforma vai se esvaziando... “Sei que funciona dessa 
maneira a oposição. Aquilo não é oposição, aquilo é um 
pelotão de fuzilamento. Esse pessoal não quer o bem do 
Brasil, quer o pior. Eles têm tudo para apresentar uma pro-
posta alternativa, se a nossa não for boa”, declarou Bol-
sonaro sobre o episódio com Guedes. Esquece-se ele que 
também foi oposição à reforma da Previdência, e, portan-
to, já desejou o pior para o país.

Em entrevista coletiva após o resultado das eleições, o 
atual ministro da Fazenda, Paulo Guedes, declarou que era 
possível zerar o déficit fiscal em 2019. “Nós vamos tentar. 
É factível, claro que é factível. O foco do programa é o 
controle de gastos”, explicou. Além da reforma da Pre-
vidência, uma das propostas era usar parte das reservas 
internacionais, hoje ao redor de US$ 380,3 bilhões (20% 
do PIB), para a redução da dívida pública, o que diminui 
a despesa do governo com juros, que representam anual-
mente quase 6% do PIB. Esta medida ainda está no papel, 
junto com o programa de aceleração das privatizações, 
que, na verdade se encontra em marcha lenta. “Vamos 
acelerar as privatizações porque não é razoável o Bra-
sil gastar US$ 100 bilhões por ano em juros da dívida”, 
afirmou Guedes antes da posse. Bolsonaro também con-
tradisse algumas coisas neste sentido.

O primeiro passo foi ganhar a eleição, mas uma vez 
ganha é preciso que as coisas ocorram rapidamente e é 
justamente isso que falta em um governo onde sobra a 
bateção de cabeça. A base governamental será mantida ou 
o governo pode cair no risco do presidente argentino Mac-
ri? Os primeiros meses de gestão se mostraram frustran-
tes. A energia inicial de um governo dura seis meses e em 
grande parte já foi desgastada. O capitão corre o risco de 
se tornar um presidente fraco, e a economia se enfraquece 
com ele.

Fim do conflito sobre o Campo de Jubarte
Acordo entre 
ANP e Petrobras 
encerra todos os 
processos e ações

O Campo de Jubarte, no 
Espírito Santo, passa a se 
chamar Novo Campo de Ju-
barte e ganha novo contor-
no, abrangendo as áreas de 
Jubarte, Baleia Azul, Baleia 
Franca e partes de Cacha-
lote e Pirambu, na Bacia de 
Campos. A mudança faz par-
te do acordo entre a Agência 
Nacional do Petróleo, Gás 
Natural e Biocombustíveis 
(ANP) e a Petrobras e põe 
fim a um conflito que envol-
via áreas do Parque das Ba-
leias, localizado no Espírito 
Santo.

O diretor-geral da ANP, 
Décio Oddone, e o presi-
dente da Petrobras, Roberto 
Castello Branco, assinaram 
nesta sexta-feira, em Vitó-
ria, o acordo que encerra 
todos os processos e ações, 
inclusive administrativos, 
relativos a esse assunto. 
Também participaram da 

solenidade, realizada em 
Vitória, o ministro de Mi-
nas e Energia, Bento Albu-
querque, e o governador do 
Espírito Santo, Renato Ca-
sagrande.

A ANP e a Petrobras 
concordaram também que 
o quarto trimestre de 2016 
será a data-base do paga-
mento de diferenças de 
participação especial (PE) 
sobre a produção do Novo 
Campo de Jubarte e demais 
áreas de desenvolvimento 
do Parque das Baleias. Se-
gundo a ANP, as diferenças 
de participação especial 
(PE) para fins de pagamen-
to estão em torno de R$ 3,6 
bilhões. Uma parcela de R$ 
1,5 bilhão deverá ser paga à 
vista e o restante, dividido 
em 42 meses.

Sobre a apuração prospec-
tiva da PE para os próximos 
20 anos, levando em conta a 
curva de produção prevista, 
preço do óleo e câmbio atu-
ais, investimentos e custos 
operacionais, a estimativa é 
de arrecadação em torno de 
R$ 25,8 bilhões em valores 
nominais. Pela legislação, 
50% desses valores serão 
distribuídos para a União, 

40% para os estados e 10% 
para os municípios, noticiou 
a agência Brasil,

Diante dos novos inves-
timentos previstos, a ANP 
aprovou a prorrogação da 
fase de produção do Novo 
Campo de Jubarte por 27 
anos. Inicialmente, a fase de 
produção se encerraria em 
2029, mas vai se estender 
agora até 2056, condiciona-
da à assinatura do acordo.

Histórico

O Parque das Baleias 
compreende as áreas em 
desenvolvimento de Baleia 
Anã, Baleia Azul, Baleia 
Franca, Cachalote, Caxa-
réu, Mangangá, Pirambu e o 
Campo de Jubarte, origina-
das do bloco BC-60, na Ba-
cia de Campos. A Resolução 
ANP nº 69/2014 determinou 
a unificação destas áreas ao 
Campo de Jubarte, excetuan-
do-se o Campo de Mangan-
gá,

A Petrobras contestou a 
resolução da ANP e abriu 
procedimento arbitral pe-
rante a Câmara de Comércio 
Internacional, como previsto 
no contrato de concessão. 

Foi, então, constituído o Tri-
bunal Arbitral para decidir 
a questão. Em julho do ano 
passado, Petrobras e ANP 
decidiram suspender o pro-
cedimento arbitral e passa-
ram a negociar para encerrar 
a disputa, com base em crité-
rios técnicos.

Com a suspensão da ar-
bitragem, em julho de 2018, 
foi elaborada uma minuta 
de acordo em conjunto para 
encerramento da controvér-
sia. A minuta foi aprovada 
em dezembro pela diretoria 
da ANP e ficou em consulta 
pública durante 45 dias, com 
o objetivo de dar transparên-
cia ao processo e de receber 
contribuições da sociedade, 
de agentes econômicos, pre-
feitos e representantes do 
governo.

A audiência pública foi re-
alizada em 14 de fevereiro e, 
no dia 22, a Petrobras comu-
nicou à ANP que concordava 
com o envio da minuta para 
aprovação da Advocacia-
Geral da União (AGU) e do 
Ministério de Minas e Ener-
gia. A AGU aprovou a reali-
zação do acordo no dias 25 
de março e o ministério, no 
dia 4 deste mês.

Petrobras vende unidade de gasodutos por US$ 8,6 bi
Francesa Engie e 
fundo canadense 
ofereceram 
a melhor 
proposta pela TAG

A Petrobras decidiu nes-
ta sexta-feira fechar acor-
do de venda da Transpor-
tadora Associada de Gás 
S.A. (TAG), sua unidade 
de gasodutos, para a fran-
cesa Engie e o fundo ca-
nadense Caisse de Depot 
et Placement du Québec 

(CDPQ) por cerca US$ 8,6 
bilhões.

Em nota, a Petrobras in-
formou que, no âmbito do 
processo competitivo de 
desinvestimento de 90% 
da participação na TAG, 
o grupo ENGIE, conjunta-
mente com o fundo CDPQ, 
apresentou a melhor pro-
posta, representando um 
Valor da Empresa (Enter-
prise Value) de R$ 35,1 bi-
lhões para 100% da TAG, 
na data base de dezembro 
de 2017.

A conclusão da transação 
está sujeita à aprovação pe-
los órgãos de governança 
da Petrobras e de defesa da 

concorrência. A Petrobras 
esclareceu que as etapas sub-
sequentes serão divulgadas 
ao mercado de acordo com 
a Sistemática de Desinvesti-
mentos da companhia.

“Após os ajustes e atua-
lizações financeiras, a refe-
rida transação, quando con-
cluída, representará para a 
Petrobras um valor total es-
timado de US$ 8,6 bilhões, 
considerando uma taxa de 
câmbio de 3,85 R$/US$. 
Esse valor inclui o paga-
mento, pelo comprador, das 
dívidas da TAG perante o 
BNDES (US$ 800 milhões), 
na data de conclusão da ope-
ração”, destacou a petroleira. 

A Petrobras disse que con-
tinuará a utilizar os serviços 
de transporte de gás natu-
ral prestados pela TAG, por 
meio dos contratos de longo 
prazo já vigentes entre as 
duas companhias, sem qual-
quer impacto em suas ope-
rações e na entrega de gás 
para distribuidoras e demais 
clientes.

Segundo a estatal, a tran-
sação está em consonância 
com as regras da Sistemá-
tica de Desinvestimentos e 
do Decreto 9.188/17, que 
estabelece o regime especial 
de desinvestimentos das so-
ciedades de economia mista 
federais.

Cade avalia riscos à concorrência na venda de ativos da Avianca
Aquisição pela 
Azul apresentaria 
um nível de 
preocupação 

Levantamento do Depar-
tamento de Estudos Econô-
micos do Conselho Adminis-
trativo de Defesa Econômica 
(DEE/Cade), divulgado nes-
ta sexta-feira, aponta alta 
concentração do setor aéreo. 
A venda de ativos da Avian-
ca pode significar riscos à 
concorrência, alertou o órgão 
por meio de nota técnica.

O cenário de aquisição das 
UPIs pela Azul apresentaria 
um nível de preocupação con-
correncial menor do que no 
contexto com Latam ou Gol. 
“Seria necessária, no entan-
to, uma análise profunda para 
uma conclusão sobre essa ope-
ração, que só é realizada quan-
do da notificação da operação 
ao Cade”, ressaltou a nota.

Segundo o Cade, o docu-
mento não tem caráter vin-
culante e foi desenvolvido 
para subsidiar decisões que 
venham a ser tomadas pelo ór-
gão, especialmente em cenário 
de urgência. O estudo analisa a 
estrutura do mercado de trans-
porte aéreo de passageiros e 
aponta possíveis problemas 
concorrenciais que podem de-
correr da venda de sete Unida-
des Produtivas Isoladas (UPIs) 
da Avianca. 

A Avianca passa por pro-
cesso de recuperação judicial 
e apresentou recentemente um 
plano para se desfazer de parte 

de seus ativos. De acordo com 
a empresa, cada UPI conterá o 
registro e as autorizações dos 
voos e o direito de uso dos ho-
rários de chegadas e partidas 
(slots) nos aeroportos de Con-
gonhas (SP), Guarulhos (SP) e 
Santos Dumont (RJ). Também 
estão incluídos o direito tempo-
rário de uso gratuito da marca 
Avianca Brasil, o Certificado 
de Operador Aéreo aprovado 
pela Anac, além de parte dos 
funcionários da companhia.
Na nota técnica, o DEE avalia 
que o transporte aéreo brasi-
leiro apresenta características 
suficientes para levantar pre-
ocupações concorrenciais. O 
setor possui particularidades 
que levam à limitação da com-
petição, como barreiras legais 
à entrada, barreiras de infraes-
trutura em aeroportos e altos 
níveis de investimento para a 
operação, o que, conjuntamen-
te, torna o mercado bastante 
concentrado.

Neste contexto, segun-
do o estudo, os mercados 
que constam no acordo de 
recuperação judicial são ex-
tremamente concentrados e 
qualquer empresa que venha 
a adquirir os ativos poderia 
gerar riscos à concorrência.

“Há indícios de que o ní-
vel de concentração de mer-
cado altera a conduta dos 
agentes, sendo que o Plano 
já referido poderia, eventu-
almente, a depender de como 
for negociado, vir a impactar 
o comportamento dos agen-
tes e, eventualmente, mudar 
o nível de preço para os con-
sumidores. Assim, do pon-
to de vista de advocacia da 
concorrência, é interessante 
que este tipo de preocupação 

seja levado em consideração 
pelos credores, quando da 
decisão a respeito dos rumos 
da empresa”, pondera a nota.

Possíveis cenários

Ao analisar possíveis ce-
nários de alienação das UPIs 
da Avianca, o DEE concluiu 
que a solução com menor po-
tencial de gerar preocupação 
concorrencial seria um novo 
entrante assumir a operação 
das unidades, tendo em vista 
que, neste caso, não haveria 
mudança do nível de concen-
tração do setor.

Por outro lado, nos cená-
rios de aquisição das UPIs 
por Gol ou Latam, as preo-
cupações seriam as mais ele-
vadas. Isso porque as com-
panhias já apresentam altas 
participações de mercado 
nas principais rotas em que a 
Avianca atua.

Por fim, o DEE avalia que 
os agentes envolvidos no de-
sinvestimento devem levar 
em consideração o risco re-
gulatório associado à aliena-
ção de ativos de grande porte, 

que precisam ser analisados 
por agências governamentais 
como o Cade.

“Esse risco envolve não 
apenas a possibilidade de ter 
a operação reprovada com 
base no cenário atual, mas, 
também, o risco de não se-
rem aceitas propostas de 
desinvestimentos apresen-
tados pelas empresas; que a 
responsabilidade pelo ativo 
permanece com a empresa 
que o vende até a aprovação 
regulatória pelo Cade; que o 
tempo total de análise pelo 
Cade é de 240 dias, podendo 
ser estendido até por 90 dias; 
que a etapa de pré-notifica-
ção pode ser longa a depen-
der das informações apre-
sentadas pelas empresas e da 
complexidade da operação, 
entre outros fatores”, avalia.

O Cade disse que “permane-
ce atento à questão e espera que 
os agentes envolvidos encon-
trem a melhor solução possível, 
de modo a adequar os interes-
ses privados dos acionistas da 
Avianca e dos seus credores e 
os interesses públicos dos con-
sumidores brasileiros”.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL E 
EXTRAORDINÁRIA DOS PROFISSIONAIS E TRABALHADORES EM 

ATIVIDADE DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE NO 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO.

O SINDICATO DOS PROFISSIONAIS E TRABALHADORES EM ATIVIDADE  
DE  DEFESA DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – 
SIMA, entidade representativa  da classe dos  profissionais  e trabalhadores 
em atividades de defesa do  meio ambiente, conforme Registro sindical, 
processo de nº 46000.002241-99, seção I, p. 11, através de seu Presidente, 
no uso de suas atribuições legais e estatutárias, CONVOCA todos os seus 
representados, a reunirem-se em Assembleia Geral Extraordinária no dia 16 
de abril de 2019, na sede do Sindicato, sito à Av. Presidente Vargas nº590 
– Sl. 1408 - Centro, Rio de Janeiro, em primeira convocação às 18h e em
segunda e última convocação às 18h30 com qualquer número de presentes,
para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1) Análise e Deliberação
sobre a Convenção Coletiva de Trabalho 2018/2019, a ser celebrada com
o Sindicato Patronal da Categoria (SINED) SINDICATO DAS EMPRESAS
DE ATIVIDADE DO MEIO AMBIENTE COM ATUAÇÃO DIRETA OU
INDIRETAMENTE EM DEFESA DO MEIO AMBIENTE, 2) Informes Gerais.
Rio de Janeiro, 08 de abril de 2019. SÉRGIO SILVEIRA - Presidente SIMA.
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Open banking pode ser regulamentado no Brasil até 2020
BC vem 
discutindo o  
tema com agentes 
do mercado 
financeiro 

Regulamentado no mer-
cado financeiro europeu 
no ano passado, o open 
banking vem sendo tema 
de debate do Banco Central 
do Brasil e a expectativa é 
que seja regulamentado até 
2020. Os interlocutores do 
BC dizem que a regulamen-
tação ajudará na integração 
entre os agentes do merca-
do financeiro - como ban-
cos e fintechs.  

O open banking (banco 
aberto) é a oferta de produ-
tos, serviços e informações 
de uma instituição finan-
ceira a outra empresa - ban-
cos, fintechs, segurado-
ras, etc -, através de API’s 
(“Application Program-
ming Interface”, traduzido: 
Interface de programação 
de aplicações). O API per-
mite a conexão entre enti-
dades ou padrões diferen-
tes.  Mas antes de qualquer 
compartilhamento o cliente 
precisa autorizar a abertura 
das informações.    

“Ao autorizar o com-
partilhamento dos dados - 
de investimentos, crédito 
e seguros -, bancos e fin-
techs passam a ter liberda-
de para analisar as infor-
mações e oferecer taxas 
e condições melhores”, 
explica José Luiz Rodri-
gues, sócio titular da JL 
Rodrigues, Carlos Átila & 
Consultores Associados, 
empresa  especializada 

em regulação, organiza-
ção, supervisão e acesso 
ao sistema financeiro e ao 
mercado de capitais. 

Com formação em ci-
ências contábeis e larga 
experiência no setor ban-
cário, Rodrigues também 
é conselheiro da Asso-
ciação Brasileira de Fin-
techs (ABFintechs), cuja 
agenda está diretamente 
relacionada aos processos 
regulatórios de interope-
rabilidade entre termi-
nais de autoatendimento 
bancário e open banking.
O executivo explicou ao 
MONITOR MERCANTIL 
como precisa ser feita essa 
regulamentação para que 
possa atender aos anseios 
do mercado e do consumi-
dor.

A abertura de dados não 
coloca o cliente muito vul-
nerável, uma vez que risco 
zero não existe e sempre há 
a possibilidade dessas in-
formações caírem em mãos 
indevidas?

- Toda e qualquer opera-
ção, seja bancária, financei-
ra, de investimento ou de 
pagamento, oferece algum 
tipo de risco. É justamente 
por isto que as instituições 
investem cada vez mais, 
além da imposição do ór-
gão regulador por tecnolo-
gia e ferramentas capazes 
de mitigar riscos. Exemplos 
são as ferramentas de know
your client (KYC), capazes 
de identificar operações ou 
movimentações atípicas e 
corrigir a tempo, evitando 
qualquer prejuízo, seja para 
a instituição, seja para o 
cliente.

Que medidas são neces-
sárias para garantir a se-
gurança?

- Do ponto de vista do ór-

gão regulador, serão defini-
dos os princípios, o escopo, 
a abrangência, as respon-
sabilidades e os requisitos 
mínimos para a operacio-
nalização. Ficará a cargo da 
autorregulação a padroniza-
ção tecnológica e de proce-
dimentos técnicos e opera-
cionais para implementação 
de interfaces (APIs abertas), 
de segurança, controles in-
ternos, gerenciamento de 
riscos, responsabilidades e 
procedimentos para compar-
tilhamento.

Ponto importante é que o 
dono dos dados é o cliente 
e qualquer informação só 
poderá ser passada median-
te a sua autorização. Tam-
bém estão nesse processo 
as instituições autorizadas 
a funcionar, reguladas e su-
pervisionadas pelo Banco 
Central. Para fornecimen-
to de dados para terceiros 
não autorizados, serão de-
finidos requisitos mínimos 
para os contratos bilaterais 
com as instituições doa-
doras (autorizadas), sendo 
desta a responsabilidade 
pelos dados.

Essas regras é que darão 
segurança para as opera-
ções.

Do ponto de vista do 
consumidor, quais as van-
tagens do open banking?

- A principal delas é a re-
dução dos custos das ope-
rações e dos serviços e a 
oferta de melhores taxas, 
tanto para o crédito quan-
to para investimentos. Isto 
será resultado do incre-
mento da concorrência, que 
trará um novo desafio para 
as instituições tradicionais, 
que até então não sofriam 
grandes perturbações ao 
seu domínio de mercado. 
Questões importantes como 

a forte concentração bancá-
ria, spread bancário eleva-
do e altas tarifas de servi-
ços tendem a ser corrigidas. 
Este é também um desafio 
e uma grande oportunida-
de de crescimento para as 
fintechs, por meio da oferta 
de soluções inovadoras e 
novos produtos capazes de 
facilitar a vida do consumi-
dor.

Como ele pode guiar 
suas decisões financeiras 
diante da grande aborda-
gem dos concorrentes?

- Por meio de educação 
financeira. O brasileiro 
já está mudando seu min-
dset no que diz respeito 
ao cuidado com seu di-
nheiro. Isso se deve tam-
bém, em grande parte, as 
iniciativas de instituições 
voltadas à educação finan-
ceira, que acabaram por 
se transformar em impor-
tantes atores no sistema 
financeiro e do mercado 
de capitais, na medida em 
que oferecem, por meio 
de suas plataformas e de 
assessoria especializada e 
personalizada, uma gama 
imensa de investimentos 
voltados para os mais di-
ferentes tipos de perfis de 
investidores, com os mais 
diferentes objetivos.

No entanto, ainda há um 
longo caminho a percor-
rer, principalmente quan-
do se fala em investimen-
tos. Em pesquisa recente 
da Anbima (2018), dos 3,3 
mil entrevistados de todo 
o país, mais da metade 
não conhece e não utiliza 
produtos de investimento. 
Em respostas espontâne-
as, ou seja, sem opções de 
escolha, apenas 45% dos 
entrevistados disse conhe-
cer um ou mais tipos de 

ERRATA
A Produtores Energéticos de Manso S.A. - PROMAN declara que nos 
termos da Nota nº 2, das Notas explicativas referentes as Demonstra-
ções Contábeis da Companhia, do exercício findo em 31 de dezembro 
de 2018 e publicado nos periódicos “Monitor Mercantil” e “Diário Oficial 
de Estado do Rio de Janeiro” na data de 29 de março de 2018, a autori-
zação para conclusão da preparação destas demonstrações contábeis, 
pela administração da Proman, ocorreu em 28 de março de 2019. Rio de 
Janeiro, 05 de abril de 2019. Nanci Turibio Guimarães - Diretora Finan-
ceira e de Relações com Investidores

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

José Luiz Rodrigues: ‘Liberdade para analisar as informações  
e oferecer taxas e condições melhores’

produtos, com destaque 
para a poupança, citada 
por 32%.

Os homens também ten-
dem a entender mais de fi-
nanças do que as mulheres 
e isto já está sendo notado 
por canais especializados 
em educação financeira e 
já existem vários voltados 
especificamente para as 
mulheres. O open banking 
tende a ser um impulso a 
mais para a mudança dos 
hábitos dos brasileiros em 
sua relação com o dinhei-
ro.

Como tende a ser a 
abordagem das institui-
ções financeiras daqui por 
diante?

- As instituições são 
ágeis e se adaptam rapi-
damente às mudanças de 
mercado. Isto ficou claro 
a partir da entrada das fin-
techs no mercado, quando 
as instituições tradicionais 

se viram diante da reali-
dade de ter que competir 
com empresas mais ágeis, 
de fácil acesso e com gran-
de criatividade no lança-
mento de novos produtos. 
Cada uma irá implementar 
suas estratégias comerciais, 
mas, com certeza, se antes 
já estavam atentas a con-
corrência, a partir do open 
banking mandatório terão 
que ficar mais vigilantes 
ainda, além de precisarem 
estabelecer um relaciona-
mento mais próximo com 
seus clientes.

Como é a atuação da 
consultoria JL Rodrigues 
neste cenário?

- A JL Rodrigues é uma 
empresa especializada em 
regulação, supervisão e 
acesso ao Sistema Financei-
ro e Mercado de Capitais e 
é defensora da abertura de 
mercado, da isonomia e da 
livre concorrência. 

BNDES: R$ 60 milhões para  
pequenas empresas inovadoras

O Banco Nacional de De-
senvolvimento Econômico 
e Social (BNDES), aprovou 
aplicação de até R$ 60 mi-
lhões em cotas do FIP Anjo, 
fundo de investimento em 
participações direcionado às 
empresas de perfil inovador 
e alto potencial de cresci-
mento. Os recursos totais do 
fundo poderão chegar a R$ 
120 milhões, dependendo da 
capacidade de captação da 
gestora, informou a institui-
ção em seu site.

A Domo Invest será res-
ponsável pelo mapeamento 
e seleção das empresas, arti-
culação com aceleradoras e 
investidores-anjo e pela cap-
tação de outros investidores. 
Empresas dos setores de agro-
negócios, biotecnologia, ci-
dades inteligentes, economia 
criativa, saúde, cidades inte-
ligentes e tecnologia da infor-
mação e comunicação (TIC), 
estão no radar da instituição.

O fundo terá inicialmente 
um patrimônio de R$ 60 mi-
lhões, sendo R$ 40 milhões 
do BNDES e o restante apli-
cado pela gestora e outros in-
vestidores. Caso os recursos 
captados pela Domo atinjam 
R$ 30 milhões, o BNDES 
aplicará R$ 50 milhões. Se a 
gestora conseguir R$ 40 mi-

lhões ou mais, o aporte total 
do Banco poderá chegar a 
R$ 60 milhões. Previsto para 
durar 10 anos, o fundo terá 
período de investimento de 
cinco anos, que poderá ser 
prorrogado por dois anos.

Duração

O FIP Anjo é o primeiro 
fundo com recursos do BN-
DES que possibilita investi-
mento em empresas com fa-
turamento anual inferior a R$ 
1 milhão e constituídas como 
sociedades limitadas, o que 
foi possível com a publicação 
da Instrução CVM nº 578/16 
— até então, esse tipo de in-
vestimento estava restrito a 
sociedades anônimas.

Segundo o BNDES, a ini-
ciativa tem como objetivos 
fomentar o investimento-anjo 
no país, apoiar startups ino-
vadoras com tecnologias dis-
ruptivas, reduzir a escassez de 
recursos para essas empresas 
nascentes com alto potencial 
de crescimento, atrair investi-
dores para o mercado de capi-
tais voltado a essas empresas 
e estimular o ecossistema de 
inovação nacional”, Startups 
com interesse em apresen-
tar seus projetos para a ges-
tora, podem se cadastrar no 

site http://www.domoinvest.
com.br.

Na primeira fase de inves-
timentos, o fundo aportará 
pelo menos R$ 25 milhões 
em empresas nascentes (com 
faturamento inferior a R$ 1 
milhão). A expectativa é que 
nessa etapa o FIP Anjo invis-
ta em cerca de 100 startups, 
aportando entre R$ 100 mil 
e R$ 500 mil em cada uma.

O valor aportado será 
igual ao captado junto a 
investidores-anjo ou acele-
radora e esses outros apoia-
dores também deverão atuar 
como mentores dos empre-
endedores, estimulando 
melhores práticas de gover-
nança e gestão. Com isso, o 
fundo alavanca os recursos 
aplicados em cada startup, 
amplia a base de investido-
res-anjo e difunde uma cul-
tura de empreendedorismo.

Já na segunda fase de in-
vestimentos, serão realizados 
aportes de até R$ 5 milhões 
em empresas com receita bru-
ta entre R$ 1 milhão e R$ 16 
milhões. “Embora os recursos 
possam ser aplicados em novas 
empresas, serão priorizados os 
empreendedores contemplados 
na primeira fase que estejam 
apresentando crescimento ace-
lerado”, destacou o BNDES.




