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Estudo mostra que imensa maioria  
do povo é contra estado mínimo

Rafael Carvalho/Casa Civil

Vélez sai e Bolsonaro anuncia 
Weintraub para o lugar
É a segunda demissão 
de ministro em  
menos de 100 dias  
de governo

O presidente Jair Bolsonaro exo-
nerou nesta segunda-feira o minis-
tro da Educação, Ricardo Vélez 
Rodríguez, e anunciou o professor 
Abraham Weintraub para o cargo. 
“Abraham possui mestrado em Ad-
ministração na área de Finanças pela 
Fundação Getúlio Vargas (FGV) e 
MBA Executivo Internacional pelo 
OneMBA, com título reconhecido 
pelas escolas: FGV/Brasil, RSM/
Holanda, UNC/Estados Unidos, 
CUHK/China e EGADE-ITESM/
México. Tem ampla experiência em 
gestão e o conhecimento necessário 
para a pasta”, escreveu Bolsonaro 
em sua conta no Twitter. É o segun-
do ministro dispensado em menos 
de 100 dias de governo.

Professor da Universidade Fede-
ral de São Paulo (Unifesp), Wein-
traub foi executivo do mercado fi-
nanceiro, atuou no grupo Votoran-
tim e foi membro do comitê de Tra-
ding da BM&FBovespa. Em 2016, 
coordenou a apresentação de uma 
proposta alternativa de reforma da 
previdência social formulada pelos 
professores da Unifesp. Weintraub 
atua como secretário executivo da 
Casa Civil, sob o comando de Onyx 
Lorenzoni. Ele assumirá o lugar do 
colombiano Ricardo Vélez.

“Aproveito para agradecer ao 
Prof. Velez pelos serviços pres-
tados”, acrescentou o presidente. 
Vélez esteve de manhã no Palácio 
do Planalto, em reunião com o pre-
sidente Jair Bolsonaro, e deixou o 
local pela saída privativa, sem falar 
com a imprensa.

Antes de Vélez foi dispensado 
Gustavo Bebianno da Secretaria de 
Geral de Governo, substituído pelo 

general Foriano Peixoto. Bebian-
no deixou o ministério após travar 
uma verdadeira guerra contra Car-
los Bolsonaro e o próprio presiden-
te da República.

No período citado houve tam-
bém exonerações em cargos im-
portantes, tais como Fundação 
Nacional do Índio (Funai) e Iba-
ma. No Ministério da Educação 
(MEC), ocorreram 14 demissões 

em cargos importantes e, na Casa 
Civil as dispensas em cargos de 
confiança chegaram a prejudicar 
os trabalhos.

Pesquisas de opinião de diferentes 
institutos apontam o presidente Jair 
Bolsonaro como o de pior avaliação 
entre os mandatários brasileiros des-
de o fim da ditadura militar no ano 
de 1985. O governo de Bolsonaro se 
encontra na mesma situação.

A grande maioria dos brasileiros 
(86%) acredita que o progresso do 
Brasil está diretamente ligado à re-
dução da desigualdade econômica 
entre ricos e pobres, e 94% concor-
dam que o imposto pago deve ser 
usado para beneficiar os mais pobres 
do país. Além disso, 77% dos brasi-
leiros afirmam que defendem o au-
mento de impostos para as pessoas 
muito ricas para financiar políticas 
sociais. Esses são alguns dos resul-
tados da segunda edição da pesquisa 
Oxfam Brasil/Datafolha, divulgados 
nesta segunda-feira - a primeira edi-
ção da pesquisa foi em 2017.

A pesquisa foi feita nacionalmen-
te entre os dias 12 e 18 de fevereiro 
deste ano e foi encomendada com o 
objetivo de ampliar o debate sobre 
as desigualdades no país. O levanta-
mento indica que a sociedade brasi-
leira percebe os problemas da distri-
buição de renda no país, mas ainda 
não compreende o real tamanho das 
desigualdades brasileiras.

“Só avançaremos no combate às 
desigualdades se os temas do racis-
mo, da discriminação de gênero e 
do respeito à diversidade, da discri-
minação pelo endereço de moradia, 
do assassinato de jovens de perife-
ria, tiverem a mesma urgência que 
os temas econômicos e fiscais”, 
afirma Katia Maia, diretora-execu-
tiva da Oxfam Brasil.

“É fundamental que os temas so-
bre a disparidade da renda entre o 
topo e a base da pirâmide sejam tra-
tados com a mesma urgência dadas 
às soluções econômicas e fiscais. Há 
um descompasso entre as percep-
ções da sociedade sobre as desigual-
dades e a agenda política do país”, 

acrescenta Oded Grajew, presidente 
do Conselho Deliberativo.

A Oxfam Brasil pede a revoga-
ção da emenda do Teto de Gastos, 
já que o ajuste fiscal deve ser feito 
em outras políticas, vinculadas à 
tributação, por exemplo. Deve-se 
aumentar o alcance, a eficiência e a 
efetividade do gasto social.

Para Rafael Georges, coordena-
dor de campanhas da Oxfam Brasil 
e autor da nota informativa, o au-
mento da percepção da população 
sobre as desigualdades não se limita 
às questões de renda e cita o exem-
plo o ponto de vista dos brasileiros 
quanto ao machismo e racismo. 
“Quando perguntados sobre aborda-
gem policial ou o sistema de Justiça, 
a maioria dos entrevistados percebe 
que a cor da pele influencia negati-
vamente. Essa percepção sobre o ra-
cismo institucional é uma condição 
importante para que ele seja efetiva-
mente combatido”, diz Rafael.

Ainda segundo a pesquisa, 64% 
dos brasileiros afirmam que as mu-
lheres ganham menos só pelo fato 
de serem mulheres - na primeira 
pesquisa, de 2017, eram 57%. Já 
a parcela dos que concordam que 
a cor da pele interfere no nível de 
rendimentos aumentou de 46% 
para 52% no mesmo período.

Chamou atenção ainda a baixa 
adesão a um projeto de um Estado 
mínimo para o Brasil, pois 84% con-
corda que é obrigação dos governos 
diminuir a diferença entre muito ricos 
e muito pobres, ante 79% em 2017; 
além de 75% apoiar a universalida-
de do ensino público Fundamental e 
Médio, e de 73% defender a univer-
salidade para atendimento a saúde.

Mais de 2,1 mi 
de estudantes já 
pediram isenção 
no Enem 2019

Mais de 2,1 milhões de estudan-
tes solicitaram a isenção da taxa 
de inscrição do Exame Nacional 
do Ensino Médio (Enem) 2019, de 
acordo como Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira (Inep). A taxa de 
inscrição deste ano é R$ 85. O pra-
zo para pedir a isenção da taxa co-
meçou no último dia 1º e segue até 
amanhã. Até as 10 horas de ontem, 
2.123.576 participantes haviam so-
licitado o não pagamento. 

Podem solicitar a isenção da taxa 
os estudantes que estão cursando a 
última série do ensino médio, em 
2019, em escola da rede pública; 
aqueles que cursaram todo o ensino 
médio em escola da rede pública ou 
como bolsista integral na rede pri-
vada, com renda, por pessoa, igual 
ou menor que um salário mínimo e 
meio, o que, em valores de 2019, 
equivale a R$ 1.497.

São também isentos os partici-
pantes em situação de vulnerabi-
lidade socioeconômica, ou seja, 
membros de família de baixa renda 
com Número de Identificação So-
cial (NIS), único e válido, com ren-
da familiar por pessoa de até meio 
salário mínimo, R$ 499, ou renda 
familiar mensal de até três salários 
mínimos, R$ 2.994.

Cadastro positivo é sancionado
O presidente Jair Bolsonaro san-

cionou nesta segunda-feira a nova 
Lei do Cadastro Positivo, que torna 
automática a adesão de consumi-
dores e empresas ao banco de da-
dos que já existe desde 2011, mas 
cuja participação dos clientes era 
voluntária. A matéria foi aprovada 
pelo Congresso Nacional no mês 
passado.

O serviço do Cadastro Positivo 
é prestado por empresas especia-
lizadas, que avaliam o risco de 
crédito de empresas e de pessoas 
físicas com base em históricos 
financeiro e comercial. Atual-
mente, esse banco de dados reúne 
informações de aproximadamente 
6 milhões de pessoas. A perspec-

tiva, com a nova lei, que torna a 
adesão automática, é que alcance 
130 milhões de consumidores, 
segundo o governo. Caso o novo 
sistema não inclua pessoas que ti-
veram cadastro negativo e regula-
rizaram, isto deixar consumidores 
fora do mercado.

Além do presidente, acompa-
nharam a cerimônia os ministros 
da Economia, Paulo Guedes, e da 
Secretaria-Geral da Presidência, 
Floriano Peixoto. O secretário de 
Produtividade do Ministério da 
Economia, Carlos da Costa, desta-
cou o alcance da nova lei, que deve 
incluir milhões de pessoas atual-
mente fora do mercado de crédito. 
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Desemprego 
assusta mais de 
50% de ocupados 
pró Governo

Além de desaprovar a reforma da 
Previdência do governo Jair Bol-
sonaro, os brasileiros temem ficar 
desempregados. Segundo pesqui-
sa realizada pelo Vox Populi, por 
encomenda da Central Única dos 
Trabalhadores (CUT) e divulgada 
nesta segunda-feira, 62% dos entre-
vistados têm medo do desemprego, 
enquanto apenas 37% não demons-
tram essa preocupação e 1% entre 
os pesquisados não souberam ou 
não quiseram responder. A pesquisa 
foi realizada entre os dias 1º e 3 de 
abril.

Mais da metade dos cidadãos 
ouvidos pelo levantamento que se 
declararam apoiadores de Bolso-
naro (54%) afirmaram temer o de-
semprego. Entre os eleitores anti-
Bolsonaro, 68% se manifestaram 
temerosos de perder o emprego. O 
desemprego já chegou a 13,1 mi-
lhões de pessoas no Brasil, de acor-
do com o IBGE.

Na opinião do presidente da 
CUT, Vagner Freitas, o estudo 
CUT/Vox Populi revela que os bra-
sileiros estão percebendo a situação 
na própria realidade. De acordo 
com os dados da pesquisa, entre os 
entrevistados, 44% afirmaram ter 
entre um ou mais desempregados 
na família. “Temer garantiu que a 
reforma trabalhista geraria 8 mi-
lhões de empregos em dois anos e o 
resultado foi o aumento do desem-
prego. As pessoas estão percebendo 
isso. Estão sentindo na pele o dra-
ma em suas famílias”, diz Vagner.

Já para o presidente da Repúbli-
ca, a culpa dos números negativos 
é da metodologia do IBGE. “Com 
todo respeito ao IBGE, essa meto-
dologia, em que pese ser aplicada 
em outros países, não é a mais cor-
reta”, avaliou ele na semana passa-
da. “Leva-se em conta quem está 
procurando emprego. Quem não 
procura emprego, não está desem-
pregado”, disse ainda.
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A hora do programa da esquerda Mulheres na ciência: é preciso  
derrubar estereótipos

O futuro das telecomunicações está 
alinhado à Inteligência Artificial

No Brasil, quase 51% da 
população é feminina. Exce-
to por casos em que fatores 
extremos de ordem cultural, 
legal ou social geram des-
vios, é seguro dizer que o nú-
mero de mulheres e homens 
no mundo é praticamente 
igual. Podemos também afir-
mar que a capacidade cogni-
tiva e intelectual da espécie 
humana é a mesma para os 
dois gêneros. Apesar desses 
fatores, a imensa maioria 
dos cargos de liderança e po-
sições de destaque científico 
é ocupada por homens.

Tomemos como exemplo 
a história do Prêmio Nobel. 
Desde que foi criado, em 
1901, condecorou mulheres 
em apenas 3% dos casos. 
Certamente, essa discrepân-
cia é resultado de questões 
multifatoriais, mas é inegá-
vel que a nossa cultura as-
socia a ciência, para os ho-
mens, à notoriedade e, para 
as mulheres, à solidão.

Apesar disso, há cientistas 
mulheres que conseguiram 
superar esse obstáculo. Ma-
rie Curie, por exemplo, po-
lonesa naturalizada francesa, 
conduziu pesquisas pionei-
ras no ramo da radioativi-
dade. Ela recebeu o Prêmio 
Nobel de Física em 1903 e o 

de Química em 1911. Até o 
momento, ela é a única pes-
soa que já foi homenageada 
com essas duas láureas.

O próprio Nobel, entretan-
to, também já deixou de reco-
nhecer mulheres por suas con-
quistas. Rosalind Franklin, 
especialista na difração dos 
raios-x, obteve uma ótima 
imagem da molécula de DNA 
na década de 1950. À época, 
no entanto, sem sua autoriza-
ção, os pesquisadores Mau-
rice Wilkins, Francis Crick e 
James Watson tiveram acesso 
à imagem, publicaram a des-
coberta na revista científica 
Nature, e receberam o Prêmio 
Nobel de Medicina pelo tra-
balho em 1962, sem mencio-
nar Rosalind.

De lá para cá, porém, 
houve avanço no reconheci-
mento dos méritos femini-
nos, especialmente na área 
de biotecnologia. Em 2018, 
por exemplo, Frances Ar-
nold, professora do Instituto 
de Tecnologia da Califórnia 
(Caltech), recebeu o Nobel 
de Química por sua pesquisa 
com enzinas geneticamente 
modificadas, que podem ser 
usadas para finalidades in-
dustriais e em medicamentos.

Já a americana Jennifer 
Doudna não foi condecora-

da com o Nobel mas, desde 
2012, recebeu todos os outros 
grandes prêmios da ciência 
mundial, como o Kavli e o 
Pulitzer. Ela foi responsável 
pela descoberta do CRISPR, 
ferramenta de edição genética 
que, em 2014, seria utilizada 
pela cientista Caixia Gao para 
aplicação na agricultura e lhe 
renderia um artigo publicado 
na Nature. Hoje, ela é uma das 
mais prestigiadas pesquisa-
doras mundiais em Técnicas 
Inovadoras de Melhoramento 
de Precisão (TIMP).

Nós, enquanto sociedade, 
precisamos assegurar às mu-
lheres oportunidades iguais 
de desenvolver suas capaci-
dades em qualquer área. Na 
pesquisa e desenvolvimento, 
a percepção equivocada so-
bre as contribuições femini-
nas nos impediu de conhecer 
outras grandes cientistas. Au-
mentar a participação femini-
na na ciência no futuro requer 
que olhemos para o passado 
e reparemos as injustiças co-
metidas contra mulheres que 
viram seu esforço subestima-
do pela história.

q  Adriana Brondani
Diretora-executiva do 

Conselho de Informações 
sobre Biotecnologia (CIB)

O futuro das telecomuni-
cações passará pela Inteli-
gência Artificial. Prova disso 
é que os computadores com 
inteligência preditiva e ou-
tras tecnologias mais avan-
çadas já estão presentes no 
mercado de Telecom. Mas, 
da mesma maneira que du-
rante a Revolução Industrial, 
as pessoas se perguntavam 
se estávamos prontos para a 
introdução das máquinas nos 
meios de produção, há quem 
veja o avanço da IA de ma-
neira negativa.

Este receio aparece de-
vido à redução, ou mesmo 
extinção, de empregos me-
nos complexos e repetitivos. 
Estes acabarão sobrepostos 
pelos aspectos evolutivos 
alcançados com o uso da 
IA em massa. Mas, também 
é preciso olhar pelo outro 
lado, há aspectos positivos 
como computadores crian-
do lógicas de acordo com 
a complexidade de um pro-
blema na área jurídica, por 
exemplo.

Existem, inclusive, ro-
bôs tomando decisões sobre 
quadros clínicos, cujo poder 
de acerto, em determinados 
casos, é muito maior do que 
o de um indivíduo. Ou seja, 
a Inteligência Artificial pode 
e vai ajudar na longevidade 
do ser humano.

Na área de Telecomunica-
ção, que tem o atendimento 
como um dos principais cen-
tros de custos da operação 

em larga escala, a IA per-
mitirá diminuição de gastos 
e elevará a qualidade. Isso 
porque, hoje, as empresas 
não têm mão de obra sufi-
ciente e, muitas vezes não 
conseguem dar a resposta 
para o cliente no momento 
em que ele precisa.

Suas aplicações em Tele-
com serão essenciais também 
no que diz respeito às fraudes. 
As operadoras terão informa-
ções ainda mais detalhadas e 
amplas sobre o perfil de uso 
de um cliente, podendo evi-
tar qualquer tipo de atividade 
fora do padrão. Outros pontos 
importantes serão a interco-
nexão e a telefonia, que irão 
dispor de sistemas com deci-
sões melhores e mais rápidas, 
ampliando a qualidade do ser-
viço.

Tudo isso que está acon-
tecendo dará a oportunida-
de, também, de se investir 
nas novas qualificações. As 
pessoas aprenderão a fazer 
programação na escola, tor-
nando este conhecimento, 
no futuro, algo tão indispen-
sável quanto matemática e 
português.

Existem formas, no en-
tanto, de atrasar esse avanço 
como a criação de regula-
mentação que proíba o uso 
da tecnologia em determina-
das áreas ou que adote pos-
turas de defesa e reserva de 
mercado. Contudo, não há 
como pará-la, a IA é um fe-
nômeno global.

As empresas de telecomu-
nicação, por sua vez, devem 
contribuir com o avanço 
desta tecnologia, primeira-
mente, planejando-se e en-
tendendo a melhor utilização 
em seu ramo de atuação.

A Megatelecom busca for-
mas de participar ativamente 
dessa revolução, tornado a 
estrutura da fibra ótica pron-
ta e convergente para supor-
tar essas aplicações, além de 
investir em interconexões 
diretas para baixa latência e 
em aumento da capacidade 
de transmissão das redes por 
meio do investimento per-
manente em equipamentos.

Isso porque a empresa 
acredita que esse modelo irá 
prosperar devido à facilida-
de e a nova fronteira de apli-
cações que proporcionará 
aos usuários. A utilização em 
larga escala deve acontecer 
entre 10 e 15 anos e será fun-
damental para o mercado de 
telecomunicações. Então, as 
empresas que não estiverem 
acompanhando esse proces-
so perderão competitivida-
de, e os que não tomarem a 
decisão de acompanhar essa 
evolução, poderão ficar para 
trás, dificultando a atualiza-
ção de seu modelo de negó-
cios no futuro.

q Carlos Eduardo Sedeh
CEO da Megatelecom, 

empresa que oferece serviços 
personalizados na área de 

telecomunicações

O governo que aí está é 
um permanente magistério 
do atraso e da intolerância. 
Velho de três meses, segue 
cumprindo o papel de força 
avançada do novo regime, 
cuja cabeça, cujo corpo e 
cujas pernas estão na heran-
ça do pior do pior legado de 
1964.

Da ditadura e dos ditado-
res resguarda seus costumes 
degenerados, como o desca-
so com os valores da demo-
cracia, que compreendem o 
diálogo e o convívio com a 
diferença, o respeito aos di-
reitos humanos e o pluralis-
mo ideológico. Não podendo 
retomar as prisões, as tortu-
ras e os assassinatos, embora 
anunciadamente o desejasse, 
defende sua prática e canoni-
za as mais abjetas expressões 
de seu ofício, cujas imagens 
certamente ocupam espaço 
privilegiado no oratório da 
nova família imperial (mais 
uma vez tomo de emprésti-
mo expressão grafada por 
FHC). De outro lado, igual-
mente perverso, os novos 
dirigentes surpreendem pelo 
desapreço às questões nacio-
nais mais iminentes, como a 
soberania nacional, questões 
as quais, reconheça-se, eram 
zeladas pelos paredros dos 
militares de hoje, que tam-
bém cuidaram do patrimônio 
nacional, hoje descuidado.

Embora ainda reclame o 
monopólio do amor à Pá-
tria, a corporação militar que 
hegemoniza a nova ordem 
faz vista grossa e ouvidos 
de mercador para a incon-
tinente ação de lesa-pátria 
do governo, ação essa que 
se consolida a cada dia na 
medida em que o governo 
renuncia a qualquer sorte 
de soberania nacional, de 
desenvolvimento autônomo 
e de independência. É, ao 
fim, o abandono do projeto 
de uma civilização fundada 
na produção e distribuição 
de riqueza, negando ao mun-
do exemplo de bom êxito 
do multiculturalismo, para 
o que temos todas as condi-
ções objetivas, como povo e 
país, nação e Estado.

Esse sonho, que até há 
pouco parecia próximo de 
nossos dias, foi descartado 
para, em seu lugar, uma ex-
trema-direita irresponsável 
(não obstante poderosíssima, 
ninguém se iluda) entronizar 
a velharia de um anticomu-
nismo de indústria, braços 
dados com um criacionismo 
comercial e a tentativa de 
teocratização medieval do 
moderno Estado laico. Tudo 
confeitado com abominável 
subserviência aos poderosos 
do dia e aos seus interesses, 
tão bem posta a nu na visi-
ta do capitão à Casa Branca. 
Ali, o simplório portou-se 
como pateta deslumbrado 
na Disneylândia. Afinal, era 
o primeiro encontro com 
Trump-Mickey, o ídolo de 
sua infância e de sua maturi-
dade adiada.

Enquanto a corporação 
militar dá as costas ao país 
real e mais se unifica num 
antiesquerdismo e num an-
ticomunismo anistórico, o 
mercado se enleva com as 
promessas do grão-mestre 
da economia, falando em 
Washington para preten-
sos investidores: “Temos 
um presidente que adora a 
América. Eu também adoro 

Coca-Cola e Disneylândia. 
É uma grande oportunidade 
para investir no Brasil. (…) 
Vocês podem ir lá ajudar a 
financiar nossas rodovias, ir 
atrás de concessões de pe-
tróleo e gás. Daqui a três, 
quatro meses, vamos vender 
o pré-sal. Todos vão estar lá: 
chineses, americanos, norue-
gueses.”

A vergonha que faz ru-
borizar é saber que nosso 
Chicago-boy simplesmente 
repete com palavras atualiza-
das o acesso de vira-latice do 
general Juracy Magalhães, 
ao assumir, no governo do 
general Castello Branco (o 
primeiro do mandarinato mi-
litar), a embaixada brasileira 
em Washington:  “O que é 
bom para os EUA, é bom 
para o Brasil”.

Quem herda não rouba.
É este o convite à rapina 

de um butim que compre-
ende as últimas empresas 
estatais decisivas para nos-
so desenvolvimento, como 
a Eletrobrás (prestes a ser 
privatizada na bacia das al-
mas, como foi a Vale do Rio 
Doce) e a Petrobras (cujos 
ativos são jogados ao mar 
com suas refinarias, termi-
nais, dutos e a lucrativa rede 
de postos de abastecimento), 
e a desestruturação do BN-
DES, de que  dependem  a 
economia nacional como um 
todo e as pequenas e médias 
empresas de forma especial, 
doutra forma entregues à 
fome insaciável do sistema 
bancário privado que aufere 
os maiores lucros em todo 
o mundo, enquanto o PIB 
brasileiro não cresce, a eco-
nomia rumina em recessão, 
o desemprego grassa incle-
mente e o governo fustiga 
nossos principais parceiros 
econômicos.

Com nada disso o cha-
mado Mercado se preocu-
pa, pois ele não se preocupa 
com o país; sua alma é inter-
nacional como o capitalismo 
é apátrida, passeando pelas 
bolsas de Nova York, Lon-
dres e São Paulo, mais ou 
menos nessa ordem.

O ultra-liberalismo apre-
senta-se como o abre-te Sé-
samo do Olimpo dos investi-
dores, nossa passagem para o 
céu da economia internacio-
nal; a reforma da Previdên-
cia é o cavalo de batalha do 
“mercado”, que, diz, sem ela, 
isto é, sem diminuir a prote-
ção dos desempregados e da 
população mais velha, será 
“o fim”, o caos, o inferno sem 
purgatório. Essa proposta de 
um neoliberalismo exacerba-
do que se resume em um pri-
vatismo selvagem, é o ponto 
de união da extrema direita 
brasileira no poder – a saber, 
aquele ajuntamento de pare-
cidos que compreende, desde 
a famiglia e suas adjacências 
à média da corporação militar 
– e o Mercado todo podero-
so, com suas ramificações e 
suas dependências ao capital 
internacional. A extrema-
direita, nesses três meses, já 
disse a que veio, e o que virá 
não será surpresa para quem 
quer que seja.

Trata-se de uma direita 
tosca e brucutu, descompro-
metida com qualquer valor 
humanista. E em nosso caso, 
além de antissocial e antipo-
vo, é antinacional, anti-inde-
pendência e antiprogresso. 
Como todas, porém, é ma-

niqueísta, violenta e amante 
do ódio, deformações de ca-
ráter que diária e permanen-
temente destila por todos os 
meios, como as redes sociais 
e os púlpitos e palcos eletrô-
nicos de uma evangelização 
fundamentalista e reacioná-
ria.

Essa direita fez-se conhe-
cer, na teoria e na prática.

A oposição liberal já se faz 
valer, e a aplaudimos. Está 
na frente da defesa da ordem 
constitucional seguidamente 
agredida pelos novos catões 
da República, que, a partir 
de suas casamatas – seja em 
Curitiba, seja em São Paulo, 
seja em Brasília ou no Rio 
de Janeiro – desrespeitam o 
direito e agridem as garan-
tias individuais em nome do 
combate à corrupção, cuja 
necessária repressão, que 
tem o apoio de todos (quem 
é contra?), não justifica o 
emprego da ilegalidade e 
do abuso de poder, porque o 
crime não é instrumento de 
combate ao crime.

E quando identificaremos 
o discurso diferenciado da 
esquerda?

Ainda estamos à espera 
de uma oposição firmemen-
te ideológica, isto é, pela 
esquerda, e, ainda mais pre-
cisamente, de caráter socia-
lista, em condições de opor 
à atual realidade o ideal de 
justiça social, e, assim, dida-
ticamente, oferecer ao país 
elementos de avaliação dos 
dois projetos, para o que pre-
cisa pôr nas ruas sua visão 
de país e, dela consequente, 
seu programa de governo 
alternativo ao que aí está, 
sem perder de vista, eviden-
temente, a necessidade – que 
resulta de seu presente papel 
histórico – de contribuir para 
a unidade das forças demo-
cráticas e progressistas.

Em resumo: quando os 
socialistas retomarão a de-
fesa de seus fundamentos, 
abandonados por enganos 
táticos desde 2002?

A dignidade saiu de fé-
rias O astrólogo da Virgínia 
qualifica de idiota o general 
vice-presidente; no dia se-
guinte, o capitão presidente 
homenageia o boquirroto e 
deselegante guru da família, 
e tudo fica como dantes no 
quartel de Abranches. O ca-
pitão, em Brasília, em meio a 
café da manhã com jornalis-
tas, anuncia a remoção, den-
tre outros, do embaixador 
brasileiro nos EUA, acusado 
de incompetência, por não 
haver sabido construir como 
boa a justamente péssima 
imagem do presidente pres-
tes a viajar; o embaixador, 
além de não deixar o posto, 
de imediato, cede sua resi-
dência oficial para que um 
outro diplomata, esse conhe-
cido como o embaixador dos 
Bolsonaro nos EUA, organi-
ze um convescote oferecido 
ao capitão e aos expoentes 
da direita americana. No en-
contro oficial com Trump, o 
capitão leva a tiracolo o filho 
deputado e deixa de fora seu 
ministro das Relações Exte-
riores, suposto condutor da 
nossa diplomacia.

E a pergunta que não pode 
calar: afinal, quem mandou 
matar Marielle?

q  Roberto Amaral
Escritor e ex-ministro de 
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CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S/A 
CNPJ: 10.319.900/0002-30 

CONCESSÃO DE LICENÇA 
CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S/A torna público que recebeu do Instituto 
Estadual do Ambiente - INEA, a LICENÇA DE INSTALAÇÃO LI nº IN048547, 
com validade até 28 de fevereiro de 2022, que a autoriza para implantação 
de Centro de Tratamento de Resíduos - CTR Rio, que contemplará um aterro 
sanitário de resíduos sólidos urbanos e industriais não perigosos (classe II) e 
a readequação operacional e de layout em área contígua aos dois subaterros 
(AS1 e AS2), de modo a unificá-lo num único maciço, instalação de 5 (cinco) 
unidades de queima (flares) com capacidade de 5.000Nm³/h cada, 5 novos 
sopradores centrífugos (7.500Nm³/h cada) a serem incorporados à planta 
existente; 3 módulos de compressão (4.000Nm³/cada) para pré-purificação 
de biogás, na ESTRADA SANTA ROSA, S/N - PIRANEMA, município 
SEROPÉDICA. Processo n° E-07/002.3282/2016. 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Assembleia Geral Extraordinária
            Alteração do Estatuto

O Presidente do Sindicato dos Publicitários do Estado do Rio de 
Janeiro, no uso de suas atribuições estatutárias, convoca todos os 
integrantes da Categoria Pro�ssional de Publicidade: trabalha-
dores em Agências de Propaganda, em Empresas de Publici-
dade Exterior, em Departamentos Comerciais de Rádio e 
Televisão, em Empresas Editoras de Listas Telefônicas e Guias 
Informativos, em Departamentos Comerciais das Empresas 
Proprietárias de Jornais Revistas, em Empresas que contratam 
Pro�ssionais de Publicidade, Contatos de Publicidade e a�ns, 
associados ou não, de acordo com a Lei nº 4.680,  para a Assem-
bleia Geral Extraordinária, com a seguinte Ordem do Dia:

1 - Discussão para aprovação de sugestões de alterações no Estatuto.
2 - Assuntos Gerais.

Dia: 16 de abril de 2019.
Local: Sede do Sindicato - Av. Beira Mar, 216 - Grupo 801 - Centro - RJ
Horário: às 13:00h em 1ª convocação e às 13h30 em 2ª e última convocação, com 
qualquer número de pessoas.

Rio de Janeiro, 09 de abril de 2019.
José Agenilson Santos

Presidente

SINDICATO DOS PUBLICITÁRIOS
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

LEILÃO - AVISO DE LICITAÇÃO
Wilkerson Machado dos Santos, Leiloeiro Público Oficial, Matri-
cula 151 JUCERJA, autorizado por Sidnei Carvalho de Oliveira, 
Vilma Pimenta de Oliveira, Mário Luiz Ribeiro Pimenta e Célia 
Mariano Gonçalves Pimenta, faz saber que venderá os bens imó-
veis situados na Rua Campina Grande nº 873, Casa 2, Campo 
Grande / RJ, Mat. 11382 do 12º RGI; e Rua Campina Grande 
nº 987, apartamentos 101 e 102, Campo Grande / RJ, matricu-
las 27506 e 27507 do 12º RGI, sendo cada imóvel avaliado em 
R$ 200.000,00, em leilão nos dias 24/04/2019 e 15/05/2019, no 
escritório na Av. Erasmo Braga, 227 – Grupo 704 - Centro – RJ 
e pelo site www.machadoleiloes.com.br, simultaneamente, às 
14:00h, estando disponível catálogo e condições do leilão no site.

Começou o atira  primeiro para depois perguntar?
Polícia Civil não 
investigará morte 
com mais de 80 
tiros por  
10 soldados

A ação de militares do 
Exército que fuzilaram “por 
engano” e mataram neste 
domingo o músico Evaldo 
dos Santos Rosa, em Gua-
dalupe, na Zona Norte do 
Rio, já está sendo investiga-
da pelo Ministério Público 
Militar (MPM). Esse pro-
cedimento tem como base 
a Lei 13.491, assinada pelo 
então presidente Michel 
Temer, em 2017, que tirou 
da Justiça comum crimes 
cometidos por militares em 
serviço, o que foi bastante 
criticado por organizações 
de direitos humanos. Além 
de Evaldo, estavam no carro 
a mulher, o filho de 7 anos, 
e uma afilhada do casal, de 
13 anos, e o sogro dele, Sér-
gio, de 59 anos.

Em nota divulgada nesta 
segunda-feira, em Brasília, 
o Ministério Público Militar 
(MPM) informou que um 
promotor já está em con-
tato com o comando da 1ª 

Divisão do Exército e que 
ele acompanha o desenrolar 
das investigações desde do-
mingo, quando mais de 80 
tiros foram disparados. A 
intervenção federal no Rio 
de Janeiro terminou em 31 
de dezembro, junto com o 
decreto de Garantia da Lei e 
da Ordem que permitia que 
o Exército fosse usado em 
operações de segurança. O 
Comando Militar do Leste 
diz que os militares estavam 
patrulhando o perímetro da 
Vila Militar. 

 De acordo com o Coman-
do Militar do Leste, o afas-
tamento imediato dos mili-
tares ligados ao episódio se 
deu pela “inconsistência dos 
fatos reportados”. O MPM 
informou que “está acom-
panhando as investigações 
sobre a ação. “O promotor 
de Justiça Militar Fernando 
Hugo Miranda Teles, da Pro-
curadoria de Justiça Militar 
no Rio de Janeiro, está em 
contato permanente com o 
general de Divisão Antonio 
Manoel de Barros, coman-
dante da 1ª Divisão de Exér-
cito, unidade militar res-
ponsável pela apuração dos 
fatos”. A família de Evaldo, 
que além de músico traba-
lhava como segurança, esta-
va indo para um chá de bebê. 

 A Comissão de Direitos 
Humanos da Assembleia 

Legislativa do Rio de Ja-
neiro (Alerj) defendeu que 
a Polícia Civil investigue a 
morte do músico Evaldo dos 
Santos Rosa, cujo carro em 
que estava com a família. 
A presidente da comissão, 
deputada estadual Renata 
Souza (PSOL), propõe que 
a investigação seja condu-
zida pela Delegacia de Ho-
micídios do Rio de Janeiro 
e oficiará os ministérios pú-
blicos Militar (MPM) e Fe-
deral (MPF).

Nas redes sociais, o depu-
tado federal Marcelo Freixo 
(PSOL-RJ) disse que apoia a 
iniciativa de Renata Souza. 
“Exigimos a investigação e 
responsabilização dos en-
volvidos. Casos como esse 
mostram como políticas de 
segurança baseadas no con-
fronto, letalidade policial e 
no afrouxamento da inves-
tigação e responsabilização 
são nefastas. Elas apenas 
nos fazem caminhar rumo à 
barbárie.”

A família do músico Eval-
do dos Santos Rosa, de 51 
anos, foi hoje (8), no final da 
manhã, ao Instituto Médico-
Legal (IML), no centro do 
Rio de Janeiro, para liberar o 
corpo. Ele foi morto em uma 
operação do Exército, em 
Guadalupe, na zona oeste da 
cidade, na qual o carro em 
que estava foi atingido por 

mais de 80 tiros de fuzil. Em 
estado de choque, a técnica 
em enfermagem Luciana dos 
Santos Nogueira, viúva de 
Evaldo, disse que a família 
passava pelo local onde hou-
ve a operação com frequên-
cia e que sentiu-se segura ao 
observar a presença do Exér-
cito.

Deboche

“Por que o quartel fez 
isso? Eu disse, amor, cal-
ma, é o quartel. Ele só tinha 
levado um tiro, os vizinhos 
começaram a socorrer. Eu 
ia voltar, mas eles conti-
nuaram atirando, vieram 
com arma em punho. Eu 
coloquei a mão na cabeça e 
disse: ‘Moço, socorre meu 
esposo’. Eles não fizeram 
nada. Ficaram de deboche. 
Tem um moreno que ficou 
de deboche e rindo.” 

Segundo Débora San-
tos Araújo,irmã de Lucina, 
houve uma tentativa de mi-
litares de fazer a perícia no 
local. “Tem um vídeo mos-
trando que queriam colocar 
alguma coisa embaixo do 
meu cunhado”, disse. “Nós 
exigimos que fosse a polí-
cia. Isso foi (por volta das) 
duas horas, a polícia che-
gou às seis e pouco. Nós 
não deixamos eles fazerem 
porque eles podiam tentar 

Pacote anticrime de Moro
A situação levantou mais 

uma vez o temor de que o pa-
cote anticrime do ministro da 
Justiça e Segurança Pública, 
Sergio Moro, leve a impuni-
dade desse tipo de ação. “A 
proposta do ministro de am-
pliar as excludentes de ilici-
tude legitima as execuções e 
extermínios praticados por 
policiais, seguranças, mili-
tares do exército. O medo, 
a surpresa, a iminência de 
conflito armado e a violenta 
emoção, segundo a proposta, 
servirão para atenuar ou ex-
cluir a responsabilização pe-
nal de policiais, ou qualquer 
pessoa que cometa assassi-
nato alegando legítima de-
fesa. Uma verdadeira lei do 
abate de pobres”, ressaltou 
o advogado Ariel de Castro 
Alves, membro do Conselho 
Estadual de Direitos Huma-
nos de São Paulo (Condepe). 
“Policiais poderão matar a 
vontade, justificando que 

suas vítimas estavam em 
‘atitude suspeita’. Adoles-
centes e jovens negros serão 
as principais vítimas, como 
já ocorre atualmente, mas 
em proporções ainda maio-
res.”

A proposta de Moro torna 
mais amplo o entendimento 
da legítima defesa, consi-
derando como tal “o agente 
de segurança pública que, 
em conflito armado ou em 
risco iminente de conflito 
armado, previne injusta e 
iminente agressão a direito 
seu ou de outrem; e o agen-
te de segurança pública que 
previne agressão ou risco 
de agressão a vítima man-
tida refém durante a práti-
ca de crimes”. E determina 
que: “O juiz poderá reduzir 
a pena até a metade ou dei-
xar de aplicá-la se o excesso 
decorrer de escusável medo, 
surpresa ou violenta emo-
ção”.

fraudar.” O carro em que 
estava a família foi atingido 
por mais de 80 tiros dispara-
dos pelos militares. Evaldo, 
a mulher, o filho de 7 anos, 
o sogro e uma amiga da fa-
mília estavam indo para um 
chá de bebê. O músico foi 
atingido por três tiros e mor-
reu na hora.

O sogro, Sérgio Gonçal-
ves de Araújo, recebeu um 
tiro nas costas e outro no 
glúteo e está internado em 
estado estável no Hospital 
Albert Schweitzer ao lado 
de um homem, que estava no 
local, e tentou socorrer a fa-
mília, mas foi atingindo por 
um tiro no peito.

PEC do Orçamento 
Impositivo

A Proposta de Emenda à 
Constituição (PEC) do Or-
çamento Impositivo volta 
para a Câmara dos Deputa-
dos para o que se espera ser 
seu capítulo final. O tex-
to, de autoria do deputado 
Hélio Leite (DEM-PA), foi 
aprovado na Câmara dos 
Deputados e seguiu para o 
Senado, onde sofreu alte-
rações antes de sua aprova-
ção. Por isso, o texto atua-
lizado deverá ser apreciado 
mais uma vez pelos deputa-
dos. Mesmo com alterações 
feitas, no Senado, pelo re-
lator Espiridião Amin (PP-
SC), o próprio autor do tex-
to original acredita em uma 
aprovação final no plenário 
da Câmara.

Moro leva fé no 
projeto anticrime

O ministro da Justiça, 
Sergio Moro, esteve no 
gabinete do senador Mar-
cos do Val (Cidadania-ES) 
nesta segunda-feira para 
discutir pontos do pacote 
anticrime que tramita no 
Senado desde o início de 
abril. O projeto é idêntico 
ao apresentado pelo gover-
no federal – e entregue  pelo 
próprio ministro – à Câma-
ra dos Deputados. A ideia é 
dar celeridade às discussões 
e votações do projeto pelo 
Senado enquanto os depu-
tados priorizam a reforma 
da Previdência. “Fui convi-
dado pelo senador Marcos 
do Val para discutir o pro-
jeto de lei anticrime. Ele é 
relator de um dos projetos. 
Viemos conversar, ouvimos 

sugestões, críticas e temos a 
confiança de que o projeto 
está em boas mãos”, disse.

Deputados não 
tomarão posse no Rio

Uma decisão liminar da 
13ª Vara de Fazenda Pública 
do Rio de Janeiro suspendeu 
nesta segunda-feira  a posse 
dos deputados estaduais que 
estão presos preventivamen-
te. A posse aconteceu no dia 
21 de março, quando uma 
comissão foi com o Livro de 
Posse ao presídio em que os 
parlamentares estão presos, 
e também à casa de Chiqui-
nho da Mangueira (PSC), 
que cumpre prisão domi-
ciliar. Em 25 de março, a 
Alerj convocou os suplentes, 
uma vez que os deputados 
empossados não poderiam 
exercer o mandato, receber 

salários ou formar gabinetes. 

Previdência:  
parecer na CCJ 

A semana na Câmara dos 
Deputados começou com a 
expectativa da leitura do pa-
recer do relator da reforma da 
Previdência na Comissão de 
Constituição e Justiça (CCJ), 
deputado Marcelo Freitas 
(PSL-MG). Ele vai apresen-
tar seu relatório sobre a cons-
titucionalidade da proposta 
de emenda à Constituição 
(PEC 6/19) nesta terça-feira. 
A votação do texto deverá 
ocorrer na semana que vem, 
no dia 17. A CCJ da Câmara é 
a porta de entrada da reforma 
da Previdência no Legislati-
vo. A comissão analisará se 
a proposta está em conformi-
dade com a Constituição.

 IGP-DI tem inflação 
anualizada chega a 8,27%

O Índice Geral de Pre-
ços–Disponibilidade Inter-
na (IGP-DI) registrou infla-
ção de 1,07% em março. O 
percentual é inferior ao apu-
rado em fevereiro (1,25%), 
mas superior ao de março 
de 2018 (0,56%). Segundo 
a Fundação Getulio Vargas 
(FGV), o índice acumula in-
flação de 2,41% no ano e de 
8,27% em 12 meses.

A queda da taxa de feverei-

ro para março foi puxada pelos 
preços no atacado. O Índice 
de Preços ao Produtor Am-
plo, que avalia o atacado, caiu 
de 1,79% em fevereiro para 
1,35% em março. O varejo e 
a construção tiveram aumento 
da taxa. O Índice de Preços ao 
Consumidor, que acompanha 
o varejo, subiu de 0,35% para 
0,65%. Já o Índice Nacional de 
Custo da Construção subiu de 
0,09% para 0,31%.

Receita desembolsará R$ 210 
milhões na malha fina do IR

A Receita Federal abriu 
nesta segunda-feira consul-
ta ao lote residual de resti-
tuição do Imposto de Renda 
(IR) Pessoa Física de abril. 
Ao todo, serão desembol-
sados R$ 210 milhões para 
91,3 mil contribuintes que 
estavam na malha fina 
das declarações de 2008 a 
2018, mas regularizaram as 
pendências com o Fisco.

A lista com os nomes esta-
rá disponível a partir das 9h 
no site da Receita na inter-
net. A consulta também pode 
ser feita pelo Receitafone, 
no número 146. A Receita 
oferece ainda aplicativo para 
tablets e smartphones, que 
permite o acompanhamento 
das restituições.

As restituições terão cor-
reção de 6,64%, para o lote 
de 2018, a 108,76% para o 
lote de 2008. Em todos os 
casos, os índices têm como 
base a taxa Selic (juros bási-
cos da economia) acumulada 
entre a entrega da declaração 
até este mês.

O dinheiro será deposita-
do nas contas informadas na 
declaração no próximo dia 
15. O contribuinte que não 
receber a restituição deverá ir 
a qualquer agência do Banco 
do Brasil ou ligar para os te-
lefones 4004-0001 (capitais), 
0800-729-0001 (demais lo-
calidades) e 0800-729-0088 
(telefone especial exclusivo 
para deficientes auditivos) 
para ter acesso ao pagamento.

Brasil quer  promover  
‘jogo equânime’ na OMC

O Brasil pretende atuar 
para promover uma reforma 
na Organização Mundial de 
Comércio (OMC). A infor-
mação  é do ministro das 
Relações Exteriores, Ernesto 
Araújo durante palestra para 
empresários na Federação 
das Indústrias do Estado de 
São Paulo (Fiesp), nesta se-
gunda-feira. De acordo com 
ele, devem ser adotadas alte-
rações no âmbito da entidade 
para proporcionar um “jogo 
equânime”.

“Queremos contribuir de-
cisivamente para a reforma 
da OMC em áreas fundamen-
tais para garantir que a OMC 
continue proporcionando um 
campo de jogo equânime”, 
enfatizou o chanceler. Segun-
do Araújo, há uma série de 
propostas para aperfeiçoar o 

sistema de disputas comerci-
ais e na área agrícola. “Esta-
mos começando a apresentar 
propostas para reforma na 
OMC sobretudo na área agrí-
cola e de solução de contro-
vérsias. Tentamos nos enga-
jar mais nesse processo.”

Para o ministro, é ne-
cessário estabelecer regras 
que tornem o comércio in-
ternacional mais equilibra-
do. “Nós temos, no caso da 
OMC, atacar instrumentos 
distorcivos, que prejudicam 
a nossa economia. A nossa 
competitividade. Alguns 
desses instrumentos são 
praticados por países desen-
volvidos outros por países em 
desenvolvimento. Alguns são 
praticados por ambos, como 
no caso dos subsídios agríco-
las, por exemplo”, destacou.
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NEGÓCIOS 
INTERNACIONAIS

4 Negócios & Empresas

Comércio internacional terá 
menor crescimento este ano

A Organização Mundial do Comércio (OMC) prevê 
que o comércio internacional vai crescer menos este ano 
do que em 2018. Segundo relatório divulgado na última 
terça-feira pela instituição, a perspectiva de avanço em 
2019 é de 2,6%, contra 3% no ano passado, desempenho 
que já havia ficado abaixo das expectativas. Em 2020, o 
crescimento pode voltar ao patamar de 3%, se ocorrer uma 
diminuição das tensões que rondam o setor.

“Com as tensões no comércio em alta, ninguém deve-
ria ficar surpreso com estas perspectivas”, disse o diretor-
geral da OMC, Roberto Azevêdo (foto), segundo comuni-
cado da entidade. “Estimativas de consenso preveem que 
o crescimento do PIB mundial vai cair de 2,9% em 2018 
para 2,6% em 2019 e 2020”, diz o relatório.

Em 2018, o comércio mundial foi afetado por fatores 
como a adoção por países de novas taxas de importação, 
medidas retaliatórias, crescimento econômico fraco, vola-
tilidade no mercado financeiro e aperto fiscal em nações 
desenvolvidas. O desempenho foi frustrante especialmen-
te no quarto trimestre, quando houve uma queda de 0,3% 
nos negócios.

Em termos nominais, as exportações mundiais de bens 
somaram US$ 19,48 trilhões em 2018, um aumento de 
10% sobre 2017. Este avanço foi influenciado em parte 
pelo aumento do preço do petróleo, de cerca de 20%.

As exportações brasileiras cresceram no mesmo ritmo 
(10%), para US$ 240 bilhões, mas, mesmo assim, o país 
caiu da 26ª para a 27ª posição no ranking dos principais 
países exportadores, sendo superado pelo Vietnã.

Burocracia aduaneira prejudica 
exportações brasileiras

A adesão dos países latino-americanos e caribenhos ao 
ATA Carnet é decisiva para a facilitação e a ampliação do 
comércio regional. Atualmente, Brasil, México e o Chile são 
os únicos países da região que aderiram à convenção inter-
nacional do ATA Carnet, documento aduaneiro que simpli-
fica e acelera o desembaraço de importações e exportações 
temporárias, como a remessa de produtos para exibição em 
feiras e exposições, amostras para eventuais compradores no 
exterior, brindes ou equipamentos profissionais e esportivos.

“A redução da burocracia aduaneira é importante para au-
mentar as exportações e as importações e promover o cresci-
mento econômico de todos os países da região”, disse o dire-
tor de Desenvolvimento Industrial da CNI, Carlos Abijaodi, 
nesta quinta-feira, 4 de abril, em Porto Alegre. 

“A adesão ao ATA Carnet alinha o país às regras inter-
nacionais de comércio”, completou Abijaodi, durante a reu-
nião entre embaixadores e representantes de 15 países com 
dirigentes da Confederação Nacional da Indústria (CNI), da 
Federação da Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul 
(FIERGS) e de empresas gaúchas, que discutiu as oportuni-
dades de adesão às convenções internacionais de facilitação 
de comércio. O vice-presidente da FIERGS, Cezar Müller, 
convidou os países da América Latina e do Caribe a aderirem 
ao ATA Carnet. “É importante para facilitar o comércio na 
região”, destacou Müller.

Atualmente, 78 países aceitam o documento. Suíça, Ale-
manha e Estados Unidos são os que mais emitem ATA Car-
net no mundo. Cada um emite, em média, mais de 25 mil 
documentos ao ano, número muito acima do registrado no 
Brasil. Desde novembro de 2016, o Brasil emitiu 482 do-
cumentos, para amparar exportações temporárias, especial-
mente para Estados Unidos, Rússia, Alemanha e França. No 
Brasil, o ATA Carnet é emitido pela CNI em parceria com as 
federações estaduais de indústrias.

No México, que aderiu ao ATA Carnet em 2011, o docu-
mento estimulos as exportações e ajudou o país a atrair gran-
des eventos internacionais, como shows musicais e competi-
ções como a Fórmula 1. Além disso, foi decisivo para o desen-
volvimento tecnológico do país, pois facilitou o intercâmbio 
de equipamentos e produtos para pesquisas em diversas áreas, 
disse o encarregado de Assuntos Econômicos e Comerciais da 
Embaixada do México no Brasil, Marco Antonio Sánchez.

No Brasil, as empresas também contabilizam os ganhos 
com o ATA Carnet. O diretor da produtora de vídeo Pironau-
ta, Frederico Mendina, contou que, em 2017, a empresa foi 
gravar um filme na Croácia. Levou uma equipe de 15 pesso-
as e US$ 150 mil em equipamentos.

Queda em vendas de petróleo afeta 
balança comercial fluminense

A balança comercial do estado do Rio nos dois primeiros 
meses do ano foi impactada pela queda no preço internacio-
nal do barril do petróleo, principal item da pauta exportadora 
fluminense, e também pela desaceleração da economia mun-
dial. Esses são alguns fatores que podem ter influenciado o 
resultado acumulado em janeiro e fevereiro, quando o estado 
registrou saldo comercial negativo de US$ 245 milhões.

É o que aponta a edição de março do Rio Exporta, boletim 
de comércio exterior elaborado pela Federação das Indús-
trias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan). Em 2018, o estado 
atingiu recorde histórico da corrente comercial, que totalizou 
US$ 53,7 bilhões, obtendo superávit de US$ 5,7 bilhões.

Neste início de 2019, até fevereiro, as exportações dimi-
nuíram 13%, ficando em US$ 3,8 bilhões, enquanto as im-
portações aumentaram 4%, somando US$ 4 bilhões. Assim, 
o cenário foi deficitário, devido à diminuição de 26% nas 
vendas externas de petróleo.

Entretanto, as exportações de outros produtos aumentaram 
12%. O resultado gerou uma corrente de comércio 5% menor 
que o mesmo período do ano passado. Já a representatividade 
do estado no comércio exterior do Brasil correspondeu a 12%.

Especialista em Comércio Exterior da Divisão Internacio-
nal da Firjan, Flávia Cristina Lima Alves destaca os setores 
com aumento nas exportações, como outros equipamentos de 
transporte (partes de motores e turbinas para aviação), coque 
e produtos derivados de petróleo, além de máquinas e equi-
pamentos.

Contato com o colunista: pietrobelliantonio0@gmail.com

Empresas do Simples terão de 
inscrever empregado no eSocial

Micro e pequenos empre-
sários do Simples Nacional, 
que faturam até R$ 4,8 mi-
lhões por ano, começarão 
nesta quarta-feira a cadastrar 
dados dos trabalhadores no 
sistema do eSocial e enviar 
as tabelas.

A exigência também vale 
para empregadores pessoa 
física (exceto domésticos), 
produtores rurais pessoas 
físicas e entidades sem fins 
lucrativos. Até 30 de junho, 
o cadastramento é opcional. 
Depois dessa data, quem não 
enviar os dados será autuado 
e pagará multa.

Segundo o Ministério da 
Economia, atualmente exis-
tem mais de 23 milhões de 
trabalhadores cadastrados na 
base do eSocial.

Criado em 2013, o eSocial 
unifica a prestação, por parte 
do empregador, de informa-
ções relativas aos emprega-
dos.

Dados como o Cadastro 
Geral de Empregados e De-
sempregados (Caged), a Re-

lação Anual de Informações 
Sociais (Rais), a Guia de 
Recolhimento do Fundo de 
Garantia e de Informações 
à Previdência Social (GFIP) 
e informações pedidas pela 
Receita Federal são envia-
dos em um único ambiente 
ao governo federal.

Por meio do eSocial, os 
vínculos empregatícios, as 
contribuições previdenciá-
rias, a folha de pagamento, 
eventuais acidentes de tra-
balho, os avisos prévios, as 
escriturações fiscais e os 
depósitos no Fundo de Ga-
rantia do Tempo de Serviço 
(FGTS) são comunicados 
pela internet ao governo fe-
deral. A ferramenta reduz a 
burocracia e facilita a fisca-
lização das obrigações traba-
lhistas.

A migração para o sistema 
do eSocial foi dividida em 
quatro grupos de empresas. 
Cada grupo tem quatro fases 
para a transmissão eletrônica 
de dados. A primeira fase é 
destinada à comunicação 

dos eventos de tabela e dos 
cadastros do empregador.

Dados de trabalhadores

A segunda etapa engloba 
os eventos não periódicos: 
envio de dados dos trabalha-
dores e seus vínculos com a 
empresa.

A terceira fase compre-
ende os eventos periódicos: 
informações sobre a folha de 
pagamento. Na última fase, 
são exigidas informações re-
lativas à segurança e à saúde 
dos trabalhadores.

Primeiramente, o sistema 
tornou-se obrigatório para os 
empregadores domésticos, 
em outubro de 2015. Num 
módulo simplificado na pá-
gina do eSocial, os patrões 
geram uma guia única de pa-
gamento do Simples Domés-
tico, regime que unifica as 
contribuições e os encargos 
da categoria profissional.

As empresas do Simples 
Nacional fazem parte do ter-
ceiro grupo de empresas a 

migrar para o eSocial.
O primeiro grupo, que reú-

ne as 13.115 maiores empre-
sas do país, começou a inserir 
dados no sistema em janeiro 
do ano passado e, desde mar-
ço de 2018, informa os dados 
dos trabalhadores.

O segundo grupo, com 
empresas de médio porte 
(que faturam até R$ 78 mi-
lhões por ano), iniciou o 
processo em julho do ano 
passado e insere dados dos 
empregados desde outubro.

Para o terceiro grupo, a 
inserção dos dados dos em-
pregadores começou em ja-
neiro. Em julho, as empresas 
do Simples e os demais inte-
grantes desse segmento pas-
sarão para a terceira fase do 
programa, que prevê a inser-
ção das folhas de pagamento 
no eSocial.

O quarto grupo, composto 
pelos órgãos públicos e por 
organismos internacionais 
que operam no país, só co-
meçará a adesão ao eSocial 
em janeiro de 2020.

LG lugar de gente cresce 15% em  
2018 e fatura R$ 107 milhões

A LG lugar de gente, em-
presa líder do setor de tec-
nologia para RH, faturou R$ 
107 milhões em 2018, 15% a 
mais do que em 2017. Após 
três anos consecutivos em 
forte expansão, a companhia 
prevê um resultado ainda 
mais agressivo para 2019. 
Em 2018, foram 55 novos 
clientes.

O bom momento, segundo 
a presidente da companhia, 
Daniela Mendonça, é fruto 
da consolidação dos inves-
timentos feitos desde 2010, 
sobretudo na Suíte Gen.te 
nuvem, lançada ao merca-
do de RH em 2016. A plata-
forma permite às empresas 
terem acesso a um conjun-
to completo de soluções de 

tecnologia para RH, como 
aplicativos mobile, People 
Analytics e games. “A partir 
do momento em que conse-
guimos trazer essa solução 
completa para a nuvem, nos 
tornamos mais competitivos 
entre as empresas com até 2,5 
mil funcionários, sem deixar 
de ser aderente às necessi-
dades das empresas maiores, 
que sempre foram o foco da 
LG”, explica Daniela. “Nos-
sa tecnologia permite ganho 
de produtividade, por meio 
da redução dos trabalhos ma-
nuais na área de RH, o que é 
hoje uma demanda de todos 
os segmentos e tamanhos de 
negócio”, enfatiza.

Além de ampliar a ofer-
ta da Suíte Gen.te nuvem, a 

LG lugar de gente está prepa-
rando diversos lançamentos 
neste ano. O primeiro deles 
será o aplicativo de autoaten-
dimento para Apple Watch, 
que permitirá aos usuários 
marcar ponto a distância, 
consultar recibo de paga-
mento e outras solicitações, 
tudo pelo relógio inteligente, 
aprimorando a experiência 
do usuário. Hoje, a mesma 
solução já está disponível 
para celulares. Outra novida-
de para 2019 são os chatbots, 
tecnologia em que as pesso-
as poderão interagir para te-
rem acesso aos serviços de 
RH em tempo real. “Todas 
essas soluções representam 
produtividade e modernida-
de. Imagine um processo de 

solicitação de férias, talvez 
um dos processos mais anti-
gos do RH, feito através da 
interação em que um robô 
conversa com o colaborador, 
explica a ele todas as dúvidas 
sobre adiantamentos, perío-
dos aquisitivos, regras da em-
presa e já faz o agendamento 
diretamente na folha de paga-
mento”, exemplifica Daniela.

Mesmo em meio a tantas 
novidades, a empresa conti-
nua trabalhando fortemente 
com a adequação de suas 
soluções para o eSocial. A 
última etapa do projeto terá 
início em julho, para empre-
sas com faturamento acima 
de R$ 78 milhões em 2016, 
e seguirá de maneira faseada 
para os demais segmentos.

Jair Bolsonaro sanciona Lei do 
Cadastro Positivo para reduzir calote? 

O presidente da Re-
pública, Jair Bolsonaro, 
sancionou, nesta segun-
da-feira, a Lei do Cadas-
tro Positivo, que amplia 
o acesso de bancos ao ca-
dastro positivo de crédito.

O cadastro positivo é 
uma espécie de histórico 
de crédito de cada con-
sumidor. Por meio desse 
histórico, o comerciante 
pode saber se determina-
do cliente costuma pagar 
em dia suas contas, repre-
sentando um risco de ca-
lote menor. Com isso, po-
deria oferecer um crédito 
com juros menores.

Ou seja, funciona como 
uma espécie de currículo 
para que o governo saiba 
seu histórico financeiro 
de dívidas - e se foram pa-
gas ou não. Com a apro-
vação, todo consumidor 
que tiver CPF ou empre-
sa com CNPJ farão parte 
automaticamente dessa 
lista de bom pagador. É 
possível pedir a exclusão 
de suas informações de 
forma gratuita.

Atualmente, o cadas-
tro é formado apenas por 

consumidores que solici-
tam a inclusão no banco 
de dados. Com o texto 
aprovado na Congresso, a 
inclusão no cadastro será 
automática, e o consumi-
dor que quiser sair terá 
de solicitar a exclusão.

Sistema Financeiro

De acordo com estudo 
da Serasa Experian, 2,5 
milhões de micro, peque-
nas e médias empresas 
brasileiras passarão a ter 
acesso ao crédito no país, 
com a inclusão automá-
tica no cadastro positivo. 
Esse número representa 
23,6% do total das MP-
MEs ativas na Receita Fe-
deral e não negativadas 
(10,6 milhões).

Apesar de não esta-
rem ou não terem ficado 
negativadas nos últimos 
12 meses, essas empresas 
podem não estar incorpo-
radas ao sistema finan-
ceiro por apresentarem 
pontuação (score) baixa 
nos modelos de análise de 
crédito atuais, devido à 
insuficiência de informa-

ções sobre seus históricos 
de endividamento e de 
pagamentos de compro-
missos em dia, o que pode 
prejudicar a adequada vi-
sibilidade e análise de sua 
capacidade de pagamento 
no momento da concessão 
de financiamentos.

De acordo com Má-
rio André Machado Ca-
bral, da Advocacia José 
Del Chiaro, o Brasil já 
conta com uma Lei do 
Cadastro Positivo des-
de 2011, mas, por algum 
motivo, o instrumento 
não se desenvolveu com 
a plenitude desejável. 
“Assim, formas de for-
talecimento do cadas-
tro, como a iniciativa 
legal em trâmite, podem 
ser importantes para 
reduzir assimetrias de 
informação que são em 
parte responsáveis pelo 
alto custo do crédito no 
país”, explica.

O especialista afirma, 
ainda, que é importan-
te, porém, que as auto-
ridades de defesa tanto 
do consumidor quanto 
da concorrência fiquem 

atentas às formas de aces-
so aos dados positivos dos 
consumidores. “É preciso 
assegurar que o acesso 
ocorra com respeito às 
garantias constitucionais 
do consumidor e que as 
empresas que prestam 
serviços de informação 
de crédito tenham iguais 
condições de acesso aos 
insumos (os dados de cré-
dito)”, explica.

O advogado Wilson 
Sales Belchior, do Rocha 
Marinho E Sales Advoga-
dos defende “em cenário 
econômico de recessão 
relacionado com o aces-
so desenfreado ao crédi-
to, fixar mediante norma 
jurídica um cadastro que 
inclui, automaticamente, 
consumidores com pa-
gamentos em dia e em-
préstimos quitados é um 
instrumento essencial e 
notável. Isto exponencia 
o aumento de confian-
ça, decréscimo na judi-
cialização, incentivo aos 
fluxos comerciais e cres-
cimento econômico ins-
crito nas suas potenciali-
dades”.



SEMANAL
Petrobras Oi

Pão de Açúcar Cielo

Localiza Edorodovias

As ações preferenciais da Petrobras terminaram cotadas a 
R$ 29,25, com ganho de 1,63%.  Os três indicadores semanais 
mostram mercado comprado.

As ações preferenciais da Oi terminaram cotadas a R$ 1,50, 
com perda de 1,32%. Dois ds três indicadores semanais mos-
tram mercado comprado e um, vendido.

As ações preferenciais do Pão de Açúcar terminaram cota-
das em R$ 92,82, com perda de 0,19%.  Um ds três indicadores 
semanais mostra mercado comprado e os outros dois, vendido

As ações ordinárias da Cielo terminaram cotadas a R$ 
9,21, com desvalorização de 0,97%. Um ds três indicadores 
semanais mostra mercado comprado e os outros dois, vendido

As ações ordinárias da Localiza terminaram cotadas a R$ 
31,96, com desvalorização de 1,63%. Os três indicadores se-
manais mostram mercado vendido.

As ações ordinárias da Ecorodovias terminaram cotadas 
a R$ 9.38, com desvalorização de 1,19%. Os três indicadores 
semanais mostram mercado vendido.
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JUÍZO  DE  DIREITO  DA  4ª  VARA  CÍVEL
REGIONAL DA BARRA DA TIJUCA

Edital de primeiro e segundo leilão e intimação,
com o prazo de 05 dias, extraído nos autos da Execução movida 
por CADIZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, 

CNPJ-MF no.40.310.542/0001-85 contra CARMELA ROSARIA 
VALENTE NARDIELLO DE MELLO- CPF no.804.089.157-49  
e ADOLFO DE MELLO JUNIOR – CPF no. 633.421.037-87,

PROCESSO nº 0003516-76.2003.8.19.0209
(2003.209.003544-9), na forma abaixo:

A DOUTORA ÉRICA DE PAULA RODRIGUES DA CUNHA, 
JUÍZA DE DIREITO DA 4ª VARA CÍVEL REGIONAL DA BARRA 
DA TIJUCA, FAZ SABER aos que o presente edital virem ou 
dele conhecimento tiverem e interessar possa, especialmente os 
executados, que no dia  23/05/2019, com início às 14:00 horas, 
no Átrio do Fórum Regional da Barra da Tijuca, situado na Av. 
Luiz Carlos Prestes, s/nº, no térreo, hall social próximo  escadas, 
pela leiloeira pública NORMA MARIA MACHADO, estabelecida 
na Av. Erasmo  Braga, nº 227, Gr.704/Centro/RJ ,tel.2533-7978, 
email: normamachado@uol.com.br, será apregoado  e  vendido 
a quem mais der acima do valor da avaliação, ficando desde já 
designado o dia  06/06/2019, no mesmo horário e local,  então a 
quem mais der,  independente do valor da avaliação, o DIREITO 
E AÇÃO à aquisição do imóvel penhorado fls. 146/147, descrito e 
avaliado  LAUDO DE AVALIAÇÃO de fls. 291 ., Apto.304 da Rua 
Francisco Mário, no. 80, com direito a 02 (duas), vagas de garagem 
situadas indistintamente no subsolo encontra-se  devidamente 
dimencionado, caracterizado registrado com sua localização, 
suas características e confrontações correspondentes, conforme 
descritas no Registro de Imóveis do Cartório do 9º. Ofício RGI 
(Capital), sob a matrícula 237.586, inscrição de IPTU  no. 2.992.690-
4, Residencial. Idade 2000, área do terreno 3304. Foi concedida 
a entrada  desa  OJA por Carmela Rosario Valente  Nardiello de 
Mello. Holl de entrada e mobilhada, 2 elevadores sociais e dois 
de serviço, contendo Academia de Ginástica, Sauna, parquinho 
para as crianças, piscina, uma quadra de esporte, churrascaria 
e salão de festa. Apartamento : sala estar e jantar, chão de tábua 
corrida, lavabo, 3 quartos, sendo uma suíte,  banheiro social, 
dependência de empregada e uma varanda. Cozinha e banheiros 
chão de cerâmica. Avalio o imóvel em : R$ 778.000,21 (setecentos 
e setenta e oito mil reais e vinte um centavos). Para constar e 
produzir os efeitos legais, lavrei o presente, que vai devidamente 
assinado. O referido é verdade e dou fé. Rio de Janeiro, 15 de 
novembro de 2018.Na  certidão do Registro Geral do 9º.Ofício, 
consta  R- 10  a  PROMESSA DE COMPRA E VENDA,  pela 
escritura de 13/10/99, lavrada no 1º Ofício de Notas,  livro 4486,  
fls.023,  prenotada em 01/07/08, sob  o no. 1180902, fls.290v do 
livro 1-GF.,  sendo promitente vendedora a autora da execução 
e os promitentes compradores os executados;  R-11  O registro 
da penhora em primeiro grau dos direitos à compra do imóvel, 
para garantia da dívida,  oriunda  do presente feito;  Cumpre 
informar que o imóvel apresenta débito de condomínio  até a data 
de 10/04/2019, no valor de 13.778,15;  débitos  IPTU  exercícios 
2004/ 2018 e cotas 2019,  valor aproximado de    R$ 47.135,56,  
mais os  acréscimos legais ; débitos  Funesbom  2016/2019,  valor 
de  R$ 424,45 e  débitos  existentes para  à aquisição  e quitação 
do imóvel que não estão sendo cobrados na presente Ação, serão 
apresentados no ato do Leilão. Ficam cientes os interessados 
na aquisição que o arrematante  se  subrogará  em todos esses 
encargos vinculados  ao imóvel, caso o produto da venda não seja 
suficiente para satisfação do crédito da autora da ação, respeitado  
assim o art.130, parágrafo único,  do CTN. E  para que chegue 
ao conhecimento dos interessados, foi expedido o presente Edital 
que será  publicado e afixado no Átrio do  Fórum na forma da Lei, 
ficando os executados também pelo mesmo intimado da hasta 
pública, suprida desta forma a exigência contida no Art. 889, 
parágrafo único, do novo CPC, devendo mais quem se interessar 
pela venda anunciada pelo presente edital comparecer nos dias, 
hora e local acima designados, para formalizar o seu lanço. Ficam 
igualmente cientes os interessados de que a arrematação far-
se-á com dinheiro à vista, conforme Art. 892 do novo CPC, mais  
comissão a leiloeira, tudo calculado sobre o valor da arrematação, 
adjudicação ou remição e custas de cartório de 1% até o máximo 
permitido.  Dado  e  passado nesta Cidade do Rio de Janeiro 
aos oito  dias do mês de abril de 2019. Eu, Maria Cristina Costa 
Ferreira- 13354,  mandei digitar  e o subscrevo. (as.), ÉRICA DE 
PAULA RODRIGUES DA CUNHA, Juíza de Direito.

Setor de seguros espera crescer acima de 6,3%
Títulos de 
aposentadoria 
privada foram os 
vilões em 2018

Os títulos de aposentado-
ria PGBL e VGBL foram os 
vilões em 2018 pelo fraco 
desempenho do setor de se-
guros, que encerrou o ano 
com queda de 0,18%. A que-
da no PGBL foi de 4,07% e 
no VGBL foi de 8,46%. Mas 
a expectativa para 2019 é de 
crescimento. O setor de segu-
ros vislumbra avanço de 6,3 a 
8,4%, destacou o presidente 
da Confederação Nacional das 
Seguradoras (Cnseg), Marcio 
Coriolano, durante a abertura 
do 8° Encontro de Ressegu-
ro do Rio de Janeiro, nesta 

segunda-feira. O evento, que 
encerra nesta terça-feira, faz 
parte da agenda internacional 
dos profissionais do setor.

As projeções da confede-
ração apontam que o VGBL 
deve crescer entre 3,8% e 
4,6% e o PGBL de 0,1% a 
2,6% este ano. “Eles têm um 
peso muito forte para a in-
dústria de seguros; no ano 
passado, com a volatilidade 
de ativos e ações, mais pes-
soas buscaram títulos da dívi-
da pública que remuneraram 
melhor”, disse Coriolano a 
jornalistas. A Cnseg reúne as 
federações que representam 
as empresas integrantes dos 
segmentos de Seguros, Previ-
dência Privada Complemen-
tar Aberta e Vida, Saúde Su-
plementar e Capitalização.

Perspectivas

Coriolano atribuiu o fraco 

desempenho de 2018 ao pe-
ríodo de turbulência e incer-
tezas políticas, e, que agora 
diante da perspectiva de 
aprovação de reformas estru-
turais e microeconômicas, o 
cenário para este ano é mais 
otimista. “2019 vai depen-
der muito das reformas, mas 
em termos de ambiente e de 
confiança, nossos dados do 
primeiro bimestre mostram 
que foi muito melhor que no 
primeiro bimestre de 2018, 
especialmente no PGBL e 
VGBL. Essa recuperação é 
uma notícia boa”, afirmou. 
Ele acrescentou que para o 
setor de seguros dar um salto 
mais alto o tripé PIB, renda 
e emprego precisam avançar 
mais fortemente.

As estimativas da Cnseg 
apontam ainda para a possibi-
lidade de expansão em 2019 
de 8,7% a 10,1% para o se-
guro habitacional; de 7,4% a 

15,7%o para a garantia esten-
dida e de 5,4% a 9,1% para o 
seguro rural. “Temos que ver 
o comportamento do PGBL e 
VGBL, mas acho que estamos 
hoje mais para a projeção oti-
mista de mais de 8%”, disse o 
presidente da Cnseg, de acor-
do com a Reuters.

Provisões do setor

Em 25 de março, a Cnseg 
divulgou que as provisões 
técnicas de garantia dos ris-
cos assumidos pelo mercado 
segurador brasileiro ultrapas-
saram em janeiro R$ 1 trilhão. 
Desconsiderando o DPVAT e 
saúde, a arrecadação global do 
mercado em 12 meses até ja-
neiro foi de R$ 243,1 bilhões, 
avanço de 1,2% comparando-
se com até dezembro do ano 
passado.

Considerando-se janeiro 
deste ano com o mesmo mês 

de 2018, o crescimento dos 
ramos regulados pela Susep, 
sem Dpvat, foi de 12,3%. 
“Estamos comparando um 
mês de janeiro bom com 
um mês de janeiro de 2018 

que foi muito ruim, com as 
expectativas de um ano elei-
toral, com um clima de inse-
gurança grande por parte de 
todos”, analisou na ocasião o 
presidente da Cnseg.

Coriolano:  ‘No ano passado, com a volatilidade 
de ativos e ações, mais pessoas buscaram títulos 

da dívida pública que remuneraram melhor’

BNDES terá que devolver  
R$ 126 bilhões à União

O governo está lançando 
mão de todas as ferramen-
tas que pode para ampliar 
a sua arrecadação, desde 
vender ativos considerados 
não essenciais e por meio 
de devolução de recursos 
por bancos estatais que te-
nham cometido “pedala-
das”.  Os bancos públicos 
do Brasil terão que devol-
ver recursos para a União 
neste ano, disse o ministro 
da Economia, Paulo Gue-
des, nesta segunda-feira. 
O dinheiro será usado para 
abater o déficit primário.

Segundo Guedes, somen-
te o Banco Nacional de De-
senvolvimento Econômico 
Social (BNDES) irá devol-
ver R$ 126 bilhões à União. 

Já para a Caixa e o Banco do 
Brasil Guedes não deu valo-
res.

No entanto, segundo o mi-
nistro, ambos fizeram “pe-
daladas” nos últimos anos, 
precisam devolver recursos 
e terão que vender subsidiá-
rias para isso.

Guedes disse ainda que 
o governo pretende arreca-
dar ainda R$ 80 bilhões em 
privatizações e vendas de 
ativos. A meta de resulta-
do primário para o governo 
central em 2019 é de déficit 
de R$ 139 bilhões. “Vamos 
fazer dinheiro sair do chão”, 
disse ministro ao participar 
de um evento organizado 
por jornais O Globo e Valor 
Econômico.
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Maioria dos analistas aprovou 
as condições da venda da TAG

No início da noite da última sexta-feira foi concluída 
venda de uma participação de 90% no capital da Transpor-
tadora Associada de Gás (TAG) para o grupo Engie e para 
o Caisse de Dépôt et Placement du Quebec por US$ 8,6 
bilhões, a maior operação do programa de desinvestimen-
to da Petrobras. A matriz francesa Engie deterá 29,25%, 
mesma participação da Engie Brasil , e o fundo canadense 
ficará com 31,5% e 10% serão da Petrobras.  Essa tran-
sação foi elogiada pela maioria dos analistas, que desta-
caram o valor da transação e os efeitos benéficos para a 
alavancagem da empresa. No pregão dessa segunda-feira, 
a cotação das ações da estatal registrou alta de 1,56% e foi 
para R$ 29,23.

De acordo com a equipe de análise da XP Investimen-
tos, o impacto por ação será de R$ 1,68, o que corresponde 
a uma elevação de 5,8% sobre o último fechamento dos 
papéis da estatal. Além disso, o múltiplo dívida líquida so-
bre Ebitda será reduzido em 0,19  para 2,15 vezes. E um 
avanço de 32% da meta de US$ 26,9 bilhões de venda de 
ativos.

A XP tem um preço-alvo de R$ 33 para as ações pre-
ferenciais da Petrobras, o que significa uma valorização 
de 13% sobre o patamar atual dos papéis – e de R$ 32 
para as ordinárias, que já é o preço atual. A recomen-
dação é de compra. No relatório, o Credit Suisse ele-
vou a recomendação das ações da estatal de neutra para 
outperform (desempenho acima da média do mercado), 
destacando que esta é a “última chamada para entrar no 
voo dos papéis da companhia”. Os  analistas do banco 
suíço entendem que essa é uma transação de dívida. “A 
companhia recebe um grande fluxo de caixa agora e de-
pois repaga em parcelas futuras por meio das tarifas de 
transporte estabelecidas em contratos de longo prazo”. 
Neste cenário, o custo do acordo seria de 5,3% ao ano 
para a Petrobras, contra os juros de 5,8% que a empresa 
recebe nos títulos de dívida emitidos para o mercado 
externo. 

Finalmente, petróleo acima dos US$ 70
O aumento dos conflitos na guerra civil da Líbia e o re-

ceio da interrupção na diminuição da oferta com uma que-
da drástica na produção de petróleo no segundo trimestre 
deste ano e o duro discurso de Donald Trump contra o Irã, 
quando anunciou que a Guarda Revolucionária passou a 
ser considerada uma organização terrorista, fizeram que 
os preços do barril do petróleo fossem mantidos acima da 
faixa dos US% 70. 

Em Nova Iorque o produto teve valorização de 1,49% 
e foi para os US$ 64,02. O Brent, na terceira sessão de 
ganhos, subiu apenas 0,81% para os US$ 70,92.

Trump pressiona Powell
Além disso, o ouro está a beneficiar das críticas fei-

tas pelo presidente dos EUA à Fed. O presidente Donald 
Trump está aumentando a pressão em Jerome Powell, pois 
quer que o Federal Reserve não só pare a normalização 
dos juros como os baixe novamente para sustentar o cres-
cimento da economia norte-americana, que está em desa-
celeração.

Shell ingressa no setor óleo xisto na China
A multinacional anglo-ho-

landesa Shell entrou no setor 
de petróleo não convencio-
nal (shale), traduzido como 
óleo de xisto, da China. A 
empresa assinou acordo com 
a estatal Sinopec para estudo 
de um bloco no leste do país. 
A iniciativa é um dos pri-
meiros esforços do país para 
“destravar” a fonte energéti-
ca. O óleo de shale signifi-
ca menos de 1% da produ-
ção petrolífera chinesa após 
anos de desenvolvimento, de 
acordo com Angus Rodger, 
diretor de pesquisa da área 
Ásia-Pacífico da Wood Ma-
ckenzie.

O acordo, divulgado pela 
Reuters, coloca a Shell uma 
das poucas exploradoras in-
ternacionais de petróleo e 

gás a se aventurar no setor 
do petróleo não convencio-
nal da China, e vem após a 
saída da empresa anglo-ho-
landesa da exploração de gás 
de shale na província de Si-
chuan, após gastar ao menos 
US$ 1 bilhão e obter resulta-
dos insatisfatórios.

A China se encontra nos 
estágios iniciais de desen-
volvimento de seus vastos 
recursos de gás de shale, com 
a produção no ano passado 
representando apenas 6% do 
total da geração de gás, após 
mais de uma década de tra-
balho. O óleo de shale está 
em uma fase ainda mais bá-
sica, por conta dos desafios 
geológicos e dos altos custos 
de desenvolvimento, disse-
ram especialistas.

 “O óleo de shale da Chi-
na tem uma permeabilidade 
muito baixa, o que significa 
uma produção muito baixa 
por poço, tornando-se um 
trabalho econômico difícil”, 
afirmou uma autoridade de 
petróleo e gás do Ministério 
de Recursos Naturais do país, 
que pediu para não ser identi-
ficada por não ser autorizada a 
falar com a imprensa.

A Sinopec disse nesta se-
gunda-feira que havia acertado 
com a Shell o estudo do campo 
de Shengli, em Dongying, cida-
de localizada na província leste 
de Shandong, mas não forneceu 
maiores detalhes.

Xisto

O petróleo não con-

vencional, também cha-
mado petróleo de xisto, 
é produzido a partir de 
fragmentos de xisto betu-
minoso e através de piró-
lise, hidrogenação ou dis-
solução térmica. Estes 
processos convertem a 
matéria orgânica no inte-
rior da rocha  em petróleo 
e gás sintéticos.

O petróleo que resul-
ta deste processo pode ser 
imediatamente utilizado 
como combustível ou en-
tão pré-refinado de modo a 
poder ser usado como ma-
téria-prima em refinarias. 
A pré-refinação consiste no 
acréscimo de hidrogénio e
na remoção de impure-
zas como o enxofre ou o ni-
trogénio. 

Engie: compra da TAG é uma aposta no mercado de gás
Na última sexta-feira 

a Petrobras fechou acordo de 
venda da Transportadora As-
sociada de Gás S.A. (TAG), 
sua unidade de gasodutos, 
para a francesa Engie e o
fundo de pensão canaden-
se Caisse de Depot et Place-
ment du Québec (CDPQ) por
cerca US$ 8,6 bilhões (cerca 
de R$ 35,1 bilhões).

As empresas apresentaram 
a melhor oferta por 90% da 
TAG. O negócio representa 
para a Engie uma aposta no 
desenvolvimento do mercado 
de gás do Brasil, que deverá 
passar por abertura semelhan-
te ao ocorrido no ano passado 
no setor elétrico local, disse 
o CEO da Engie no Brasil, 
Mauricio Bahr, em teleconfe-
rência com acionistas sobre o 
negócio.

O gerente de Relações 
com Investidores da Engie 
Brasil Energia, Rafael Bósio, 
acrescentou que a empresa 
pretende ainda inscrever um 
projeto de termelétrica a gás 
no leilão de energia A-6 que 
será realizado pelo governo 
em setembro, no qual serão 
contratadas usinas de gera-
ção para entrada em opera-
ção a partir de 2025. “Gera-
ção térmica a gás natural é 
um dos focos”, afirmou.

Segundo os executivos, 
a aquisição da TAG será fi-
nanciada em 70% por um 
grupo de bancos, sendo parte 
da operação em reais e parte 
em dólares.

“A parte em moeda es-
trangeira está 100% atre-
lada a recebíveis também 
vinculados à mesma moeda. 

Não haverá nenhum tipo de 
exposição (a risco cambial) 
em função disso”, afirmou 
Bahr, ao ser questionado 
por analistas A Engie já tem 
compromisso firme com um 
grupo de bancos brasilei-
ros e internacionais para o 
financiamento do negócio, 
conforme publicado pela 
Reuters no sábado.

A Engie e o fundo de 
pensão canadense Caisse de 
Dépôt et Placement du Qué-
bec (CDPQ) apresentaram 
a melhor oferta por 90% da 
TAG, uma proposta vincu-
lante que representa valor 
de empresa de R$ 35,1 bi-
lhões por 100% do ativo em 
dezembro de 2017 (8,6 bi-
lhões de dólares), conforme 
divulgado pela Petrobras na 
sexta-feira.

Acordo

A conclusão da aquisição 
da Tag está sujeita à apro-
vação pelos órgãos de go-
vernança da Petrobras e de 
defesa da concorrência. A 
Petrobras esclareceu que as 
etapas subsequentes serão 
divulgadas ao mercado de 
acordo com a Sistemática de 
Desinvestimentos da compa-
nhia.

A Petrobras disse que 
continuará a utilizar os ser-
viços de transporte de gás 
natural prestados pela TAG, 
por meio dos contratos de 
longo prazo já vigentes en-
tre as duas companhias, sem 
qualquer impacto em suas 
operações e na entrega de 
gás para distribuidoras e de-
mais clientes.

Tribunal financeiro chinês julgou 2,9 mil casos 
O Tribunal Financeiro de 

Shanghai julgou quase 2.900 
casos desde que foi criado 
em agosto de 2018. Este nú-
mero de casos ultrapassa 40 
bilhões de yuans (cerca de 
US$ 6 bilhões). O Tribunal 
Financeiro de Shanghai é 
o primeiro tribunal do país 
especializado em casos rela-
cionados a finanças.

Xiao Kai, vice-presidente 
do tribunal, divulgou os nú-
meros no domingo em Shan-

ghai em um seminário sobre 
globalização, desenvolvi-
mento pacífico da China e 
importantes litígios transna-
cionais.

Xiao disse que os princi-
pais tipos de casos aceitos 
pelo tribunal foram as dis-
putas envolvendo valores 
mobiliários, contratos de 
empréstimos financeiros, 
negócio de títulos de em-
presas, contratos de locação 
financeira e setor fiduciário 

empresarial, conforme infor-
mou a agência Xinhua. 

“Por um lado, o tribunal 
precisa resolver um grande 
número de casos envolvendo 
disputas financeiras e, por 
outro lado, precisa desempe-
nhar de fato o papel de jul-
gamento financeiro, fazendo 
‘grandes julgamentos’ nos 
casos complexos e típicos, a 
fim de estabilizar as expecta-
tivas do mercado e melhorar 
a ordem e as regras do mer-

cado”, disse Xiao.
William Blair, ex-juiz da 

corte comercial do Tribu-
nal Superior da Inglaterra 
e Gales, disse no seminário 
que o Tribunal Financeiro de 
Shanghai vai dar uma con-
tribuição muito importante 
porque é um tribunal finan-
ceiro especializado. “Isso 
contribui para a estabilidade 
financeira e ajuda o mundo a 
compreender melhor a lei fi-
nanceira chinesa”, afirmou.
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Controladora Consolidado
Nota 2018 2017 2018 2017

Ativo 30.424 50.762 31.939 58.447
Circulante 23.931 14.434 26.944 33.835
Caixa e equivalentes de caixa 3 80 1.771 1.691 3.210
Contas a receber 4 20.031 9.101 21.223 26.591
Estoques - - 2 335
Impostos a recuperar 5 2.809 2.618 2.809 2.690
Despesas antecipadas 10 6 10 6
Outros créditos 1.001 938 1.209 1.003
Não circulante 6.493 36.328 4.995 24.612
Realizável a LP 5.541 26.700 3.936 22.633
Contas a receber 4 626 1.266 626 1.266
Cauções contratuais 9 9 9 89
Impostos diferidos 20 61 116 302 506
Depósitos judiciais 12 118 80 118
Partes relacionadas 6.a 244 8.119 42 -
Investimentos 7 2.437 22.118 - -
Imobilizado 8 1.161 2.366 1.993 4.013
Intangível 9 1.943 2.216 1.943 18.620

Demonstração do resultado em 31/12/18 e 2017 (Em MR$)
Controladora Consolidado

Receita líquida de prestação de Nota 2018 2017 2018 2017
serviços da venda de mercadorias 17 40.087 31.516 52.891 61.878
(-) Custo dos produtos vendidos e 
 serviços prestados 18 (22.726) (15.646) (29.970) (29.825)
(=) Lucro bruto 17.361 15.870 22.921 32.053
(+/-) Receitas/(despesas) 
 operacionais 18 (11.999) (13.824) (15.786) (26.037)
Resultado de equivalência 
 patrimonial 7 1.326 2.717 - -
Outras receitas operacionais - 470 - 470

(10.673) (10.637) (15.786) (25.567)
(=) Lucro antes do resultado
 financeiro 6.688 5.233 7.135 6.486
(+/-) Resultado financeiro líquido 19 (245) (22) (501) (358)
(=) Lucro antes do IRPJ e 
 da CSLL 6.443 5.211 6.634 6.128
(-) IRPJ e CSLL 20 (1.716) (36) (1.907) (953)
(=) Lucro líquido do período 4.727 5.175 4.727 5.175
(/) Quantidade de ações ao 
 final do exercício 235.743 235.743
(=) Lucro líquido por ação 20,05 21,95

Demonstração dos fluxos de caixa em 31/12/018 e 2017(Em MR$)
Controladora Consolidado

2018 2017 2018 2017
Lucro líquido do período 4.727 5.175 4.727 5.175
Itens que não afetam o caixa operacional
Depreciação e amortização 2.354 2.677 2.557 3.233
Resultado de equivalência patrimonial (1.326) (2.717) - -
Ajuste de conversão do período - - 90 (10)
Perda estimada com créditos de 
 liquidação duvidosa 26 - 26 150
Provisão de processos cíveis, tributários 
 e trabalhistas 202 - 202 -
Variações cambiais (200) - (200) -
IR e contribuição social diferidos 55 11 (3) (134)
Incorporação de controlada - 144 - -
Baixa de investimento em controlada - - (7.464) -
Lucro líquido do período ajustado 5.838 5.290 (64) 8.414
Aumento líquido/(diminuição) dos 
 ativos e passivos operacionais
Contas a receber (10.316) 424 5.982 (10.864)
Estoques - - 333 1.127
Outros créditos (63) (135) (206) 201
Impostos a recuperar (191) (1.441) (119) (1.478)
Despesas antecipadas (4) 23 (4) 100
Outros ativos não circulantes 106 (7) 132 174
Fornecedores 4.982 2.116 4.139 2.939
Obrigações trabalhistas e tributárias 2.944 464 14 3.879
Contas a pagar e adiantamento de clientes (78) 7 (1.336) (862)
Subvenção econômica - 258 - 258
IR e contribuição social pagos - - - (17)
Caixa líquido proveniente das 
 atividades operacionais 3.218 6.999 8.871 3.871
Fluxo de caixa das atividades de 
 investimentos
Aquisições de bens do ativo imobilizado 
 e intangível (876) (1.271) (876) (4.004)
Caixa líquido consumido nas atividades 
 de investimentos (876) (1.271) (876) (4.004)
Fluxo de caixa das atividades de 
 financiamentos
Captação de empréstimos 86 - 86 -
Pagamento de empréstimos - (676) (359) (369)
Partes relacionadas 884 (6.784) (4.238) -
Distribuição de lucros e Juros Sobre 
 Capital Próprio (5.003) (1.899) (5.003) (1.899)
Caixa líquido consumido nas 
 atividades de financiamentos (4.033) (9.359) (9.514) (2.268)
Diminuição de caixa e equivalentes 
 de caixa (1.691) (3.631) (1.519) (2.401)
Caixa e equivalentes de caixa 
 no início do período 1.771 5.402 3.210 5.611
Caixa e equivalentes de caixa 
 no final do período 80 1.771 1.691 3.210
Diminuição de caixa e equivalentes de caixa (1.691) (3.631) (1.519) (2.401)

Demonstração do resultado abrangente em 31/12/18 e 2017 (Em MR$)
2018 2017

Lucro líquido do período 4.727 5.175
Outros resultados abrangentes 90 (10)
Total do resultado abrangente do período 4.817 5.165

Demonstração das mutações do patrimônio líquido (Em MR$)

Nota
Capital  
social

Reserva de 
capital

Reserva
legal

Reserva de 
lucros

Lucros  
acumulados

Ajuste de avaliação 
patrimonial Total

Saldos em 01/01/17 20.000 15.268 694 1.795 - (154) 37.603
Lucro líquido do exercício - - - - 5.175 - 5.175
Constituição da reserva legal 15.3 - - 259 - (259) - -
Dividendos a pagar 15.4 - - - (88) (2.572) - (2.660)
Juros sobre capital próprio 15.5 - - - - (2.344) - (2.344)
Ajuste de conversão do periodo 7.b - - - - - (10) (10)
Saldos em 31/12/17 20.000 15.268 953 1.707 - (164) 37.764
Lucro líquido do exercício - - - - 4.727 - 4.727
Aumento de capital 15.2 15.268 (15.268) - - - - -
Redução de capital 15.1 (29.080) - - - - - (29.080)
Constituição de reserva de lucros 15.3 - - 236 4.491 (4.727) - -
Ajuste de conversão do periodo 7.b - - - - - 90 90
Saldos em 31/12/18 6.188 - 1.189 6.198 - (74) 13.501

Balanços patrimoniais em 31/12/18 e 2017 (Em MR$)

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis em 31/12/18 e 2017 (Em MR$)
2. Apresentação das demonstrações contábeis e principais práticas con-
tábeis. 2.1. Apresentação das demonstrações contábeis. As demonstrações
contábeis foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no
Brasil, com base nas disposições contidas na Lei das S.A., nos pronunciamentos 
técnicos, as orientações, nas interpretações emitidas pelo Comitê de Pronun-
ciamentos Contábeis (CPC) e nas normas emitidas pelo Conselho Federal de
Contabilidade (CFC). As presentes demonstrações contábeis foram aprovadas
pela Diretoria da Cia. em 08/03/2019. 2.1.1. Consolidação Controladas. As
demonstrações contábeis consolidadas incluem as participações de 100% na
Cipher Security Limited, sediada em Londres – Reino Unido. Esta, por sua vez,
é controladora da Cipher Security LLC, sediada em Miami - Estados Unidos da
América, também com 100% de participação.
3. Caixa e equivalentes de caixa Controladora Consolidado

2018 2017 2018 2017
Bancos (330) 1.771 1.281 3.210
Aplicações financeiras a) 410  - 410 -

80 1.771 1.691 3.210
a) Estão representadas substancialmente por aplicações compromissadas em 
bancos de primeira linha e com remuneração baseada na variação das taxas
de juros pós-fixadas em Certificado de Depósito Interfinanceiro (CDI) de 102%
com liquidez imediata.
4.Contas a receber Controladora Consolidado

2018 2017 2018 2017
A vencer 20.018 7.654 21.210 15.943
Vencidos até 30 dias 138 - 138 1.220
Até 60 dias 20 84 20 1.708
Até 90 dias 60 718 60 4.801
Até 120 dias 23 - 23 1.122
Até 150 dias 114 - 114 -
Até 180 dias - 1 - 1.103
Até 360 dias 41 1.157 41 1.238
Acima de 360 dias 1.070 753 1.070 872
(-) Duplicatas descontadas (801) - (801) -
(-) PECLD (26) - (26) (150)

20.657 10.367 21.849 27.857
Controladora Consolidado

2018 2017 2018 2017
Circulante 20.031 9.101 21.223 26.591
Não circulante 626 1.266 626 1.266

20.657 10.367 21.849 27.857
5. Impostos a recuperar Controladora Consolidado

2018 2017 2018 2017
PIS 80 19 80 37
COFINS 343 249 343 267
CSLL 455 464 455 482
Créditos tributários - 1.401 - 1.419
IRRF 1.387 - 1.387 -
ICMS 1 - 1 -
INSS 543 485 543 485

2.809 2.618 2.809 2.690
6. Partes relacionadas Controladora
a) Ativo 2018 2017
Cipher Security LLC a) - 2.528
Cipher Limited c) 202 -
BLOCKBIT Tecnologia Ltda. b) 42 5.591

244 8.119
Consolidado

2018 2017
BLOCKBIT Tecnologia Ltda. b) 42 -
b) Passivo Controladora

2018 2017
Cipher Security LLC a) 1.031  250
a) No exercício de 2017 foram registrados diversos empréstimos de mútuo entre
a controladora Cipher S.A. e sua controlada Cipher Security LLC, que resultaram
no valor de R$ 2.528 mil, mediante contratos de mútuo firmados entre as partes
de 22/02/17 e 28/11/17 respectivamente, com o objetivo de auxiliar no capital de
giro da controlada. No exercício de 2018, foram registradas diversas operações
sendo: Empréstimos de mútuo e transferências de despesas entre a controladora 
Cipher S.A. e sua controlada Cipher Security LLC, as quais resultaram no valor
passivo de R$ 1.031 mil; b) Durante o exercício de 2018 foram registrados diversos 
empréstimos de mútuo entre a controladora Cipher S.A. e sua coligada Blockbit
Tecnologia Ltda., os quais resultaram em um montante de R$ 6.697 mil, mediante 
contrato de mútuo firmado entre as partes, individualmente para cada transação,
com o objetivo de auxiliar no capital de giro da controlada. A Cia. concedeu emprés-
timo com a incidência de juros de 1% ao ano em vencimento em parcela única em 
5 anos. Além do montante citado acima, a Cia. registrou o valor de R$ 6.430 mil,
referente aos dividendos auferidos pela Cia. Blockbit Tecnologia Ltda. Além disso, 
em 2018 ocorreu a cisão da Cia. Blockbit Tecnologia Ltda., a qual resultou no saldo 
de R$ 42 mil de operação de mútuos a receber da mesma; c) Durante o exercício 
de 2018, foram registradas diversas operações de mútuo entre as partes relacio-
nadas Cipher S.A e Cipher Limited, as quais resultaram no valor de 202 mil a re-
ceber por parte da Cipher S.A. 7. Investimentos. a) Composição dos saldos de
investimentos. O investimento nas controladas está demonstrado como segue:

Controladora
2018 2017

Cipher Security Limited (‘Cipher UK’) 2.437 1.021
BLOCKBIT Tecnologia Ltda. - 21.097

 2.437 22.118
Patri-

mônio
líquido

Parti-
cipa-
ção%

Resul-
tado do 

exercício

Total dos in-
vestimentos

Investimentos em controladas: 2018 2017
Cipher Security Limited (‘Cipher UK’) 2.437 100,00 1.326 2.437 1.021
BLOCKBIT Tecnologia Ltda. (1) - - - - 21.097
Total das controladas 2.437 1.326 2.437 22.118

(1) Em 02/01/18, foi realizada AGE, na qual foi aprovado sem ressalvas e por una-
nimidade de votos dos acionistas presentes, o Laudo de Avaliação que apurou o
patrimônio líquido da Cia. para fins da cisão, por seu respectivo valor do acervo lí-
quido contábil formado por determinados ativos da Cia. b) Investimento na Cipher 
UK. Em 14/10/09, a Cia. realizou a constituição de uma sociedade de quotas de
responsabilidade Ltda. em Londres, Reino Unido. Esta sociedade é integralmen-
te controlada pela Cia. e tem como atividade prover segurança da informação às
organizações por meio de seus serviços e produtos. O investimento na controlada
está demonstrado como segue:

Controladora
2018 2017

Saldo inicial de investimento 1.021 1.980
(-) Equivalência patrimonial 1.326 (949)

(+/-) Ajuste de avaliação patrimonial 90 (10)
2.437 1.021

De acordo com o Pronunciamento CPC 02 (R2) – Efeitos das mudanças nas taxas de 
câmbio e conversão das demonstrações contábeis, o resultado de equivalência pa-
trimonial na investidora deverá ser desdobrado em duas parcelas: a) uma registrada 
no resultado, representando o efetivo resultado da investida devidamente convertido 
R$ 1.326 em 2018 e R$ (949) em 2017, b) e outra registrada no patrimônio líquido da 
investidora para alocação ao seu resultado no futuro R$ 90 em 2018 e R$ (10) em 
2017, correspondente às variações cambiais tratadas em conta especial no patrimô-
nio líquido das demonstrações convertidas da investida. 
8. Imobilizado %Taxa de Controladora Consolidado

depreciação 2018 2017 2018 2017
Móveis e utensílios 10 236 236 275 1.590
Computadores e periféricos 20 6.049 5.930 6.497 7.282
Máquinas e equipamentos 10 246 205 2.092 282
Instalações 10 38 38 383 70
Benfeitoria em propriedade  
 de terceiros 10 120 120 120 1.467

6.689 6.529 9.367 10.691
(-) Depreciação acumulada (5.528) (4.163) (7.374) (6.678)
(=) Imobilizado líquido 1.161 2.366 1.993 4.013
A movimentação do imobilizado e da depreciação acumulada da controladora 
está apresentada a seguir:

Controladora
Custo 2017 Adições Baixas 2018
Móveis e utensílios 236 - - 236
Computadores e periféricos 5.930 119 - 6.049
Máquinas e equipamentos 205 41 - 246
Instalações 38 - - 38
Benfeitoria em propriedade de terceiros 120 - - 120

6.529 160 - 6.689

Controladora
Depreciação 2017 Adições Baixas 2018
Móveis e utensílios (190) (24) - (214)
Computadores e periféricos (3.823) (1.173) - (4.996)
Máquinas e equipamentos (58) (144) - (202)
Instalações (30) - - (30)
Benfeitoria em propriedade de terceiros (62) (24) - (86)

(4.163) (1.365) - (5.528)
Controladora

Custo 2016 Adições Baixas 2017
Móveis e utensílios 236 - - 236
Computadores e periféricos 5.841 89 - 5.930
Máquinas e equipamentos 61 144 - 205
Instalações 30 8 - 38
Benfeitoria em propriedade de terceiros 119 1 - 120

6.287 242 - 6.529
Controladora

Depreciação 2016 Adições Baixas 2017
Móveis e utensílios (166) (24) - (190)
Computadores e periféricos (2.657) (1.166) - (3.823)
Máquinas e equipamentos (57) (1) - (58)
Instalações (27) (3) - (30)
Benfeitoria em propriedade de terceiros (39) (23) - (62)

(2.946) (1.217) - (4.163)
A movimentação do imobilizado e da depreciação acumulada do consolidado 
está apresentada a seguir:

Consolidado

Custo 2017
Adi-

ções
Bai-
xas

Varia-
ção 2018

Móveis e utensílios 1.591 - (1.321) 5 275
Computadores e periféricos 7.282 105 (1.036) 146 6.497
Máquinas e equipamentos 282 141 - 1.669 2.092
Instalações 70  - - 313 383
Benfeitoria em propriedade de terceiros 1.466 - (1.346) - 120

10.691 246 (3.703) 2.133 9.367
Consolidado

Depreciação 2017
Adi-

ções
Bai-
xas

Varia-
ção 2018

Móveis e utensílios (1.254) - 1.022 - (232)
Computadores e periféricos (4.622) (585) - (228) (5.435)
Máquinas e equipamentos (107) (1.087) - (63) (1.257)
Instalações (48) (315) - (363)
Benfeitoria em propriedade de terceiros (647) - 601 (41) (87)

(6.678) (1.987) 1.623 (332) (7.374)
Consolidado

Custo 2016
Adi-

ções
Bai-
xas

Varia-
ção 2017

Móveis e utensílios 1.362 229 - - 1.591
Computadores e periféricos 6.749 514 - 10 7.273
Veículos 44 - (44) - -
Máquinas e equipamentos 145 118 - 20 283
Instalações 62 8 - - 70
Benfeitoria em propriedade de terceiros 1.469 - - 5 1.474

9.831 869 (44) 35 10.691
Consolidado

Depreciação 2016
Adi-

ções
Bai-
xas

Varia-
ção 2017

Móveis e utensílios (1.199) (55) - - (1.254)
Computadores e periféricos (3.210) (1.396) - (16) (4.622)
Veículos (6) - 6 - -
Máquinas e equipamentos (107) - - - (107)
Instalações (48) - - - (48)
Benfeitoria em propriedade de terceiros (510) (136) 3 (4) (647)

(5.080) (1.587) 9 (20) (6.678)
9. Intangível Taxa de 

depreciação (%)
Controladora Consolidado

2018 2017 2018 2017
Marcas e patentes 5 5 5 29
Software 20 6.436 5.720 6.436 7.817
Proprieda de intelectual 99 99 99 99
Ágio e mais valia - - - 15.261

6.540 5.824 6.540 23.206
(-) Amortização acumulada (4.597) (3.608) (4.597) (4.586)
(=) Intangível líquido 1.943 2.216 1.943 18.620
A movimentação do intangível e da amortização acumulada da controladora.
está apresentada a seguir:

Controladora
Custo 2017 Adições Baixas 2018
Marcas e patentes 5 - - 5
Software 5.720 716 - 6.436
Propriedade intelectual 99 - - 99

5.824 716 - 6.540
Taxa de Amor-

tização (%)
Controladora

Amortização 2017 Adições Baixas 2018
Software 20 (3.608) (989) - (4.597)

20 (3.608) (989) - (4.597)
Controladora

2016 Adições Baixas 2017
Marcas e patentes 5 - - 5
Software 4.691 1.029 - 5.720
Propriedade intelectual 99 - - 99

4.795 1.029 - 5.824
Controladora

 Taxa de 
amortização (%) 2016 Adições Baixas 2017

Software e Mais Valia 20 (2.527) (1.081) (3.608)
(2.527) (1.081) - (3.608)

A movimentação do intangível e da amortização acumulada do consolidado 
está apresentada a seguir: 

Consolidado
2017 Adições Baixas 2018

Marcas e patentes 29 - (24) 5
Software 7.817 - (1.381) 6.436
Propriedade intelectual 99 - - 99
Ágio e mais valia 15.261 - (15.261) -

23.206 - (16.666) 6.540
Consolidado

2017 Adições Baixas 2018
Ágio e Mais Valia (793) - 793 -
Software (3.793) (803) - (4.596)

(4.586) (803) 793 (4.596)
Consolidado

2016 Adições Baixas 2017
Marcas e patentes 29 - - 29
Software 4.684 3.133 - 7.817
Propriedade intelectual 99 - - 99
Ágio e Mais Valia 15.261 - - 15.261

20.073 3.133 - 23.206
Taxa de Amor-

tização (%)
Consolidado

2016 Adições Baixas 2017
Agio e Mais Valia Software 20 (415) (378) - (793)

(2.545) (1.248) - (3.793)
(2.960) (1.626) - (4.586)

10. Fornecedores 2018 2017 2018 2017
A vencer 9.867 3.130 11.606 5.703
Vencidos até 30 dias 35 14 35 23
Até 60 dias 3 580 3 580
Até 90 dias - 343 - 343
Até 120 dias 2 39 2 39
Até 150 dias 38 - 38 38
Até 180 dias - 10 - 10
Até 360 dias - 206 - 206
Acima de 360 dias - 641 - 641

9.945 4.963 11.684 7.545
11. Empréstimos e financiamentos Controladora Consolidado

2018 2017 2018 2017
Itaú a) 86 - 86 358

Passivo circulante 86 - 86 358
a) Com a finalidade de reforçar o fluxo caixa, em 29/12/2017 a Cia. contraiu um
empréstimo caixa reserva aval com o Banco Itaú, com incidência de juros de
3,11% ao mês, quitado em 02/01/2018. No mês 12/2018, a Cia. contraiu em-
préstimo no R$ 86 mil, o qual será quitado no mês 01/2019. 
12. Obrigações trabalhistas e sociais Controladora Consolidado

2018 2017 2018 2017
Salários a pagar 404 366 404 863
Pró-labore 88 103 88 103
Provisão de dissídio 86 - 86 -
Encargos sociais a pagar 99 325 99 435
Provisão de férias, 13° salário e encargos 1.097 991 1.097 991

1.774 1.785 1.774 2.392
13. Obrigações tributárias Controladora Consolidado

2018 2017 2018 2017
Impostos sobre receitas a faturar 2.735 519 2.735 1.141
ISS a recolher 87 112 87 169
PIS a recolher - - - 3 5
COFINS a recolher - - - 163
IRPJ e CSLL a pagar 850 28 850 1.059
IRRF - 1 - 40
Programa de parcelamento incentivado 86 - 86 -
Outros 127 270 127 646

3.885 930 3.885 3.253
Controladora Consolidado

2018 2017 2018 2017
Circulante 3.799 930 3.799 3.253
Não circulante 86 - 86 -

3.885 930 3.885 3.253
14. Contas a pagar Controladora Consolidado

2018 2017 2018 2017
Obrigações c/aquisição de investimentos - 60 - 60
Outras contas a pagar - 6 - 6
Receitas diferidas a) - - 807 630

- 66 807 696
a) Durante os exercícios de 2018 e 2017, a Cia. faturou alguns serviços como: 
Consultoria e Suporte, os quais tiveram a nota fiscal emitida sem a devida pres-
tação dos serviços, resultando em diferimento de R$ 807 mil em 2018 e R$
630 mil em 2017. 15. Patrimônio líquido. 15.1. Capital social. No decorrer
do exercício de 2018 ocorreram os eventos relacionados abaixo que ocasio-
naram uma redução do capital social da Cia. no montante de R$ 29.080 mil:
a) Em 02/01/2018, foi realizada AGE, na qual foi aprovado sem ressalvas e
por unanimidade de votos dos acionistas presentes, o Laudo de Avaliação que 
apurou o patrimônio líquido da Cia. para fins da cisão, por seu respectivo valor
do acervo líquido contábil formado em R$ 14.668 mil por determinados ativos da 
Cia. Foram aprovados, sem ressalvas e por unanimidade, o Protocolo e a Justi-
ficação da constituição da Cia. BLOCKBIT S.A., criada através do Carve-out da
Cipher S.A., dada circunstância em que o acervo líquido cindido será composto 
por participação na BLOCKBIT Tecnologia Ltda. b) Com base em laudo de
avaliação elaborado em 01/11/2018, foi feita a cisão parcial da Cia. O acervo
líquido cindido foi avaliado em R$ 14.412 mil, sendo este valor integralmente
transferido para a BLOCKBIT Tecnologia Ltda. O valor do capital social estava 
distribuído da seguinte forma em 31/12/2018:
Acionista Quantidade % Valor (R$)
Eduardo Scampini Bouças 150.064 63,66 3.939
BNDESPAR Participações S/A 54.869 23,28 1.441
Ória Capital 30.210 12,82 793
Pedro Barbosa do Rego Monteiro 600 0,24 15
Total 235.743 100,00 6.188
15.2. Reserva de capital. Em 08/12/2010, a Administração e os acionistas da 
Cia. realizaram uma AGE e deliberam a aprovação do acordo de obtenção de 
colaboração financeira perante o Banco Nacional do Desenvolvimento Social 
(BNDES), a ser formalizada da seguinte forma: O BNDES realizou aporte de 
capital na Cia. no montante de R$ 10.000, sendo destinados da seguinte forma: 
• Pagamento de R$ 1.800 mil mediante a emissão de 36.686 ações preferen-
ciais resgatáveis e nominativas ao preço de R$ 272,59 e de acordo com as dis-
posições do CPC 39 - Instrumentos financeiros: Apresentação; • Pagamento de 
R$ 8.200 mil mediante o registro em conta de reserva de capital da Cia. No exer-
cício de 2014 foi utilizado o montante de R$ 1.000 mil da conta de reserva para 
pagamento aos acionistas que se retiraram da Cia., conforme acordado entre 
as partes. Em 16/07/2015 os acionistas realizaram um aumento na conta de re-
serva de capital da seguinte forma: • BNDESPAR: R$ 1.878 mil, a título de ágio 
na integralização das novas ações; • Ória Capital - Fundo de Investimento em 
Participações: R$ 6.190 mil, a título de ágio na integralização das novas ações. 
Considerando que o capital social da Cia. encontra-se totalmente integralizado, 
aprovar o aumento do capital social da Cia. dos atuais R$ 5.331.866,25 (cinco 
milhões, trezentos e trinta e um mil, oitocentos e sessenta e seis reis e vinte e 
cinco centavos) para R$ 20.599.506,99 (vinte milhões e quinhentos e noventa 
e nove mil e quinhentos e seis reais e noventa e nove centavos), um aumento, 
portanto, no valor de R$ 15.267.640,74 (quinze milhões e duzentos e sessenta 
e sete mil e seiscentos e quarenta reais e setenta e quatro centavos), mediante 
a capitalização da Reserva de Capital, nos termos do Art. 200, inciso IV, da Lei 
das S.A., sem emissão de novas ações e mantendo-se inalterada a proporção 
da participação de cada acionista no capital social da Cia., em conformidade 
com o balanço patrimonial da Cia. levantado em 01/11/2018. 15.3. Reserva 
legal. Constituída à alíquota de 5% sobre o lucro líquido do exercício, até atin-
gir o montante de 20% do capital social, de acordo com a lei das sociedades 
anônimas. 15.4. Dividendos a pagar. A distribuição de lucros obedecerá às 
destinações de seu estatuto social, o qual contém as seguintes destinações: 
• Do resultado do exercício, serão deduzidos, antes de qualquer participação,
os prejuízos acumulados e a provisão para o IR; • Do lucro líquido do exercício, 
5% serão aplicados na constituição da reserva legal, no limite de 20% do capital 
social, de que trata o Art. 193 da Lei 6.404/76; • De acordo com o estatuto social, 
25% do lucro líquido do exercício social é destinado para pagamento de divi-
dendos. No entanto, devido à negociação com a empresa Prosegur descrita na 
Nota 22, a Cia. optou por não efetuar a destinação de dividendos referentes ao 

Controladora Consolidado
Nota 2018 2017 2018 2017

Passivo e patrimônio líquido 30.424 50.762 31.939 58.447
Circulante 15.604 12.748 18.150 20.683
Fornecedores 10 9.945 4.963 11.684 7.545
Empréstimos e financiamentos 11 86 - 86 358
Obrigações trabalhistas 12 1.774 1.785 1.774 2.392
Obrigações tributárias 13 3.799 930 3.799 3.253
Contas a pagar 14 - 66 807 696
Dividendos a pagar 15.4 e 15.5 - 5.003 - 5.003
Adiantamento de clientes - 1 - 1.436
Não circulante 1.319 250 288 -
Partes relacionadas 6.b 1.031 250 - -
Obrigações tributárias 13 86 - 86 -
Processos cíveis, tributários  
e trabalhistas 16 202 - 202 -
Patrimônio líquido 13.501 37.764 13.501 37.764
Capital social 15.1 6.188 20.000 6.188 20.000
Reserva de capital 15.2 - 15.268 - 15.268
Reserva legal 15.3 1.189 953 1.189 953
Ajuste de avaliação patrimonial 7 (74) (164) (74) (164)
Reserva de lucros 6.198 1.707 6.198 1.707
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Política monetária segue dependendo da atividade econômica 
 BC estima alta 
de 2% no PIB e 
mercado 1,97%

A expectativa do mercado 
financeiro é de que os juros 
permaneçam em 6,5% até o 
fim de 2019. Para o fim de 
2020, a projeção é de 7,50% 
ao ano. Para o fim de 2020 
e 2021, a expectativa per-
manece em 8% ao ano. Os 
dados compõem o boletim 
Focus, do Banco Central, 
publicação semanal elabora-
da com base em estimativas 
de instituições financeiras 
sobre os principais indicado-
res econômicos.

“Os próximos passos da 
política monetária continu-
arão dependendo da evolu-
ção da atividade econômica, 
do balanço de riscos e das 
projeções e expectativas de 
inflação”, destacou o pre-
sidente do Banco Central, 
Roberto Campos Neto, que 
participou nesta segunda-
feira em Porto Alegre (RS) 
do Fórum da Liberdade. O 
seu discurso foi divulgado 
pela assessoria de imprensa 
da instituição.

Para ele, o processo de 
flexibilização monetária tem 
levado à queda das taxas de 
juros reais (juros nominais 
menos inflação) e tende a 
estimular a economia. Essas 
taxas reais, estimadas usan-
do várias medidas, se encon-
tram atualmente próximas de 

2,5% ao ano”, disse Campos 
Neto.

Para este ano, o BC estima 
uma alta de 2% no Produto 
Interno Bruto (PIB), apesar 
de o mercado financeiro ter 
previsto, na semana passa-
da, uma expansão um pouco 
menor: de 1,97%. O PIB é a 
soma de todos os bens e ser-
viços feitos no país, indepen-
dentemente da nacionalidade 
de quem os produz, e serve 
para medir o comportamento 
da economia brasileira.

“Diversos choques que 
atingiram a economia ao 
longo de 2018 produziram 
efeitos que persistem mesmo 
após cessados seus impac-
tos diretos.  Os indicadores 
recentes apontam ritmo de 
crescimento aquém do es-
perado. Não obstante, a eco-
nomia brasileira segue em 
processo de recuperação gra-
dual”, citou Campos Neto. 

No ano passado, o PIB
cresceu 1,1%, segundo da-
dos do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística 
(IBGE). O desempenho da 
economia brasileira no ano 
foi decepcionante diante das 
expectativas iniciais. Entre 
os fatores que influenciaram 
esse resultado, está a greve 
dos caminhoneiros.

Inflação

Mesmo com o ritmo de 
crescimento da economia 
“abaixo do esperado”, o que 
atua no sentido de conter a 
inflação, o presidente do BC 
citou, em seu discurso, que 

há outros fatores que podem 
pressionar os preços em sen-
tido contrário, para cima. 
Por isso, também manteve 
em 3,9%, e em 3,8%, as es-
timativas de inflação para 
2019 e para 2020 no cená-
rio de mercado (com juros 
e câmbio estimados pelas 
instituições financeiras para 
esse período).

“Por um lado, o nível de 
ociosidade elevado pode 
produzir trajetória prospec-
tiva abaixo do esperado. 
Por outro lado, uma frustra-
ção das expectativas sobre a 
continuidade das reformas e 
ajustes necessários na eco-
nomia brasileira pode afetar 
prêmios de risco e elevar a 
trajetória da inflação no ho-
rizonte relevante para a polí-
tica monetária (definição dos 
juros)”, declarou.

Para Campos Neto, a apro-
vação e a implementação das 
reformas, notadamente as de 
natureza fiscal, e de ajustes 
na economia brasileira é es-
sencial para a manutenção 
da inflação baixa em médio 
e longo prazos, para a queda 
da taxa de juros estrutural e 
para a recuperação sustentá-
vel da economia.

Em relação ao futuro, o 
presidente do BC disse que 
é crucial manter a inflação 
baixa e controlada, dando se-
guimento à atuação da con-
dução da política monetária, 
e continuar aprimorando os 
mecanismos de comunica-
ção. Ele também ressaltou a 
importância de manter o sis-
tema financeiro sólido e efi-

Roberto Campos Neto: ‘A economia brasileira segue em processo de recuperação gradual’ 

ciente, com um mercado de 
capitais maior, mais demo-
crático, com a participação 
de mais pessoas e empresas; 

Campos Neto voltou a 
destacar a importância de 
um BC com autonomia re-
gistrada na lei, ajudando a 
reduzir o risco Brasil e a au-
mentar o crescimento de lon-
go prazo. “Reduzir o custo 
de intermediação financei-
ra, aumentando a eficiência 
desse serviço e melhorando 
as condições de concorrên-
cia”, exemplificou.

Segundo Campos Neto, o 
“balanço de riscos para a in-
flação mostra-se simétrico”. 
“A conjuntura econômica 
com expectativas de inflação 
ancoradas, medidas de in-

flação subjacente em níveis 
apropriados ou confortáveis, 
projeções que indicam infla-
ção em direção às metas para 
2019 e 2020”, afirmou.

Recentemente, por meio 
da ata da última reunião do 
Comitê de Política Monetá-
ria (Copom), o BC informou 
que julga importante “ob-
servar o comportamento da 
economia brasileira ao lon-
go do tempo” e acrescentou 
que “esta avaliação demanda 
tempo e não deverá ser con-
cluída a curto prazo”. Com 
isso, indicou juros estáveis 
nos próximos meses.

Taxa de juros

As projeções do BC 

para o PIB e para a infla-
ção ajudam a instituição 
na definição da taxa bási-
ca de juros, atualmente na 
mínima histórica de 6,5% 
ao ano. A definição da 
taxa de juros pelo BC tem 
como norte o cumprimen-
to das metas de inflação, 
fixadas todos os anos pelo 
Conselho Monetário Na-
cional (CMN).

A principal missão do 
Banco Central é controlar 
a inflação, tendo por base o 
sistema de metas. Para este 
ano, a meta central de in-
flação é de 4,25%, podendo 
oscilar entre 2,75% a 5,75%, 
e, para 2020, é de 4% – com 
intervalo de tolerância de 
2,5% e 5,5%.

Pessimista, mercado reduz pela 6ª vez crescimento do PIB
A estimativa para a 

expansão do Produto In-
terno Bruto (PIB) caiu de 
1,98% para 1,97% este 
ano. Essa foi a sexta re-
dução consecutiva feita 
pelas instituições finan-
ceiras, que também para 
2020, o cálculo para o 
crescimento da economia 
recuou de 2,75% para 
2,70%, na terceira redu-
ção consecutiva. As proje-
ções de crescimento do PIB 
para 2021 e 2022 permane-
cem em 2,50%.

Os números constam do 
boletim Focus, publicação 
semanal elaborada com 

base em estimativas de ins-
tituições financeiras sobre 
os principais indicadores 
econômicos. O boletim é 
divulgado às segundas-
feiras, pelo Banco Central 
(BC), em Brasília.

Inflação

A estimativa da inflação, 
calculada pelo Índice Nacio-
nal de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA), foi ajustada 
de 3,89% para 3,90% este 
ano.

Para 2020, a previsão 
para o IPCA segue em 4%. 
Para 2021 e 2022, tam-

bém não houve alteração: 
3,75%.

A meta de inflação des-
te ano, definida pelo Con-
selho Monetário Nacional 
(CMN), é 4,25%, com in-
tervalo de tolerância entre 
2,75% e 5,75%. A estimati-
va para 2020 está no centro 
da meta: 4%.

Essa meta tem interva-
lo de 1,5 ponto percentual 
para cima ou para baixo. 
Para 2021, o centro da meta 
é 3,75%, também com in-
tervalo de tolerância de 1,5 
ponto percentual. O CMN 
ainda não definiu a meta de 
inflação para 2022.

Para controlar a infla-
ção, o BC usa como prin-
cipal instrumento a taxa 
básica de juros, a Selic. 
Para o mercado financei-
ro, a Selic deve permane-
cer no seu mínimo histó-
rico de 6,5% ao ano, até 
o fim de 2019. Para o fim 
de 2020, a projeção segue 
em 7,50% ao ano. Para o 
fim de 2020 e 2021, a ex-
pectativa permanece em 
8% ao ano. A previsão do 
mercado financeiro para a 
cotação do dólar permane-
ce em R$ 3,70 no fim do 
ano e em R$ 3,75 no fim 
de 2020.

Acionistas questionam bônus do 
presidente executivo do banco

A expectativa é que os acio-
nistas do Credit Suisse votem 
contra o relatório de compen-
sação do banco na próxima 
reunião geral anual, agendada 
para 26 de abril, informou a 
consultoria Glass Lewis, citan-
do um “aumento injustificado 
no bônus” para o presidente-
executivo Tidjane Thiam. 

“Nós tomamos nota das re-
comendações apresentadas”, 
disse o banco em resposta ao 
relatório da Glass Lewis. “O 
Credit Suisse respeita a demo-
cracia dos acionistas”.

O executivo, que está à 
frente do segundo maior ban-
co suíço desde 2015, recebeu 
12,65 milhões de francos suí-
ços (12,66 milhões de dólares) 
em remuneração total em 2018, 
com prêmios de incentivo de 
curto prazo (STI) de 4,94 mi-
lhões de francos. Maior que os 
9,7 milhões de francos de com-
pensação total e 3,98 milhões 

de francos em STI em 2017, 
informou a Reuters.

Além de banqueiro, Tid-
jane Thiam é um filantropo 
francês-costa-marfinense. 
Antes de assumir o cargo no 
Credit Suiss, Thiam foi diretor 
financeiro do grupo bancário 
britânico Prudential de 2007 
a 2009, antes de servir como 
seu chefe executivo até 2013.

A recomendação da Glass 
Lewis no voto não-vincula-
tivo vem enquanto o conse-
lheiro de investimento ético 
suíço, Ethos, também pediu 
aos acionistas que rejeitem o 
relatório de pagamento.

O Credit Suisse retornou a 
um lucro anual em 2018, o 
primeiro desde 2014, e disse 
que o aumento do salário re-
fletia um trabalho bem feito 
após a reestruturação, uma 
mudança estratégica em di-
reção a uma administração 
de patrimônio mais estável.

Assine o Monitor Mercantil

exercício 2018; • Constituição de outras reservas ou fundos previstos em lei ou 
no estatuto. 15.5. Juros sobre capital próprio. A Cia. procede à contabilização 
dos Juros Sobre o Capital Próprio (JSCP) calculados de acordo com a legisla-
ção tributária vigente, tomando-se como base os saldos e as movimentações 
do patrimônio líquido e aplicando-se a Taxa de Juros de LP (TJLP). Os valores 
foram registrados como despesa financeira para fins fiscais e revertidos do re-
sultado do exercício e lançados no patrimônio líquido para melhor apresenta-
ção das demonstrações contábeis. 16. Provisões para demandas judiciais. A
Cia. está envolvida em ações de natureza trabalhista que, atribuídas pela Admi-
nistração e seus assessores, envolvem probabilidades de perdas classificadas 
como possíveis e prováveis. Cumpre salientar que foram efetuadas as devidas 
provisões para os processos que, no julgamento da administração, possuem 
probabilidade de perda provável.
Descrição 2018 2017
Trabalhistas (Possíveis) 705 624
Trabalhistas (Prováveis) 202 -
17. Receita Controladora Consolidado

2018 2017 2018 2017
Suporte 13.932 16.266 18.563 26.295
Consultoria 8.103 5.960 11.229 6.510
Licença 15.718 8.787 20.766 17.220
Hardware 2.334 503 2.333 11.853

40.087 31.516 52.891 61.878
18. Custos e despesas por natureza
Custo Controladora Consolidado

2018 2017 2018 2017
Custo do produto vendido (compras) (12.932) (10.722) (17.838) (19.775)
Mão de obra direta (7.478) (4.458) (9.816) (6.718)
Custos gerais (2.316) (466) (2.316) (3.332)

(22.726) (15.646) (29.970) (29.825)
Despesas administrativas Controladora Consolidado

2018 2017 2018 2017
Mão de obra direta (5.168) (8.705) (6.911) (17.411)
Despesas gerais e administrativas (4.477) (2.445) (6.319) (5.671)
Depreciação (2.354) (2.674) (2.556) (2.955)

(11.999) (13.824) (15.786) (26.037)
19. Resultado financeiro líquido Controladora Consolidado

2018 2017 2018 2017
Receita de juros s/ aplicação 12 232 12 233
Receita de variação cambial 900 128 900 128
Outras receitas financeiras 94 13 94 31
Despesa de juros s/ empréstimos (213) (151) (213) (150)
Despesa com atualização
monetária (152) - (152) -
Outras despesas financeiras (886) (244) (1.142) (600)

(245) (22) (501) (358)

20. Provisão para IR e Contribuição Social. A tributação do IR e da Contri-
buição Social da Cia. é realizada com base no lucro real. A conciliação entre a
despesa tributária e o resultado da multiplicação do lucro contábil pela alíquota 
fiscal nos exercícios findos em 31/12/18 e 2017 está descrita a seguir:

Consolidado
Resultado antes dos impostos (liquido do JCP) 2018 2017
Diferenças permanentes: 6.634 6.128
(-) Equivalência patrimonial (1.326) (2.717)
Base de cálculo dos impostos sobre o lucro 5.308 3.411
Total dos impostos sobre o lucro (1.907) (953)
Os valores de IR e de contribuição social diferidos, registrados nas demonstra-
ções contábeis consolidadas são provenientes de provisões temporariamente 
não dedutíveis e prejuízos fiscais da controladora e são compostos como segue:

Consolidado
Saldo inicial 2018 2017
Provisões dedutíveis somente quando realizadas - -
Prejuízo fiscal e base negativa de contribuição social 302 506
Ativo não circulante 302 506
As entidades do Grupo possuem regimes tributários distintos, por questões es-
tatutárias, geográficas (leis locais) e também por influência do planejamento 
tributário realizado para otimizar os resultados do Grupo. Por conta disso não 
é possível efetuar a conciliação entre despesa tributária e o resultado da mul-
tiplicação do lucro contábil pela alíquota fiscal nos exercícios, uma vez que as 
bases de tributação e alíquotas respeitam regimes distintos. A Cipher S.A. é 
regida pelo Lucro Real, pela alíquota geral de 34% sobre o LAIR. A Cipher Se-
curity Limited (Londres) e a Cipher Security LLC (Miami) respeitam a legislação 
tributária local. 21. Instrumentos financeiros. A Cia. não efetua aplicações de 
caráter especulativo em derivativos ou quaisquer outros ativos de risco. 21.1.
Caixas e equivalentes de caixas. As taxas de juros que remuneram os equiva-
lentes de caixa da Cia., no encerramento do exercício, se aproximam das taxas 
de mercado para operações de natureza, prazo e risco semelhantes, de forma 
que, os saldos contábeis dos equivalentes de caixa são similares aos de merca-
do. 21.2. Contas a receber, outros ativos e passivos circulantes. Os valores 
contabilizados aproximam-se dos valores de mercado na data de encerramen-
to do período, considerando-se a sua natureza e seus prazos de vencimento. 
22. Eventos subsequentes. A empresa Prosegur Global Cyber Security SLU, 
referência mundial no setor de segurança, formalizou em dezembro do ano de 
2018, acordo definitivo para adquirir participação majoritária na Cipher S.A., 
abrangendo as três Cias. integrantes das demonstrações contábeis consolida-
das, a controladora Cipher S.A. (Brasil) e suas controladas Cipher Ltd (Reino 
Unido) e Cipher LLC (Estados Unidos da América). Com a referida operação, a 
nova estrutura societária da Cia. a partir de 01/01/19 será:
Acionista Quantidade % Valor (R$)
Prosegur Global Cyber Security SLU 165.020 70,00 4.332
Eduardo Scampini Bouças 70.723 30,00 1.856
Total 235.743 100,00 6.188

23. Cobertura de seguros (não auditado). A política da Cia. é a de manter
cobertura de seguros dos seus bens sujeitos a risco e por montantes consi-
derados suficientes para cobrir sinistros, considerando a natureza de sua
atividade e orientação dos seus consultores de seguros. As premissas de
riscos adotadas, dada a sua natureza, não foram revisadas pelos auditores
independentes. 24. Demonstração do resultado do exercício (Exclusão
da Blockbit). Para fins de comparabilidade dos saldos, a Cia. elaborou a
apresentação da demonstração de resultado dos exercícios de 2018 e 2017
excluindo o resultado da investida BLOCKBIT Tecnologia Ltda. de 2017, ten-
do em vista que esta operação foi descontinuada em 2018 da operação da
Cipher S.A., conforme demonstrativo a seguir: Demonstração do resultado
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (Em milhares de Reais)

Nota Controladora Consolidado
Receita líquida de prestação de 2018 2017 2018 2017
serviços e da venda de mercadorias 40.087 31.516 52.891 43.491
(-) Custo dos produtos vendidos 
 e serviços prestados (22.726) (15.646) (29.970) (22.444)
(-) Lucro bruto 17.361 15.870 22.921 21.047
(+/-) Receitas/(despesas) operacionais
Gerais e administrativas (8.895) (11.528) (12.480) (17.579)
(+/-) Amortização e Depreciação (2.354) (2.297) (2.556) (2.431)
Resultado de equivalência patrimonial 1.326 (950) - -

 (9.923) (14.775) (15.036)  20.010)
(-) Lucro antes do resultado
 financeiro 7.438 1.095 7.885 1.037
(-) EBTDA 24.1  9.792 3.392 10.441  3.468
(+/-) Outras receitas/despesas 
operacionais (’) 24.2 (750) 470 (750) 470
(+/-) Resultado financeiro líquido (245) (22) (501) (22)
(-) Lucro antes do IRPJ e da CSLL 6.443 1.543 6.634 1.485
(-) IR e Contribuição Social (1.716) (36) (1.907) 22
(-) Lucro líquido do período 4.727 1.507 4.727 1.507
(/) Quantidade de ações ao final 
 do exercício 235.743 235.743 - -
(-) Lucro líquido por ação 20,05 6.39 - -
24.1. EBTDA. Resultado do exercício, no qual foram excluídas as despesas não re-
correntes e as depreciações e amortizações durante os exercícios de 2018 e 2017.
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O relatório dos auditores independentes está a 
disposição dos acionistas na sede da Cia.




