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Resistência no Congresso  
faz Guedes mudar discurso
Ministro da Economia 
fala em continuar 
deflagrando reformas

O Brasil não pode ficar parado 
esperando a aprovação da reforma 
da Previdência, disse o ministro da 
Economia, Paulo Guedes, após reu-
nião com o ministro da Casa Civil, 
Onyx Lorenzoni, e com o presiden-
te do Senado, Davi Alcolumbre, na 
residência oficial do Senado, em 
Brasília.

“Não podemos ficar parados 
esperando isso [reforma da Pre-
vidência]. Isso vai ser votado em 
dois, três, quatro meses. E temos 
que continuar deflagrando as refor-
mas”, disse Guedes.

A mudança no discurso ocorreu 
após ficarem claras as resistências 
dos deputados. Mesmo na Co-
missão de Constituição e Justiça 
(CCJ), teoricamente mais favorável 
aos apelos do governo, há um mo-
vimento por rejeitar vários pontos 
da proposta da equipe econômica, 

inclusive o sistema de capitaliza-
ção, menina dos olhos de Guedes.

O ministro da Economia defen-
deu o aperfeiçoamento do pacto 
federativo, para os recursos públi-
cos serem mais bem distribuídos, 
chegando “aonde o povo está”, 
nos estados e municípios. “Isso vai 
devolver o protagonismo à classe 
política. O povo não vive em Brasí-
lia”, ressaltou.

A regulamentação do pacto fe-
derativo, que expressa as compe-
tências e obrigações de cada ente 
da federação, é uma demanda dos 
governadores. Na prática, represen-
ta uma nova repartição de recursos 
públicos para os estados.

Guedes disse que o governo 
está elaborando o plano de equi-
líbrio financeiro para os estados e 
municípios. Nesse plano, segundo 
o ministro, o governo estuda ante-
cipar até R$ 6 bilhões do dinheiro 
que será arrecadado com o leilão 
da cessão onerosa do petróleo, pre-
visto para o fim do ano. No total, 
o plano de equilíbrio deve chegar a 
R$ 10 bilhões, uma gota no oceano 
de dívidas dos estados.

Valter Campanato /ABr

Macri adota congelamento de  
preços para segurar inflação

Já visando as eleições presiden-
ciais em outubro, o presidente da 
Argentina, Mauricio Macri, anun-
ciou nesta quarta-feira um amplo 
pacote de congelamento de preços, 
entre outras poucas medidas econô-
micas e sociais com a justificativa 
de combater a inflação e reativar a 
economia. O congelamento de pre-
ços atinge desde produtos básicos e 
de telefonia, além do compromisso 
em não aumentar tarifas de eletrici-
dade, gás e transporte público até o 
fim deste ano.

No ano passado, a Argentina re-
gistrou inflação de 47,6%, a mais 
alta nos últimos 27 anos. Para 2019, 
o governo tem a meta de fechar o 
ano com 23% de inflação.

O governo argentino chegou a 
um acordo com 16 empresas para 
que 60 produtos da cesta básica 
mantenham os preços por, pelo me-
nos, seis meses. Entre os produtos 
estão óleo, arroz, farinha, macar-
rão, leite, iogurte, erva mate, chá, 

açúcar, polenta, biscoitos, geleias, 
conservas e bebidas. O congela-
mento nos preços passa a valer a 
partir da próxima segunda-feira. Os 
preços destes produtos serão fisca-
lizados pela Secretaria de Comér-
cio Interior e estão com uma média 
de 25% de desconto.

Os frigoríficos argentinos se 
comprometeram a vender 120 mil 
quilos de carne por semana ao pre-
ço fixo de 149 pesos argentinos o 
quilo (cerca de R$ 14) na feira do 
Mercado Central. Para se ter uma 
referência, atualmente o Mercado 
Central vende cerca de 70 mil qui-
los de carne por mês, ou seja, cer-
ca de 17,5 mil quilos por semana. 
O acordo começará a valer em um 
prazo de 10 a 15 dias.

O governo argentino se compro-
meteu, ainda, a não subir tarifas dos 
serviços públicos. Em relação ao 
gás, por exemplo, o governo anun-
ciou que dará 22% de desconto nas 
contas durante os meses de inverno. 

Diesel sobe R$ 0,10 e 
caminhoneiros podem 
parar em 21 de maio

Um dia depois de o presiden-
te Jair Bolsonaro ser enquadrado 
pelo ministro Paulo Guedes por ter 
suspendido o anúncio anterior de 
reajuste, o presidente da Petrobras, 
Roberto Castello Branco, anunciou 
aumento de R$ 0,10 por litro de 
diesel nas refinarias, o que repre-
senta uma alta entre 4,5% e 5,1% 
no valor do combustível nas bom-
bas. Segundo ele, a política de pre-
ços da estatal acompanhará a va-
riação do combustível no mercado 
internacional, mas a periodicidade 
dos reajustes não será imediata. O 
valor do diesel subirá dos atuais R$ 
2,14 para R$ 2,24, em média, nos 
25 pontos de distribuição no país.

Castello Branco afirmou que 
nem o presidente Jair Bolsonaro 
sabia com antecedência do rea-
juste. Ele reiterou não ter havido 
qualquer ingerência do Executivo 
no adiamento do reajuste do diesel, 
que chegou a ser anunciado na se-
mana passada, mas depois a com-
panhia adiou o aumento.

“O presidente Bolsonaro não 

pediu nada. Apenas me alertou so-
bre os riscos que representava uma 
greve dos caminhoneiros. Fiz uma 
reunião com os diretores para sus-
pender o reajuste de preços para 
uma reavaliação. Todos nós sofre-
mos com a greve dos caminhonei-
ros. Fui favorável a sustar o reajus-
te dos preços”, contou o presidente 
da estatal.

Castello Branco disse que o rea-
juste em R$ 0,10 nas refinarias não 
significa que o valor será automa-
ticamente acrescido nas bombas, 
pois o preço do diesel vendido pela 
Petrobras representa apenas 54% 
do valor final do produto, ao qual 
é acrescido margens de lucro das 
distribuidoras, das revendas, dos 
impostos e da mão-de-obra.

Em entrevista a um jornal es-
pecializado em economia, oca-
minhoneiro Wanderlei Alves, o 
Dedéco, de Curitiba (PR), um dos 
integrantes da rede de lideranças da 
categoria, admitiu que a categoria 
está organizando nova paralisação 
nacional para 21 de maio.

Capitalização da Previdência dará  
R$ 388 bi por ano aos bancos

A Associação Nacional dos 
Fiscais da Receita Federal (Una-
fisco) fez um estudo para calcular 
o lucro que o modelo de capitali-
zação proposto para a Previdência 
iria gerar para os bancos e quanto 
o trabalhador receberia de apo-
sentadoria.

Segundo o estudo, os bancos 
deverão lucrar R$ 388 bilhões por 

ano. Na capitalização, uma espé-
cie de poupança que o trabalhador 
terá que fazer para se aposentar, 
os bancos cobram uma taxa de ad-
ministração anual sobre o valor do 
patrimônio acumulado até então. 
E também é cobrada uma taxa de 
carregamento mensal sobre os de-
pósitos feitos na conta individual 
de capitalização.

Fachin pede 
explicações a 
Moraes sobre  
ação de ‘fake news’

O ministro do Supremo Tribunal 
Federal (STF) Edson Fachin pediu 
nesta quarta-feira que o ministro 
Alexandre de Moraes se manifes-
te, no prazo de cinco dias, sobre o 
inquérito aberto pela própria Cor-
te para apurar notícias falsas (fake
news) e ofensas contra ministros do 
tribunal.

O pedido de informações foi fei-
to em duas ações que tem Fachin 
como relator e questionam as me-
didas que foram determinadas por 
Moraes, como a retirada do ar de 
uma reportagem da revista Cruzoé
sobre o presidente da Corte, Dias 
Toffoli, e buscas e apreensões reali-
zadas contra pessoas que criticaram 
o Supremo nas redes sociais. As 
duas ações foram protocoladas pela 
revista e pela Rede Sustentabilida-
de. Após receber a manifestação, 
Fachin deve decidir a questão. 

O caso envolvendo críticas sobre 
a Corte nas redes sociais começou 
no mês passado. Ao anunciar a 
abertura do inquérito, no dia 14 de 
março, Toffoli referiu-se à veicula-
ção de “notícias falsas (fake news)”
que atingem a honorabilidade e a 
segurança do STF, de seus mem-
bros e parentes. Segundo ele, a de-
cisão pela abertura está amparada 
no regimento interno da Corte.

Na segunda-feira, Alexandre de 
Moraes, que foi nomeado por To-
ffoli como relator do inquérito, de-
terminou a retirada da matéria jor-
nalística relacionada ao presidente 
da Corte, Dias Toffoli. 

Na terça, Moraes autorizou a 
Polícia Federal a realizar buscas e 
apreensões contra quatro pessoas, 
entre elas, o candidato ao governo 
do Distrito Federal nas últimas elei-
ções, o general de Exército Paulo 
Chagas (PRP).

Em seguida, a procuradora-geral 
da República, Raquel Dodge, ar-
quivou o inquérito, mas Moraes re-
jeitou a medida. 

Ex-presidente  
do Peru se  
mata para  
não ser preso

O ex-presidente do Peru Alan 
García morreu nesta quarta-feira 
durante cirurgia, depois de dar um 
tiro na cabeça ao receber ordem de 
prisão em sua casa, no bairro Mi-
raflores, em Lima. Ele era acusado 
de corrupção em caso envolvendo 
a empresa brasileira Odebrecht. 
García foi levado com urgência ao 
Hospital Casimiro Ulloa, na capital 
peruana, mas não resistiu.

De acordo com informações 
médicas, o ex-presidente, 69 
anos, teve três paradas cardíacas 
e foi reanimado. Ele deu entrada 
no hospital às 6h45, com perfura-
ções de entrada e saída de bala no 
crânio.

García governou o país como 
nacionalista de 1985 a 1990 antes 
de se transformar em um defensor 
do livre mercado e ganhar um novo 
mandato de cinco anos em 2006. 
Ele foi uma das nove pessoas cuja 
prisão foi ordenada por um juiz de-
vido a ligação com subornos distri-
buídos pela empreiteira Odebrecht, 
que desencadeou o maior escândalo 
da América Latina ao admitir pu-
blicamente em 2016 que subornou 
políticos e autoridades políticas 
para ganhar contratos lucrativos na 
região.

Garcia, contudo, negava irregu-
laridades envolvendo a Odebrecht, 
alegando perseguição política como 
motivo de seus problemas legais.
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Na Europa, 
no primeiro 
dia, Google e 
Facebook foram 
processados em 
bilhões de euros

LGPD: multa bilionária pode atingir 
empresa atacada por um hacker

Seis impactos da Lei Geral de  
Proteção de Dados nos negócios

Brasil e aproximação  
com os Estados Unidos

Conhecer os desejos dos 
clientes para aprimorar sua 
experiência de compra e ga-
rantir sua fidelização virou 
questão de sobrevivência. 
Neste novo mundo, os dados 
pessoais passaram a ser extra-
ídos como um recurso natural, 
pois, ao serem analisados atra-
vés do uso de inteligência ar-
tificial (AI), permitem que as 
empresas sejam mais asserti-
vas em suas ofertas, amplian-
do os ganhos futuros.

À medida que a importân-
cia da gestão de dados cresce, 
aumentam também os riscos 
de rompimento das barrei-
ras éticas para sua obtenção. 
Tornou-se, portanto, priori-
dade abordar questões sobre 
quem os controla, quem são 
os beneficiários e, acima de 
tudo, quem é responsável 
por proteger a privacidade e 
as informações pessoais. Di-
versos países lançaram mão 
de novas legislações neste 
sentido, como é o caso do 
Brasil, com a recém-aprova-
da Lei Geral de Proteção de 
Dados (LGPD).

A LGPD é baseada na 
legislação europeia, e tem 
como objetivo aumentar a 
privacidade de dados pesso-
ais e o poder das entidades 
reguladoras para fiscali-
zar organizações. Por dado 
pessoal, a lei entende como 
toda e qualquer informação, 
que permita identificar dire-
tamente uma pessoa, ou se 
cruzada com outros dados, 
permita sua identificação. O 
tratamento e uso destes da-

dos devem seguir dez prin-
cípios que envolvem desde a 
transparência na coleta e fi-
nalidade de uso à segurança 
e prestação de contas.

Uma das principais ques-
tões é finalidade. A coleta do 
dado deve ter um propósito 
legítimo, específico, como, 
por exemplo, a concessão de 
crédito. Ao mesmo tempo, é 
preciso ter em mente que não 
se deve exigir mais dados do 
que o necessário para o cum-
primento daquela finalidade 
(adequação e utilização). A 
lei envolve também a pre-
venção, não discriminação 
e responsabilização. Ainda 
há a necessidade de garantir 
o livre acesso do titular dos 
dados, caso ele queira saber 
o que foi feito com as infor-
mações que concedeu.

A lei abrange a necessidade 
de segurança e tratamento dos 
dados e exige das empresas 
as melhores práticas. No en-
tanto, a regulamentação, que 
entrará em vigor a partir de 
2020, deve ainda ser comple-
mentada pela criação da Au-
toridade Nacional de Proteção 
aos Dados. A autarquia estava 
prevista no texto original, mas 
foi vetada pelo ex-presidente 
Temer e sua aprovação depen-
de de votação de uma medida 
provisória no Congresso.

Outro questionamento é 
que, mesmo com a autarquia 
em pleno funcionamento, a 
definição de melhores prá-
ticas é subjetiva. Por conta 
da evolução da tecnologia, 
torna-se difícil ao legisla-

dor elencar quais medidas as 
empresas serão obrigadas a 
adotar. Legislar em cima de 
algo tão mutável é um pro-
cesso contínuo. Na prática, 
a lei exigirá que as empresas 
zelem pela segurança dos 
dados, mas a cada nova me-
dida de proteção que as insti-
tuições adotam, alguém está 
trabalhando para quebrar a 
barreira e outras precisam 
serem elaboradas.

Como garantir então que 
as instituições estão de acor-
do com as melhores práticas? 
A autoridade que vai regula-
mentar saberá quais são? Ao 
mesmo tempo que a legisla-
ção não tem condições para 
especificar quais as medidas 
de segurança exigidas, há 
uma série de sanções previs-
tas. Como aplicar uma multa 
bilionária em uma empresa 
atacada por um hacker que 
poderia invadir os sistemas 
mais seguros?

Não há dúvidas sobre a 
importância da LGPD, pois, 
no mundo atual, dados são 
o novo petróleo. Exigir o 
mínimo de transparência e 
responsabilidade das empre-
sas, como a divulgação de 
um plano de contingência, 
a definição de plano de se-
gurança, a capacitação dos 
colaboradores já é um movi-
mento positivo. Entretanto, 
a subjetividade é o grande 
calcanhar de Aquiles.

q  Sérgio Junqueira
Diretor de Operações de 

Software da Sinqia.

O tom de cordialidade na 
visita do presidente Bolso-
naro ao presidente Trump 
irá refletir efetivamente em 
negócios? A verdade é que 
o comércio internacional de 
Brasil X EUA é completa-
mente favorável ao EUA. O 
déficit comercial na balança 
é enorme e as importações 
superam com folga as expor-
tações.

Há um espaço enorme 
para buscar e o Brasil sabe 
que tem que diminuir esta 
disparidade. Neste aspecto 
essa aproximação pode sim 
ser bastante positiva.

Outra oportunidade im-
portante são os investimen-
tos norte-americanos dire-
cionados à América Latina. 
Como nos últimos anos o 
grande parceiro dos Estados 
Unidos foi o México, e re-
centemente o país passou a 
ser liderado por um governo 
de esquerda, com fortes pro-
postas e ações antimercado, 
fez com que aumentassem as 
restrições de investimentos 
ao México.

O muro do Trump é tam-
bém uma questão que vem 
deteriorando ainda mais a 
relação entre os dois paí-
ses. Com isto, países na re-
gião como Colômbia, Chile 
e Brasil estão disputando o 

posto de “queridinho” dos 
EUA.

Por outro lado, uma das 
principais empresas ex-
portadoras para os EUA, a 
Embraer, recentemente fez 
um acordo comercial com 
Boeing, e ainda são incertas 
as consequências nas opera-
ções da empresa brasileira. 
Deixar de contar com esta 
produção nacional e transfe-
rir fábrica para os EUA seria 
um desastre para a balança 
comercial entre os dois paí-
ses.

A aproximação pode de-
terminar uma maior con-
fiança mútua, reduzindo os 
riscos mencionados acima. 
Além disso, aeronaves mili-
tares e jatos leves, que fica-
ram fora da fusão em um pri-
meiro momento, têm grande 
espaço para incremento de 
vendas nos EUA.

O comércio com os Esta-
dos Unidos precisa também 
de incremento na venda de 
produtos manufaturados, tais 
como o aço e outros. Cair às 
barreiras é muito positivo 
para economia brasileira.

Quais são os desafios? 
Um primeiro desafio é que 
alguns setores da economia 
nos EUA são extremamente 
protegidos pelos congres-
sistas norte-americanos, e 

mudar as regras não depende 
exclusivamente do presiden-
te ou de atuação diplomática.

Outro fato é que a apro-
ximação deveria ser feita 
mais institucional e não por 
ideologias pessoais. Não po-
demos esquecer que Trump, 
internamente, também sofre 
fortes rejeições não só do 
partido de oposição (demo-
crata), mas também do par-
tido aliado (republicanos). 
Também há uma investiga-
ção que cada dia avança na 
direção de responsabilizar o 
presidente Trump e, apesar 
de remota neste momento, 
a possibilidade de impeach-
ment existe.

Enfim, o Brasil divide a 
vitrine com outras nações 
que disputam investimentos. 
Neste contexto, ter a sim-
patia do governante norte-
americano é algo que neste 
momento é fundamental. 
Redução de barreiras co-
merciais e incremento dos 
investimentos diretos são 
muito bem-vindos. O cami-
nho é este mesmo: sorriso 
e “tapinha nas costas”, mas 
saber muito bem o que pre-
cisamos.

q  Julio Lage
Sócio e CEO do 

grupo Belvedere.

Há cerca de sete meses, 
a Lei Geral de Proteção de 
Dados (LGPD) foi aprovada 
pelo Congresso brasileiro, 
estipulando agosto de 2020 
como prazo final para as 
empresas se adequarem às 
exigências. O prazo foi es-
tendido após a criação pelo 
então presidente Michel Te-
mer, de uma Autoridade Na-
cional de Proteção de Dados 
(ANPD) – antes as empresas 
tinham até fevereiro de 2020 
para se adequarem.

Na Europa, a GDPR (Gen-
eral Data Protection Regula-
tion) – lei que inspirou em 
muitos aspectos a versão 
brasileira – já está em vigor 
desde maio de 2018 e, logo 
no primeiro dia de vigor, 
duas gigantes sofreram com 
o impacto das leis. Facebook 
e Google: ambas foram acio-
nadas judicialmente por € 
3,9 bilhões e € 3,7 bilhões, 
respectivamente, por uma 
organização não governa-
mental tocada por Max Sch-
rems, um ativista que já há 
muito tempo vem criticando 
as políticas de privacidade 
no setor.

A ideia é controlar o avan-
ço dos cibercrimes, fortal-
ecer os direitos dos cidadãos 
sobre seus dados e a segu-
rança dos mesmos. Seguin-
do esse mesmo caminho, 
a LGPD planeja limitar e 
definir melhor o que pode 
ser coletado e utilizado, com 
requisitos claros para refor-
çar o consentimento. Com 
isso, os negócios sofrerão 
alguns impactos, como os 
listados a seguir:

1 – Impacto na Comuni-
cação Digital

Os dados são o petróleo 
do momento, ou seja, a 
grande riqueza digital. As 
informações das pessoas 
eram jogadas e utilizadas de 
um lado para o outro, sem 
controle ou rastreabilidade, 
eventualmente podendo va-
zar, tornando-se dados pú-
blicos. Entretanto, com a 
nova regulamentação, eles 
voltam a ser de propriedade 
do indivíduo e as empresas 
que quiserem utilizá-los vão 
ter que deixar claro o motivo 
e como vão fazê-lo.

Isso impacta diretamente 
na forma como a mídia digi-
tal será comprada. É a partir 
dos dados de usuários que 
aplicações de digital analyt-
ics, inteligência artificial, 
publicidade online, e ferra-
mentas de martech em geral 
funcionam. Antes, as com-
panhias usavam os dados 
como bem quisessem. Agora 
existirão regras.

Todo investimento em 
comunicação digital, como 
a mídia comprada, terá que 
passar por um processo de 
transparência absoluta. As 
organizações precisarão en-
contrar a forma legal de co-
letar e utilizar tais informa-
ções.

2 – Impacto em como o 
dado é analisado

A LGPD muda o processo 

de captura, armazenamento e 
utilização das informações – 
que reforço, são de proprie-
dade do usuário. Um ponto 
importante da mudança é no 
cuidado com os dados que a 
empresa tem em mãos – com 
a nova regulamentação, se 
acontecer qualquer tipo de 
violação ou exposição, será 
preciso notificar os usuári-
os em até 72 horas, ou será 
multada.

Antes, muitos eram os 
dados coletados, como 
endereço, correio eletrônico, 
IP, idade, dados financeiros, 
estado civil e orientação 
sexual. A empresa então 
analisava-os e tomava suas 
decisões. Agora, o dado 
precisa ser coletado estrate-
gicamente e a análise deve 
ser realizada de forma clara, 
com os indivíduos tendo 
consciência de que a sua in-
formação está com aquela 
companhia e será analisada 
para devido fim. Só se pode 
coletar as informações justi-
ficadas.

3 – Impacto na relação 
com os consumidores com 
o comércio

Quando falamos em uti-
lização de dados coletados 
na internet, a primeira apli-
cação que vem à mente são 
os e-commerces oferecendo 
produtos, conforme as suas 
preferências ou últimas bus-
cas em sites. Hoje, o comércio 
eletrônico tem uma grande 
dependência da gestão de 
dados, seja para publicidade 
online, segmentação de con-
sumidores, marketing ou re-
targeting. E neste caso, será 
um nicho impactado com a 
regulamentação (as massas de 
dados anônimos ainda podem 
ser usadas).

A LGPD será mais um fu-
nil na relação do consumidor 
com a marca. O princípio 
do consentimento será mais 
uma barreira entre eles e isso 
irá mudar a forma como as 
abordagens e interações são 
realizadas. Na concorrência 
pela atenção do consumidor, 
o simples pedido de autor-
ização de acesso aos dados 
do consumidor pode ser um 
fator de abandono.

O legítimo interesse será 
o ponto de mudança para as 
estratégias de marketing. O 
consentimento implícito não 
será mais aplicado.

4 – Impacto nas fer-
ramentas que oferecem 
solução de gestão de dados

As empresas que desen-
volvem e oferecem soluções 
para a gestão de dados já estão 

se mobilizando para se ad-
equarem à nova regulamenta-
ção. O mercado europeu vem 
discutindo as mudanças há 
alguns anos e, mais recente-
mente, com a chegada efetiva 
da LGPD, começou-se a falar 
sobre o tema no Brasil.

Para a adequação, há di-
versas iniciativas surgindo, 
como o desenvolvimento de 
ferramentas de transparên-
cia e controle de dados para 
registrar, da melhor forma, a 
autorização do usuário.

5 – Impacto nos profis-
sionais da área de gestão 
de dados

Em médio prazo, os pro-
fissionais precisarão de read-
equação. As companhias de-
vem se preocupar em reunir 
um conjunto de regras a ser-
em cumpridas – compliance 
– especificando as políticas 
e diretrizes relacionadas aos 
negócios para os profission-
ais lidarem com esses temas.

As regras se aplicam para 
os controllers, que são os 
responsáveis pela aplicação 
das boas práticas para trab-
alhar com os dados sem vio-
lar a regulamentação, já que 
controlam as informações. E 
para os processors, as ferra-
mentas utilizadas precisam 
garantir que o processamen-
to seja feito de forma segura 
e com respeito a privacidade 
do indivíduo.

Uma nova especialização 
pode surgir devido à LGPD, 
o cargo de responsável pela 
proteção de dados.

6 – Impacto nos custos
Quando falamos de apli-

cação da LGPD, nos referi-
mos também às altíssimas 
penalidades: as multas po-
dem chegar a R$ 50 milhões 
ou 2% do faturamento da 
empresa no Brasil, o que for 
maior. Ou a empresa investe/
gasta em adequação ou mais 
tarde pode ser autuada em 
alguns milhões de euros.

Os investimentos vão des-
de novas ferramentas de pro-
cessamento, contratação de 
profissionais especializados 
em gestão de informações e 
aplicação de programa efe-
tivo de conformidade de pri-
vacidade a segurança de da-
dos (criptografia dos dados, 
servidores, discos rígidos, 
SSDs, unidades Flash USB, 
computadores e dispositivos 
móveis etc). A companhia 
deve se munir de recursos 
para estar segura de que o 
trabalho desenvolvido com 
dados não vá contra a LGPD.

A atenção neste momento 
está voltada para as empresas 
europeias, multinacionais e 
prestadores de serviços glo-
bais. É apenas o primeiro 
modelo de regulamentação e, 
logo, será seguido por outros 
mercados, incluindo o Brasil. 
O momento para as empresas 
se adequarem é agora, assim 
não serão pegas de surpresa e 
já podem colocar em prática 
uma boa gestão de dados.

q  Ariane Maia
Diretora executiva da A² BI.
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EDITAL DE CONVOCAÇAO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRADINÁ-
RIA DA AMARELINHO BARRA COOPERATIVA DE TAXI LTDA.,

CNPJ/MF Nº 02.719.937/0001-47 / NIRE nº 33.4.000.3050-8.
O Diretor Presidente no uso de suas atribuições legais e estatutárias, con-
voca os 146 cooperados a reunirem-se em Assembléia Geral Extraordi-
nária em 11 de maio de 2019, na Avenida  das Américas,  nº 19019 - sub-
solo – Auditório do Shopping Recreio, nesta Cidade,  com 1ª convocação 
às 08:00hs com presença de 2/3 de cooperados, com 2ª convocação às 
09:00h com a presença de metade mais um de cooperados e em 3ª e últi-
ma convocação às 10:00h com a presença mínima de 10(dez) cooperados 
em dia com suas obrigações sociais, para deliberarem sobre a seguinte 
ordem do dia: 1 – Reforma do Regimento  do  FAABCOOP; 2 – Delibe-
ração sobre a destinação da verba da CLARO; 3 –  Análise e delibera-
ção sobre os desvios dos aparelhos telefônicos da Claro;4 – Prestação 
e aprovação das contas dos órgãos de administração, acompanhada de 
parecer do Conselho Fiscal – exercício 2018, compreendendo: a) relató-
rio da gestão; b) balanço; c) demonstrativo das sobras apuradas ou das 
perdas decorrentes da insuficiência das contribuições para cobertura das 
despesas da sociedade e o parecer do Conselho Fiscal;  5 – Eleição dos 
Membros do Conselho Fiscal; 6 – Eleição dos Membros do Conselho de 
Ética e Disciplina; 7 – Análise e deliberação sobre o desconto no aplicativo 
“TAXION”; 8 – Aprovação sobre a obrigatoriedade do uso da máquina de 
cartão de crédito e débito; 9 – Deliberação sobre inadimplência de coope-
rados. A sede não comporta uma AGE, para efeito de quorum contamos 
com a presença de 146 cooperados. Rio de Janeiro, 18 de março de 2019.

Weber Alves Brandão
Diretor Presidente

Assembleia Geral Ordinária 
Ficam convidados os Senhores Acionistas da Eletrobras Termonuclear S.A. - 
ELETRONUCLEAR a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, no dia 26 de 
abril de 2019, às 14 horas, na sede da Empresa, na Rua da Candelária n.º 65, 
10º andar, Rio de Janeiro - RJ, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: 

1. Exame, discussão e votação do Relatório da Administração Controles 
Internos e das Demonstrações Financeiras, relativas ao exercício social 
encerrado em 31 de dezembro de 2018; 

2. Destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro 
de 2018; 

3. Eleição de membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal e 
fixação da remuneração dos administradores e dos membros do Conselho 
Fiscal, observada a legislação aplicável, nos termos do inciso III do artigo 10 
do Estatuto Social da Eletronuclear.

Rio de Janeiro, 02 de abril de 2019
Antônio Varejão de Godoy

Presidente do Conselho de Administração

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

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

MINISTÉRIO DE 
MINAS E ENERGIA

CCJ adia votação para o dia de São Jorge
Mudança na 
Constituição 
será debatida na 
próxima semana

A votação do parecer 
do relator da reforma da 
Previdência na Comissão 
de Constituição e Justiça 
(CCJ)  da Câmara dos De-
putados, delegado Marcelo 
Freitas (PSL-MG) foi adia-
da  para a próxima terça-
feira (23), Dia de São Jor-
ge. 

A decisão foi tomada 
pelo presidente da comis-
são Felipe Francischini 
(PSL-PR. Após reunião 
com líderes partidários, o 
relator vai analisar se irá 
apresentar uma comple-
mentação ao seu parecer.

O ministro-chefe da Casa 
Civil, Onyx Lorenzoni, mi-
nimizou o adiamento da 
votação do relatório sobre a 
admissibilidade da propos-
ta de emenda constitucional 
da reforma da Previdência 
(PEC 06/2019). “O que nós 
estamos assistindo na CCJ 

é normal não tem nada fora 
do que poderíamos esperar”, 
disse.

“O Parlamento tem que 
cumprir o seu papel. O Par-
lamento tem as mais varia-
das correntes de pensamento 
que é a expressão da socie-
dade”, ressaltou. “Nós conti-
nuamos acreditando, até por-
que temos dialogado com os 
partidos e com as bancadas”, 
frisou após a apresentação 
da Cantata de Páscoa no Pa-
lácio do Planalto.

A previsão era votar nesta 
quarta-feira o relatório sobre 
a admissibilidade da Propos-
ta de Emenda à Constituição 
(PEC) 6/19, mas a sessão foi 
tumultuada desde o início e 
chegou a ser suspensa pelo 
presidente do colegiado até o 
retorno do relator para anun-
ciar sua decisão no início da 
tarde.

“O que estamos procuran-
do trabalhar é a construção 
de um consenso que permita 
discutir um texto final que 
atenda aos interesses da so-
ciedade brasileira sem que 
haja uma desidratação no 
texto proposto pelo governo. 
Estamos estudando ainda. 
São 13 relatórios em aparta-
do que foram feitos”, disse 

Freitas.
O relator acrescentou que 

deve levar em consideração 
todas essas questões em uma 
eventual complementação 
de voto. !Não estou admi-
tindo que vai ter uma altera-
ção. Vamos sentar com todos 
os líderes partidários para 
construir algo que verdadei-
ramente busque um consen-
so.”

Para o líder da oposição, 
Alessandro Molon (PSB-
RJ), o parecer do relator não 
está pronto para ser votado 
na CCJ. “É um texto muito 
cruel com a maioria da po-
pulação brasileira. Ou o go-
verno muda o texto, ou ele 
será derrotado na CCJ”, , 
afirmou Molon.

Tumulto

Em uma sessão tumultu-
ada, a CCJ ficou está reu-
nida desde as 10h50, para 
votar o parecer da proposta 
de emenda à Constituição 
da reforma da Previdência 
(PEC 6/19), do deputado 
delegado Marcelo Frei-
tas (PSL-MG). O líder do 
governo na Câmara, ma-
jor Vitor Hugo (PSL-GO), 
disse que a expectativa é 

vencer a obstrução da opo-
sição e votar ainda hoje o 
texto. “Existe a perspectiva 
real de se votar hoje, mas já 
sabendo que, se não votar 
hoje, não é um problema 
para nós”, disse antes do 
início da sessão.

“Queremos fazer a refor-
ma rápido, que os efeitos 
fiscais da aprovação da re-
forma se deem [resultados] 
ainda este ano, mas não 
queremos fazer nada açoda-
do, com atropelos, inclusive 
para não ter questionamen-
tos judiciais acerca da apro-
vação”, acrescentou o líder 
do governo. 

Segundo a vice-líder do PT, 
Erika Kokay (DF), a oposição 
prometeu tentar obstruir a vo-
tação do parecer para impedir 
a aprovação do texto que, na 
sua avaliação, vai “destruir a 
Previdência” do país.

Após uma sessão que du-
rou mais de 12 horas, a CCJ 
concluiu na noite desta ter-
ça-feira a fase de discussão 
do parecer do relator. Depois 
de um acordo de líderes com 
o presidente do colegiado, 
deputado Felipe Francischi-
ni (PSL-PR), ficou marcado 
o início da votação do pare-
cer do relator.

Macri foge do FMI para 
sobreviver em outubro

A Argentina já vinha mal com suas políticas ortodox-
as, mas naufragou ao entregar o comando do barco ao 
FMI. Nesta quarta, o presidente Mauricio Macri embar-
cou em um bote para salvar a própria vida (política). O 
conjunto de medidas para combater a inflação e reativar 
a economia está baseado no congelamento de preços de 
produtos básicos, além do compromisso em não aumen-
tar tarifas de serviços públicos até o fim deste ano.

No ano passado, a Argentina registrou inflação de 
47,6%, a mais alta nos últimos 27 anos. Em 12 meses, 
acumula 54,7%. Para 2019, o governo tem a meta de 
fechar o ano com 23% de inflação, mas poucos acredi-
tam que conseguirá.

Ao seguir o roteiro do FMI de cortar gastos, suspender 
subsídios e repassar os custos aos preços, o país vizinho 
viu seu Produto Interno Bruto (PIB), soma de tudo que é 
produzido, cair 2,5% no ano passado. A expectativa para 
2019 é ainda pior.

Para o consultor Luiz Affonso Romano, autor de In-
tervenção e Regulação de Preços no Brasil, represar os 
preços por curtíssimo período significa vê-los explodir 
logo adiante, após ágio, câmbio negro, desabastecimen-
to, prisões… Depois das eleições presidenciais em outu-
bro, cada um por si.

Patrimônio
Milionários já doaram mais de R$ 3,5 bilhões para a 

recuperação da catedral de Notre Dame. O Museu Nacio-
nal, no Rio de Janeiro, recebeu apenas R$ 1,1 milhão em 
ajuda. A elite brasileira é ruim no atacado e no varejo. E 
ninguém duvide se um magano tupiniquim com sonhos 
europeus doou para a catedral e ignorou solenemente o 
museu.

Leão equivocado
A pretensão de a Receita Federal cobrar imposto de 

renda sobre as multas pagas ao Ministério Público Fed-
eral (MPF) por aqueles que assinaram acordo de delação 
premiada com a Operação Lava Jato e decidiram colabo-
rar com a Justiça parte de um pressuposto equivocado, 
afirma o advogado Daniel Strand, sócio da Strand Ad-
vogados.

De acordo com o especialista, nestes casos, os valores 
são indenizatórios, pois os que estão colaborando com 
a justiça cometeram atos ilícitos com consentimento da 
empresa – ou mesmo instruídos por ela. Segundo a Re-
ceita, os valores, arcados pelas empresas envolvidas em 
esquemas de corrupção, seriam parte da remuneração e, 
por isso, rendimento tributável pelo Imposto de Renda.

“Um exemplo que ilustra bem esse tipo de situação, 
mais factual, seria, por exemplo, o caso de uma compan-
hia que marque um compromisso para o seu funcionário 
no dia em que ele não pode comparecer, pois seu veículo 
está proibido de circular por conta do horário de rodízio. 
A empresa insiste. Caso o funcionário seja multado, a 
companhia teria a obrigação de ressarci-lo, pois o ato 
ilícito cometido foi com consentimento e, inclusive, a 
mando da companhia”, exemplifica Strand.

Cerco
Os Estados Unidos endureceram o embargo contra 

Cuba. Depois, tal qual fazem na Venezuela, culpam o 
governo local.

Privilegiados
Se a reforma da Previdência for aprovada, um trabal-

hador do setor privado receberá uma aposentadoria 40% 
menor do que atualmente. Se a capitalização passar, o 
quadro é ainda pior: receberia o equivalente a só 20% do 
salário da ativa.

Rápidas
Evangelo Gasos, diretor da Criativa Imagem & Web 

da UVA, irá ministrar oficina de produção de vídeo clip 
para novas bandas durante a Rio2C, que acontece na Ci-
dade das Artes, entre 23 e 28 de abril *** Para celebrar 
a Páscoa, os shoppings se movimentam: o Grande Rio 
promove no sábado, às 15h, uma caça aos ovos e no do-
mingo, às 16h, uma apresentação teatral infantil. O Ca-
rioca fará Oficina de Biscoito gratuita em 20 e 21, das 
15h às 18h40. O Caxias Shopping programou para o dia 
21 a Oficina Artesanal de Páscoa. O Jardim Guadalupe 
promove oficinas de Páscoa de quinta a domingo *** 
O cantor Leandro Laranja se apresenta nesta quinta, às 
19h, no Shopping Jardim Guadalupe *** O escritório 
Advocacia Internacional George Cunha apresentará na 
Câmara Americana de Comércio Amcham em São Pau-
lo, em 23 de abril, às 8h30, evento sobre as alternativas 
legais de migração para os Estados Unidos. Informações 
em programaeb5.com.br *** No dia 20, o Parque das 
Ruínas (Santa Terea, RJ) será palco do Circuito Vinho na 
Vila, com gastronomia, música e, claro, vinho, das 10h 
às 18h *** Estão abertas as inscrições para a 68ª Confer-
ência da ONU para a Sociedade Civil, que será realizada 
em Salt Lake City, EUA, de 26 a 28 de agosto. Podem 
se inscrever indivíduos e organizações da sociedade civil 
de todos os países. Para se registrar, acesse reg.unog.ch/
event/29010/

Monitor do PIB da 
FGV: queda 0,4%

O Produto Interno Bruto 
(PIB) ficou estável no tri-
mestre encerrado em feve-
reiro, na comparação com 
o trimestre fechado em no-
vembro do ano passado. O 
dado é do Monitor do PIB, 
divulgado hoje, no Rio de 
Janeiro, pela Fundação 
Getulio Vargas (FGV). Na 
comparação com o trimes-
tre encerrado em feverei-
ro de 2018, no entanto, o 
PIB cresceu 1%, segundo a 
FGV. No acumulado de 12 
meses, a alta é de 1,1%.

Na comparação do trimes-
tre fechado em fevereiro com 
o trimestre encerrado em no-
vembro, os serviços cresce-
ram 0,3% e a agropecuária, 
0,7%. Mas a queda de 0,7% 
da indústria, puxada princi-
palmente pelo recuo de 4% 

da indústria extrativa mineral, 
fez com que a economia ficas-
se estável no período.

IPCA sobe 0,75%  
em março

De acordo com o Institu-
to Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE), o Ín-
dice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA) 
de março foi de 0,75%. O 
resultado veio ligeiramente 
acima das expectativas e 
foi causado, principalmen-
te, pelo grupo alimentação 
& bebidas e transportes. 

Para o professor do Mes-
trado em Economia da Uni-
versidade Presbiteriana 
Mackenzie, Pedro Raffy Var-
tanian, “o grupo dos alimen-
tos foi impactado por fatores 
sazonais e os efeitos tendem 
a se dissipar nos próximos 
meses. Já o grupo de trans-

portes, fortemente impactado 
pelo preço dos combustíveis, 
pode continuar apresentando 
alta nos próximos meses, a 
depender do comportamen-
to dos preços do petróleo no 
mercado internacional”.

Autonomia  
volta à Câmara 

O plenário do Senado 
aprovou, com modificações, 
o projeto de lei que altera, na 
Lei dos Partidos Políticos, 
regras referentes à presta-
ção de contas das legendas, 
dando a elas mais autonomia 
em sua organização interna 
e movimentação financeira. 
O PL 1.321/2019 volta agora 
para nova análise da Câmara 
dos Deputados.

De autoria do deputado 
Elmar Nascimento (DEM-
BA), o projeto garante aos 
partidos políticos autonomia 

para movimentações finan-
ceiras, para estabelecer cro-
nogramas eleitorais e para 
definir o prazo de duração 
dos mandatos dos seus di-
rigentes e dos seus comitês 
provisórios. A proposta pro-
íbe a rejeição de contas e 
garante anistia de multa às 
agremiações que não gasta-
ram a cota de 5% de recursos 
com programas de promo-
ção e difusão da participação 
política das mulheres. 

O projeto também deso-
briga órgãos partidários mu-
nicipais sem movimentação 
financeira de enviar várias 
declarações e demonstrati-
vos à Secretaria da Receita 
Federal do Brasil e dispensa 
a inscrição dos dirigentes 
partidários no Cadin, ban-
co de dados com nomes de 
pessoas físicas e jurídicas 
com débito na Administra-
ção Pública Federal.
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Casa de Pedra em Copacabana
Será vendida a última área livre da Avenida Atlântica, 

o terreno que restou da famosa Casa de Pedra, de número 
2.692, em Copacabana – que foi demolida e já foi cenário 
em filmes e novelas, resistindo ao tempo, destoando dos 
prédios ao seu redor durante muitos anos. A casa presen-
ciou as mudanças arquitetônicas do bairro por décadas, 
anos e anos de festas de final de ano, com desfile de mi-
lhares de pessoas na frente de seu portão para ver os fogos 
na praia.

O terreno mudará de mãos em pregão realizado pelo lei-
loeiro Jonas Rymer, no Windsor Excelsior Hotel da Ave-
nida Atlântica, 1.800, em Copacabana (RJ) na sexta-feira 
(26) às 11h em segunda e última chance pelo valor inicial 
de R$ 36.056.500,87. O imóvel possui dívidas, que cor-
rerão por conta do comprador, como os débitos de IPTU, 
assim como todas as despesas relativas à transferência do 
imóvel arrematado, tais como, escritura pública, ITBI – 
Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, taxas, alvarás, 
certidões, emolumentos cartorários, registros, averbações 
etc.

As informações sobre este e outros leilões de imóveis, 
de terrenos, casas e apartamentos por todo o estado do Rio 
– com o leiloeiro Jonas Rymer, estão listados em seu web-
site www.rymerleiloes.com.br com todos os detalhes. 

Rymer também está vendendo, de forma direta, um casa-
rão colonial, nomeado Pousada e Restaurante Recanto das 
Maritacas. Antigo engenho de café construído em 1850, foi 
reformado em 1920, tornando-se a sede da antiga Fazenda 
São Francisco, desmembrada em condomínio de sítios.

Considerada uma das mais charmosas do Vale do Café, 
possui paredes largas características da construção da épo-
ca, com salão de 220m², com jirau, lareira, sete quartos 
mais um sótão adaptado – com capacidade para dez pesso-
as – quatro banheiros, varandão, copa/cozinha com fogão 
a lenha, despensa, rouparia, dependências de empregada, 
garagem, churrasqueira, oficina, quarto para lenha, sela-
ria, casa de caseiro, canil, galinheiro, horta.

Está bem conservada, possui extenso jardim em esti-
lo inglês cercado por riacho de água cristalina e rua de 
paralelepípedo, com cachoeirinha, piscina natural, Mata 
Atlântica e reserva de araucária. Terreno 66.000m², pos-
sui estrada interna que dá acesso à parte do terreno com 
cerca de 30.000m² de relevo suave para futura expansão 
de negócios e vizinho ao terreno há um sítio favorável à 
instalação de heliponto. Outros esclarecimentos também 
podem ser obtidos em seu escritório  na Avenida Erasmo 
Braga, 227 grupos 1.110 e 1.111, Centro (RJ).

Investimento em imóveis
O sonho da casa própria 

pode estar no portal da Sold 
Leilões, onde estão diversos 
imóveis espalhados pelo Bra-
sil, www.sold.com.br/santan-
der – com a possibilidade de 
pagamento em até 420 meses, 
financiados pelo próprio ban-
co. Estes pertencem ao Banco 
Santander, que recolocou no 
mercado os imóveis de sua 
propriedade – serão 390 uni-
dades com descontos de até 
73% pelo portal, até a quarta e 
quinta-feira (24, 25 de abril) e 
na terça-feira (7 de maio) onde 
estarão recebendo os lances de 
forma online.

As unidades podem ser vi-
sitadas mediante agendamento 
e, quando adquiridas, virão com débitos de condomínio e 
IPTU totalmente quitados – além de desconto para paga-
mento à vista. Os pregões são abertos a qualquer pessoa 
que se cadastrar no portal da Sold, se habilitar para ofertar 
e acompanhar os lances no dia marcado para o encerra-
mento – o método usado na internet é o mesmo de qual-
quer leilão público: quem der o maior lance, leva o bem 
almejado.

As casas, sobrados e apartamentos ficam em Alagoas, 
Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito San-
to, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, 
Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Rio de 
Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa 
Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins. Os lances ini-
ciais variam de R$ 22.700 a R$ 2,3 milhões.

Em São Paulo há imóveis em 58 municípios, como Miran-
dópolis, que tem uma casa de 152,99m² pelo lance inicial de 
R$ 165.375. No litoral paulista, um apartamento de 110,42m², 
com duas vagas na garagem, sai a partir de R$ 457 mil.

Se a opção for o Paraná, um apartamento em Cascavel, 
também com vaga de garagem, está a partir de R$ 123 mil. 
Ainda na região sudeste, no Estado do Rio de Janeiro, em 
Rio das Ostras, é possível encontrar uma casa pelo lance 
inicial de R$ 117.900.

Já na capital Fluminense, um apartamento de 46m² está 
sendo leiloado a partir de R$ 149.100. Na cidade de Belo 
Horizonte, um apartamento de 84m² em um conjunto ha-
bitacional tem lance inicial de R$ 152 mil. Há outra casa 
no estado, no município de Uberlândia, a partir de R$ 141 
mil. Caso a procura seja por imóveis no Norte, é possível 
arrematar um apartamento com uma suíte em Manaus, no 
Amazonas, pelo lance inicial de R$ 155 mil.

Terreno em Copacabana, da Casa de 
Pedra, com Jonas Rymer

Imóvel na Vila Morumbi, 
SP, no leilão da Sold

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

Ata Sumária da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 29 de 
março de 2019. Data, Hora, Local: Em 29.3.2019, às 8h, na sede social, 
Rua Barão de ltapagipe, 225, parte, Rio Comprido, Rio de Janeiro, RJ, CEP 
20261-901. Mesa: Presidente: Manoel Antonio Peres; Secretário: Flávio 
Bitter. Quórum de Instalação: Totalidade do Capital Social. Edital de Con-
vocação: Dispensada a publicação, de conformidade com o disposto no § 
4º do Artigo 124 da Lei nº 6.404/76. Deliberações: 1) considerando que na 
Assembleia Geral Extraordinária da Sociedade realizada em 3.4.2018 foi 
deliberado a alteração do prazo de mandato da Diretoria de 1 (um) para 
3 (três) anos; e na consolidação do Estatuto Social alterado em razão das 
deliberações tomadas na Assembleia Geral Extraordinária de 23.8.2018 ter 
constado erroneamente o prazo de mandato da Diretoria como sendo de 1 
(um) ano, rerratificar a redação do artigo 7º do Estatuto Social consolidado, 
conforme segue: “Artigo 7º) A Sociedade será administrada por uma Direto-
ria, eleita pela Assembleia Geral, com mandato de 3 (três) anos, estenden-
do-se até a posse dos novos administradores eleitos, composta de 3 (três) 
a 11 (onze) membros, distribuídos nos seguintes cargos: Diretor-Presidente, 
Diretor Gerente e Diretor.”; 2) registrar o pedido de renúncia formulado pelo 
senhor Haydewaldo Roberto Chamberlain da Costa - Diretor Gerente, em 
carta de 11.2.2019, cuja transcrição foi dispensada, a qual ficará arquivada 
na sede da Sociedade, para todos os fins de direito, consignando-se, nesta 
oportunidade, agradecimentos pelos serviços prestados; 3) eleger para o 
cargo de Diretor da Sociedade, o senhor Vinicius Marinho da Cruz, brasi-
leiro, casado, securitário, RG 50.942.449-1/SSP-SP, CPF 074.063.487-97, 
com domicílio na Avenida Alphaville, 779, 18º andar, parte, Empresarial 18 
do Forte, Barueri, SP, CEP 06472-900, com mandato coincidente com o dos 
demais membros da Diretoria, estendendo-se até a posse dos Diretores 
que serão eleitos na Assembleia Geral Ordinária que se realizar no ano de 
2021. O Diretor eleito arquivou na sede da Sociedade declaração, sob as 
penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração de so-
ciedade mercantil em virtude de condenação criminal; 4) designar, perante 
à Agência Nacional de Saúde Suplementar- ANS, o senhor Vinicius Marinho 
da Cruz, em substituição ao senhor Haydewaldo Roberto Chamberlain da 
Costa, como responsável pelo acompanhamento, supervisão e cumprimen-
to das normas e procedimentos de contabilidade; 5) em consequência dos 
itens anteriores, ratificar também: a) a composição da Diretoria da Socieda-
de, com mandato até a posse dos Diretores que serão eleitos na Assem-
bleia Geral Ordinária que se realizar no ano de 2021, assim composta: Di-
retor-Presidente: Manoel Antonio Peres, brasileiro, casado, médico, RG 
8.014.301.397/SSP-RS, CPF 033.833.888-83, com domicílio na Rua Barão 
de Itapagipe, 225, parte, Rio Comprido, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20261-901; 
Diretores Gerentes: Ivan Luiz Gontijo Júnior, brasileiro, casado, advoga-
do, OAB/RJ nº 44.902, CPF 770.025.397/87; Curt Cortese Zimmermann,
brasileiro, casado, administrador de empresas, RG 6038099534/SJS-RS, 
CPF 553.914.780-49, ambos com domicílio na Avenida Alphaville, 779, 18º 
andar, parte, Empresarial 18 do Forte, Barueri, SP, CEP 06472-900; Flá-
vio Bitter, brasileiro, casado, engenheiro, RG 10.591.790-0/IFP-RJ, CPF 
044.453.707/46, com domicílio na Rua Barão de ltapagipe, 225, parte, Rio 
Comprido, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20261-901; Diretores: Juliano Ribeiro 
Marcílio, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG 16.776.296-5/
SSP-SP, CPF 253.578.878-02; Vinicius Marinho da Cruz, brasileiro, ca-
sado, securitário, RG 50.942.449-1/SSP-SP, CPF 074.063.487-97, ambos 
com domicílio na Avenida Alphaville, 779, 18º andar, parte, Empresarial 18 
do Forte, Barueri, SP, CEP 06472-900; Fabio Miranda Daher, brasileiro, 
casado, securitário, RG FF468987DPFRJ, CPF 075.763.917-82; Sylvio
Roberto Alves Vilardi, brasileiro, solteiro, engenheiro, RG 05.816.359-3/
Detran-RJ, CPF 008.932.147/28; e Thais Jorge de Oliveira e Silva, bra-
sileira, casada, médica, RG 1.354.562-ES/SSP-ES, CPF 074.060.777/42, 
todos com domicílio na Rua Barão de Itapagipe, 225, parte, Rio Comprido, 
Rio de Janeiro, RJ, CEP 20261-901; b) as designações, perante à Agência 
Nacional de Saúde Suplementar - ANS, os senhores: a) Manoel Antonio 
Peres- Diretor-Presidente, responsável pela Área Técnica de Saúde; b) Flá-
vio Bitter- Diretor Gerente, responsável pelo cumprimento do disposto na 
Lei nº 9.613, de 3.3.1998, que trata dos crimes de “lavagem’’ ou ocultação 
de bens, direitos e valores; e como Diretor de Relações com a Agência 
Nacional de Saúde Suplementar - ANS; c) Vinicius Marinho da Cruz - Di-
retor, responsável pelo acompanhamento, supervisão e cumprimento das 
normas e procedimentos de contabilidade; 6) consolidar o Estatuto Social, 
que passa a fazer parte desta Ata como anexo. Encerramento: Nada mais 
havendo a tratar, o senhor Presidente encerrou os trabalhos, lavrando-se a 
presente Ata, que lida e achada conforme, foi aprovada e assinada pelos 
Membros da Mesa e pelos representantes da Acionista presente. aa) Presi-
dente: Manoel Antonio Peres; Secretário: Flávio Bitter; Acionista: Bradesco 
Seguros S.A., representada por seu Diretor Geral, senhor Manoel Antonio 
Peres. Declaração: Declaramos para os devidos fins que a presente é có-
pia fiel da Ata lavrada no livro próprio e que são autênticas, no mesmo livro, 
as assinaturas nele apostas. Presidente: Manoel Antonio Peres; Secretá-
rio: Flávio Bitter. Jucerja - Certifico o arquivamento em 08/04/2019 sob o
nº 00003574084. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário-Geral.

EMMANUEL BLOCH ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA.
CNPJ. 33.259.722/0001-14

Edital de Convocação - Assembleia de Sócios: São convidados os se-
nhores cotistas, para se reunirem em Assembleia de sócios cotistas, na sede 
da Sociedade, na Rua Sete de Setembro, 55 - 1901, no dia 25/04/2019, às 
13:00h, para: a) Aprovação de contas e deliberar sobre o Balanço Patrimo-
nial e do Resultado Econômico encerrado em 31/12/2018; b) Aprovação de 
pró-labore; c) Assuntos de interesse geral. RJ, 11/04/2019. As.) Jean Char-
les David Bernheim - Sócio Gerente.

EMDA ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA.
CNPJ. 09.178.763/0001-00

Edital de Convocação - Assembleia de Sócios: São convidados os 
senhores cotistas, para se reunirem em Assembleia de sócios cotistas, na 
sede da Sociedade, na Rua Sete de Setembro, 55 - 1901, no dia 25/04/2019, 
às 14h, para: a) Aprovação de contas da Adminitração e deliberar sobre o 
Balanço Patrimonial e do Resultado Econômico encerrado em 31/12/2018; 
b) Eleição do Cons. Fiscal para 2019/2020; c) Aprovação pró-labore da
Diretoria; d) Assuntos de interesse geral. RJ, 11/04/2019. As.) Jean Charles
David Bernheim - Sócio Diretor; Mauro Bloch - Sócio Diretor.

AA PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF n.o 42.461.863/0001-06 - NIRE 33.3.0003106-5

Edital de Convocação Assembleia Geral Ordinária. Ficam os Srs. Acionistas da 
A.A. Participações S.A. convocados a se reunirem na AGO da Cia. a ser realizada 
no dia 29/04/2019, às 11 horas, na sede social da Cia., situada na Av. Brigadeiro 
Lima e Silva, 1.204, sl. 605, pte., 25 de Agosto, Duque de Caxias, RJ, para deliberar 
sobre as seguintes ordens do dia: Deliberar sobre: (i) o relatório da administração e 
as demonstrações financeiras da Cia., relativas ao exercício social encerrado em 
31/12/2018; (ii) a destinação do resultado do exercício; (iii) a reeleição dos membros 
da Diretoria da Cia. para um mandato de 3 anos e fixar sua respectiva remunera-
ção. Duque de Caxias, 12/04/2019. Alexandre de Araújo Abreu, Diretor Presidente.

ROCHA MIRANDA FILHOS S A ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPACÕES
CNPJ 33.131.996/0001-23 - NIRE 3330012853-1

Edital de Convocação para AGO/E. Convocamos os Srs. Acionistas a se reu-
nirem na sede, situada Av. Jornalista Ricardo Marinho, 360, sl 310, Barra da Ti-
juca, RJ/RJ, CEP 22.631-350, às 10:30 h em 1ª convocação no dia 25/04/2019, 
em AGO/E, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: 1) AGO/E: 
a) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demons-
trações financeiras relativas ao exercício encerrado em 31/12/2018; b) Delibe-
rar sobre a destinação do resultado do exercício; c) Fixação dos honorários
para o exercício 2019; d) Eleição do Conselho Fiscal; e) Assuntos gerais. RJ,
16/04/2019. A Diretoria: Octavio Rocha Miranda de Oliveira Sampaio.

ECIA-RIO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ/MF nº 11.683.805/0001-01- NIRE nº 33.3.0029292-6

Edital de Convocação. Ficam os Srs. Acionistas convocados para a sua 
AGO a realizar-se no dia 30/04/19, às 12h, na sede social da Cia., localiza-
da na Rua Gal Ivan Raposo, 431, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ, a fim 
de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: a) Tomar as contas dos adminis-
tradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração, o Balanço 
Patrimonial e as demais Demonstrações Financeiras referentes ao exercício 
social findo em 31/12/18. b) Deliberar sobre a destinação do resultado líquido 
do exercício c) Fixação da remuneração da Diretoria para o exercício de 2019. 
Octávio Fernandes de Araújo, Diretor Presidente.

ECIA AMÉRICAS SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES S/A
CNPJ/MF nº 13.025.862/0001-10- NIRE nº 33.3.0029626-3

Edital de Convocação. Ficam os Srs. Acionistas convocados para a sua 
AGO a realizar-se no dia 30/04/19, às 11h, na sede social da Cia., localizada 
na Rua Gal Ivan Raposo, 431, pte, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ, a fim 
de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: a) Tomar as contas dos adminis-
tradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração, o Balanço 
Patrimonial e as demais Demonstrações Financeiras referentes ao exercício 
social findo em 31/12/18. b) Deliberar sobre a destinação do resultado líquido 
do exercício c) Fixação da remuneração da Diretoria para o exercício de 2019. 
Octávio Fernandes de Araújo, Diretor Presidente.

Atividade do comércio  
cresceu 2,33% em março

Dados apurados pelo In-
dicador de Atividade do 
Varejo da Confederação 
Nacional de Dirigentes Lo-
jistas (CNDL) e do Servi-
ço de Proteção ao Crédito 
(SPC Brasil) mostram que 
as consultas para vendas a 
prazo cresceram 2,33% no 
acumulado em 12 meses até 
março deste ano. No mesmo 
período do ano passado, as 
vendas do segmento haviam 
crescido 1,49%. Já nos anos 
anteriores, em plena reces-
são econômica, os dados 
estavam no negativo, com 
queda de -4,49% em 2017, 

-4,39% em 2016 e -0,84% 
em 2015.

O Indicador de Ativida-
de do Comércio é constru-
ído a partir do volume de 
consultas de CPFs e é um 
termômetro da intenção de 
compras a prazo por parte 
do consumidor, abrangendo 
os segmentos varejistas de 
supermercados, lojas de rou-
pas, calçados e acessórios, 
móveis e eletrodomésticos, 
entre outros.

Outro dado também apu-
rado pelo indicador é o nível 
de atividade no comércio 
atacadista. Nesse caso, que 

não leva em consideração a 
venda de veículos e moto-
cicletas, o crescimento no 
acumulado em 12 meses até 
março foi de 4,73%. O dado 
sucedesse outras duas altas 
observadas neste ano, como 
a expansão de 5,29% em ja-
neiro e 5,66% em fevereiro.

Na avaliação do presi-
dente do SPC Brasil, Ro-
que Pellizzaro Junior, o de-
sempenho das vendas tem 
esboçado uma reação nos 
últimos meses, mas apesar 
da trajetória de recuperação, 
ainda não retornou para o 
nível de antes da crise. “A 

atividade varejista foi im-
pulsionada pela melhora da 
confiança dos consumido-
res e dos empresários após 
o desfecho das eleições, mas 
ainda enfrentará novos de-
safios, como a persistência 
do desemprego em patamar 
elevado e da massa salarial 
que somente agora voltou ao 
patamar pré-crise. A inflação 
sob controle é um fator po-
sitivo para a expansão das 
vendas, mas a inadimplência 
limita o acesso das famílias 
ao crédito, prejudicando as 
vendas a prazo”, analisa o 
presidente.

Linha Amarela terá mais de 900 mil veículos na Semana Santa
A Lamsa, concessio-

nária do grupo Invepar 
responsável pela adminis-
tração da Linha Amare-
la, montou uma operação 
especial para a Semana 
Santa, quando são espe-
rados mais de 900 mil ve-
ículos na via expressa. O 
esquema contará com 15 
veículos de inspeção, duas 
ambulâncias e sete guin-

chos, além de 170 funcio-
nários mobilizados para o 
atendimento na praça de 
pedágio e ao longo da ro-
dovia, para serviços como 
vistoria de drenagem e 
eliminação de bolsões 
d’água em caso de chuva.

A Linha Amarela tam-
bém terá mensagens exi-
bidas nos painéis sobre 
condições de trânsito e 

meteorológicas na pis-
ta, direção responsável 
e manutenção mecânica 
preventiva. Para aumen-
tar a fluidez no tráfego 
no movimento de saída da 
cidade, não haverá faixa 
reversível e nem interven-
ções na pista durante o fe-
riado prolongado.

Em caso de pane ou 
acidente, os condutores 

poderão acionar gratui-
tamente os serviços de so-
corro mecânico ou médico 
pelo telefone 0800-0242-
355. Se quiserem, antes de 
sair de casa poderão saber 
das condições de trânsito 
em tempo real pelo per-
fil da Lamsa no Twitter, 
em @LinhaAmarelaRJ, e 
planejar melhor o seu des-
locamento.
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VALESUL ALUMÍNIO S.A.
(Companhia Fechada) - CNPJ/MF nº 42.590.364/0001-19 - NIRE nº 33.3.0015673-9

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018
Senhores Acionistas: A administração da Valesul Alumínio S.A., em cumprimento às suas atribuições e atendendo aos dispositivos legais e estatutários, apresentamos a V.Sas. as Demonstrações Financeiras acompanhadas das 
respectivas Notas Explicativas, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2018. Ao encerrarmos o exercício de 2018, a Diretoria externa seu reconhecimento pelo apoio recebido da controladora Vale S.A. bem como a 
todos os demais colaboradores por sua dedicação e empenho. Rio de Janeiro, 28 de fevereiro de 2019. A Diretoria.

DIRETORIA: João Marcelo de Moura e Cunha - Diretor-Presidente; 
Rodrigo Sebollela Duque Estrada Regis - Diretor.
RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: Flávio Ferreira - Contador - CRC-RJ 
085525/O-0; Jander Costa da Silva - Gerente de Controladoria.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

Exercício findo em 31 de dezembro de
Despesas operacionais Notas 2018 2017
Administrativas 3(a) (4.700) (823)
Outras receitas (despesas)
 operacionais, líquidas 3(b) (45) (10.200)

Prejuízo operacional (4.745) (11.023)
Resultado financeiro 4
Receitas financeiras 1.080 9.974
Despesas financeiras (2.419) (16.392)

Prejuízo antes dos tributos
 sobre o lucro (6.084) (17.440)
Tributo sobre o lucro
Tributo corrente (248) -
Tributo diferido 700 -

Prejuízo do exercício (5.632) (17.440)
Quantidade de ações ao
 final do exercício 27.194.662.975 27.194.662.975

Prejuízo básico e diluído
 por ação - Em R$ (0,00) (0,00)
As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - Em milhares de reais
Exercício findo em 
31 de dezembro de

2018 2017
Prejuízo antes dos tributos sobre o lucro (6.084) (17.440)

Ajustes por: 
Ajustes de CTA e avaliação patrimonial - (7.308)
Provisão (reversão) para processos judiciais (1.980) 1.294
Provisão para perda de estoque 678 -
Outros (351) (804)

Variação nos ativos e passivos 
Contas a receber (186) -
Tributos a recuperar (252) (560)
Depósitos judiciais (62) 1.560
Fornecedores 861 (3.243)
Tributos a recolher (19) -
Provisões para processos judiciais (369) (500)
Outros ativos e passivos (35) (218)

Caixa líquido utilizado nas atividades operacionais (7.799) (27.219)
Fluxo de caixa das atividades de investimento: 
Aquisição de investimentos 21 -

Caixa líquido proveniente das atividades de
 investimento 21 -
Fluxo de caixa das atividades de financiamento: 
 Adiantamento para futuro aumento de capital - 19.156
Caixa líquido proveniente das atividades
 de financiamento - 19.156
Redução no caixa e equivalentes de caixa no exercício (7.778) (8.063)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 10.946 19.009

Caixa e equivalentes de caixa ao final do exercício 3.168 10.946
As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras

BALANÇO PATRIMONIAL - Em milhares de reais

Notas
31 de dezembro 

de 2018
31 de dezembro 

de 2017
Ativo
Ativo circulante
Caixa e equivalentes de caixa 5 3.168 10.946
Tributos a recuperar 6 8.585 8.304
Outros 1 39

11.754 19.289
Ativo não circulante
Contas a receber 7 48.299 48.113
Depósitos judiciais 8 19.259 18.460
Outros - 678

67.558 67.251
Investimentos 302 323

302 323
Total do ativo 79.614 86.862
Passivo
Passivo circulante
 Fornecedores 1.718 857
 Outros 25 124

1.743 981
Passivo não circulante
Provisões para processos judiciais 8 13.299 15.233
Outros 1.225 1.669

14.524 16.902
Total do passivo 16.267 17.883
Total do patrimônio líquido 9 63.347 68.979
Total do passivo e patrimônio
 líquido 79.614 86.862

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - Em milhares de reais

Capital
social

Ajuste de 
avaliação patrimonial

Ajustes acumulados
de conversão

Prejuízos 
acumulados

Patrimônio 
líquido

Saldo em 31 de dezembro de 2016 634.825 15.497 (8.189) (567.562) 74.571
 Ajuste acumulado de conversão - - 8.189 - 8.189
 Ajuste de avaliação patrimonial - (15.497) - - (15.497)
 Prejuízo líquido do exercício - - - (17.440) (17.440)
 Aumento de capital 19.156 - - - 19.156
Saldo em 31 de dezembro de 2017 653.981 - - (585.002) 68.979
 Prejuízo do exercício - - - (5.632) (5.632)
Saldo em 31 de dezembro de 2018 653.981 - - (590.634) 63.347

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

1. Contexto operacional: A Valesul Alumínio S.A. (“Sociedade”) é
uma sociedade anônima de capital fechado, controlada pela Vale S.A.
(“Vale”) e com sede no Rio de Janeiro, Brasil. Atualmente, a Sociedade
não está realizando atividades operacionais. 2. Base de preparação
das demonstrações financeiras: a) Declaração de conformidade: As
demonstrações financeiras da Sociedade (“demonstrações financeiras”)
foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil
através do Comitê de Pronunciamentos Contábeis - Contabilidade para
pequenas e médias empresas (“CPC PMEs”), aprovados pelo Conselho
Federal de Contabilidade (“CFC”). Todas as informações relevantes próprias
das demonstrações financeiras, e apenas essas informações, estão sendo
evidenciadas e correspondem às utilizadas na gestão da Administração da
Sociedade. b) Base de apresentação: As demonstrações financeiras foram
preparadas com base no custo histórico e ajustadas para refletir as perdas
pela redução ao valor recuperável (“impairment”) de ativos. Os eventos
subsequentes foram avaliados até 28 de fevereiro de 2019, data em que a
emissão das demonstrações financeiras foi aprovada pela Diretoria.
3. Receitas (despesas) operacionais
a) Administrativas

Exercício findo em
31 de dezembro de

2018 2017
Serviços (i) (4.041) (577)
Pessoal (ii) (577) (213)
Outras (82) (33)
Total (4.700) (823)
(i) Em 2018, refere-se basicamente ao aumento de serviços advocatícios.
(ii) Em 2018, refere-se basicamente ao aumento de despesas com assistência
médica supletiva (AMS).
b) Outras despesas operacionais, líquidas Exercício findo em

31 de dezembro de
2018 2017

Provisão (reversão) de processos judiciais 1.980 (1.294)
Liquidações/Custas Judiciais (411) (4.410)
Assistência Médica Supletiva (AMS) (955) (2.554)
Provisão para perda de estoque (678) -
Outras 19 (1.942)
Total (45) (10.200)
4. Resultado financeiro Exercício findo em

31 de dezembro de
2018 2017

Depesas financeiras
Juros e atualização monetária de processos judiciais (415) (310)
Juros/multas - Processos ICMS - (13.715)
Comissões de fiança (1.161) (2.093)
Seguro garantia (i) (786) (4)
Outras (57) (270)

(2.419) (16.392)
Receitas financeiras
Aplicações financeiras 314 1.540
Variações monetárias e cambiais 766 1.114
Ajuste de CTA e avaliação patrimonial (ii) - 7.308
Outras receitas financeiras - 12

1.080 9.974
Resultado financeiro líquido (1.339) (6.418)
(i) Em 2018, refere-se a despesas com seguro garantia pagos a
Pottencial Seguradora S.A. (processos nº 0057225-14.2016.8.19.0001 e
0057226.96.2016.8.19.0001). (ii) Refere-se a baixa de CTA e avaliação
patrimonial do investimento na Vale Energia Limpa S.A. no período de 2017.
5. Caixa e equivalentes de caixa 31 de dezembro de

2018 2017
Caixa e bancos 457 963
Aplicações financeiras 2.711 9.983
Total 3.168 10.946
Caixa e equivalentes de caixa compreendem os valores de caixa, depósitos 
líquidos e imediatamente resgatáveis, aplicações financeiras em investimento 
com risco insignificante de alteração de valor. As aplicações financeiras em 31 
de dezembro de 2018 referem-se a aplicações de Certificados de Depósitos 
Bancários (CDB) no montante de R$2.511 (R$1.482 em 2017) e R$200 (R$8.501 
em 2017) em notas compromissadas, prontamente conversíveis em caixa, 
sendo indexadas à taxa dos certificados de depósito interbancário (“taxa DI” ou 
“CDI”). Em 31 de dezembro de 2018, a Sociedade reconheceu R$314 (R$1.540 
em 2017) como rendimento de aplicações financeiras em receitas financeiras.

6. Tributos a recuperar Exercício findo em 
31 de dezembro de

2018 2017
Tributos sobre o lucro 5.646 1.855
Imposto de renda retido na fonte ("IRRF") a recuperar 994 1.493
Impostos e contibuições federais brasileiras 1.662 4.650
Outros 283 306
Total 8.585 8.304
7. Contas a receber: O saldo de contas a receber refere-se às seguintes
vendas: (i) créditos fiscais de imposto de renda e contribuição social no 
valor de R$ 45.788; (ii) reembolso com gastos de energia no montante de 
R$2.325, ambos com a Vale S.A. (parte relacionada) e (iii) R$186 referente a 
vendas, sendo R$39 com terceiros e R$ 147 com a Vale S.A. 8. Processos
judiciais: A Sociedade é parte envolvida em ações em andamento na esfera 
administrativa e judicial. As provisões para as perdas decorrentes dessas 
ações são estimadas e atualizadas pela Sociedade, amparada pela opinião 
de consultores legais. Passivos contingentes consistem em causas discutidas 
nas esferas administrativa e judicial, cuja expectativa de perda é classificada 
como possível, as quais o reconhecimento de provisão não é considerado 
necessário pela Sociedade, baseado nos consultores legais. Correlacionados 
às provisões e passivos contingentes, a Sociedade é exigida por lei a realizar 
depósitos judiciais para garantir potenciais pagamentos de contingências. Os 
depósitos judiciais são atualizados monetariamente e registrados no ativo 
não circulante da Sociedade até que aconteça a decisão judicial de resgate 
destes depósitos por uma das partes envolvidas.

Provisões para 
processos judiciais

Passivos 
contingentes

Depósitos 
judiciais

31 de dezembro de 31 de dezembro de 31 de dezembro de
2018 2017 2018 2017 2018 2017

Processos
 tributários 8.618 5.559 418.264 1.113.072 6.666 9.608
Processos
 cíveis 2.664 22 3.272 3.001 77 290
Processos
 trabalhistas 2.017 9.652 11.007 18.588 12.516 8.562
Total 13.299 15.233 432.543 1.146.912 19.259 18.460
O passivo contingente tributário refere-se, basicamente, à possível falta de 
recolhimento de ICMS incidente nas aquisições interestaduais de energia 
elétrica destinada a industrialização de mercadorias. A redução em 31 de 
dezembro de 2018 deve-se, aproximadamente, à: (i) R$474.257 referente a 
encerramento de processos e (ii) R$206.846 pela mudança de prognóstico. 
9. Patrimônio líquido: a) Capital social - Em 31 de dezembro de 2018 e
2017 o capital social é de R$653.981 correspondendo a 27.194.662.975 
ações ordinárias escrituradas, totalmente integralizadas e sem valor nominal.
10. Classificação dos instrumentos financeiros Custo amortizado

31 de dezembro de
2018 2017

Caixa e equivalentes de caixa 3.168 10.946
Contas a receber 48.299 48.113
Total dos ativos financeiros 51.467 59.059
Fornecedores 1.718 857
Total dos passivos financeiros 1.718 857

11. Sumário das principais políticas contábeis: a) Moeda funcional -
As demonstrações financeiras são mensuradas utilizando o real (“BRL” ou
“R$”), que é a moeda do principal ambiente econômico no qual a Sociedade
opera (“moeda funcional”). Todas as operações são realizadas em R$.
b) Instrumentos financeiros - A Sociedade classifica os instrumentos
financeiros com base no seu modelo de negócios para o gerenciamento dos
ativos e nas características dos fluxos de caixa contratuais desses ativos. O
teste do modelo de negócios determina a classificação com base no propósito
comercial de se manter o ativo e se os fluxos de caixa contratuais representam
exclusivamente pagamentos de principal e juros. A Sociedade possui apenas
instrumentos financeiros classificados como “custo amortizado”, uma vez que
esses instrumentos financeiros são mantidos para coletar seus fluxos de caixa
e representam apenas pagamentos de principal e juros. A Sociedade avalia a
cada data de apresentação de suas demonstrações financeiras se os ativos
financeiros classificados ao custo amortizado devem ser submetidos a um
teste de impairment. c) Processos judiciais - Uma provisão é reconhecida no
momento em que a obrigação for considerada provável pela diretoria jurídica
e seus consultores jurídicos que serão necessários recursos para liquidar a
obrigação e puder ser mensurada com razoável certeza. A contrapartida da
obrigação é uma despesa do exercício. Essa obrigação é atualizada de acordo
com a evolução do processo judicial ou encargos financeiros incorridos e pode
ser revertida caso a estimativa de perda não seja mais considerada provável
devido a mudanças nas circunstâncias, ou baixada quando a obrigação for
liquidada. 12. Estimativas e julgamentos contábeis críticos: A preparação
das Demonstrações Financeiras requer o uso de certas estimativas e
julgamentos contábeis críticos por parte da Administração da Sociedade.
Essas estimativas são baseadas no melhor conhecimento existente em cada
exercício. Alterações nos fatos e circunstâncias podem conduzir a revisão
das estimativas. Resultados reais futuros poderão divergir dos estimados.
Considerando a natureza e a complexidade das operações da Sociedade, na
opinião da Administração, as estimativas contábeis e julgamentos feitos no
curso da preparação dessas Demonstrações Financeiras não são subjetivas
ou complexas em um grau que requeresse sua descrição como crítica.
13. Gestão de riscos: a) Gestão de risco de liquidez e capital - A 
Sociedade monitora as previsões de fluxo de caixa para assegurar a liquidez 
de curto prazo e possibilitar maior eficiência da gestão do caixa, em linha com 
o foco estratégico na redução do custo de capital e estabelecer uma estrutura
de capital que assegure a continuidade dos seus negócios no longo prazo.
b) Gestão de risco de crédito - A exposição ao risco de crédito decorre
de recebíveis, pagamentos a fornecedores e investimentos financeiros. O
processo de gestão de risco de crédito fornece uma estrutura para avaliar e
gerir o risco de crédito das contrapartes e para manter o risco da Sociedade
em um nível aceitável.

Azimut Yachts mostra iates de luxo no Rio Boat Show
Os barcos da italiana Azy-

muth Yachts serão expostos 
na Marina da Glória de 27 de 
abril a 5 de maio. A empre-
sa italiana, com fábrica no 
Brasil, confirmou a presença 
de “mansões sobre as águas” 
para o Rio Boat Show 2019.

Líder pelo 19º ano conse-
cutivo em fabricação de em-
barcações de luxo mundial, a 
Azimut Yachts anuncia os mo-
delos da marca confirmados 
para um dos maiores eventos 
náuticos da América Latina, o 
Rio Boat Show 2019.

Azymuth 83: o megaiate 
tem quatro grandes suítes, 
áreas de estar, jantar, cozinha 
completa, dois charmosos 
postos de comando e espaços 
externos de convivência que 
impressionam, como um fly-
bridge (pavimento superior) 
de mais de 40 m2. Ao todo 
são mais de 250 m2, 3 an-
dares e 25,2 metros de com-
primento. Com designers 
interior e exterior assinados 
por mundialmente renoma-
dos arquitetos, Achille Sal-
vagni e Stephano Righini, a 
embarcação traz nobreza em 
cada detalhe, incluindo már-
more nos banheiros, uso de 
grandes espelhos e vidros, 
couro italiano, revestimen-
tos e madeiras nobres. Cores 
suaves que contrastam com 
tonalidades escuras em alto 
brilho complementam a so-
fisticação desse iate de gran-
des dimensões.

Azymuth 74: luxo e alta 
tecnologia por combinar a 
grandiosidade e conforto 
com inovações construtivas. 

Este megaiate único de 22,6 
metros traz fibra de carbono 
100% pura em parte de sua 
superestrutura, o que signi-
fica mais leveza, melhor na-
vegabilidade e estabilidade, 
assim como acontece em fo-
guetes e carros de automobi-
lismo. A redução do peso do 
barco possibilitou que a mar-
ca investisse intensivamente 
em detalhes e acabamentos 
de luxo, incluindo metais, 
pedras, vidros e madeiras. A 
ampliação dos volumes do 
barco é mais uma caracterís-
tica, tanto que poderia ser fa-
cilmente comparado com um 
barco de um tamanho maior. 
No salão principal, por exem-
plo, sem colunas, áreas de 
jantar, estar, cozinha e central 
de comando se integram per-
feitamente, com vistas des-
lumbrantes para o mar, graças 
a grandiosas janelas que vão 
do chão ao teto. Quatro belas 
suítes formam o pavimento 
inferior, com destaque ao es-
paço reservado ao proprietá-
rio. Com uma grande janela 
lateral nessa suíte, a impres-
são é de estar em um aquá-
rio pela vista proporcionada. 
Também conta com outras 3 
suítes e 3 pavimentos além de 
generosa área externa, tudo 
mobiliado e equipado. 

Já o Azimut 62, com quase 
19 metros de comprimento, 
62 pés é uma revolução em 
design no mundo náutico. 
O italiano Achille Salvagni 
(um dos 100 melhores desig-
ners do mundo segundo AD 
Collector e incluído na lista 
“A” elaborada pela Elle De-

cor USA) conseguiu trazer 
toda a atmosfera de uma casa 
para dentro do barco com 
móveis elegantes, linhas 
curvas e ao mesmo tempo 
versáteis o que possibilita 
criar diferentes ambientes 
e atmosferas. É o caso do 
flybridge com layout perso-
nalizável. A embarcação tem 
o equivalente a 156 m2 de 
área útil, 3 espaçosas suítes, 
amplas áreas de convivência 
e móveis exclusivos feitos à 
mão por artesãos especiali-
zados italianos.

O iate é cheio de estilo. 
Tem grandes janelas pa-
norâmicas, couro italiano, 
mármore, diferentes tipos 
de madeiras e outros acaba-
mentos diferenciados para 
um barco como é o caso dos 
estofados em Batyline, um 
tecido tecnológico, leve, ex-
tremamente durável e de fá-
cil manutenção, mesmo em 
ambientes marítimos. 

Nova Azimut 56: Pela 
primeira vez em evento náu-
tico, a Azimut Yachts apre-
sentará a nova versão do 
luxuoso modelo Azimut 56 
que faz grande sucesso jun-
to ao público brasileiro. O 

diferencial é a alteração de 
layout interior que eleva a 
cozinha ao convés principal, 
seguindo a tendência da inte-
gração de espaços gourmet e 
convivência.

Apesar das modificações, 
a embarcação mantém ca-
racterísticas inconfundíveis 
de design italiano, conforto, 
tecnologia e aproveitamen-
to de espaços da tradicional 
Azimut 56. Nas áreas exter-
nas destaque para a grandio-
sa praça de popa com plata-
forma submergível, espaço 
para descanso e refeições, e 
churrasqueira adicional. A 
proa (frontal) reserva mais 
espaços para relaxamento e 
diversão a bordo através do 
solário com grandes almo-
fadas e sofá com capacidade 
para até seis pessoas, sem fa-
lar do flybridge, igualmente 
espaçoso e elegante. 

Em seu interior, áreas de 
estar e jantar se integram 
perfeitamente à central de 
comando. Cozinha, três ca-
bines espaçosas e dois ba-
nheiros finamente decorados 
com móveis, couro e reves-
timentos italianos comple-
mentam a embarcação.

Conab registra a maior alta 
histórica de preços do tomate

Os consumidores devem 
se preparar para o reflexo 
da inflação nas hortaliças, 
em especial o tomate. Os 
preços de comercialização 
desse produto nos principais 
mercados atacadistas do país 
nunca estiveram tão altos. 
No mês passado, a elevação 
foi registrada em todas as 
Centrais de Abastecimento 
(Ceasas) pesquisadas pela 
Companhia Nacional de 
Abastecimento (Conab). E 
a tendência é que os preços 
continuem aumentando em 
abril, como aponta o 4º Bo-
letim Prohort, divulgado on-
tem pela Conab.

A notícia prejudica a pre-
paração das tradicionais ceias 
de Páscoa em todo o país, 
principalmente em Goiânia, 
que registrou a maior alta no 
atacado, cerca de 90% em 
março. Nos outros mercados 
estudados, os acréscimos de 
cotação também foram signi-
ficativos, variando na casa de 
40% em Fortaleza e no Rio de 
Janeiro, e acima de 30% em 
Vitória, São Paulo e Belo Ho-
rizonte. Já na primeira quinze-
na de abril, o produto registra 
o maior preço praticado desde 
o início da série histórica.

“A performance dos pre-
ços elevados em março é con-
sequência direta das menores 
quantidades ofertadas do fru-
to aos mercados, uma vez que 
as condições climáticas não 
favoreceram o desenvolvi-
mento nas lavouras”, explica 
a gerente de Modernização 
do Mercado Hortigranjeiro 
da Conab, Joyce Rocha Fra-
ga. “Aliado a isso, os preços 

pouco atrativos em 2018 fi-
zeram com que os produtores 
diminuíssem a área plantada, 
o que significou também me-
nos tomate entrando no mer-
cado”.

Outro vegetal de destaque 
foi a batata. Mas, apesar da 
ascensão de preços desde 
outubro de 2018, esse mo-
vimento de alta tem perdi-
do força. “Mesmo assim, a 
hortaliça ainda tem pesado 
na hora da compra para o 
consumidor, e essa tendên-
cia deve se manter até o final 
deste mês”, pondera Fraga.

Esse comportamento de 
alta foi registrado em todos 
os produtos comercializados 
no atacado. Em relação às 
frutas, a menor oferta de bana-
na, laranja e mamão também 
influenciaram na alta dos pre-
ços. Apenas maçã e melancia 
tiveram desempenho contrá-
rio, com queda nas Ceasas 
pesquisadas. No caso da úl-
tima, o menor preço ocorreu 
por conta da grande oferta 
fornecida pelo município de 
Teixeira de Freitas (na Bahia), 
com a entrada da safrinha pau-
lista e devido à queda da de-
manda pelo clima mais ameno 
nas regiões consumidoras.

O levantamento é feito 
mensalmente pelo Programa 
Brasileiro de Modernização 
do Mercado Hortigranjeiro 
(Prohort) da Conab, a partir 
de informações fornecidas 
pelos grandes mercados ata-
cadistas do país, nos estados 
de São Paulo, Minas Gerais, 
Rio de Janeiro, Espírito San-
to, Paraná, Goiás, Pernam-
buco e Ceará.
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LABORATÓRIO GROSS S.A.
CNPJ/MF nº 33.145.194/0001-72 

RELATÓRIO DA DIRETORIA
Senhores Acionistas: Em cumprimento as disposições legais e estatutárias, submetemos a apreciação de V.Sas. o Balanço Geral e demais demonstrações 
financeiras correspondentes ao exercício social findo em 31/12/2018. Permanecemos a disposição para quaisquer esclarecimentos que se tornem necessários. 
Rio de Janeiro, 17/04/2019. A Diretoria.

BALANÇO PATRIMONIAL

2018 2017
ATIVO 64.313.733,80 55.062.389,29
Circulante 45.022.932,33 35.760.064,67
Disponibilidades 368.229,02 873.586,46
Duplicatas à Receber 22.541.583,60 24.367.404,67
Duplicatas Descontadas - (3.027.919,76)
Adiantamentos Diversos 1.277.337,06 424.981,20
Impostos à Recuperar 293.240,86 183.432,78
Caução e Depósitos 1.765.951,39 314.260,77
Devedores Diversos 2.854.553,83 2.000.017,58
Estoques 15.922.036,57 10.624.300,97
Não Circulante 19.290.801,47 19.302.324,62
Investimentos 5.080.000,00 5.080.000,00
Imobilizado 20.984.487,54 20.167.376,55
Depreciações / Amortizações (6.773.686,07) (5.945.051,93)

PASSIVO 64.313.733,80 55.062.389,29
Circulante 22.976.202,58 18.330.043,37
Fornecedor 2.492.344,59 1.080.698,90
Obrigações c/pessoal 2.170.474,94 1.357.127,24
Contas à Pagar 3.066.569,34 2.165.481,15
Leis Sociais à Pagar 1.366.339,70 1.171.976,26
Leis Fiscais à Pagar 4.324.294,94 8.701.541,12
Financiamento 9.556.179,07 3.853.218,70
Não Circulante 15.434.221,35 7.398.005,22
Leis Sociais à Pagar 1.595.587,64 2.029.577,24
Leis Fiscais à Pagar 9.701.251,77 5.368.427,98
Financiamento 4.137.381,94 -
Patrimônio Líquido 25.903.309,87 29.334.340,70
Capital Social 1.034.550,00 1.034.550,00
Reserva Especial de Capital 5,18 5,18
Reserva Reavaliação Espontânea 3.238.319,26 3.238.319,26
Lucro / Prejuízo Acumulado 25.061.466,26 26.652.467,34
Lucro Líquido do Período (3.431.030,83) (1.591.001,08)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
Receita Venda de Produção 2018 2017
 de Fabricação Própria 123.692.433,24 121.406.305,75
ICMS e Outras Deduções de Vendas (41.854.174,10) (40.803.036,79)
Receita Líquida 81.838.259,14 80.603.268,96
Custo dos Produtos Fabricados Vendidos (23.598.200,96) (24.629.824,92)
Lucro Bruto 58.240.058,18 55.973.444,04
Receitas/Despesas Operacionais:
Receitas Financeiras 130.532,97 98.674,63
Outras Receitas 8.057,38 4.854,36
Despesas Comerciais (3.380.600,16) (2.937.477,16)
Encargos Sociais Obrigatórios (6.230.704,46) (6.378.301,70)
Encargos Sociais Espontâneos (8.039.005,99) (8.042.672,02)
Outros Custos (Perdas) (1.704.615,05) (1.026.014,46)
Despesas com Remunerações (12.971.935,83) (12.859.564,08)
Despesas com Serviços (5.819.828,99) (3.987.299,80)
Despesas com Materiais (316.000,17) (282.352,38)
Despesas com Comunicações (453.815,26) (524.461,29)
Despesas com Alugueis (3.122.606,92) (3.376.348,04)
Despesas com Publicidade (7.683.330,92) (7.643.994,48)
Despesas com Locomoção (2.601.563,42) (2.565.954,68)
Despesas com Benefícios (387.369,79) (377.627,90)
Despesas Financeiras (4.955.232,20) (3.946.810,18)
Despesas Tributárias (361.697,32) (469.770,00)
Lucro antes de Outras Despesas 350.342,05 1.658.324,86
Outras Despesas (3.781.372,88) (2.513.820,42)
Lucro Operacional (3.431.030,83) (855.495,56)
Lucro Líquido antes da Contribuição Social (3.431.030,83) (855.495,56)
Contribuição social sobre o lucro - (196.280,87)
Lucro Líquido do Período Base (3.431.030,83) (1.051.776,43)
Provisão para o imposto de renda - (539.224,65)
Lucro Líquido Período Base depois P.P.I.R. (3.431.030,83) (1.591.001,08)

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
2018 2017

Resultado do Exercício (3.431.030,83) (1.591.001,08)
Variação Depreciação / Amortização 828.634,14 (2.649.274,00)
Resultado Bruto de Caixa (2.602.396,69) (4.240.275,08)
Variação da Necessidade de Capital de Giro (10.825.026,26) 7.992.205,30
Resultado Operacional de Caixa (13.427.422,95) 3.751.930,22
Variação de Empréstimos Bancários de C/P 5.702.960,37 (2.848.660,51)
Resultado Corrente de Caixa (7.724.462,58) 903.269,71
Variação dos Itens não Circulantes de Caixa
Acrescimo do Ativo Não Circulante (817.110,99) (1.473.164,72)
Total Variação dos Itens não Circulantes (817.110,99) (1.473.164,72)
Variação dos Itens não Correntes
Leis Sociais / Fiscais à Pagar 8.036.216,13 443.908,92
Total Variação dos Itens não Correntes 8.036.216,13 443.908,92
Resultado Líquido de Caixa (505.357,44) (125.986,09)
Ativo Circulante Financeiro Inicial 873.586,46 999.572,55
Ativo Circulante Financeiro Final 368.229,02 873.586,46

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Capital

Reser-
va de 

Capital

Reserva 
Reavaliação 
Espontânea Resultado

Patrimônio 
Líquido

Saldo no Início
 do Exercício 1.034.550,00 5,18 3.238.319,26 25.061.466,26 29.334.340,70
Mutações no
 Exercício:
Lucro Líquido
 do Período - - - (3.431.030,83) (3.431.030,83)
Saldo no Final
 do Exercício 1.034.550,00 5,18 3.238.319,26 21.630.435,43 25.903.309,87

NOTAS EXPLICATIVAS
1. As demonstrações financeiras são apresentadas de acordo com os critérios
estabelecidos pela  lei 6404/76. Estão expressas em reais 2018/2017.
2. Os materiais em estoque no almoxarifado estão registrados ao custo médio.
3. O imobilizado é demonstrato pelo custo de aquisição e instalação. A depre-
ciação é calculada pelo método linear com base na vida útil estimado dos bens.

ASSINATURAS
Carlos Fernando Gross - Diretor Presidente; Jose Marcio Melo - Diretor 

Superintendente; Jeferson da Motta Chaves - Contador CRC-RJ 045.153-O

EMPREENDIMENTOS CARMELO S/A COMÉRCIO E INDÚSTRIA
CNPJ/MF nº 33.265.331/0001-02

Relatório da Diretoria: Srs. Acionistas: Em obediência às prescrições legais e estatutárias, temos o prazer de apresentar a V.Sas, para apreciação e exame, 
O Balanço Geral e a Demonstração do Resultado do Exercício, referente ao período encerrado em 31/12/2018. Eneida de Carvalho Tupper - Diretora; Paulo 
Enrique da Silva Tupper- Diretor.

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018
ATIVO 2018 2017
CIRCULANTE
Disponibilidades 403.544,63 524.408,78
Aplicações Financeiras 4.202.257,66 4.038.762,38
Locação 744.488,71 593.692,76
Tributos a Apropriar - 4.084,08
Despesas Pagas Antecipadamente 31.997,80 16.936,62
PERMANENTE/IMOBILIZADO
Direito Uso Telefones 2.024,72 2.024,72
Computadores/Acessórios 3.318,00 3.318,00
Equipamentos Telefônico 720,00 720,00
Móveis e Utensílios 3.053,89 3.053,89
Imóveis 687,32 687,32
Benfeitorias 3.660,00 3.660,00
Depreciação Acumulada (10.217,49) (10.043,60)
TOTAL DO ATIVO 5.385.535,24 5.181.304,95

PASSIVO 2018 2017
CIRCULANTE
Impostos e Contribuições a Recolher 14.770,21 8.900,27
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias 591,48 580,94
Outras Obrigações 718,32 587,91
Contratos a Realizar 744.488,71 593.692,96
EXIGÍVEL A LONGO A PRAZO
Espólios 2.589.039,12 2.589.039,12
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital Social 119.202,30 119.202,30
Reserva Cor. Capital 306,58 306,58
Reserva Estatutária 82,06 82,06
Lucros Acumulados 1.916.336,46 1.868.912,81
TOTAL DO PASSIVO 5.385.535,24 5.181.304,95

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018
2018 2017

Receita Operacional Bruta 638.816,93 599.807,21
(-) Impostos Incidentes 23.426,26 22.016,20
Receita Operacional Líquida 615.390,67 577.791,01
Lucro Bruto 615.390,67 577.791,01
(+) Receitas Financeiras 195.767,61 317.866,97
(-) Despesas Tributárias 18.984,09 14.042,82
(-) Despesas Operacionais 173.379,31 170.081,11
(-) Imposto de Renda / Contribuição Social 111.371,23 148.553,24
Resultado do Exercício 507.423,65 562.980,81

NOTAS ADMINISTRATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 
EM 31/12/2018

1. Espólios. 1.1. Inventário de Maria Siqueira da Cunha Carvalho com sen-
tença judicial da partilha em 30.04.2009 na 8ª Vara de Órfãos e Sucessões
da comarca da capital, transitada em julgado em 11.09.2009, aguardando pa-
gamento aos herdeiros. 1.2. Inventário extra-judicial de Alvaro Chrysostomo
de Carvalho lavrado em 07.05.2010 no livro 7093 folhas 29 no 18º Ofício de
Notas Sucursal Barra da Tijuca - Rio de Janeiro, aguardando pagamento aos
herdeiros. Rio de Janeiro, 31/12/2018.

Eneida de Carvalho Tupper - Diretora; Paulo Enrique da Silva Tupper - Diretor; Carlos Aramis Felix da Silva - Contador - CRC-RJ 87833

IMOBILIÁRIA CHRYSOSTOMO S/A CNPJ/MF nº 33.265.356/0001-06

Relatório da Diretoria: Srs. Acionistas: Em obediência às prescrições legais e estatutárias, temos o prazer de apresentar a V.Sas, para apreciação e exame, 
O Balanço Geral e a Demonstração do Resultado do Exercício, referente ao período encerrado em 31/12/2018. Eneida de Carvalho Tupper - Diretora; Paulo 
Enrique da Silva Tupper- Diretor.

NOTAS ADMINISTRATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 
EM 31/12/2018

1. Espólios. 1.1. Inventário de Maria Siqueira da Cunha Carvalho com sen-
tença judicial da partilha em 30.04.2009 na 8ª Vara de Órfãos e Sucessões
da comarca da capital, transitada em julgado em 11.09.2009, aguardando pa-
gamento aos herdeiros. 1.2. Inventário extra-judicial de Alvaro Chrysostomo
de Carvalho lavrado em 07.05.2010 no livro 7093 folhas 29 no 18º Ofício de
Notas Sucursal Barra da Tijuca - Rio de Janeiro, aguardando pagamento aos
herdeiros. Rio de Janeiro, 31/12/2018.

PASSIVO 2018 2017
CIRCULANTE
Impostos e Contribuições a Recolher 28.113,82 20.759,23
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias 1.174,99 1.105,63
Contratos a Realizar 75.984,97 75.984,97
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
Espólios 899.524,26 899.524,26
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital Social 110.040,00 110.040,00
Reserva Cor. Capital 291,59 291,59
Reserva Legal 6.084,47 6.084,47
Lucros Acumulados 973.723,97 1.464.465,13
TOTAL DO PASSIVO 2.094.938,07 2.578.255,28

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018
2018 2017

Receita Operacional Bruta 911.819,64 951.819,64
(-) Impostos Incidentes 33.281,41 33.281,40
Receita Operacional Líquida 878.538,23 918.538,24
Lucro Bruto 878.538,23 918.538,24
(+) Receitas Financeiras 70.599,83 117.047,26
(-) Despesas Tributárias 2.145,09 3.197,34
(-) Despesas Operacionais 80.524,21 90.790,94
(-) Imposto de Renda / Contribuição Social 99.209,92 128.602,05
Resultado do Exercício 767.258,84 812.995,17

Eneida de Carvalho Tupper - Diretora; Paulo Enrique da Silva Tupper - Diretor; Carlos Aramis Felix da Silva - Contador - CRC-RJ 87833.

ATIVO 2018 2017
CIRCULANTE
Disponibilidades 445.699,44 988.920,32
Aplicações Financeiras 1.571.134,08 1.511.186,35
Locação 75.984,97 75.984,97
Tributos a Apropriar 1.090,14 1.090,14
Despesas Pagas Antecipadamente 283,39 260,36
PERMANENTE/IMOBILIZADO
Direito Uso Telefones 50,00 50,00
Móveis e Utensílios 1.303,55 1.303,55
Imóveis 427,25 427,25
Benfeitorias 1.250,00 1.250,00
Depreciação Acumulada (2.284,75) (2.217,66)
TOTAL DO ATIVO 2.094.938,07 2.578.255,28

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

Monitoramento do clima e de análise do solo
Metos Brasil 
lança soluções 
inovadoras na 
Agrishow 2019 

Soluções de monitora-
mento e inteligência para o 
agronegócio, promovendo 
mais produtividade, qualida-
de e assertividade no plantio 
e colheita das fazendas, se-
rão apresentadas pela Metos 
Brasil na Agrishow 2019 
– 26ª Feira Internacional 
de Tecnologia Agrícola em 
Ação, que acontece entre os 
dias 29 de abril e 3 de maio, 
em Ribeirão Preto (SP).

Uma das novidades do es-
tande (008) da Metos Brasil, 
situado à Rua 5, é a estação 
meteorológica iMetos® Lo-

RAIN, que possibilita aos 
produtores rurais de grande 
e de médio portes, um pla-
nejamento eficiente de todas 
as operações da lavoura e a 
tomada de decisões pautadas 
em informações precisas re-
ferentes ao clima e a distri-
buição das chuvas na plan-
tação.

O equipamento possui 
sensores de alta precisão e 
durabilidade, que coletam 
dados de chuva, temperatura 
e umidade relativa do ar, e 
sensores virtuais para a ve-
locidade do vento e radiação 
global. O acompanhamen-
to do clima e a captação de 
dados são feitas de forma 
hiper-localizada, ou seja, na 
área do cultivo do produtor. 
Seu sistema é equipado com 
alta tecnologia e um meca-
nismo de autolimpeza que 
torna sua manutenção sim-
ples e rápida.

Sua tecnologia (LoRa) 
é baseada em Internet das 
Coisas (IoT), possibilitando 
a conexão de dispositivos 
em longas distâncias e com 
baixo consumo de energia. 
Desse modo, a estação me-
teorológica é ideal para ser 
instalada em diversos pontos 
da fazenda, mesmo que não 
haja cobertura de sinal de ce-
lular, bluetooth ou redes Wi-
Fi. As informações coletadas 
podem ser acompanhadas 
em tempo real pelo produtor 
rural, por meio de uma pla-
taforma FieldClimate.com e 
app disponível para Android 
e iOS.

Com todas essas carac-
terísticas somada ao baixo 
custo de aquisição, a iMe-
tos® LoRAIN contribui de 
maneira abrangente e espe-
cífica para a programação de 
todo o plantio e colheita dos 
produtores rurais de grande 

e médio portes, como por 
exemplo, no melhor mo-
mento para realizar a pulve-
rização e aplicação de fer-
tilizantes, no planejamento 
das equipes de trabalho, nos 
alertas de riscos de doenças 
e na prevenção de infesta-
ções na lavoura.

Outro destaque da Me-
tos Brasil que vai chamar 
a atenção dos mais de 150 
mil visitantes esperados 
para a Agrishow 2019 é 
o iMetos® MobiLab, um 
equipamento inovador e 
portátil para a análise dos 
nutrientes baseado na téc-
nica de eletroforese capilar. 
Com ele, é possível obter 
indicações rápidas e preci-
sas sobre os níveis de nitra-
to, amônia, sulfato. Outros 
processos já estão em de-
senvolvimento para anali-
se dos elementos fósforo e 
potássio.

Baseado em um conceito 
totalmente novo, o iMetos® 
MobiLab integra múltiplas 
análises de nutrientes em um 
único microchip. Dessa for-
ma, é possível economizar 
com fertilizantes e preve-
nir a aplicação excessiva de 
produtos que prejudicam a 
plantação e o meio-ambien-
te. Devido à versatilidade 
do método lab-on-a-chip os 
dados, que são enviados para 
a plataforma FieldClimate®, 
são facilmente extraídos e 
convertidos em formato pa-
drão, permitindo aplicações 
em taxa variável utilizando 
equipamentos da agricultura 
de precisão.

O objetivo do equipa-
mento é contribuir para que 
o produtor rural realize a 
aplicação assertiva dos ferti-
lizantes necessários para seu 
plantio, promovendo, dessa 
maneira, qualidade, efici-

ência e produtividade no 
campo, além da preservação 
ambiental, já que a aplica-
ção excessiva desse insumo 
pode trazer prejuízos para o 
solo e para a água.

A Metos Brasil conta tam-
bém em seu portfólio com 
as estações meteorológicas 
iMetos® AG e iMetos® 
iMeteoPRO, reconhecidas 
no mercado por sua alta 
precisão, durabilidade e ro-
bustez que atendem as reais 
necessidades do produtor 
rural. Os equipamentos re-
alizam um balanço hídrico 
e identificam um possível 
stress na plantação por falta 
ou excesso de chuvas. Inde-
pendentes, dispensam qual-
quer tipo de infraestrutura no 
local de instalação e contam 
com painel solar, bateria in-
terna e múltiplas opções de 
conectividade para o envio 
de informações.
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JSR SHOPPING S/A
CNPJ/MF nº 02.849.980/0001-27- NIRE nº 33.3.0028518-1

Edital de Convocação. Ficam os Srs. Acionistas convocados para a sua 
AGO a realizar-se no dia 30/04/19, às 10h, na sede social da Cia., localizada 
na Rua Gal Ivan Raposo, 431, pte, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ, a fim 
de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: a) Tomar as contas dos adminis-
tradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração, o Balanço 
Patrimonial e as demais Demonstrações Financeiras referentes ao exercício 
social findo em 31/12/18. b) Deliberar sobre a destinação do resultado líquido 
do exercício c) Fixação da remuneração da Diretoria para o exercício de 2019. 
Octávio Fernandes de Araújo, Diretor Presidente. 

ABAETÉ ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS S.A.
CNPJ 24.988.496/0001-11

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA. Ficam convidados os acionistas da 
Cia. a se reunir no dia 29/04/19, às 13h, na sede social localizada Praça 
Pio X, nº 98, 9º and/parte, Centro, Rio de Janeiro/RJ, para deliberar sobre: 
(a) o relatório da administração e as demonstrações financeiras relativas ao
exercício findo em 2018; e (b) destinação do resultado de 2018da Cia. Rio
de Janeiro, 18/04/19. Diretoria.

A! BODYTECH PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF 07.737.623/0001-90 - NIRE 33.3.0027725-1

CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁ-
RIA: Ficam os Senhores Acionistas convocados para a Assembleia Geral 
Ordinária e Extraordinária da Companhia a ser realizada no dia 30/04/2019, 
às 11 horas, na sede social localizada na Rua Guilhermina Guinle, nº 272, 2º 
andar, Botafogo, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com 
a finalidade de deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: I- Em Assembleia 
Geral Ordinária: a) examinar, discutir e votar as contas dos administradores 
e as demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício social 
encerrado em 31/12/2018; b) examinar, discutir e votar a proposta de destina-
ção dos resultados; e c) eleger os membros do Conselho de Administração da 
Companhia. II- Em Assembleia Geral Extraordinária: a) examinar, discutir 
e votar a remuneração global dos Administradores da Companhia; b) exami-
nar, discutir e votar a inclusão da alínea (d) ao artigo 33, item (i) do Estatuto 
Social da Companhia, estabelecendo que a Companhia será representada e 
somente será considerada validamente obrigada por ato ou assinatura de 02 
(dois) procuradores, com procuração específica para tal fim, para as ques-
tões até R$1.000.000,00 (um milhão de reais); e c) examinar, discutir e votar 
outros assuntos de interesse da Companhia. Os documentos pertinentes às 
matérias a serem debatidas na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária 
encontram-se à disposição dos acionistas, a partir desta data, na sede da 
Companhia. Rio de Janeiro, 18/04/2019. Alexandre Accioly Rocha - Presi-
dente do Conselho de Administração.

ZÍNIA PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF 05.851.532/0001-56
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA. Ficam convi-
dados os acionistas da Cia. a se reunir no dia 29/04/19, às 13h00, na sede 
social localizada na Praça Pio X, nº 98, 9º and/parte, Centro, Rio de Janeiro/
RJ, para deliberar sobre I) EM AGO: (a) o relatório da administração, parecer 
dos auditores independentes e as demonstrações financeiras relativas ao 
exercício social findo em 2018; (b) destinação do resultado de 2018 da Cia.; e 
II) EM AGE: (a) remuneração dos Administradores; e (b) reeleição do membro
da Diretoria. Rio de Janeiro, 18/04/19. Diretoria.

Arrecadação do mercado  
avança dois dígitos até fevereiro

A arrecadação do mer-
cado de seguros manteve a 
trajetória positiva no acu-
mulado do ano até feverei-
ro. No primeiro bimestre, a 
alta foi na casa de dois dígi-
tos - de 12,7% (sem Dpvat 
e sem saúde suplementar) - 
sobre o mesmo período do 
ano passado, alcançando 
a cifra de R$ 39,4 bilhões 
(ou R$ 40,1 bilhões com 
Dpvat), informa a nova edi-
ção da publicação Conjun-
tura CNseg.

“O comportamento positi-
vo de todos os ramos contri-
buiu para fevereiro apresen-

tar uma taxa de crescimento 
bastante promissora, na com-
paração com o acumulado 
no mesmo período do ano 
passado”, destacou Marcio 
Coriolano, presidente da 
CNseg, a Confederação das 
Seguradoras.

Vale lembrar que o de-
sempenho positivo do se-
tor segurador é importante 
no plano macroeconômico, 
não só pela sua participa-
ção de mercado - de 6,5% 
do PIB-, mas também pela 
sua condição de grande in-
vestidor institucional - as 
seguradoras mantêm mais 

de R$1,2 trilhão em ativos, 
ou seja, 25% da dívida pú-
blica.

O resultado deveu-se ao 
crescimento de todos os ra-
mos de seguros no período. 
Destaque para os Planos de 
Acumulação VGBL, que 
subiram 17,8% nos dois 
meses primeiros meses do 
ano. Outras contribuições 
importantes, no acumulado 
do ano, partiram dos segu-
ros Patrimoniais (19,5%), 
do Seguro Rural (13,1%), 
dos seguros de Crédito e 
Garantias (10%) e dos tí-
tulos de Capitalização 

(9,6%). Já os seguros de 
Automóveis tiveram dis-
creto aumento de arrecada-
ção, de 1,3% no bimestre.

Na série de dados anua-
lizada (março de 2018 a fe-
vereiro de 2019 - sem Saúde 
Suplementar), o crescimento 
é mais discreto- 2%-, indi-
cando, porém, uma recupe-
ração paulatina, já que houve 
uma sequência de quatro pe-
ríodos anualizados de taxas 
negativas (considerando-se 
as séries de 12 meses mó-
veis de setembro, outubro, 
novembro e dezembro de 
2018)..

Delphos ajuda empresas a cumprir a lei de proteção de dados
A vigorar 
em 2020, se 
descumprida, 
pode gerar multas 
de até R$ 50 mi

Em tempos de sociedade 
digital, os dados (ou “data”) 
já se tornaram uma das 
maiores riquezas da econo-
mia global - e a proximida-
de do início da vigoração 
da Lei Geral de Proteção de 
Dados (LGPD) coloca em-

presas brasileiras dos mais 
diversos setores em uma 
corrida para se adequar às 
novas regras.

“Para atendê-las, a gestão 
do ciclo dos dados precisa-
rá contemplar estratégias de 
governança que controlem a 
coleta, a utilização, o com-
partilhamento e o descarte 
de informações, garantindo 
sua proteção e confidenciali-
dade”, explica Elisabete Pra-
do, da Delphos.

A legislação, que passa 
a valer em agosto de 2020, 
é inspirada na versão eu-
ropeia (GDPR) e regula o 
uso de dados pessoais de 
consumidores por compa-
nhias, impactando toda a 

sua operação. O não cum-
primento pode resultar 
em multas de até R$ 50 
milhões ou 2% do fatura-
mento total da empresa: o 
que for maior.

Buscando oferecer solu-
ções neste importante nicho, 
a Delphos conta com o Data-
peers, ferramenta desenvol-
vida pela empresa portugue-
sa ITpeers, e que contempla, 
entre outras funcionalidades, 
técnicas de mascaramento 
para proteger dados confi-
denciais, tornando o seu uso 
e compartilhamento 100% 
seguros.

“Além de ajudar a cum-
prir a LGPD, essa ferramenta 
contribui para a redução de 

75% dos custos com dados 
de teste e ganhos em produ-
tividade, permitindo também 
a interoperabilidade com os 
principais bancos de dados 
do mercado”, acrescenta a 
executiva.

A solução ainda otimiza o 
armazenamento de informa-
ções e servidores, reduzindo 
à metade o tempo necessário 
para a criação de ambien-
tes de teste e homologação 
na área de TI. “O custo-be-
nefício seria extremamen-
te vantajoso ainda que não 
houvesse multas previstas. 
Em menos de seis meses, o 
ROI (Retorno sobre Investi-
mento) é garantido”, finaliza 
Elisabete.

Corretores de seguros ganham novas soluções
Profissionais de correta-

gem e do mercado segurador 
passam a contar com novas 
soluções para aperfeiçoar o 
atendimento ao cliente se-
gurado. Com o intuito de 
potencializar a ampliação 
da cobertura de proteção de 
vida e patrimônio, a Rede 
Lojacorr, rede de corretoras 
de seguros independentes, 
está lançando novas ferra-
mentas para o profissional, 
que devem beneficiar o seg-
mento e principalmente o 
consumidor.

No novo conceito de ma-
rketing digital da corporação, 
que está entrando na segunda 
fase de implantação estratégi-
ca, o corretor da rede passa a 
contar com um novo site, blog 
de conteúdo e aplicativo inte-
rativo da Revista Corretora do 
Futuro. Além de ações especí-
ficas, como o Própria Correto-
ra, o novo projeto visual da re-
vista institucional “Corretora 
do Futuro” e a Universidade 
Treinacorr.

Tudo isso, completa a cons-
trução do novo ecossistema da 
rede que reúne as marcas par-
ceiras com seus produtos e so-
luções para definir uma atuação 
completa e personalizada para 
o segurado, além de permitir 
um modelo de negócio cada 
vez mais eficiente para o corre-
tor. De acordo com o CEO da 
Rede Lojacorr, Diogo Arndt 
Silva, o ecossistema é algo em 
constante movimento e cons-
trução, com o intuito de fo-
mentar uma rede de soluções 
capaz de atender cada vez 
mais e melhor o cliente. 

“Estamos buscando a com-
binação tecnológica mais equi-
librada para oferecer a possibi-
lidade de proteção adequada a 
cada tipo de cliente, demanda, 
necessidade e porte. Com todo 
o ecossistema, é possível aten-
der um modelo básico de con-
sórcio até a proteção completa 
de uma multinacional de qual-
quer segmento, incluindo os se-
tores industrial e agropecuário”, 
afirma. 

O site apresenta o novo 
posicionamento da Rede 
Lojacorr, além de trazer 
como seu principal atrati-
vo, os blogs com conteúdo 
dedicado tanto para o cor-
retor, como para o segura-
do, que busca se proteger 
mais e melhor. Já o Própria 
Corretora é um sistema de 
gestão e faz parte da prin-
cipal plataforma da Rede 
Lojacorr, o Broker One, 
nessa mesma plataforma 
virtual, o corretor pode ge-
rir sua carteira de negócios 
de forma ampla. Integrados 
ao Quiver, software multi-
cálculo, o profissional terá 
a possibilidade de obter os 
produtos, valores e planos 
das marcas seguradoras, 
além de poder cruzar es-
ses produtos para obter as 
conjunturas convenientes e 
satisfatórias para o cliente.

Além disso, o trabalho da 
Rede Lojacorr está “focado na 
capilaridade e em multirramos 
para oferecer ao consumidor 

as respostas mais rápidas e as 
melhores opções, otimizando 
uma conexão de alta perfor-
mance como base de trabalho 
do profissional”, explica o 
CEO da organização.

Para buscar o melhor aten-
dimento e aperfeiçoamento 
da rede, a empresa lançou 
oficialmente a Universidade 
Treinacorr, no formato EAD 
para todo o Brasil, que reunirá 
as melhores práticas, serviços 
e produtos de acordo com as 
demandas e tendências do 
mercado da proteção do País 
e do mundo. O intuito é de-
mocratizar o seguro em todo 
o território nacional, propor-
cionando o acesso das pessoas 
aos serviços de corretagem, 
consórcios e seguros, dimi-
nuindo os impactos dos riscos 
e aumentando a prevenção da 
vida e seus patrimônios. Esse 
canal de educação, capacita-
ção e treinamentos engloba os 
serviços de informação e co-
municação tanto das marcas 
como da rede

Resultados em 2018 e nova 
liderança da Allianz Partners

- Em 2018, a Allianz Part-
ners obteve mais um ano de 
bons resultados, com 8,616 
bilhões de euros em receita 
total e lucro operacional de 
566 milhões de euros. O cres-
cimento é observado enquanto 
a Allianz Partners continuou a 
implementar seu programa de 
transformação em grande es-
cala com foco na inovação, na 
harmonização de seu modelo 
de distribuição e no desenvol-
vimento de soluções práticas e 
rápidas para seus parceiros e 
clientes.

Sirma Boshnakova se 
tornou CEO da Allianz Par-
tners, no dia 1º de abril de 
2019. Rémi Grenier, CEO da 
Allianz Partners desde 2015, 
decidiu embarcar em novas 
atividades empresariais fora 
do Grupo Allianz Partners.

Um forte desempenho é 
visto em termos de receita e 
lucratividade em todas as li-
nhas de negócios, com o maior 
crescimento de receita prove-
niente das atividades de Assis-
tência e Saúde Internacional 
nos principais mercados.

Em assistência, obteve 
crescimento de 4,9% (+ 6,8% 
a taxa constante) em relação 
a 2017, atingindo 1,922 bi-
lhões de euros em receita. O 
crescimento é apoiado pelo 
bom desempenho das ofertas 
existentes de Home e Repair-
in-Kind, assim como pela 
aquisição da Multiassistên-
cia, fortalecendo ainda mais 
a posição da Allianz Partners 
no espaço doméstico.

O Seguro Viagem regis-
trou aumento de 4,7% (+ 
8,5% a taxa constante), al-
cançando receita de 2,119 
bilhões de euros. Os princi-
pais fatores que contribuíram 
para o crescimento foram as 
vendas diretas, nas Américas 
e na Europa, bem como o ne-
gócio de viagens B2B2C nas 
Américas e na APAC.

A área de Saúde Internacio-

nal cresceu para 1,827 bilhão 
de euros, uma alta de 6,5% (+ 
9,0% a taxa constante) a partir 
de 2017, graças a novos negó-
cios e altos níveis de retenção. 
O maior contribuinte para o 
crescimento foi o negócio de 
seguros e TPA da NextCare no 
Oriente Médio, que viu cresci-
mento e rápida expansão.

As receitas de automóvel 
diminuíram -5,1% (-1,1% a 
taxa constante) para 2,748 bi-
lhões de euros em compara-
ção com 2017 devido ao forte 
impacto cambial e ajustes de 
portfólio. A Europa continua a 
ser o maior contribuinte para a 
linha de negócios automotiva, 
seguida de perto pela Ásia-
Pacífico, enquanto a Allianz 
Automotive continuou a au-
mentar suas novas ofertas de 
mobilidade com parceiros 
globais. As vendas diretas au-
mentaram 14,3% (+ 20,0% a 
taxa constante) em compara-
ção com 2017, atingindo 335 
milhões de euros.

Brasil

No Brasil, a empresa fe-
chou o ano com mais de R$ 
700 milhões em faturamento. 
Vincent Bleunven, CEO da 
Allianz Partners Brasil, ressal-
ta que os números reforçam o 
trabalho constante empregado 
pela companhia na entrega de 
serviços com excelência, tanto 
para os clientes institucionais, 
quanto para os consumidores 
finais. 

“Nosso objetivo é ajudar 
a qualquer hora e em qual-
quer lugar, por isso buscamos 
prover soluções que estejam 
alinhadas às necessidades das 
pessoas. E, neste sentido, todo 
movimento é relevante, seja 
em treinamento humanizado, 
seja em investimento para o 
desenvolvimento de novas 
tecnologias, que abarquem a 
crescente jornada digital do 
consumidor”, destaca.

Alunos recebem certificado  
da Universidade Aconseg

Reunidos para a última 
aula do curso de Saúde Su-
plementar, os alunos primei-
ra turma oficial da Univer-
sidade Corporativa Aconseg 
receberam ontem as suas cer-
tificações. Quem entregou o 
documento a cada um deles 
foi o reitor da universidade 
e presidente da Associação 
das Empresas de Assessoria 
e Consultoria de Seguros do 
Estado do Rio de Janeiro 
(Aconseg-RJ), Luiz Philipe 
Baeta Neves.

“Gostaria de parabenizar 
a todos pela conclusão dessa 
capacitação. Conhecimento 
é algo que levamos para o 
resto da vida, e acredito que 
seja o melhor investimento 
que alguém pode fazer em si 
mesmo. Obrigado por terem 
prestigiado a Universidade 
Aconseg. Espero revê-los em 
outros cursos”, discursou. O 
executivo contou que o ob-
jetivo da instituição é levar 
o máximo de atualização ao 
mercado de seguros.
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As ações ordinárias do Banco do Brasil terminaram cota-
das a R$ 47,20, com perda de 1,32%. Os três indicadores se-
manais mostram mercado vendido.

As ações preferenciais das Lojas Americanas terminaram 
cotadas a R$ 14,96, com perda de 1,45%. Os três indicadores 
semanais mostram mercado vendido.

As ações preferenciais da Gol terminaram cotadas em R$ 
21,92, com perdas de 3,56%. Os três indicadores semanais 
mostram mercado vendido.

As ações ordinárias da B2W terminaram cotadas a R$ 
36,28, com valorização de 1,97%. Os três indicadores sema-
nais mostram mercado vendido.

As ações ordinárias da JBS terminaram cotadas a R$ 
19,10, com desvalorização de 1,80%. Os três indicadores se-
manais mostram mercado vendido..

As ações ordinárias da Engie terminaram cotadas a R$ 
42,31, com desvalorização de 1,21%. Dos três indicadores se-
manais, um mostra mercado comprado e dois, vendido.
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EDITAL DE INTIMAÇÃO
O MM Juiz de Direito, Dr.(a) Mauro Nicolau Junior - Juiz Titular do 
Cartório da 48ª Vara Cível da Comarca da Capital, RJ, FAZ SABER 
aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem e 
interessar possa, que por este Juízo, que funciona a Avenida Eras-
mo Braga, 115 325 C / 327 C/ 329 C CEP: 20020-903 - Centro 
- Rio de Janeiro - RJ Tel.: 3133-1934 e-mail: cap48vciv@tjrj.jus.
br, tramitam os autos da Classe/Assunto Execução de Título Extra-
judicial - Despesas Condominiais / Condomínio em Edifício, de nº 
0267470-03.2016.8.19.0001, movida por JONAS RYMER em face 
de ESPÓLIO DE FRANCISCO XAVIER DE PAULA BARROS obje-
tivando . Assim, pelo presente edital INTIMA o executado ESPÓLIO 
DE FRANCISCO XAVIER DE PAULA BARROS, CPF: 022.408.157-
87; na pessoa de sua inventariante CARMINHA DE PAULA BAR-
ROS REIS, CPF: 052.717.137-92 e eventuais interessados, que 
se encontra em lugar incerto e desconhecido, para ciência da 
designação das datas para o leilão público híbrido (presencial e 
on-line): 13/05/2019 e 16/05/2019 às 12:00h através do portal de 
leilões on-line do Leiloeiro Público Oficial JONAS RYMER (www.
rymerleiloes.com.br), bem como concomitantemente no escritório 
do mesmo leiloeiro público situado na Av. Erasmo Braga, nº 227 
salas 1.110/1.111, Castelo, nesta cidade/comarca, haja vista que 
não há disponibilidade de provedor no Átrio do Fórum Central, do 
bem avaliado a fls. 357/358, situado na Rua Barata Ribeiro, nº 370/ 
Ap. 1603 Copacabana, devidamente dimensionado e caracterizado 
no 5º Ofcio do Registro de Imóveis, Matrícula 4380, Livro 2-A/0, 
Fls. 138 e na inscrição municipal de nº 1.427.498-9 (IPTU). 2. Pu-
blique-se o edital, observadas as regras do artigo 886, do NCPC, 
consoante o art. 884 do NCPC, fazendo constar que serão 2 (dois) 
leilões, sendo que no primeiro os lances deverão ser superiores ao 
valor da avaliação. Na segunda, deverão ser superiores ao preço 
mínimo que ora fixo em 50% (cinquenta por cento) do valor da ava-
liação. O edital deverá ser publicado com pelo menos 5 (cinco) dias 
corridos de antecedência do leilão (primeiro leilão), com fixação no 
local de costume no fórum e publicação, por pelos menos uma vez 
(no máximo de três) em jornal de ampla circulação (artigo 887, do 
NCPC). Em relação à preferência na arrematação, observar-se-á 
o artigo 892, §§ 2º e 3º, do NCPC. A venda será efetuada à vista. 
Caso haja proposta, por escrito, de venda do referido bem em par-
celas, nos termos do art. 895, I e II do CPC, que seja permitido o 
parcelamento, mediante sinal à vista do valor equivalente a 50% 
(cinquenta por cento) do valor do lance, devendo o remanescente 
ser pago em até 02 (duas) parcelas iguais, mensais e sucessivas, 
devidamente atualizadas, mediante depósito em conta judicial vin-
culada a este feito e Juízo (48ª Vara Cível) junto ao Banco do Brasil, 
em 30 e 60 dias contados da data do leilão ficando o imóvel penho-
rado até que o adquirente quite integralmente o preço ofertado (cf. 
art. 895, § 1º do CPC). No caso de atraso no pagamento de qual-
quer parcela, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre a soma 
da parcela inadimplida e as parcelas vincendas (art. 895, §4º do 
CPC) podendo ainda ocorrer o desfazimento da arrematação com a 
perda da caução (art. 897). Ressalte-se que a oferta para aquisição 
à vista sempre prevalecerá sobre as propostas de pagamento par-
celado consoante disposto no artigo 895 §7º do NCPC. 3. Intime-se 
o executado - Espólio de Francisco Xavier de Paula Barros e even-
tuais interessados por Edital. Dê-se ciência à Curadoria Especial. 
Intimem-se ainda a Procuradoria do Município do Rio de Janeiro e 
o Fundo Especial do Corpo de Bombeiros - FUNESBOM. 4. Feito 
o leilão, lavrar-se-á de imediato o Auto de Arrematação ou Leilão 
(artigo 901, do NCPC), devendo o valor apurado ser depositado 
imediatamente e colocado à disposição do Juízo, sujeito as penas 
da lei. Na forma do artigo 892, caput, do NCPC, autorizo que possa 
ocorrer, alternativamente, o pagamento inicial (e imediato) de 30% 
(trinta por cento) do valor lançado, com a complementação no pra-
zo de 15 (quinze) dias. O valor da comissão de leiloeiro deverá, no 
caso de arrematação, ser paga diretamente a ele pelo arrematan-
te. 5. Com o pagamento integral e prova do recolhimento tributário 
(artigo 901, do NCPC), extraia-se a Carta de Arrematação, além de 
mandado de entrega do bem (se móvel for) e de imissão na posse 
(sendo imóvel) imediatamente, em favor do arrematante. 6. O de-
vedor poderá exercer o direito de remição expressamente previsto 
no artigo 826 do NCPC até o momento anterior à assinatura do ter-
mo de adjudicação ou de arrematação. EM HIPÓTESE NENHUMA 
SERÁ DEFERIDA ESSA POSSIBILIDADE APÓS OS REFERIDOS 
MOMENTOS (artigos 902 e 903, do NCPC) (atenção a serventia 
para fazer constar este texto na intimação postal do executado sem 
advogado no feito). 7. A venda se dará livre e desembaraçada, com 
a sub-rogação dos valores das dívidas, em especiais as tributárias, 
no preço, na forma do artigo 908, do NCPC: os créditos que reca-
em sobre o bem, inclusive de natureza propter rem, sub-rogam- se 
sobre o preço, observada a ordem de preferência, atendendo-se 
ainda ao que consta no artigo 130, parágrafo único, do CTN. Caso 
o leiloeiro, ao verificar os débitos, perceba que o valor das dívidas 
aqui mencionadas superem o valor fixado como preço mínimo, de-
verá alertar o Juízo para análise da viabilidade do leilão e eventual 
alteração do preço mínimo. Dado e passado nesta cidade de Rio 
de Janeiro, Ao primeiro dia do mês de abril do ano de dois mil e 
dezenove. Eu, __ Caroline Carvalho da Silva Mocarzel - Analista 
Judiciário - Matr. 01/31275, digitei. E eu,__ Simone Sleiman Razu-
ck - Responsável pelo Expediente - Matr. 01/28499, o subscrevo.

ECIA IRMÃOS ARAÚJO ENGENHARIA, COMÉRCIO S/A
CNPJ/MF nº 33.503.251/0001-48 - NIRE nº 33.3.0015817-1

Edital de Convocação. Ficam os Srs. Acionistas da Sociedade convocados 
para a sua AGE a realizar-se no dia 30/04/19, às 13h, no endereço localizado 
na Rua Gal Ivan Raposo, 431, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ, com o objetivo 
de deliberarem sobre os seguintes assuntos: a) Aprovar o aumento de capital da 
sociedade, diante dos aportes financeiros recebidos no ano de 2018 a título de 
AFAC´s. Octávio Azevedo de Araújo e Denise Araújo Nogueira, Diretores.

Furnas lucra de R$ 1 bilhão em 2018 
Furnas registrou lucro líqui-

do de R$ 1,071 bilhão em 2018. 
O resultado foi influenciado 
pela receita da Rede Básica de 
Sistemas Existentes (RBSE) 
– indenização pelos ativos de 
transmissão de energia cujas 
concessões foram renovadas – 
e pela implantação de ações es-
tratégicas que garantiram uma 
melhora no fluxo de caixa. A 
redução do endividamento em 
R$ 1,5 bilhão e sua tendência 
de queda nos próximos anos 
também é um ponto positivo, 
pois propicia mais margem 
para investimentos, informou a 
empresa nesta quarta-feira. 

Três ações da companhia 
contribuíram para o resul-
tado: o Plano de Demissão 
Consensual (PDC) que re-
duziu em R$ 70 milhões a 
folha de pagamento da em-
presa; o aumento da receita 
Anual de Geração em R$ 
120 milhões; e a redução de 
R$ 132 milhões das despesas 
de Pessoal, Material, Servi-

ços e Outros (PMSO), com 
a continuidade do programa 
de Orçamento Base Zero 
(OBZ), citou a empresa. 
Houve também uma redução 
da dívida em R$ 1,5 bilhão, 
sendo R$ 182 milhões resul-
tantes de transferência de so-
ciedades de propósito espe-
cífico (SPEs) em pagamento 
a dívidas com a Eletrobras.

De acordo com o presi-
dente Ricardo Medeiros, os 
números reforçam o com-
promisso de Furnas com a 
austeridade financeira. “As 
demonstrações revelam o im-
pacto positivo de medidas que 
reduzem custos”, disse. “O 
programa Orçamento Base 
Zero (OBZ), por exemplo, 
possibilitou economia de R$ 
132 milhões”, acrescentou.

A Receita Operacional 
Bruta de Furnas no ano pas-
sado chegou a R$ 9,2 bilhões. 
Devido à adoção de um novo 
padrão internacional de conta-
bilidade, a empresa deixou de 

contabilizar R$ 832 milhões 
da receita proveniente de seus 
ativos de transmissão. Este 
fato contribuiu para a redução 
da receita e do lucro líquido 
apurados no exercício fiscal 
de 2018 em comparação ao 
ano anterior, quando regis-
trou lucro de R$ 1,4 bilhão. 
O montante associado ao in-
gresso da RBSE no caixa da 
companhia foi de aproxima-
damente R$ 3 bilhões.

“A RBSE deve ser usada 
em investimentos que pos-
sam perenizar a receita da 
companhia. Isso significa 
fazer boas escolhas, sempre 
em alinhamento com a Ele-
trobras, que é a financiadora 
dos nossos investimentos”, 
afirma o diretor de Finanças, 
Jenner Guimarães do Rêgo.

Novos contratos

A receita de geração apura-
da em 2018 apresentou cres-
cimento de 4,8% em relação 

ao ano anterior devido à ce-
lebração de novos contratos 
no Ambiente de Contratação 
Livre (ACL), atualização de 
contratos de comercialização 
no Ambiente Regulado e in-
cremento da receita de Ope-
ração e Manutenção (O&M) 
das usinas renovadas pela Lei 
12.783/2013, que passou de 
R$ 845 milhões para pouco 
mais de R$ 1 bilhão.

Entre as estratégias para 
alavancar a receita de Furnas 
nos próximos anos está o pro-
jeto Disciplina de Capital. A 
iniciativa vai avaliar o atual 
modelo do sistema elétrico 
brasileiro, aperfeiçoar a go-
vernança dos processos de 
gestão de recursos e otimizar 
o controle de orçamento e 
gestão de portfólio. “O obje-
tivo é tornar o fluxo de receita 
da companhia mais estável e 
crescente, seja por meio de 
investimentos, seja por novas 
formas de comercialização de 
energia”, destacou a empresa.

Cade lança ferramenta 
para pesquisa de atos  
de concentração

O Conselho Administra-
tivo de Defesa Econômica 
(Cade) lançou uma nova 
ferramenta para otimizar a 
pesquisa processual. A ferra-
menta permite consultar os 
atos de concentração deci-
didos pela autarquia a partir 
de 2015 até o período atual. 
“É possível acessar os prin-
cipais documentos das ope-
rações, como o formulário 
de notificação, a decisão da 
Superintendência-Geral e os
votos do Tribunal Adminis-
trativo”, cita o Cade.

Com mais de noventa 
opções de filtros, o usuário 
poderá realizar a busca pelas 
características das transações, 
como a sua natureza ou mer-

cado relevante. Também há a 
opção de consulta por meio de 
atos processuais, como emen-
da, pedido de terceiros interes-
sados, entre outros.

Além disso, é possível 
fazer a pesquisa a partir 
das análises da Superinten-
dência-Geral e do Tribunal 
do Cade. Isso possibilita 
encontrar processos, por 
exemplo, por tipo de deci-
são ou conselheiro-relator. 
A pesquisa avançada tam-
bém permite que o usuário 
gere um arquivo único em 
PDF com os documentos 
selecionados, mesmo que 
sejam de processos dife-
rentes. Site do Cade: http://
www.cade.gov.br/
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Banco de Portugal multa  
a KPMG em € 3 milhões

Em 2014, a KPMG Portugal prestou informações in-
completas e falsas sobre o Banco do Espírito Santo e 
também sobre o BES Angola ao regulador do sistema 
bancário português, Por causa disso, a firma de auditoria 
recebeu uma multa de € 3 milhões do Banco de Portugal, 
que não perdoou as inconsequências cometidas entre 11 
de fevereiro e 30 de maio de 2014. Além da empresa, dois 
dos seus diretores também foram responsabilizados por 
essas práticas, que são consideradas como infrações muito 
graves. Inês Viegas e Fernando Antunes, terão de desem-
bolsar, respectivamente, € 425 mil e € 400 mil. Além de 
ter provado que a KPMG não fez nenhuma alerta quanto 
aos resultados da instituição, o Banco de Portugal provou 
que a KPMG e os seus dirigentes tiveram conhecimento 
dos riscos associados à carteira de crédito do BES Angola 
e, apesar de saber que isso afetaria a operação do banco 
em território nacional, não fizeram nenhuma comunicação 
ao regulador.

Ao mesmo tempo, nesta quarta-feira, o Banco de Por-
tugal divulgou a condenação do BES e ex-administrador-
es por graves infrações. Em 2015, processo, que tinha 
começado com 18 pessoas foram acusadas, mas somente 
oito foram condenadas, como Ricardo Salgado que terá 
de pagar uma multa de € 1,8 milhão. Amílcar Morais, se-
gundo em importância no grupo BES terá de desembolsar 
€ 1,2 milhão, e o ex-adminisrador e diretor jurídico Rui 
Silveira ficará sem € 400 mil. Tanto a KPMG e seus dire-
tores e os ex-administradores do BES já providenciaram a 
impugnação da decisão do Banco de Portugal no Tribunal 
da Concorrência, Regulação e Supervisão”.

Apple e Disney não vão afetar a Netflix
O serviço de streaming da Disney tem estreia mar-

cada para 12 de novembro, enquanto a Apple anuncia 
que o seu iniciará operações no segundo semestre, sem 
marcar uma data. Para a Netflix os dois novos concor-
rentes não devem impactar sua base de usuários, porque 
a transição para o entretenimento por demanda é muito 
grande e também por conta da natureza diferente do 
conteúdo. Em relatório que acompanhou os resulta-
dos divulgados na noite da última terça-feira, a em-
presa adianta que, apesar de superar as expectativas do 
mercado para o período, espera uma desaceleração no 
crescimento de usuários para os próximos três meses, 
prevendo a conquista de 5 milhões de novos assinantes 
no período entre abril e junho, mas que será menor que 
a expectativa de 5,48 milhões criada pelos analistas.

No trimestre encerrado em março, a Netflix superou 
as expectativas do mercado e registrou globalmente 7,86 
milhões de novos assinantes, contra 7,14 milhões espera-
dos. Só nos EUA houve 1,74 milhão de novos assinantes 
contra 1,57 milhão previsto pelos analistas. No primeiro 
trimestre, o lucro foi de US$ 344,1 milhões, contra US$ 
290,1 milhões no mesmo período do ano passado. A re-
ceita também cresceu: de US$ 3,7 bilhões para US$ 4,52 
bilhões.

Uber nunca será lucrativa?
Em maio, a Uber realizará a maior oferta inicial de 

ações deste ano. No arquivo de mais de 300 páginas 
encaminhado para a SEC, a empresa avaliada em cerca 
de US$ 100 bilhões admite que talvez nunca seja lu-
crativa. No ano passado, teve um prejuízo de US$ 3 
bilhões, devido aos elevados gastos com motoristas e 
às significativas perdas de seu aplicativo de delivery de 
alimentos, o Uber Eats. A afirmativa da Uber, no en-
tanto, não assustou, pois em março quando realizou seu 
IPO, a concorrente também afirmou em seu prospecto: 
“Nós temos um histórico de perdas líquidas e podemos 
não ser capazes de alcançar ou manter a rentabilidade 
no futuro.”

Jay Ritter, professor da Universidade da Flórida e es-
pecialista em IPOs, mostra que a única vez em que tantas 
empresas não lucrativas abriram seu capital nos Estados 
Unidos foi no início dos anos 2000, no que se tornou a 
“bolha do pontocom”. E faz a pergunta: “Desta vez será 
diferente?”

Bolsas europeias voltam ao máximo
O ritmo de crescimento de 6,4% da economia chinesa, 

quando os analistas previam uma estabilização, motivou 
os investidores e as principais bolsas europeias operaram 
com os indicadores na faixa positiva. Pelo sexto pregão 
consecutivo, o Stoxx600, índice composto pelas 600 
maiores empresas europeias, subiu 0,10% para os 389,59 
pontos, mantendo-se no verde pela sexta sessão consecu-
tiva, retornando ao nível máximo de 8 de agosto do ano 
passado.

CELEO REDES TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A.
CNPJ/MF Nº 31.001.230/0001-07 - NIRE: 33.3.0032764-9

Edital de Primeira Convocação para Assembleia Geral de Debenturistas 
da 1ª (Primeira) Emissão de Debêntures Simples, não Conversíveis em 
Ações, em Série Única, da Espécie com Garantia Real para Distribuição 
Pública com esforços restritos, da Celeo Redes Transmissora de 
Energia S.A. a ser realizada em 26 de abril de 2019. Ficam convocados 
os titulares das debêntures da 1ª (primeira) Emissão de Debêntures 
Simples, Não Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie com 
Garantia Real para Distribuição Pública com Esforços Restritos, da Celeo 
Redes Transmissora de Energia S.A. (“Debenturistas”, “Debêntures” e 
“Companhia”, respectivamente), a reunirem-se em Assembleia Geral de 
Debenturistas, nos termos do artigo 71 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro 
de 1976, conforme alterada, e da Cláusula 9 da Escritura de Emissão de 
Debêntures, celebrada em 13 de dezembro de 2018, entre a Oliveira Trust 
Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“Agente Fiduciário”), 
a Celeo Redes Transmissão de Energia S.A. (“CRTE”), a Celeo Redes 
Brasil S.A., Vila do Conde Transmissora de Energia S.A. e LT Triângulo 
Transmissora de Energia S.A., conforme aditada de tempos em tempos 
(“Escritura de Emissão”), a ser realizada, em primeira convocação, no 
dia de 26 de abril de 2019, às 11:00 horas, na sede da Companhia, na 
Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Marechal 
Câmara, nº 160, sala 1433, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: 
(i) vencimento ou não vencimento antecipado da Emissão, em razão do
não envio tempestivo de cópia das demonstrações financeiras completas
acompanhadas do relatório da administração e do parecer de auditoria ou
relatório de revisão especial dos auditores independentes conforme previsto 
na Escritura de Emissão e, caso aprovado o não vencimento, aprovar ou
não a concessão de prazo adicional para o cumprimento das obrigações
descritas na cláusula 7.1. (i) (a) da Escritura de Emissão, referentes ao envio
no prazo de 90 dias após o termino do exercício social de 31 de dezembro
de 2018 das referidas demonstrações financeiras; e (ii) autorização para o
Agente Fiduciário, em conjunto com a Companhia, realizar todos os atos
e assinar todos os documentos necessários ao cumprimento integral das
deliberações objeto dos itens acima. A documentação relativa à ordem do
dia acima está à disposição na sede da Companhia e na sede da Oliveira
Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“Agente Fiduciário”)
situada na Av. das Américas, 3.434, Bloco 07, Sala 201, Barra da Tijuca,
CEP 22640-102. Os Debenturistas deverão se apresentar no endereço
acima indicado portando os documentos que comprovem a titularidade das
respectivas Debêntures. Eventuais instrumentos de mandato outorgados
pelos Debenturistas para sua representação na Assembleia ora convocada
deverão ser encaminhados ao Agente Fiduciário até 2 (dois) dias úteis
antecedentes à sua realização através do e-mail ger2.agente@oliveiratrust.
com.br, e as vias originais deverão ser entregues ao Agente Fiduciário,
na data da Assembleia. Informações adicionais sobre a Assembleia ora
convocada e a matéria constante da ordem do dia acima, podem ser obtidas 
junto à Emissora e/ou Agente Fiduciário. Rio de Janeiro, 16 de abril de
2019. Celeo Redes Transmissão de Energia S.A.

YOLANDA PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF Nº 00.572.960/0001-26 - NIRE Nº 33.300.161.091

COMPANHIA FECHADA
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 
01.03.2019. SUMÁRIO. LOCAL, DATA E HORA: na sede social da 
Companhia situada na Rua Candelária nº 66 - parte, nesta cidade, em 01 
de março de 2019, às 10 horas. ACIONISTAS: Presente o acionista único 
SOUZA CRUZ LTDA, neste ato representada por seus Diretores, Srs. 
Rinaldo Cesar Zangirolami e Harry Vargas Duran, representando a totalidade 
do Capital Social, motivo pelo qual foi dispensada a Convocação. MESA:  
Liel Marcio Cintra Miranda - Presidente e Andre Basile Mendonça - Secretário. 
ORDEM DO DIA: I) Aprovar o aumento do capital social no valor total de 
R$74.384.623,95 (setenta e quatro milhões, trezentos e oitenta e quatro mil, 
seiscentos e vinte e três reais e noventa e cinco centavos) e a consequente 
alteração do art. 5º do Estatuto Social. RESOLUÇÕES: I) Tendo em vista a 
proposta da Diretoria, foi aprovado o aumento do capital social no montante 
de R$74.384.623,95 (setenta e quatro milhões, trezentos e oitenta e quatro 
mil, seiscentos e vinte e três reais e noventa e cinco centavos) mediante a 
emissão de 212.485 (duzentas e doze mil, quatrocentas e oitenta e cinco) 
ações ordinárias nominativas e sem valor nominal, ao preço de R$350,07 
(trezentos e cinquenta reais e sete centavos), visando registrar no capital 
de Yolanda Participações S.A., os investimentos realizados para execução 
do Projeto Mariel em Cuba. A totalidade do aumento do capital social será 
subscrito, em dinheiro, pela única Acionista, Souza Cruz LTDA. Assim, o 
capital social passará de R$56.000.099,34 (cinquenta e seis milhões, 
noventa e nove reais e trinta e quatro centavos) dividido em 159.967 ações 
ordinárias nominativas, sem valor nominal para R$130.384.723,29 (cento e 
trinta milhões, trezentos e oitenta e quatro mil, setecentos e vinte e três reais 
e vinte e nove centavos) dividido em 372.452 (trezentos e setenta e duas mil, 
quatrocentas e cinquenta e duas) ações ordinárias nominativas, sem valor 
nominal e, como consequência, o art. 5º do Estatuto Social terá a seguinte 
redação: “Art. 5º - O capital social da Sociedade é de R$130.384.723,29 
(cento e trinta milhões, trezentos e oitenta e quatro mil, setecentos e 
vinte e três reais e vinte e nove centavos) dividido em 372.452 (trezentos 
e setenta e duas mil, quatrocentos e cinquenta e duas) ações ordinárias 
nominativas, sem valor nominal”. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a 
presente Ata, que vai assinada pelo Acionista Único da Sociedade. Rio de 
Janeiro, 01 de março de 2019. Mesa: Liel Marcio Cintra Miranda - Presidente 
e Andre Basile Mendonça - Secretário; Acionista: SOUZA CRUZ LTDA, 
neste ato representada por seus Diretores Srs. Rinaldo Cesar Zangirolami 
e Harry Vargas Duran. Declaro que a presente é cópia fiel ao original. Rio 
de Janeiro, 01 de março de 2019. Natasha de Freitas Machado Kurrik - 
Procuradora. Certifico que este documento foi arquivado na JUCERJA 
sob o nº 00003571337, em 05/04/2019. Bernardo F. S. Berwanger -  
Secretário Geral.

BC autoriza fintech que atua em empréstimo entre pessoas
O Banco Central (BC) au-

torizou a primeira fintech de 
crédito da modalidade SEP 
(Sociedade de Empréstimo 
entre Pessoas). O proces-
so de autorização foi con-
duzido pela JL Rodrigues, 
Carlos Átila & Consultores 
Associados. A fintech, que 
se chama Mova Sociedade 
de Empréstimo entre Pesso-
as S.A, realizará, exclusiva-
mente online, operações de 
empréstimo e financiamen-
to educacional e desenvol-
vimento profissional, mas 
também empréstimo voltado 
para pessoas físicas e pes-
soas jurídicas de pequeno e 
médio portes.

Aos investidores, serão 
oferecidas rentabilidades 
maiores que investimentos 
de baixo risco, como pou-
pança, títulos do Tesouro 
Direto e CDBs, com risco 

compatível ao patamar de 
retorno.

O negócio mira na escas-
sez de alternativas de finan-
ciamento privado no Brasil 
para brasileiros que almejam 
cursar pós-graduação em 
universidades estrangeiras, 
considerando os altos custos 
e que poucas bolsas existen-
tes os cobrem totalmente. 
Muitos estudantes recorrem 
a uma “cesta” de recursos 
de diferentes origens, como 
dinheiro próprio, apoio de 
familiares, bolsas e financia-
mento privado, por exemplo.

“Desde a decisão estraté-
gica sobre a constituição da 
MOVA foi necessário ela-
borar o projeto do empre-
endimento e produzir toda a 
documentação exigida pelos 
normativos em vigor, evi-
tando a perda de recursos”, 
aponta José Luiz Rodrigues, 

especialista em regulação e 
sócio da JL Rodrigues. 

“O foco esteve em aten-
der aos preceitos que regem 
pontos imprescindíveis ao 
funcionamento de uma SEP, 
como estrutura, produtos e 
serviços. Isso foi possível 
devido aos conhecimentos 
de equipe multidisciplinar, 
composta por advogados, 
contadores e economistas”, 
ressaltou.

A Resolução 4.656/2018 
e a Circular 3.898/2018, 
que preveem os requisitos 
a serem observados pelos 
pretendentes, apesar de re-
centes, são profundamente 
estudadas pelos players que 
visam ganhar mercado pelo 
pioneirismo, como a Mova. 
Todo o processo foi acom-
panhado pela consultoria 
JL Rodrigues, especializada 
nos assuntos que envolvem a 

organização e acesso ao Sis-
tema Financeiro Nacional.

Érico Sodré, contro-
lador da Mova, também 
é controlador do OMNI 
Banco. Detém expertise 
sobre o mercado financei-
ro e deve fornecer suporte 
operacional e comercial. 
Já Roberto Tesch, diretor 
executivo da Mova, tem 
mais de 15 anos de expe-
riência na análise econô-
mico-financeira de em-
presas e projetos, período 
no qual estruturou e fun-
dou três empreendimentos 
inovadores. Seu papel na 
sociedade inclui, em con-
junto com outros mem-
bros da equipe, coordenar 
as atividades operacionais 
e técnicas, inclusive rela-
cionadas ao desenvolvi-
mento da plataforma, pro-
dutos e operações.

Primeiro carro híbrido flex do mundo em SP
Toyota produzirá 
versão com 
motorização 
a eletricidade, 
gasolina ou etanol

Com a promessa de re-
ceber incentivos fiscais do 
governo do Estado de São 
Paulo e gerar quase mil em-
pregos diretos, a fabricante 
japonesa Toyota irá produzir 
no Brasil, em sua fábrica no 
interior paulista, uma versão 
do sedã Corolla com moto-
rização híbrida flex, capaz 
de rodar com eletricidade, 
gasolina ou etanol. O inves-
timento inicial será de R$ 1 
bilhão, mas o projeto total 
está avaliado em R$ 1,6 bi-
lhão.

O lançamento foi feito 
nesta quarta-feira no Palá-
cio dos Bandeirantes, sede 
do governo paulista. O car-
ro será produzido na fábrica 
da montadora japonesa em 
Idaiatuba, município no inte-
rior do estado de São Paulo.  

As vendas começam em 
outubro e a exportação co-
meça no início de 2020. A 

expectativa é de ser expor-
tado para Argentina, Para-
guai, Uruguai, Chile, Peru e 
Colômbia no ano que vem. 
O valor de venda não foi di-
vulgado.

A Toyota afirmou em co-
municado que tomou a deci-
são de produzir o veículo no 
país, que segundo a empresa 
seria o primeiro híbrido flex 
do mundo, em parte graças 
ao programa automotivo fe-
deral Rota 2030 aprovado no 
ano passado.

O presidente da Toyota 
no Brasil, Rafael Chang, fa-
lou sobre a importância da 
inovação no país. “O mais 
importante é que estamos 
trazendo tecnologia para o 
Brasil. Essa tecnologia hí-
brida flex combina duas 
tecnologias muito limpas, a 
tecnologia híbrida e com uti-
lização do etanol”.

Há 60 anos no mercado 
brasileiro, a Toyota é a líder 
mundial em vendas de ve-
ículos elétricos híbridos e
uma das maiores empresas 
que incentivam a adoção de 
veículos híbridos em todo o 
mundo.

Geração de emprego

Conforme noticiado pela 

Rafael Chang: ‘O mais importante é que 
estamos trazendo tecnologia para o Brasil’

agência Brasil, o projeto 
deve gerar 900 empregos 
diretos. “Vamos seguir ino-
vando e trazendo novas tec-
nologias e desenvolvimento 
industrial para São Paulo, 
inclusive com o IcentivAuto, 
programa que nós lançamos 
há cerca de 60 dias. Agora, 
também, a Toyota poderá fa-
zer uso dele”, disse o gover-
nador João Doria.

“Este é um setor muito 
importante, porque é forte 
empregador, utilizador de 
tecnologia, tem uma rede 
robusta complementar de 
revendedores, fornecedores 

e é uma cadeia produtiva de 
grande importância”, com-
pletou o governador.

O governo de São Pau-
lo informou que com o in-
vestimento anunciado pela 
Toyota, a montadora poderá 
se enquadrar no Programa 
“IncentivAuto”, “que tem 
como objetivo modernizar a 
indústria automotiva no Es-
tado, ampliar a produção de 
veículos, gerar novos empre-
gos e aumentar a receita a 
partir da oferta de descontos 
progressivos, de até 25%, do 
ICMS devido nos produtos 
fabricados em São Paulo”.
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23ª REUNIÃO DE SÓCIOS-QUOTISTAS E 5ª ALTERAÇÃO DO CONTRATO 
SOCIAL. Pelo presente Instrumento, (i) BRITISH AMERICAN TOBACCO 
INTERNATIONAL (HOLDINGS) B.V., sociedade devidamente constituída 
e regida pelas leis da Holanda, com sede na Cidade de Amsterdam, 
Handelsweg 53A 1181, ZA Amstelveen, inscrita no CNPJ/MF sob o  
nº 13.076.887/0001-43, neste ato representada por seu procurador, Sr. 
Marcio Eduardo Tenório da Costa Fernandes, brasileiro, casado, advogado, 
portador da carteira de identidade nº 49.021.959, expedida pelo IFP/RJ, 
inscrito no CPF/MF sob o nº 746.926.157-53, residente e domiciliado na 
Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial 
na Rua Candelária, nº 66, 12º andar; e (ii) MOLENSTEEGH INVEST B.V., 
sociedade devidamente constituída e regida pelas leis da Holanda, com 
sede na Cidade de Amsterdam, Handelsweg 53A, inscrita no CNPJ/MF sob 
o nº 26.646.777/0001-11, neste ato representada por seu procurador, Sr. 
Marcio Eduardo Tenório da Costa Fernandes, brasileiro, casado, advogado, 
portador da carteira de identidade nº 49.021.959, expedida pelo IFP/RJ, 
inscrito no CPF/MF sob o nº 746.926.157-53, residente e domiciliado 
na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com endereço 
comercial na Rua Candelária, nº 66, 12º andar, únicas sócias da SOUZA 
CRUZ LTDA, sociedade empresária limitada, com sede Cidade e Estado 
do Rio de Janeiro, na Rua Candelária, n° 66, Salas 101 a 1201, Centro, 
CEP: 20091-900, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.009.911/0001-39, com 
seu Contrato Social devidamente registrado perante a Junta Comercial 
do Estado do Rio de Janeiro (“JUCERJA”) sob o NIRE 33.2.1017523-8 
(“Sociedade”) resolvem, de comum acordo: 1. Em conformidade com o 
parágrafo Segundo da Cláusula Primeira do Contrato Social, tendo em vista 
as alterações ocorridas nas filiais da Sociedade no último semestre, alterar 
o Anexo 1 do Contrato Social da Sociedade, que passa a vigorar com a 
redação constante do Anexo ao presente Instrumento. 2. Os sócios ratificam 
todas as cláusulas do Contrato Social que não foram expressamente 
alteradas por meio desta Alteração e Consolidação do Contrato Social da 
Sociedade, as quais permanecerão em pleno vigor e efeito. O Contrato 
Social consolidado, passa a vigorar com a redação constante do Anexo I ao 
presente Instrumento. E, POR ESTAREM ASSIM JUSTAS E CONTRATADAS, 
AS PARTES ASSINAM O PRESENTE INSTRUMENTO EM 03 (TRÊS) VIAS, DE 
IGUAL TEOR E FORMA, NA PRESENÇA DAS TESTEMUNHAS ABAIXO. Rio de 
Janeiro, 14 de fevereiro de 2019. Sócios: BRITISH AMERICAN TOBACCO 
INTERNATIONAL (HOLDINGS) B.V. p/p Marcio Eduardo Tenório da Costa 
Fernandes; MOLENSTEEGH INVEST B.V. p/p Marcio Eduardo Tenório da 
Costa Fernandes. Certifico que este documento foi arquivado na JUCERJA 
sob o nº 00003570199, em 04/04/2019. Bernardo F. S. Berwanger - 
Secretário Geral.

Souza Cruz Ltda.
CNPJ/MF Nº 33.009.911/0001-39 - NIRE Nº 33.2.1017523-8

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

EDITAL DE 2ª CONVOCAÇÃO - PARA ASSEMBLEIA GERAL DE DEBEN-
TURISTAS DA 2ª (SEGUNDA) EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, 
NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA A 
SER CONVOLADA EM ESPÉCIE COM GARANTIA REAL, EM SÉRIE 
ÚNICA, PARA OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO, COM ESFORÇOS 
RESTRITOS DE COLOCAÇÃO DA JAURU TRANSMISSORA DE ENER-
GIA S.A. - Ficam convocados os titulares das debêntures da 2ª (segunda) 
emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie 
com garantia real, em série única, para oferta pública de distribuição, com 
esforços restritos de colocação da Jauru Transmissora de Energia S.A.
(“Debenturistas”, “Debêntures” e “Companhia”, respectivamente), a reu-
nirem-se em Assembleia Geral de Debenturistas, nos termos do artigo 71 
da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, e das 
Cláusulas 7.2 e 7.4 do “Instrumento Particular de Escritura da 2ª (Segunda) 
Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie 
Quirografária a ser convolada em Espécie com Garantia Real, em Série Úni-
ca, para Oferta Pública de Distribuição, com Esforços Restritos de Coloca-
ção da Jauru Transmissora de Energia S.A.”, celebrada em 24 de outubro 
de 2013, entre a Companhia, a Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos 
e Valores Mobiliários (“Agente Fiduciário”), a Cobra Brasil Serviços, Co-
municações e Energia S.A. (“Cobra”), a Isolux Energia e Participações 
S.A. (“Isolux”), e a Celeo Redes, conforme aditada de tempos em tempos 
(“Escritura de Emissão”), a ser realizada, em segunda convocação, no dia 
de 17 de abril de 2019, às 11:00 horas, na sede da Companhia, na Cidade 
do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Marechal Câma-
ra, nº 160, sala 1433, para deliberar sobre a seguinte ORDEM DO DIA: (i) 
aprovar ou não a ratificação pelos Debenturistas da aprovação à alteração 
do controle societário da Companhia para a Celeo Redes, conforme já an-
teriormente aprovada e implementada em 26 de dezembro de 2018, nos 
termos do Share Purchase Agreement and Other Covenants, celebrado em 
5 de junho de 2018, sob condição resolutiva, na AGD, em razão de não 
terem sido concluídos ainda os procedimentos necessários para assinatura 
dos Aditamentos pela Companhia para a alteração do controle societário, 
aprovada na Assembleia Geral de Debenturistas realizada em 14 de agosto 
de 2018, com a aprovação de concessão de prazo adicional para a celebra-
ção, pela Companhia, dos Aditamentos, de modo a garantir que tal even-
to não constitua um evento de inadimplemento, vencimento antecipado ou 
qualquer outro evento similar descrito na Escritura de Emissão; (ii) aprovar 
ou não a concessão de prazo adicional para a realização das obrigações 
descritas na cláusula 5.1.(n) e (o) da Escritura de Emissão, referentes à 
apresentação no prazo de 90 dias após o termino do exercício social  de 31 
de dezembro de 2018 de cópia das demonstrações financeiras completas e 
devidamente auditadas, bem como sua publicação no site da CVM, no site 
da Companhia, no Diário Oficial e em outro jornal de grande circulação, a fim 
de garantir que tal evento não constitua um evento de inadimplemento, ven-
cimento antecipado ou qualquer outro evento similar descrito na Escritura 
de Emissão; e (iii) autorização para o Agente Fiduciário, em conjunto com a 
Companhia, realizar todos os atos e assinar todos os documentos necessá-
rios ao cumprimento integral das deliberações objeto dos itens acima. Infor-
mações Adicionais: os Debenturistas deverão apresentar-se no endereço 
acima indicado portando os documentos que comprovem a titularidade das 
respectivas Debêntures e os poderes de representação. Os instrumentos de 
mandato outorgados pelos Debenturistas aos seus procuradores para repre-
sentação na Assembleia Geral ora convocada deverão ser depositados na 
sede social do Agente Fiduciário, situada na Avenida das Américas, nº 4200,
bl. 08, Ala B, salas 302, 303 e 304, Barra da Tijuca, na Cidade e Estado 
do Rio de Janeiro, e ainda por e-mail para contencioso@pentagonotrustee.
com.br, no prazo de até 2 (dois) dias úteis anteriores à sua realização. A 
Companhia ressalta, entretanto, que o envio prévio da documentação visa 
somente dar agilidade ao processo, não sendo condição necessária para a 
participação na Assembleia Geral ora convocada. Rio de Janeiro, 18 de abril 
de 2019. JAURU TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.

SUPERVIA CONCESSIONÁRIA DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO S.A.
CNPJ/MF nº 02.735.385/0001-60 – NIRE 33.3.0026105-2

Edital de Convocação – Assembleia Geral de Debenturistas
Ficam convocados os titulares das debêntures (“Debenturistas”) da 2ª 
(segunda) Emissão de Debêntures Simples, não Conversíveis em Ações, em 
Série Única, da Espécie com Garantia Real, para Distribuição Pública com 
Esforços Restritos de Distribuição, da Supervia Concessionária de Transporte 
Ferroviário S.A. (“Emissão”, “Debêntures” e “Emissora”), a reunirem-se, em 
primeira convocação, em Assembleia Geral de Debenturistas, nos termos do 
artigo 71 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, e da 
Cláusula XI do Instrumento Particular de Escritura da 2ª (segunda) Emissão 
de Debêntures Simples, não Conversíveis em Ações, em Série Única, da 
Espécie com Garantia Real, para Distribuição Pública com Esforços Restritos 
de Distribuição, da Supervia Concessionária de Transporte Ferroviário S.A., 
celebrado em 27 de novembro de 2014, conforme aditado, entre a Emissora 
e a Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, conforme 
alterado (“Escritura de Emissão” e “Agente Fiduciário”), a ser realizada no 
dia 30 de abril de 2019, às 11:00 horas, na Avenida Presidente Wilson, 231, 
27º andar, salão 2703, Centro, CEP 20030-905, Cidade do Rio de Janeiro, 
Estado do Rio de Janeiro, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) 
Deliberar acerca da anuência prévia e/ou waiver, conforme o caso aplicável 
na data da deliberação, para que o prazo de 30 de abril de 2019, conforme 
constou do item 6.(b) da Ata de Assembleia Geral de Debenturistas realizada 
em 14 de novembro de 2018, seja prorrogado até 8 de agosto de 2019, sendo 
que a Emissora afirma que será sem qualquer prejuízo para a mesma, em 
linha com o prazo que restou incluído no item 7.(iii) da Ata de Assembleia 
Geral de Debenturistas realizada em 8 de abril de 2019; e (ii) Deliberar acerca 
da concessão ou não de waiver, caso não haja deliberação pela aprovação 
no dia 30 de abril de 2019 sobre o item (i) da Ordem do Dia, tendo em vista 
a possibilidade de evento de amortização extraordinária obrigatória, em caso 
de descumprimento, que constou no item 6.(c) da Ata de Assembleia Geral 
de Debenturistas realizada em 14 de novembro de 2018, até que ocorra a 
deliberação pelo item (i) desta Ordem do Dia. Os termos iniciados em letra 
maiúscula e não definidos neste Edital de Convocação possuem o significado 
que lhes é atribuído na Escritura de Emissão. Informações Adicionais: os 
Debenturistas deverão apresentar-se no endereço acima indicado portando 
os documentos que comprovem a titularidade das respectivas Debêntures. 
Os instrumentos de mandato outorgados pelos Debenturistas aos seus 
procuradores para representação na Assembleia Geral ora convocada 
deverão ser depositados na sede social do Agente Fiduciário, situado na 
Avenida das Américas, nº 4200, bl. 08, Ala B, salas 302/303/304, Barra da 
Tijuca, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, ou ainda por 
e-mail para contencioso@pentagonotrustee.com.br, no prazo de até 02 
(dois) dias úteis anteriores à sua realização, bem como deverão ser entregues 
à Emissora no dia da assembleia. Rio de Janeiro, 18 de abril de 2019.

NOVA XP CONTROLE PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF 25.175.002/0001-42 - NIRE 33.3.0032050-4

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA.  
Convocamos os acionistas da NOVA XP CONTROLE PARTICIPAÇÕES S.A.
(“Companhia”) para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, a ser 
realizada em 30/04/2019, às 10:00 horas, na sede social da Companhia, 
localizada na Av. Afrânio de Melo Franco, nº 290, sala 708 (parte), Leblon, 
CEP 22430-060, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, a fim de discutir 
e deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) Examinar, discutir e votar as 
contas dos administradores e as demonstrações financeiras da Companhia 
referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2018; e (ii) Deliberar sobre 
a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31/12/2018. 
Informamos que os documentos pertinentes às matérias aqui previstas 
foram amplamente divulgados aos acionistas da Companhia desde 
27/03/2018, os quais se acham à disposição dos acionistas na sede social da 
Companhia desde então. Rio de Janeiro, 17/04/2019. NOVA XP CONTROLE 
PARTICIPAÇÕES S.A.

XP CONTROLE PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF 09.163.677/0001-15 - NIRE 33.300.284.222

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Convocamos os acionistas da XP CONTROLE PARTICIPAÇÕES S.A. (“Com-
panhia”) para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária da Companhia, a 
ser realizada em 30/04/2019, às 10:00 horas, na sede social da Companhia, 
localizada na Av. Afrânio de Melo Franco, nº 290, sala 708 (parte), Leblon, CEP 
22430-060, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, a fim de discutir e deliberar 
sobre a seguinte ordem do dia: (i) Examinar, discutir e votar as contas dos 
administradores e as demonstrações financeiras da Companhia referentes 
ao exercício social encerrado em 31/12/2018; e (ii) Deliberar sobre a destina-
ção do resultado do exercício social encerrado em 31/12/2018. Informamos 
que os documentos pertinentes às matérias aqui previstas estão à disposição 
dos acionistas da Companhia desde 28/03/2018 na sede social da Compa-
nhia. Rio de Janeiro, 17/04/2019. XP CONTROLE PARTICIPAÇÕES S.A.

Após 2 anos, banco do Brics 
libera US$ 621 milhões ao Brasil

Caixa quer vender suas ações da Petrobras

Recursos serão 
aplicados em 
projetos de 
infraestrutura e 
desenvolvimento 

O Brasil receberá US$ 
621 milhões do Novo Banco 
de Desenvolvimento (New 
Development Bank - NDB), 
mais conhecido como o ban-
co do brics. Isso não acon-
tecia desde 2017, e o valor 
liberado é quase a metade do 
aporte de US$ 1 bilhão feito 
pelo Brasil na nova institui-
ção multinacional que foi 
criada em 2015 como uma 
alternativa ao Banco Mun-
dial e ao Fundo Monetário 
Internacional (FMI), com 
a proposta de fomentar o 
desenvolvimento das cinco 

nações fundadoras: Brasil, 
Rússia, Índia, China e África 
do Sul.

Nos três primeiros anos 
de operação da institui-
ção, foram aprovados qua-
tro projetos brasileiros que 
abrangem as áreas de ener-
gia renovável (eólica, solar 
e hidrelétrica), construção 
de estradas, reconstrução de 
rodovia férrea, esgotamento 
sanitário, telecomunicações 
e refinarias da Petrobras. 

O NDB tem sede em 
Xangai, na China, além de 
um escritório em Johanes-
burgo, na África do Sul. 
Em novembro de 2019, 
está prevista a inauguração 
de um escritório no Brasil, 
na cidade de São Paulo. 
Há, ainda, expectativa de 
criação de uma representa-
ção na capital federal. Em 
2020, o Brasil indicará o 
novo presidente do banco, 
destaca o estudo Arquitetu-
ra Financeira Conjunta do 

BRICS: o Novo Banco de 
Desenvolvimento, divulga-
do nesta quarta-feira pelo 
Instituto de Pesquisa Eco-
nômica Aplicada (Ipea).

O estudo estima que o 
déficit de investimentos em 
infraestrutura nos países 
em desenvolvimento seja 
de US$ 1 trilhão a US$ 1,5 
trilhão por ano. Criado para 
oferecer crédito a projetos 
de infraestrutura e desen-
volvimento sustentável nos 
brics e em outros países em 
desenvolvimento, o NDB 
aprovou, entre 2016 e 2018, 
30 projetos num total de 
US$ 8,1 bilhões. 

Segundo a pesquisa, quase 
um terço do valor se destina 
a financiamentos no setor de 
transporte, enquanto 26% é 
direcionado à energia limpa. 
Além desses setores, o banco 
também é voltado para proje-
tos contemporâneos nas áreas 
de mobilidade urbana e rural, 
eficiência na oferta e uso da 

água, proteção contra enchen-
tes, infraestrutura (social e ur-
bana) e produção limpa (ativi-
dades poupadoras de emissão 
de CO2).

Recursos

O Brasil, como um dos 
cinco acionistas do NDB, já 
aportou US$ 1 bilhão até 2019 
e deverá destinar mais US$ 
1,050 bilhão para a instituição 
até 2022. Até o momento, o 
banco já recebeu aportes de 
US$ 5,3 bilhões de seus só-
cios fundadores, e a meta de 
integralização do capital até 
2022 é de US$ 10 bilhões.

Juntos, os países do 
BRICS têm uma partici-
pação de 33% no produto 
global, 42% da população 
mundial e 43% de contri-
buição no crescimento do 
produto global, segundo 
dados do Fundo Monetá-
rio Internacional (FMI) 
para 2018.

Banco tem 
1% das ações 
preferenciais da 
petroleira e 3,2% 
das ordinárias

Após uma semana tumul-
tuada envolvendo dúvidas 
sobre a possibilidade de o 
governo interferir na políti-
ca de preços da Petrobras, a 
estatal informou em seu site, 
nesta quarta-feira, que rece-
beu comunicado da Caixa 
Econômica Federal de que o 
banco estuda a possibilidade 
de vender ações de sua titu-
laridade na estatal. A Caixa 
detém diretamente 3,2% das 
ações ordinárias da Petro-
bras e 1% das preferenciais.

A Caixa já teria forma-
do um grupo de assessores 

financeiros e legais para 
avaliação das alternativas 
viáveis, não se descartando 
a hipótese de realização de 
uma oferta pública secun-
dária de ações (follow on)
registrada no Brasil e nos 
Estados Unidos.

A Caixa solicitou a co-
operação da companhia, 
seus executivos e assesso-
res, para que sejam dispo-
nibilizadas as informações 
e documentos necessários 
ao estudo em elaboração, 
nos termos da regulamen-
tação da Comissão de Va-
lores Mobiliários aplicá-
vel. Segundo a Petrobras, a 
comunicação não deve ser 
considerada como anúncio 
de oferta.

A Reuters publicou em 
fevereiro que a Caixa iria 
buscar vender suas ações na 
Petrobras, com informações 
de duas fontes com conheci-
mento do assunto. Na época, 

estimou-se que a operação 
poderia levantar cerca de R$ 
9 bilhões.

Em março, o presidente 
da Caixa, Pedro Guimarães, 
confirmou o movimento para 
vender a fatia do banco esta-
tal na Petrobras, afirmando 
que já teria autorização do 
ministro da Economia, Paulo 
Guedes, para o negócio. Na 
ocasião, o executivo afirmou 
: “não faz sentido” para o 
banco manter a participação 
bilionária na petroleira esta-
tal.

Mudanças

A Petrobras vem passan-
do por várias mudanças. Até 
o poder de decisão da petro-
leira vem sendo questiona-
do, sobretudo nos últimos 
dias. Na semana passada, a 
Petrobras havia anunciado 
um reajuste de 5,74% do 
no preço do óleo diesel nas 

refinarias, mas a medida foi 
suspensa. Segundo o gover-
no, o presidente Jair Bolso-
naro queria entender aspec-
tos técnicos da decisão da 
Petrobras. Após a decisão de 
suspender o reajuste do die-
sel, ocorrida na última sexta-
feira (12), houve queda das 
ações da petroleira na Bolsa 
de Valores de São Paulo, que 
registraram desvalorização 
de 8,54%. E a estatal perdeu 
R$ 32 bilhões em valor de 
mercado.

Mas para apaziguar o 
mercado, na terça-feira, o 
ministro de Minas e Ener-
gia, Bento Albuquerque, 
negou qualquer interferên-
cia do governo na política 
de preços da Petrobras. Ao 
ser perguntado se o governo 
pretende promover algum 
tipo de alteração na política 
da empresa, o ministro res-
pondeu de forma lacônica: 
“Nenhuma”.

Vista durante décadas 
como orgulho de uma na-
ção, a Petrobras vem aos 
poucos perdendo parte 
deste capital de prestígio 
depois que vários de seus 
principais executivos fo-
ram presos na Operação 
Lava Jato. A nova gestão 
assumiu com um discurso 
mais liberal. O presidente 
da Petrobras, Roberto Cas-
tello Branco, antes mesmo 
de tomar posse, declarou 
em novembro que o foco 
da empresa deveria ser a 
aceleração da exploração 
do pré-sal. Já mais enfáti-
co, o presidente eleito Jair 
Bolsonaro já afirmava  em 
novembro que parte da Pe-
trobras poderia ser privati-
zada durante seu governo.

Resultados de 2018

Nos resultados consoli-
dados de 2018, apresenta-

dos em fevereiro, a estatal 
mostrou superação em rela-
ção aos anos anteriores. O 
fluxo de caixa livre atingiu 
o recorde de R$ 54,6 bi-
lhões, sendo 2018 o quarto 
ano consecutivo de fluxo 
de caixa livre positivo após 
muitos anos de valores ne-
gativos. O Ebitda ajustado 
foi recorde de R$ 114,9 
bilhões, com aumento de 
50% relativamente a 2017. 
E o lucro líquido contábil 
de R$ 25,8 bilhões, R$ 1,98 
por ação, o primeiro numa 
sequência de prejuízos anu-
ais desde 2014.

O endividamento bruto 
diminuiu significativamen-
te, de US$ 126,3 bilhões 
em 2015 para US$ 84,4 bi-
lhões no final de 2018. Em 
fevereiro de 2019 dois sis-
temas de produção – P-67 e 
P-76 – começaram a produ-
zir no pré-sal na Bacia de 
Santos.

Investimento em  
ativos fixos da China 
aumenta 6,3% no 1° tri

O investimento em ativos 
fixos (IAF) da China cresceu 
6,3% em termos anuais no 
primeiro trimestre de 2019, 
0,2 ponto percentual a mais 
em relação aos primeiros 
dois meses do ano, informou 
nesta quarta-feira o Departa-
mento Nacional de Estatísti-
cas (DNE).

Em comparação com o 
mesmo período do ano pas-
sado, o crescimento caiu 1,2 
ponto percentual. Em mar-
ço, o IAF cresceu 0,45% em 
termos mensais. Segundo o 
DNE, o IAF de janeiro a mar-
ço totalizou 10,187 trilhões de 
iuanes (US$ 1,5 trilhão).

“O investimento recu-
perou-se estavelmente, 
com o em indústrias de 
alta tecnologia registran-
do crescimento relativa-
mente rápido”, disse o 
DNE em um comunicado. 
Entre janeiro e março, o 
investimento em setores 
de manufatura de alta em 

tecnologia e serviços re-
gistrou crescimentos anu-
ais vigorosos de 11,4% e 
19,3%, respectivamente, 
informou a agência Xi-
nhua.

O investimento privado, 
respondendo por cerca de 
60% do total, registrou um 
aumento anual de 6,4%, 
superando o crescimento 
geral do IAF, mostraram os 
dados do DNE. O investi-
mento em indústrias primá-
ria e secundária cresceu 3% 
e 4,2%, respectivamente, 
enquanto o na indústria ter-
ciária, 7,5%.

Os dados também mostra-
ram uma expansão estável 
na economia mais ampla, 
pois o Produto Interno Bru-
to (PIB) da China cresceu 
6,4% em termos anuais no 
primeiro trimestre, mesmo 
nível em relação ao quarto 
trimestre de 2018 e dentro 
da meta anual do governo de 
6% a 6,5%.




