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EUA e UE  
trocam ameaças 
por aeronaves  
e Cuba

A União Europeia (UE) consi-
dera impor tarifas sobre produtos 
dos Estados Unidos no valor equi-
valente a US$ 20 bilhões. Trata-se 
do mais recente capítulo da disputa 
entre os dois lados envolvendo fa-
bricantes de aeronaves.

Na quarta-feira, a UE divulgou 
uma lista preliminar de bens ameri-
canos, incluindo tratores e produtos 
agropecuários. Os EUA se opõem à 
ajuda financeira da UE à fabrican-
te de aviões Airbus, com sede na 
França. Na semana passada, Wa-
shington disse que planejava impor 
tarifas sobre importações do bloco 
europeu no valor equivalente a US$ 
11bilhões. A lista inclui aeronaves 
da Airbus, queijo e vinho.

A UE reagiu veementemente, 
afirmando que o lado americano 
fornece ajuda financeira à Boeing.

Em outra frente, o governo do 
presidente Donald Trump informou 
que cidadãos americanos agora po-
derão ingressar com ações judiciais 
sobre patrimônio confiscado após a 
Revolução Cubana de 1959.

A UE e o Canadá emitiram uma 
declaração conjunta sobre a deci-
são norte-americana. Eles dizem 
que a “aplicação extraterritorial de 
medidas unilaterais relacionadas a 
Cuba” é contrária ao Direito Inter-
nacional.

Endividamento alcança 1,4 
milhão de famílias cariocas
Um em cada quatro 
tem contas em  
atraso e só vai  
quitar em 2 meses

O percentual de famílias do mu-
nicípio do Rio de Janeiro endivi-
dadas em março atingiu o nível de 
59,4%, um aumento de 0,5 ponto 
percentual frente a fevereiro, de-
volvendo desta forma o recuo de 
0,5 ponto observado no segundo 
mês do ano. Em relação a março de 
2018, houve queda de 3,9 pontos 
percentuais.

O dado representa cerca de 1,4 mi-
lhão de famílias com compromissos 
com cartão de crédito, empréstimos e 
financiamentos. O levantamento faz 
parte da Pesquisa de Endividamen-
to e Inadimplência do Consumidor 
(Peic), da Federação do Comércio 
do Rio de Janeiro (Fecomércio-RJ), 
apurado pela Confederação Nacional 
do Comércio (CNC).

O número de famílias com contas 
em atraso registrou aumento pela se-
gunda vez consecutiva, de 0,8 ponto 
percentual ante fevereiro de 2019, e 
atingiu 24,6%. Nota-se que aproxi-
madamente metade das famílias com 

contas em atraso revelaram que não 
terão condições de pagar suas contas. 
De fato, esse contingente aumentou 
de 46,7% para 49,6% entre fevereiro 
e março de 2019.

Em média, as famílias com con-
tas em atraso demoram 61,2 dias 
além do prazo para quitá-las, contra 

66 dias em março de 2018.
O cartão de crédito, que histori-

camente responde por mais de 70% 
dos que têm alguma dívida, recuou 
1,7 ponto percentual no comparati-
vo com fevereiro de 2019 e atingiu 
76,4%. De acordo com a pesquisa, 
há um ano esse percentual também 

era de 76,4%.
Em seguida, as principais dívi-

das mencionadas pelos entrevista-
dos foram crédito pessoal (12,3%), 
carnês (10,5%), financiamento de 
carro (9,8%), crédito consigna-
do (8%), financiamento de casa 
(7,9%) e cheque especial (7%).

Marcelo Camargo/ABr

Moraes recua e revoga censura a site e revista
O ministro do Supremo Tribunal 

Federal (STF) Alexandre de Mora-
es revogou, nesta quinta-feira, a de-
cisão que determinou a retirada de 
uma reportagem sobre o presidente 
da Corte, ministro Dias Toffoli, do 
site O Antagonista e da revista Cru-
soé.

A medida foi tomada após crí-
ticas de membros da Corte, da 
Procuradoria-geral da República 
(PGR), de parlamentares e de enti-
dades como a Ordem dos Advoga-
dos do Brasil (OAB).

Na segunda-feira, por determi-
nação do ministro, o site de notícias 
e a revista foram obrigados a retirar 
da internet a reportagem intitulada 
“O amigo do amigo de meu pai”.

A decisão ainda determinou que os 
responsáveis pelas publicações pres-

tassem depoimento na Polícia Federal 
(PF) e aplicação de multa de R$ 100 
mil em caso de descumprimento. 

A matéria trata de uma citação 
feita pelo empresário Marcelo Ode-
brecht, um dos delatores da Opera-
ção Lava Jato, a um codinome usa-
do em troca uma de e-mails com 
um ex-diretor da empreiteira. 

Segundo os advogados do delator, 
a expressão “o amigo do um amigo 
de meu pai” refere-se ao ministro 
Dias Toffoli. O texto das mensa-
gens não trata de pagamentos ou de 
alguma situação ilícita. O caso teria 
ocorrido quando Toffoli era advoga-
do-geral da União (AGU), durante o 
governo da então presidente Dilma 
Rousseff, sobre interesses da Ode-
brecht nas licitações envolvendo usi-
nas hidrelétricas.

Alexandre de Moraes revogou 
a decisão por entender que foi es-
clarecido posteriormente que o do-
cumento no qual Toffoli foi citado 
realmente existe.

Antes da decisão de Moraes, o 
decano da Corte, ministro Celso de 
Mello, divulgou uma manifestação 
na qual afirma que qualquer tipo 
de censura é incompatível com as 
liberdades fundamentais garantidas 
pela Constituição. 

Em nota divulgada à imprensa, o 
ministro não citou o caso concreto, 
mas se referiu às decisões proferi-
das pelos ministros Alexandre de 
Moraes e Dias Toffoli, presidente 
do STF, no inquérito aberto pelo 
próprio presidente para apurar no-
tícias falsas (fake news) e ofensas 
contra ministros do tribunal.

Projetos neoliberais 
destroçaram a indústria 

O setor industrial vem perdendo 
participação no PIB do Brasil desde 
os anos 1980. Em 2018, a indústria 
de transformação representou ape-
nas 11,3% do PIB, isto é, quase a 
metade dos 20% registrados em 
1976 a preços constantes. É o me-
nor patamar desde 1947. Desde a 
década de 1980, sucessivas admi-
nistrações neoliberais, com raros 
intervalos, implantaram políticas 
de abertura comercial e tecnológica 
daninhas ao país.

Estudo dos economistas Pau-
lo Morceiro (USP) e Joaquim J. 
M. Guilhoto (OCDE) mostra um 
quadro mais grave nos setores 
de maior intensidade tecnológica 
(máquinas e equipamentos, quí-
mica e petroquímica, automobi-
lística, outros equipamentos de 
transporte etc).

Nestes, a participação no PIB co-
meçou a declinar prematuramente. Em 
conjunto, os setores de maior inten-
sidade tecnológica perderam 40% de 
peso no PIB desde 1980.

Entre 1980 e 2015, o PIB ma-
nufatureiro no Brasil acumulou 
aumento de 28%, enquanto o dos 
EUA avançou quatro vezes mais do 
que isso, e o mundo como um todo, 
seis vezes mais. Excluída a China, 
o peso da indústria de transforma-
ção no PIB regrediu somente 1% 
entre 1980 e 2015, enquanto que 
para o Brasil este declínio chegou 
a nada menos do que 42%.

Em 2016, o setor de informática 
e eletrônicos era responsável por 
0,5% do PIB do Brasil, enquanto 
nos Estados Unidos representou 
percentual 3,5 vezes maior. 

Brasil piora no ranking de liberdade de imprensa
Episódios como o da censura 

por parte do STF a notícias publi-
cadas no site O Antagonista e a re-
vista Crusoé só reforçam a imagem 
negativa do país perante o mundo 
também no que diz respeito ao di-
reito da livre imprensa.

Levantamento divulgado nesta 
quinta-feira pela organização inter-
nacional Repórteres sem Fronteiras 
(RSF) mostra que o Brasil ocupa a 
105ª posição, em uma lista de 180 
países, no Ranking Mundial da Li-
berdade de Imprensa. Na edição 
anterior, divulgada no ano passado, 

o país estava em 102º lugar.
O ranking divide o mapa de paí-

ses em cinco cores. Mesmo naque-
les que oferecem melhores condi-
ções aos jornalistas, os critérios de 
liberdade de imprensa caíram. No 
ano passado, 26% dos países ana-
lisados estavam classificados em 
situações “boa” ou “relativamente 
boa”. Este ano, a proporção caiu 
para 24%. 

A Noruega se manteve na lide-
rança da liberdade de imprensa. A 
Finlândia subiu duas posições e al-
cançou o segundo lugar, deixando 

a Suécia em terceiro. No total, 15 
países são considerados com situa-
ção boa, com a cor branca no mapa. 
No ano passado eram 17.

Os países considerados em situa-
ção “difícil” e “muito grave”, em pre-
to, representam 40% do total, 1 ponto 
percentual a mais do que no ano pas-
sado. O Turcomenistão perdeu duas 
posições e chegou ao último lugar do 
ranking, antes ocupado pela Coreia do 
Norte, que ficou em penúltimo. Em 
178º, está a Eritreia, e a China fica em 
177º, devido ao alto controle estatal 
sobre as comunicações. 

Putin e Jong-un confirmam encontro para este mês
Em meio a tensões entre Wa-

shington e Pyongyang, o líder 
norte-coreano, Kim Jong-un, 
agendou uma visita à Rússia para 
um encontro com o presidente 
Vladimir Putin. O Kremlin con-
firmou, nesta quinta-feira, que 

uma reunião entre Kim e Putin 
ocorrerá nesta segunda metade de 
abril.

O governo russo anunciou o 
encontro poucas horas depois de 
a Coreia do Norte ter divulgado 
testes de uma nova “arma tática”, 

capaz de transportar uma “ogiva 
poderosa”, e ter condicionado a 
continuidade do diálogo com Wa-
shington à saída do secretário de 
Estado dos Estados Unidos (EUA), 
Mike Pompeo, da equipe de nego-
ciações.



www.monitormercantil.com.br

Acurcio Rodrigues de Oliveira (em memória)
Diretor-Presidente

Brasília
Armazém de Comunicação
SCS – Ed. Denasa S/1301

Tel/Fax: 61-33213440
CEP: 70398-900

e-mail:armazem@armazemdecomunicacao.com.br

Marcos Costa de Oliveira
Diretor de Redação

Administração/Redação/Oficinas
Rua Marcílio Dias, 26 - CEP 20221-280

Telefone: (21) 3849-6444

CONSELHO EDITORIAL

Adhemar Mineiro
João Paulo de Almeida Magalhães

(em memória)

José Carlos de Assis
Maurício Dias David

Ranulfo Vidigal Ribeiro
Theotonio dos Santos 

(em memória)

Empresa jornalística fundada em 1912

São Paulo
Administração/Redação/Comercial

Avenida São Gabriel, 149/902
Itaim - CEP 01435-001

Telefones: (11) 3165-6192
(11) 3165-6233  /  3165-6252

Fax: (11) 3168-6817
Correio eletrônico: monitor.interpress@

hipernetelecom.com.br

Correio eletrônico
Redação:

redacao@monitormercantil.com.br
Negócios e Empresas

empresas@monitormercantil.com.br
Monitor Financeiro:

monitorfinanceiro@monitormercantil.com.br
Pautas:

pautas@monitormercantil.com.br
Cartas:

cartas@monitormercantil.com.br
Publicidade:

publicidade@monitor.inf.br
Gráfica:

grafica@monitormercantil.com.br
As matérias assinadas são de responsabilidade dos autores e não refletem neces-

sariamente a opinião deste jornal
Serviços noticiosos: Agência Brasil, Latino Americana

Assinatura trimestral ..............................................................R$  99,00
Assinatura semestral ..............................................................R$ 198,00
Assinatura anual .....................................................................R$ 396,00
Avulso (RJ) .............................................................................R$ 1,50
Avulso (outros estados)...........................................................R$ 1,80
Carga tributária aproximada de 14%

Assinatura: assinatura@monitormercantil.com.br

Filiado à

Distribuidor em Brasília: Mídia Distribuidora de Jornais Ltda.
ADE 28 Lote 11 Águas Clara 

CEP: 71991-360 - Brasília - DF
Tel.: 55(61) 3204-0888  - Fax: 55(61) 3204-0801

midiadistribuidora@grupomidia.com.br  /  www.grupomidia.com.br

2 Opinião n Monitor Mercantil Sexta, sábado, domingo e segunda-feira, 19, 20, 21 e 22 de abril de 2019

A Semana Santa tem como coroamento 
da Páscoa tocante demonstração de que os 
mortos não morrem. Não obstante crucifi-
cado, na Sua Ressurreição, Jesus, o Cristo 
Ecumênico, o Divino Estadista, proclamou 
aos quatro cantos do mundo que a Vida é 
eterna. E essa indelével Mensagem da Cruz 
nos faz buscar sempre renovadas forças na 
Prece.

Certa vez, numa de minhas orações a 
Deus, na esperança filial de merecer Sua 
piedosa atenção, lembrei-me do grande es-
forço empreendido 
por Alziro Zarur 
(1914–1979) pela vi-
tória da Boa Vonta-
de, do bom senso de 
Melanchton (1497–
1560) e do notável 
pontificado de João 
XXIII (1881–1963). Ao elevar minha súpli-
ca ao Pai Celeste, senti Sua compassiva in-
fluência vibrando em meu Espírito. E não 
há nessa afirmativa qualquer jactância, 
porque Jesus ensina que “o Reino de Deus 
está dentro de nós” (Evangelho, segundo 
Lucas, 17:21).

Ó Deus, que sois o meu refúgio, a Vós, ou-
tra vez, ergo o meu pensamento e encontro 
resposta aos meus propósitos, amparo aos 
mais desafiantes projetos, porque jamais 
prostrarei a Vossa Bandeira, que preconi-
za: “(...) Paz na Terra aos de Boa Vontade” 
(Evangelho do Cristo, segundo Lucas, 2:14).

Longe de mim as cassandras do desânimo, 
que proclamam um Juízo Final sem remis-
são, quando sois Vós – em tudo – o Princípio 
Eterno da permanência pujante de vida. De 
Vós não escuto o abismo; todavia, deslumbro 
a redenção.

Creio no Amor Universal, que conduz à so-
brevivência o gênero humano, que é teimoso 
em subsistir, apesar das muitas ciladas que 
lhe são dispostas no caminho.

Esta é a minha Fé Realizante, que vive em 
Paz com as outras; o meu ideal ecumênico de 
Boa Vontade, que se esforça pela confrater-
nização de todas as nações, por serem forma-
das por criaturas Vossas, ó Criador Único de 
Céus e Terra! Sois a Fraternidade Suprema, 
o abrigo dos corações. (...) Achei-me a mim 
porque me identifiquei no Vosso Amor. Sois o 
auxílio conclusivo à minha Alma.

Sinto o meu ser transbordar de alegria. 
Em Vosso Espírito, reconheço-me como ir-
mão dos meus irmãos em humanidade. Nesse 

Éden, que é o Vosso 
Sublime Afeto, não 
me vejo como expa-
triado, abatido pe-
las procelas do de-
salento, distante dos 
entes mais queridos. 
Enfim, me encon-

trei, ó Deus!, porque Vos encontrei.
Vós me esperáveis, há tanto tempo, 

e eu não sabia. Portanto, meu coração 
não vaga sem paradeiro: no Vosso Divi-
no Seio, achei guarida; sob Vosso Amor, 
meu seguro teto; no Vosso Colo, descan-
so para a Alma.

Graças Vos dou, Pai Magnânimo, por 
me ouvirdes! Hoje, compreendo que 
sois integralmente Amor; isto é, Carida-
de, Mãe e Pai da verdadeira Justiça. Em 
Vós habita, com fartura, a genialidade 
pela qual tantos demandam, pois dela o 
planeta carece: a Vossa Majestosa Luz, 
que desce a nós indistintamente, mesmo 
que não a percebamos.

Confiante em Vosso Critério Sobrenatural, 
entrego-Vos meu destino, porque a minha se-
gurança de filho está na Vossa Sabedoria de 
Pai! Que assim seja!

q  José de Paiva Netto
Jornalista, radialista e escritor.

paivanetto@lbv.org.br

Empresários de setores como 
de brinquedos e joias animados 
com novo filão

Não obstante crucificado, Cristo 
mostrou na Sua Ressurreição 
que a Vida é eterna

Sentimento de perda não 
é apenas para os franceses, 
mas para todas as nações

Páscoa tem um novo sabor para o comércio A eterna Catedral de Notre-Dame

A Divina Mensagem da Cruz

O mundo inteiro parou na última 
segunda-feira para, com perplexidade, 
infinita tristeza, observar as imagens da 
Catedral de Notre-Dame, no centro de 
Paris, situada na pequena Île de la Cité, 
às margens do Rio Sena, exibidas nos 
noticiários das televisões e ardendo em 
chamas.

E esse sentimento de perda não to-
mou conta apenas dos cristãos, mas de 
todos os homens de bem, independen-
temente do credo que praticam. Afinal, 
o mais famoso colosso gótico do mun-
do, cuja construção consumira quase 
dois séculos, estava tomado pelo fogo. 
Imagens impressionantes e que choca-
ram a todos.

Notre-Dame é um templo que rece-
bia 12 milhões de visitantes por ano 
e era, sem dúvida, o mais frequenta-
do de todo o Continente Europeu. No 
momento da tragédia, cerca de 1.500 
fiéis assistiam à Santa Missa, recém-
iniciada, quando uma imensa nuvem de 
fumaça cinza começou a se desprender 
das vigas de sustentação do prédio. O 
povo que ali se encontrava foi condu-
zido para fora do edifício e ninguém 
ficou ferido.

P e r p l e x o s 
com o ocorrido 
e emocionados, 
com os olhos, 
inclusive, lacri-
mejando, a pre-
feita de Paris, 
Anne Hidalgo, 
declarou o seu lamento, informando, 
todavia, que “o altar e sua cruz foram 
preservados. É menos horrível do que 
eu imaginava”, declarou ao Le Mon-
de, acrescentando que “a torre sul do 
prédio, que chegou a ser lambida por 
chamas no começo da noite, também 
parecia estar a salvo”.

Já o presidente Emmanuel Macron, 
igualmente contaminado pela emoção e 
diante da catedral, garantiu: “Vamos re-
construir Notre-Dame, porque é o que 
os franceses esperam, é o que a nossa 
história merece, é o que nosso destino 
pede”, afirmou, com a voz embargada, 
pouco depois de anunciar que um fun-
do para os trabalhos começaria a rece-
ber doações do mundo todo.

Ao mesmo tempo, chefes de Estado 
e de governo, como os da Alemanha, 
Reino Unido, Espanha, Estados Uni-
dos e Brasil, dentre outros, começaram 
a enviar condolências aos franceses. O 
sentimento de perda não é apenas para 
os franceses, mas para todas as nações, 
uma vez que a Notre-Dame, tomba-
da pela Unesco, há muito deixou de 
pertencer à França, com exclusivida-
de. Esse sentimento de posse por esse 
belíssimo monumento é dividido por 
aqueles que lá já estiveram, como, tam-
bém, por todos os que amam a história, 
preservam a cultura e assistem, inclusi-
ve, a bons filmes.

Um dos símbolos da Notre-Dame foi 
tragado pelo fogo: a Agulha (Flèche, 
em francês), torre fina e pontiaguda de 
93 metros de altura. Sua queda deixou 
um rombo em algumas abóbadas do 
interior da igreja, e destroços da cons-
trução invadiam a nave, segundo era 
possível ver em imagens feitas pela im-
prensa francesa e divulgada pelas prin-
cipais redes de televisão do planeta. Na 
imprensa local, jornalistas recorriam a 
fórmulas como “Paris está desfigurada” 
e “o coração da cidade arde”.

Em meio à perplexidade generaliza-
da, algumas boas notícias começavam 
a surgir. O arquiteto-chefe dos monu-
mentos históricos franceses, Philippe 
Villeneuve, afirmou ao mesmo jornal 
Le Monde que o tesouro havia sido sal-
vo, ou seja, que a destruição havia sido 
menor do que o que se poderia temer.

Notre-Dame é, na realidade, um 

símbolo da cultura francesa, a joia da 
coroa, mas também um dos centros do 
cristianismo no mundo. Autoridades 
ligadas à cúpula católica francesa e à 
gestão do patrimônio estimam que a 
reconstrução integral da porção destru-
ída pelas chamas poderia levar anos, e, 
possivelmente, décadas. E lembravam 
que a catedral octocentenária já foi pal-
co de um incêndio, esse de pequenas 
proporções, em 1944.

Mas, além de ser uma atração tu-
rística e que abriga relíquias de valor 
incalculável, a catedral tem sido obje-
to de lendas e cenário de importantes 
obras. E talvez a obra mais conhecida 
seja a Nossa Senhora de Paris, do es-
critor francês Victor Hugo, publicada 
em 1831 e que conta a história de Qua-
símodo, o corcunda que cuida dos sinos 
da igreja.

Situando os acontecimentos na cate-
dral durante a Idade Média, a história 
trata de Quasímodo, que se apaixona 
por uma cigana de nome Esmeralda. A 
ilustração poética do monumento abre 
portas a uma nova vontade de conhe-
cimento da arquitetura do passado e, 

principalmente, da 
Catedral de Notre-
Dame de Paris.

Em 1939, o fil-
me O Corcunda 
de Notre-Dame 
foi lançado – no 
que é amplamen-
te considerada a 

melhor adaptação do romance – com 
o ator inglês Charles Laughton, como 
protagonista. O ator galês Anthony Ho-
pkins também interpretou Quasímodo 
em um filme de 1982. Já a Disney levou 
a história ao cinema em 1996, adaptada 
como desenho animado.

A Catedral de Notre-Dame de Paris é 
uma das mais antigas catedrais francesas, 
onde, em 1909, Joana D’Arc foi beatifica-
da. Iniciada sua construção no ano de 1163, 
é dedicada a Maria, Mãe de Jesus Cristo. O 
edifício tem 127 metros de comprimento, 
48 metros de largura e 35 metros de altura  e 
é rematado em cima por abóbodas, dando, 
assim, o primeiro passo nessa construção 
colossal do gótico.

Perdi a conta de quantas vezes estive 
rezando em Notre-Dame, mas esse in-
cêndio me fez relembrar os festejos das 
Bodas de Ouro dos meus pais. Além de 
uma missa solene, comemorando os 50 
anos de casamento, na Igreja da Imperial 
Irmandade de Nossa Senhora da Glória 
do Outeiro, seguimos, dias depois, para 
Paris, para comemorar essa data, e foi 
justamente nessa catedral que eles no-
vamente, e também em uma missa espe-
cialmente celebrada na intenção do casal, 
renovaram os votos de um casamento fe-
liz, ao som de um coral impecável, numa 
tarde do verão parisiense e com as águas 
do Sena a testemunhar esse belo momen-
to religioso e de amor.

Logo que as notícias inundaram os 
programas de televisão, me reportei 
imediatamente àquela ocasião, com 
muita nostalgia e saudade intensa, mas, 
ao mesmo tempo, com uma belíssima 
recordação de um momento tão impor-
tante ali vivido e ao lado dos meus pais, 
passado justamente nessa emblemática 
catedral parisiense.

Certamente, sua reconstrução ocor-
rerá, ainda que perdure anos ou até 
décadas. O importante, todavia, é que 
esse tesouro, esse patrimônio da Hu-
manidade, mundialmente conhecido e 
reverenciado, está de pé. E continua-
rá sendo esse templo da fé cristã, pela 
eternidade, visitado, pesquisado e cele-
brado como um emblema da paz, espe-
rança, fé, fraternidade e caridade.

q  Paulo Alonso
Jornalista e dirigente universitário.

Otimista e criativo por natureza – e não poderia 
ser diferente, o comerciante está sempre atento às 
novidades do mercado à procura de novas oportu-
nidades para estimular as vendas e continuar aju-
dando a girar a roda da economia.

Prova recente dessa busca permanente pela ino-
vação, que gera emprego e aumenta a renda, o co-
mércio varejista em geral descobriu na Páscoa, data 
mais importante do calendário lojista para as lojas 
especializadas na venda de chocolate, um novo 
nicho de mercado, com 
amplas possibilidades de 
negócio. Passou a ter um 
novo sabor.

E, motivado pela diver-
sificação da troca de pre-
sentes, que não se restrin-
ge mais apenas aos ovos 
de chocolate e as caixas 
de bombons, o que vem acontecendo com bastante 
consistência nos últimos anos, superando inclusive 
as expectativas de vendas de outros produtos, o co-
mércio passou a investir forte na Páscoa, que pelo 
seu potencial pode se transformar em um novo Dia 
dos Namorados.

Acreditamos que essa mudança se deu em razão 
de dois fatores principais: é uma data que nos re-
mete à infância e o de fomentar o romantismo. Por 
isso os lojistas estão inovando a cada ano para se-
duzir esses consumidores, direcionando o foco das 
suas promoções não apenas para as crianças, mas 
também para os adultos, atraindo a atenção espe-
cial dos casais, principalmente dos namorados.

Prova disso é que os empresários dos setores 
de brinquedos (especialmente de jogos eletrôni-
cos e de bichos de pelúcia), vestuário (adulto e 
infantil), calçados e bolsas, papelaria, perfuma-
ria e cosméticos, joias e bijuteria, eletrodomésti-
cos, utensílios para o lar, telefonia celular e CD 
estão animados e apostando na Páscoa como um 
novo filão.

Pesquisas recentes do Centro de Estudos do 
Clube de Diretores Lojistas do Rio de Janeiro – 
CDLRio confirmam essa expectativa dos lojistas 
que vêm as vendas aumentarem a cada ano nesta 
data. No ano passado, as pesquisas detectaram um 
avanço nos negócios tanto no setor do Ramo Mole 
(bens não duráveis) quanto no Ramo Duro (bens 
duráveis) e apesar do fraco desempenho das vendas 
nos três primeiros meses do ano, as projeções são 
otimistas mesmo levando em consideração o fato 

de a Páscoa cair no meio 
do mês de abril.

Do ponto de vista 
social, principalmente 
quando o desemprego 
cresceu, também chama 
a atenção a oportunidade 
que o comércio oferece 
na contratação de tem-

porários para trabalhar na Páscoa, uma das datas 
comemorativas que tradicionalmente mais gera 
emprego, ficando atrás apenas atrás do Natal e Dia 
das Mães.

A par de tudo isso convém ressaltar que nesta e 
em outras datas comemorativas importantes para o 
setor, o comércio lojista vem fazendo o dever de 
casa, com promoções e formas de pagamento fa-
cilitadas para estimular os consumidores e trans-
formar a Páscoa em mais um Dia dos Namorados.

Vale lembrar também que para continuar ajudan-
do a girar a roda da produtividade – e o comércio 
é um dos principais alimentadores da economia – 
para estimular o ciclo virtuoso do crescimento – é 
preciso olhar para o setor com outra perspectiva, 
com outra ordem de grandeza. Afinal, o comércio 
é um dos setores que mais gera emprego e renda, e 
um dos que mais contribuem para o PIB.

q  Aldo Gonçalves
Presidente do CDLRio e do 

Sindilojas-Rio e diretor da CNC.
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Liberdade de expressão só no discurso
Nosso presidente Bolsonaro declarou que será sempre fa-

vorável à liberdade de expressão, direito legítimo e inviolável. 
Considero contraditório ou não sabe o que sua assessoria faz. 
Recentemente fui bloqueado e tive a postagem apagada em 
sua página oficial do Facebook apenas porque meu comen-
tário teve 300 curtidas, mas, felizmente, fiz uma cópia da 
página e comprovei que todos os comentários desfavoráveis 
foram apagados. Praticamente metade do ano do novo man-
dato e só vemos censura e perseguições que em nada ajudam 
o Brasil a sair da crise, apenas insistem em reforma da pre-
vidência e liberam agrotóxicos para envenenar o povo. Está 
na hora do governo parar com realizações fakes e começar a 
trabalhar.

q Daniel Marques
Virginópolis – MG
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AGÊNCIA REGULADORA DE ENERGIA E SANEAMENTO BÁSICO 
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

AVISO

O CONSELHO DIRETOR DA AGÊNCIA REGULADORA DE ENERGIA 
E SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - 
AGENERSA, no uso de suas atribuições, e considerando o que consta 
no processo no E-22/007/300/2019, comunica a abertura de Consulta
Pública no período de 24 de abril a 10 de maio de 2019 e a realização 
de Audiência Pública no dia 21 de maio de 2019, no Auditório Machado 
Guimarães, localizado no edifício-sede da PGE-RJ, Rua do Carmo, 
no 27, 14o andar, Centro, Rio de Janeiro, para tratar do tema: ESTUDO
E REFORMULAÇÃO DO ARCABOUÇO REGULATÓRIO PARA 
AUTOPRODUTOR, AUTOIMPORTADOR E CONSUMIDOR LIVRE -
Deliberações AGENERSA NO 738/2011, NO 1250/2012, NO 1357/2012, 
NO 1616/2013, NO 2924/2016, NO 2850/2016, NO 3029/2016, 
NO 3163/2017, NO 3164/2017, NO 3165/2017, NO 3243/2017 e 
NO 3244/2017.

Os documentos relacionados, assim como os procedimentos com 
vistas à coleta de contribuições e sugestões do público em geral 
no período de consulta, estarão disponíveis, na íntegra no sítio 
www.agenersa.rj.gov.br, no link Consultas Públicas.

Capitalização geraria  
rombo para o governo cobrir

A proposta de capitalização para a Previdência 
caminha para o cadafalso. E que vá em paz. Além de 
significar uma cunha no ideal de solidariedade que rege 
o atual sistema de aposentadorias, a capitalização repre-
senta uma perspectiva de perda para os futuros aposenta-
dos e para o Estado.

Segundo cálculos da Associação Nacional dos Fiscais 
da Receita Federal (Unafisco), a aposentadoria paga rep-
resentará 20% da renda média mensal do trabalhador. 
Como o brasileiro recebe, em média, R$ 2,2 mil por 
mês, conseguiria uma aposentadoria de R$ 440. Como, 
mesmo com a reforma de Bolsonaro, ninguém poderá 
receber menos que o salário mínimo, o governo será ob-
rigado a complementar as aposentadorias. Neste exem-
plo, em média, com R$ 500 por aposentado.

Na prática, a proposta de capitalização significaria 
um subsídio pago pelo Estado às instituições financeiras 
que iriam operar o sistema. Pelos cálculos da Unafisco, 
ao longo de 35 anos de contribuição do trabalhador, as 
empresas ficariam com 34,51% da contribuição do trab-
alhador. Este dinheiro teria que ser reposto pelo Estado.

Luz do sol
A Controladoria Geral do Estado do Rio de Janeiro 

(CGE) inaugurou o Disque Rio Contra a Corrupção, In-
spirado no Disque Denúncia, o serviço telefônico per-
mitirá à população denunciar anonimamente casos de 
corrupção envolvendo agentes públicos do estado, como 
tentativa de suborno, desvio de dinheiro público, no-
meação de funcionários fantasmas, entre outros. O canal 
funcionará de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h, pelo 
número (21) 2276-6556.

Desvendando o ‘embromês’
BANCO CENTRAL INDEPENDENTE – Indepen-

dente de quem?, perguntará o inteligente leitor. Do Bra-
sil, do atendimento às necessidades nacionais, lhe re-
spondo coerente com o pensamento neoliberal do atual 
Governo. Pois é uma proposta ao Congresso do Governo 
Bolsonaro. Mas os empregados, chefes, diretores e o 
presidente do Banco Central continuarão recebendo sa-
lários e fazendo despesas de viagens e todas as outras 
com o seu dinheiro. Isto mesmo; eles não prestam contas 
à Nação mas vivem dos impostos pagos pelos brasileiros. 
Esta absurda ideia é mais uma maneira dos banqueiros, 
mesmo quando forem derrotados nas urnas, continuarem 
a explorar o povo. Caberia acrescentar a este projeto de 
“independência do Banco Central” que as despesas da 
Federação Brasileira de Bancos (Febraban) também con-
stassem do orçamento do Poder Executivo. Ou então que 
não se aprove esta proposta indecente.

Maltrata os velhos
Tirar a Previdência da Constituição é, junto com a in-

trodução da capitalização, objetivo mor de Paulo Guedes. 
Um dos efeitos será acabar com a obrigação de manter 
o valor real das aposentadorias. Alguém acredita que a 
proposta é para dar reajustes mais generosos?

Rápidas
Igor Eça e Renato Aroeira – o cartunista preferido de 

Bolsonaro, só que não – apresentam nesta sexta-feira o 
show Ao Som de um Bolero, na Trattoria del Campo, em 
São Cristóvão, Zona Norte do Rio de Janeiro. Começa 
às 18h. Reservas: (21) 4101-5423 *** O Dia Mundial da 
Criatividade é celebrado em 21 de abril. O Caxias Shop-
ping vai comemorar das 14h às 19h, com oficinas em 
parceria com o AteliArte *** O Instituto dos Advoga-
dos do RS (Iargs) realizará seminário sobre a reforma 
da Previdência dia 26, das 8h às 17h30, no auditório da 
Associação dos Auditores-Fiscais da Receita Municipal 
de Porto Alegre. Inscrições em seminarioprevidencia.
eventize.com.br *** A Associação Brasileira das Enti-
dades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima) 
realizará a décima edição do Congresso de Fundos de In-
vestimento em 24 e 25 de abril, na Bienal de São Paulo. 
Mais informações: congresso.anbima.com.br

Reforma da previdência ou pacto federativo
Resistência no 
Congresso faz 
Guedes mudar 
discurso

Ministro da Economia 
fala em continuar deflagran-
do reformas.

O Brasil não pode ficar 
parado esperando a apro-
vação da reforma da Previ-
dência, disse o ministro da 
Economia, Paulo Guedes, 
após reunião com o minis-
tro da Casa Civil, Onyx Lo-

renzoni, e com o presidente 
do Senado, Davi Alcolum-
bre, na residência oficial do 
Senado, em Brasília. “Não 
podemos ficar parados es-
perando isso [reforma da 
Previdência]. Isso vai ser 
votado em dois, três, quatro 
meses. E temos que conti-
nuar deflagrando as refor-
mas”, disse Guedes.

A mudança no discurso 
ocorreu após ficarem claras 
as resistências dos deputa-
dos. Mesmo na Comissão 
de Constituição e Justiça 
(CCJ), teoricamente mais 
favorável aos apelos do go-
verno, há um movimento 

por rejeitar vários pontos da 
proposta da equipe econô-
mica, inclusive o sistema de 
capitalização, menina dos 
olhos de Guedes.

O ministro da Economia 
defendeu o aperfeiçoamen-
to do pacto federativo, para 
os recursos públicos serem 
mais bem distribuídos, che-
gando “aonde o povo está”, 
nos estados e municípios. 
“Isso vai devolver o prota-
gonismo à classe política. O 
povo não vive em Brasília”, 
ressaltou. A regulamenta-
ção do pacto federativo, que 
expressa as competências e 
obrigações de cada ente da 

federação, é uma demanda 
dos governadores. Na prá-
tica, representa uma nova 
repartição de recursos públi-
cos para os estados.

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

Aepet: Petrobras passa por projeto de desnacionalização
O slogan “O petróleo é 

nosso”, que impulsionou 
a criação da Petrobras na 
década de 1950, ficou ul-
trapassado não pelo tempo, 
mas pela sanha entreguista 
daqueles que comandam 
os rumos do país na atua-
lidade. A estatal petrolífe-
ra atravessa um dos piores 
momentos da sua história, 
com a perda crescente do 
monopólio do petróleo e a 
privatização da principal ri-
queza descoberta pela com-
panhia nos últimos tempos: 
as reservas no pré-sal.

Para traçar o panorama 
atual da companhia e proje-
tar o futuro diante das amea-
ças do governo Jair Bolsona-
ro, o programa Faixa Livre 
conversou com o vice-dire-
tor de Comunicação da As-
sociação de Engenheiros da 
Petrobras (Aepet) Fernando 
Siqueira.

Os ataques à empresa 
pelo capital hegemônico se 
dão em múltiplas frentes. 
Uma delas é o projeto de 

cessão onerosa, que con-
siste na venda a empresas 
estrangeiras do petróleo 
excedente encontrado nos 
campos do pré-sal, desco-
bertos em 2006 durante a 
gestão de Lula.

Em 2010, com a promul-
gação da Lei nº 12.351, co-
nhecida como lei do petró-
leo, ficou definido o projeto 
de capitalização da Petro-
bras e a partilha do pré-sal. 
O Governo Federal cedeu à 
companhia sete blocos de 
exploração que deveriam 
conter, pelas contas iniciais, 
uma reserva de 5 bilhões de 
barris.

“A Petrobras pagou por 
esse conjunto de blocos 
US$ 40 bilhões, na época 
R$ 74 bilhões. Ao fazer 
essa operação, a empresa 
também lançou ações no 
mercado, captou mais R$ 
40 bilhões e pagou ao go-
verno com títulos que tinha 
por conta das privatiza-
ções. O governo, com esses 
títulos, comprou ações da 

Petrobras, recuperando o 
percentual de participação 
que tinha caído para 38% 
e voltou para 46%. Isso foi 
muito bom porque permitiu 
que a Petrobras captasse no 
mercado, reduziu o que pa-
gou ao governo e com isso 
pode se capitalizar”, citou o 
dirigente.

As divergências entre 
o Palácio do Planalto e a 
companhia começaram as-
sim que se deram as primei-
ras perfurações dos blocos 
na bacia de Santos. Apenas 
no campo de Búzios, deno-
minado à época como área 
de Franco, a Petrobras des-
cobriu uma reserva estima-
da em 13 bilhões de barris.
Já no bloco de Libra foram 
encontrados 15 bilhões de 
barris. Desta forma, em 
apenas dois dos sete cam-
pos adquiridos pela petro-
lífera, havia um excedente 
de aproximadamente 23 bi-
lhões de barris de petróleo.

“Assim o governo tirou 
Libra do conjunto e fez um 

leilão absurdo que entre-
gou o petróleo a empresas 
estrangeiras e ficou apenas 
com 40% do campo”, rela-
tou Siqueira, em referência 
à primeira privatização do 
pré-sal, que deveria ter, por 
lei, todos os recursos obti-
dos com royalties investidos 
em saúde e educação Ao fim 
das perfurações dos blocos 
adquiridos pela Petrobras, 
excluindo o campo de Li-
bra, chegou-se a um exce-
dente total de 17,2 bilhões 
de barris. Não bastasse isso, 
o deputado José Carlos Ale-
luia propôs ao Congresso 
a permissão que a empresa 
transfira a titularidade do 
contrato do pré-sal com o 
Governo Federal, desde que 
reservada uma participação 
de, pelo menos, 30%. Sen-
do assim, dos 22,2 bilhões 
de barris encontrados pela 
petroleira nas reservas em 
perfurações profundas, ape-
nas 1,5 bilhão poderia ser 
explorado, rendendo lucros 
ao país.

Água não pode ser cortada antes 
de três meses de inadimplência

Projeto de Lei apresentado 
pelo senador Plínio Valério 
(PSDB-AM) altera a Lei do 
Saneamento Básico para de-
terminar que o corte do for-
necimento de água só poderá 
ocorrer após 90 dias de inadim-
plência por parte do usuário. O 
PL 2.206/2019 pode receber 
emendas na Comissão de Ser-
viços de Infraestrutura (CI) até 
a segunda-feira.

A proposta determina que 
a interrupção completa dos 
serviços de água e esgoto só 
será efetivada depois que o 
usuário residencial deixar de 
pagar a conta por três meses 
seguidos. Nesses 90 dias, 
contados a partir do primeiro 
dia subsequente ao do venci-
mento da primeira fatura não 
paga, a respectiva compa-
nhia de água e esgoto terá de 
fornecer, por dia, 20 litros de 
água por pessoa residente na 
unidade usuária. O usuário 
só terá direito a esse meca-

nismo uma vez por ano.
De acordo com o autor, a 

medida atende a uma resolu-
ção da Organização das Na-
ções Unidas (ONU), segundo 
a qual o acesso à água limpa 
e segura e ao saneamento 
básico são direitos humanos 
fundamentais. A ONU define 
que o abastecimento suficien-
te de água para sobrevivência 
de um ser humano se caracte-
riza por “uma fonte que possa 
fornecer 20 litros por pessoa 
por dia a uma distância não 
superior a mil metros”, diz 
Plínio Valério na justificação 
de seu projeto.

Atualmente, a Lei do Sane-
amento Básico (Lei 11.445, de 
2007) permite que o prestador 
interrompa o fornecimento de 
água caso haja “inadimple-
mento do usuário do serviço 
de abastecimento de água, do 
pagamento das tarifas, após 
ter sido formalmente notifica-
do”.

Toffoli decide liberar Lula  
para conceder entrevista

O presidente do Supremo 
Tribunal Federal (STF), Dias 
Toffoli, decidiu nesta quinta-
feira arquivar sua decisão 
que impediu o ex-presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva de 
conceder entrevistas à im-
prensa. Desde 7 de abril do 
ano passado, Lula está preso 
na carceragem da Polícia Fe-
deral (PF) em Curitiba para 
cumprir pena inicial de 12 
anos e um mês de prisão, 
imposta pelo Tribunal Re-
gional Federal da 4ª Região 
(TRF4), pelos crimes de cor-
rupção passiva e lavagem de 
dinheiro no caso do triplex 
do Guarujá (SP).

Com a medida, o ex-pre-
sidente poderá conceder uma 
entrevista ao jornal Folha de 
S. Paulo, que teve pedido re-
jeitado pela Justiça Federal 
em Curitiba. Após a decisão, 
Toffoli enviou o caso para 
Lewandowski, que deve-
rá determinar a autorização 
para a entrevista. “Determi-
no o retorno dos autos ao 
gabinete do relator para as 

providências cabíveis, uma 
vez que não há impedimento 
no cumprimento da decisão 
proferida pelo eminente re-
lator nesta ação e naquelas 
apensadas”, decidiu. 

No ano passado, durante 
as eleições, Toffoli suspen-
deu uma decisão do minis-
tro Ricardo Lewandowski 
que liberava a entrevista. 
Nesta quinta-feira, ao anali-
sar a questão novamente, o 
presidente informou que o 
processo principal do caso, 
relatado por Lewandowski 
chegou ao fim e a liminar de 
Toffoli perdeu o efeito.

Antes de o caso chegar 
ao STF, a juíza federal Ca-
rolina Lebbos, da 12ª Vara 
Federal de Curitiba, negou 
o pedido de autorização 
solicitado por órgãos de 
imprensa para que o ex-
presidente conceda entre-
vistas. Ao decidir o caso, a 
magistrada entendeu que a 
legislação não prevê o di-
reito absoluto de um preso 
à concessão de entrevistas.
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Alerj vai comprar 30 
blindados para a polícia

Com parte dos recursos economizados do seu orçamen-
to, a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro 
(Alerj) vai custear a compra de 30 blindados compactos 
para a Polícia Militar. O presidente da Alerj, deputado An-
dré Ceciliano (PT), informou que serão investidos cerca 
de R$ 10 milhões na operação, que visa ajudar o estado 
no combate à criminalidade. Semana passada, a Alerj já 
tinha doado para a polícia 30 carros da extinta frota oficial 
da Casa.

Prazos para concursos
Os deputados aprovaram o projeto de lei que prevê 

que nenhum concurso público estadual poderá ser reali-
zado até a nomeação e posse dos aprovados nas provas 
que ocorreram durante o estado de calamidade pública 
financeira do Rio, inclusive dos candidatos em cadastro 
de reserva.

Comissões especiais instaladas
Mais duas comissões especiais foram iniciadas na Alerj 

esta semana. A Comissão Especial dos Esportes Olímpi-
cos e de Altos Rendimentos vai apurar possíveis prejuízos 
orçamentários e danos ao tesouro público estadual rela-
cionados às atividades esportivas. Já a Comissão Espe-
cial para Fiscalizar as Barragens Existentes no Estado vai 
fazer um levantamento dos riscos apresentados por essas 
estruturas.

Troca-troca Câmara do Rio/Alerj
Carlo Caiado (DEM), suplente do deputado estadual 

André Corrêa (DEM), foi empossado deputado esta se-
mana na Assembleia Legislativa do Rio. Correa está preso 
desde o final do ano passado pela Operação Lava Jato. 
Caiado é vereador e pediu licença do cargo na Câmara 
Municipal do Rio para assumir interinamente o mandato 
de deputado estadual.

No mesmo momento em que Caiado tomava posse na 
Alerj, o suplente dele na Câmara Municipal, Matheus Ga-
briel (DEM), assumia a vaga aberta  no Legislativo ca-
rioca. Conhecido como Matheus Floriano, é formado em 
Economia com especialização na área de Finanças Públi-
cas e está assumindo pela primeira vez como vereador.

Brecha na legislação
Para assumir a vaga de deputado estadual, Carlo Caia-

do não renunciou ao mandato de vereador, como determi-
na a legislação, mas apenas pediu licença do cargo. Tem 
precedente. Na legislatura passada, a vereadora carioca 
Laura Carneiro fez o mesmo para assumir como suplente 
na Câmara Federal, em Brasília. A Lei proíbe o acúmulo 
de cargos eletivos, mas os nobres entendem que basta se 
licenciar de um para assumir temporariamente um outro. 
E segue o baile.

Daqui eu não saio
O vereador carioca Renato Moura (PDT), que deixou 

a Secretaria Municipal de Saúde para reforçar a bancada 
do governo Crivella na Câmara, faz questão de deixar cla-
ro que se licenciou em dezembro do ano passado, quan-
do não havia pedidos de impeachment contra o prefeito. 
“Quem voltou só para garantir voto pro prefeito foi outro 
vereador”, descarta Renato Moura, que não quer saber de 
voltar para o executivo municipal.

Deputado Carlo Caiado

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

Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizada em 10/04/2019. I. Data, Hora 
e Local: Em 10/04/2019, às 10h, na sede da Cia., no Município de Duque 
de Caxias/RJ, na Av. Feliciano de Castilho, S/N, Quadra 24-B, Lote 36 e Av. 
Carmen Miranda, S/N, Quadra 24-B, lotes 31, 32 e 35, Bairro Chácara Rio 
Petrópolis, CEP 25.231-250. II. Convocação e Presença: Dispensada a 
convocação, na forma do §4º do Art. 124 da Lei 6.404/76 (“LSA”), tendo em 
vista a presença de acionistas representando a totalidade do capital social 
da Cia.. III. Mesa: Presidente: Sr. Túlio Cintra; Secretário: Sr. Marcelo 
Gonçalves Costa. IV. Publicações: Demonstrações Financeiras e relatório 
da administração relativos ao exercício social findo em 31/12/2018, todos 
publicados em 3/04/2019 no DORJ e no jornal “Monitor Mercantil”, nas págs. 
2 da parte V e 14 do caderno Financeiro, respectivamente. V. Ordem do Dia:
Deliberar sobre: (i) a tomada das contas dos administradores, exame, discussão 
e voto das demonstrações financeiras e relatório de administração relativos ao 
exercício social findo em 31/12/2018; e (ii) a destinação do lucro líquido do 
exercício e a distribuição de dividendos relativos ao exercício social findo em 
31/12/2018. VI. Deliberações: Os acionistas, por unanimidade de votos e sem 
quaisquer ressalvas, aprovaram: (i) As contas dos administradores, o relatório 
da administração e as demonstrações financeiras referentes ao exercício 
social findo em 31/12/2018; e (ii) A destinação do lucro líquido do exercício 
correspondente a R$11.908.511,75, nos seguintes termos: (a) Ajuste no valor 
de R$429.868,52, decorrente de resultados de exercícios anteriores, conforme 
o CPC 47/48; (b) a retenção de 5% a serem alocados na reserva legal, no valor
de R$573.932,16 conforme o disposto no art. 193 da Lei nº 6.404/76 e art. 22 
do Estatuto Social da Cia.; (c) a distribuição de dividendos obrigatórios aos
acionistas, no valor de R$109.047,11 a serem pagos durante o exercício social 
de 2019; e (d) a retenção do montante de R$10.795.663,96, a serem alocados 
na Reserva de Investimentos, de acordo com o art. 22 do Estatuto Social da
Cia.. VII. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a sessão foi suspensa
pelo tempo necessário à lavratura da presente ata que, depois de lida e achada 
conforme, foi aprovada e assinada por todos os presentes. Duque de Caxias/
RJ, 10/04/2019. Mesa: Túlio Cintra - Presidente. Marcelo Gonçalves Costa 
- Secretário. Acionistas: Túlio Cintra. Priner Serviços Industriais S.A. Jucerja
nº 3584922, em 18/04/19. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

Volume de passageiros internacionais 
cresce 29,1% no Salvador Bahia Airport
Mais de 130 mil 
pessoas chegaram 
ou partiram para 
o exterior no 1° 
trimestre

Nos primeiros três meses 
de 2019, o Salvador Bahia 
Airport registrou alta de 
29,1% no volume de pas-
sageiros internacionais em 
relação ao mesmo período 
do ano passado. Ao longo 
do trimestre, 136.706 pes-
soas chegaram ou partiram 
para o exterior. O resultado 
expressivo se deve, entre 
outros motivos, às novas ro-
tas que passaram a conectar 

Salvador diretamente com 
Miami, Ilha do Sal e Cida-
de do Panamá, ao aumento 
das frequências para Bue-
nos Aires com a adição de 
duas partidas semanais pela 
Gol e aos voos de tempora-
da, como a inédita ligação 
entre Salvador e Rosário, na 
Argentina.

Considerando o período 
acima, o número total de pas-
sageiros (entre domésticos e 
internacionais) aumentou 
2,8% em comparação com 
2018. Este é o quinto trimes-
tre seguido de crescimen-
to no tráfego do aeroporto, 
que faz parte da rede Vinci 
Airports. Somando-se o re-
sultado dos meses de janei-
ro, fevereiro e março, 2,223 
milhões de passageiros via-
jaram através do Salvador 

Bahia Airport. Contribui 
para este resultado o fluxo 
intenso do Carnaval, quando 
178 voos extras foram rece-
bidos pelo aeródromo.

Um sólido crescimento 
também foi registrado na 
rede Vinci Airports no pri-
meiro trimestre do ano. Jun-
tos, seus 46 aeroportos apre-
sentaram um crescimento de 
6,4% no tráfego.  O número 
corresponde a pouco mais de 
47,5 milhões de passageiros 
transportados.

Localizado na capital 
baiana e primeira capital 
brasileira, o Salvador Bahia 
Airport está na lista dos dez 
aeroportos mais movimenta-
dos do país. Durante o ano 
de 2018, mais de 8 milhões 
de passageiros viajaram pelo 
terminal para cerca de 30 

destinos com ligação direta, 
entre domésticos e interna-
cionais.

O Salvador Bahia Airport 
foi integrado à rede Vinci 
Airports em 2 de janeiro de 
2018, através de um Con-
trato de Concessão com 
duração até 2047. Visando 
oferecer uma melhor experi-
ência aos seus passageiros e 
um melhor serviço às com-
panhias aéreas, a Vinci Air-
ports deu início a um ambi-
cioso plano de investimentos 
para modernizar e ampliar o 
aeroporto. A primeira fase 
das obras, que inclui a cons-
trução de uma nova área de 
20.000 m² e a remodelação 
do terminal existente, esta-
rá concluída em outubro de 
2019.

Lucro Social da Embrapa é de R$ 43,52 bi em 2018
 Para cada real aplicado na 

Empresa Brasileira de Pes-
quisa Agropecuária (Embra-
pa) em 2018, foram devol-
vidos R$ 12,16 para a socie-
dade. Os dados são da última 
edição do seu Balanço Social, 
publicado em abril deste ano, 
que apontou um lucro social 
de R$ 43,52 bilhões no ano 
passado. Esse valor foi obtido 
a partir da análise do impacto 
econômico de 165 soluções 
tecnológicas e de cerca de 

220 cultivares desenvolvidas 
pela Empresa.

“O lucro social é um va-
lor decorrente dos benefícios 
econômicos recebidos pelo 
setor produtivo com a ado-
ção das soluções tecnológi-
cas geradas pela Empresa. 
Esse valor é calculado por 
meio da soma dos lucros ob-
tidos pelos adotantes dessas 
soluções. Quando relaciona-
mos em 2018 o lucro social 
de R$ 43,52 bilhões com a 

receita operacional líquida 
de R$ 3,57 bilhões, temos 
então o índice de retorno so-
cial de R$ 12,16 para cada 
real aplicado na Embrapa”, 
explica Flavio Avila, pesqui-
sador responsável pela área 
de Avaliação de Desempe-
nho Institucional, da Secre-
taria de Desenvolvimento 
Institucional (SDI).

Esses números sintetizam, 
sob o aspecto econômico, 
uma série de contribuições 

da Empresa à sociedade e es-
tão entre os principais resul-
tados apresentados no Ba-
lanço Social. Outros dados 
importantes, também obti-
dos a partir dessa amostra de 
soluções tecnológicas anali-
sadas, são a Taxa Interna de 
Retorno (TIR) de 37,6%, que 
confirma a alta rentabilidade 
dos investimentos realizados 
pelo Estado na Embrapa e 
a geração de 69.936 novos 
empregos em 2018.
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Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2018.            
Maria da Conceição Gomes Lopes Ribeiro

Diretora-Presidente     
Pedro Paulo Novellino do Rosário

Diretor de Administração e Finanças 
Mônica Romero Santos Fernandes

Diretora de Novos Negócios
Edson Luiz de Faria Gomes Valadão 

Diretora de Competitividade Econômico-Tributária

RELATÓRIO DE DIRETORIA

Carlos Roberto de Castro Nate 
Diretor de Desenvolvimento Industrial

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADOBALANÇO PATRIMONIAL

31.12.2018 31.12.2017
ATIVO

CIRCULANTE

 Bancos e Conta Vinculada ao Tesouro  27.067.094,42   26.076.724,64 

 Devedores por Aquisição de Lotes Nota 1   1.797.824,13   1.154.719,89

 Créditos de Tributos e Contribuições   95.958,85 

 Créditos Diversos a Receber Nota 2 2.218.995,99   2.254.374,53 

 Devedores Entidades e Agentes 101.875,42   103.912,20 

 Projetos em Andamento

Nota 3

  -  10.921.740,00 

 Imóveis para Venda

Nota 4

  7.828.492,66   7.470.368,68 

 Recursos Vinculados   140.606.977,33   140.708.940,50 

 Valores a Recuperar   91.396,50   116.762,44 

 Adiantamentos

 Bens e Valores em Circulação

  60.948,36   58.303,37 

 108.868,07  80.878,88 

ATIVO NÃO - CIRCULANTE

 Devedores por Aquisição de Lotes   - 

 Investimentos

Nota 1   255.263,46 

 37.393,05

 Imobilizado   567.733,38   755.581,45 

 Intangível

Nota 8

  39.941,40   88.226,38 

  1.201.573,56   1.182.443,15 

TOTAL DO ATIVO  192.101.745,29  179.258.939,90 

Nota 5

 190.900.171,73  178.076.496,75 

 37.393,05

   51.511,62 

Nota 6

31.12.2018 31.12.2017
PASSIVO
CIRCULANTE

Exigibilidades   8.788,36   190,96 

 Obrigações com Pessoal   335.493,49   377.148,11 

 Contribuições e Impostos   2.112.622,32   2.592.351,13 

Obrigações Sociais

Nota 9

 131.984,24   182.799,79 

Obrigações Tributárias   1.839.316,19   2.305.190,46 
 Dividendos a Distribuir   43.070,13  2.888,09 

 318.327,63  481.523,37 

NÃO CIRCULANTE
Provisão de Férias

  Tributos Federais Renegociados    1.874.146,00    2.026.338,72 

  Receita de Operações Imobiliárias 

  32.114.375,34   32.102.214,96 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

 Capital Social Nota 12

 1.399.160,31  1.399.160,31 Ajuste de Avaliação Patrimonial

Nota 13

 9.067,40   608,01  Reserva de Lucros
  -  10.921.740,00    Reserva de Incentivos Fiscais 

  129.210,39   196.919,43 
   188.255,15 

TOTAL DO PASSIVO 

 Outras Obrigações

 Depósitos de Diversas Origens
 Provisão de Férias

140.449.220,89
 555.803,17 

Nota 5 140.449.220,89

  109.099,20 

  2.074.525,10 

  116.632,34 

Nota 10

 143.823.325,99  144.455.002,76 

 3.704.865,86  2.844.029,18 

  Lucros ou Prejuízos Acumulados 

 Ajuste de Exercícios Anteriores

      Lucros a Realizar

           Prejuízos Acumulados
           Lucro no Período Ajustado

   13.467,61 

 192.101.745,29  179.258.939,90 

  8.664,28 
   (1.550.739,60)

  1.666.482,38 
   (1.738.994,75)

 44.573.553,44  31.959.907,96 

      Parcelamento PERT/INSS   141.321,89    104.360,88 Nota 2

  551.680,21 

 Custo de Operações Imobiliárias   (352.904,44)   (475.099,28)
   1.176.157,40 

Nota 11

  -

31.12.2018 31.12.2017

RECEITA OPERACIONAL BRUTA

      Operações Imobiliárias

 4.055.577,45 3.487.831,91

 FUNDES

 1.460.416,99  1.003.370,34

 2.484.461,57

   (288.775,83)    (234.845,52)DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA

 3.766.801,62  3.252.986,39RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA

  (122.194,84)    (220.902,62)CUSTO DE VENDAS

3.644.606,78 3.032.083,77LUCRO BRUTO

 23.115.561,92  10.715.011,71OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS

 Subvenções Econômicas  19.647.521,30

 Receitas Eventuais  2.305.290,79  1.786.645,79

      Ressarcimento Riolog / Lei 6.979/2015

 461.686,77

 275.257,79

   (13.439.273,42)

 13.320.895,28  (1.738.067,73)LUCRO/PREJUÍZO OPERACIONAL

  (2.581,41)DESPESAS NÃO OPERACIONAIS
         Perdas de Capital com Imobilizado

LUCRO ANTES DO IRPJ e CSLL   13.318.313,87  (1.738.994,75)

IRPJ   (493.201,44)

CSLL    (184.752,32)

LUCRO/PREJUÍZO NO EXERCÍCIO  12.640.359,91  (1.738.994,75)

LUCRO POR AÇÃO DO CAPITAL SOCIAL REALIZADO  0,0651 

      Rendimentos sobre Aplicações Financeiras

      Reversão Provisão de IPTU

DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS

 2.595.160,46

 233.811,27

 6.919.331,34

 181.472,37

    (15.485.163,21)

31.12.2018 31.12.2017

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

      Lucro/Prejuizo Líquido  12.640.359,91   (1.738.994,75)

 Depreciação / Amortizações / Perdas  221.602,62 342.767,56

 Ajuste de Exercicios Anteriores    (13.467,61)    188.255,15 

      Aumento nos Clientes    (643.104,24)

      Aumento de Estoque   (11.279.863,98)

      Diminuição de Outras Contas do Ativo Circulante  89.663,02 

      Aumento / Diminuição de Fornecedores    (834,08)

      Diminuição de Obrigações a Pagar   (565.224,50)

      Aumento do Passivo Não Circulante  1.317.638,00

Caixa Líquido das Atividades Operacionais  1.021.884,49  286.221,34

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

      Aquisição/Baixa de Imobilizado / Intangível    83.717,00    (1.426,95)

          Caixa Líquido das Atividades de Investimento    83.717,00    (1.426,95)

CAIXA GERADO NO PERÍODO  990.369,78  284.794,39

SALDO INICIAL DE CAIXA NO PERÍODO  26.076.724,64 25.791.930,25

SALDO FINAL DE CAIXA NO PERÍODO  27.067.094,42 26.076.724,64

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

          Aumento de Outras Contas do Ativo não Circulante  414.464,52

  860.836,68 

DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DE PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Senhores Acionistas,

De acordo com as disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de Vossas Senhorias, as Demonstrações Financeiras da Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio de 
Janeiro – CODIN, relativo ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018.

  Adiantamentos Concedidos a Pessoal   301.242,27 Nota 7   301.242,27 

 171.317,02

      Reversão Provisão de Férias

   -

          Ganhos com Desincorporação de Passivos/PERT

 191.994,00  396.004,85

 1.260.240,34   -

  (927,02)

  (2.581,41)   (927,02)

   -

   -

 -

 -

   954.416,30

  (297.514,81)
   8.597,40 

    (1.191.491,36)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

           Amortização/Refinanciamento da Dívida     (115.231,71)

               Caixa Líquido das Atividades de Financiamento     (115.231,71)

 -

 -

continua

Movimentações
Capital 
Social

Ajuste de 
Avaliação 

Patrimonial

Reserva 
Legal

Ajuste de 
Exercícios 
Anteriores

Reserva de 
Incentivos 

Fiscais

Lucros a 
Realizar

Lucro / Prejuízo 
Acumulado

Total

Saldo em 31.12.2016 32.102.214,96 1.399.160,31 608,01 8.664,28 33.510.647,56

Ajuste Exercício Anterior 188.255,15 188.255,15  

Lucro/Prejuizo Exercício 2017 (1.738.994,75)  (1.738.994,75)  

Saldo em 31.12.2017 32.102.214,96 1.399.160,31 608,01 188.255,15 8.664,28  (1.738.994,75)  31.959.907,96

Ajuste Exercício Anterior (188.255,15)  188.255,15  

Incorporação ao Capital em 2018

 Dividendos 2.888,09 2.888,09

 Reserva Legal 608,01  (608,01)  

 Lucros a Realizar 8.664,28  (8.664,28)  

Ajuste de Exercicio Anterior 2018 13.467,61  13.467,61  

Lucro Apurado em 2018 12.640.359,91  12.640.359,91  

Lucro após Absorver Prejuizo 11.103.087,92  

Destinação

 Dividendos (43.070,13)  (43.070,13)  

 Reserva Legal 9.067,40  (9.067,40)  

 Reserva de Incentivos Fiscais 10.921.740,00 (10.921.740,00)  

 Lucros a Realizar 129.210,39  (129.210,39)  

Saldo em 31.12.2018 32.114.375,34 1.399.160,31 9.067,40  0,00 10.921.740,00 129.210,39  0,00 44.573.553,44

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO ABRANGENTE

2018 2016

Lucro / Prejuízo no Exercício 12.640.359,91   12.160,38

Resultados Abrangentes

  Ajuste de Exercícios Anteriores 13.467,61   

Resultado Abrangente do Período 12.653.827,52   12.160,38

 31 DE DEZEMBRO DE
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COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CODIN

CNPJ Nº 30.124.754/0001-14

NOTAS EXPLICATIVAS EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2018

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio de Janeiro – CODIN, constituída em 28 
de novembro de 1967, é regida Social, pelas Leis Federais nº 13.303, de 30 de junho de 2016 e nº 
6.404, de 15 de dezembro de 1976 e pelo Decreto Estadual nº 46.188, de 06 de dezembro de 2017, é 
uma Sociedade Anônima de Economia Mista, de capital fechado, integrante da Administração Indireta 
do Estado do Rio de Janeiro, dotada de personalidade jurídica de direito privado, vinculada à antiga 
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Energia, Indústria e Serviços, e atualmente vinculada à 
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego e Renda. 

Os principais objetivos da Companhia, observada a política de desenvolvimento econômico e social do 
Estado, são: administrar e atuar como gestora de programas governamentais de apoio ao desenvolvi-
mento do Estado, em especial, o Fundo de Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio de Janeiro – 
FUNDES; propor a formulação de políticas de estímulo ao desenvolvimento de atividades econômicas 
do Estado, em especial, as industriais; implantar e gerir Distritos Industriais, Parques Tecnológicos e 
outros empreendimentos relacionados ao desenvolvimento econômico e industrial do Estado; e promo-
ver o desenvolvimento de empreendimentos no Estado, apoiando as empresas na utilização de progra-
mas de fomento à industrialização. 

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁ-
BEIS

A CODIN registra os fatos financeiros, contábeis e patrimoniais, através do Sistema Integrado de Admi-
nistração Financeira do Estado do Rio de Janeiro – SIAFE-RIO, sendo as Demonstrações Financeiras 
elaboradas a partir de procedimentos e controles instituídos internamente e pela Contadoria Geral do 
Estado – CGE, adaptados de forma a atender as imposições das Sociedades por Ações e Disposições 
Complementares. É adotado o regime de competência para registro das Mutações Patrimoniais ocorri-
das no exercício, sendo que as contas, cuja movimentação no exercício de 2018, foram consideradas 
de maior relevância, estão destacadas nas Notas Explicativas apresentadas a seguir. 

•NOTA 1 – DEVEDORES POR AQUISIÇÃO DE LOTES INDUSTRIAIS

Estão demonstrados no Ativo Circulante pelos valores a receber nas vendas de lotes industriais, cujo 
prazo médio de recebimento é de 12 (doze) meses. Estão incluídos juros calculados com base na 
Tabela Price, segundo Instrução Normativa SRF 84/1979, bem como cláusula contratual de atualização 
monetária de acordo com variação anual da UFIR-RJ. 

• NOTA 2 – CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER

Do saldo deste grupo de conta, R$ 2.204.719,22 (dois milhões, duzentos e quatro mil, setecentos e 
dezenove reais e vinte e dois centavos), representam valores ainda não recebidos do Estado a título 
de Subvenções Econômicas, Fonte de Recursos 100, para fazer face às despesas de caráter obrigató-
rio. Neste valor está inserido R$ 1.230.311,82 (um milhão, duzentos e trinta mil, trezentos  e onze reais 
e oitenta e dois centavos), relativo à dívida do valor principal, junto ao Instituto Nacional da Seguridade 
Social – INSS parte Empregador, com financiamento por um período de 10 (dez) anos, através do 
Programa Especial de Regularização Tributária - PERT, iniciado em agosto de 2017.
Os registros contábeis, em contrapartida, estão nos grupos Contribuições e Impostos, “Parcelamento 
PERT/INSS” do Passivo Circulante e de Tributos Federais Renegociados no Passivo Não Circulante.

• NOTA 3 – DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES

Neste grupo de conta, inserido no Ativo Circulante, são registrados valores a receber com o projeto do 
futuro Distrito Industrial de São João da Barra, visando o ressarcimento à CODIN, conforme Termo de 
Cooperação celebrado com a empresa Porto do Açu Operações S.A., cujos valores serão ressarcidos 
em janeiro de 2019. 

• NOTA 4 – PROJETOS EM ANDAMENTO

Em março deste ano, o Governo Estadual realizou a desapropriação de uma área, em favor da CODIN, 
visando à implantação do Distrito Industrial de São Gonçalo, conforme Decreto Estadual n° 
45.713/2018. O valor de R$ 10.921.740,00 foi contabilizado como Subvenções para Investimentos e 
está registrado neste grupo de conta em virtude de ainda estar em processo de legalização para fins 
de Escritura. 

• NOTA 5 – IMÓVEIS PARA VENDA

Nesta conta está registrado o estoque de lotes industriais da CODIN, representado pelo seu custo de 
aquisição, com a finalidade de comercialização. Sua composição está detalhada no quadro abaixo:

• NOTA 9 – OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

O saldo desta conta, R$ 1.839.316,19 (um milhão, oitocentos e trinta e nove mil, trezentos e dezes-
seis reais e dezenove centavos), representa os impostos e contribuições devidos ao fisco federal e 
municipal, estando inseridos R$ 1.804.621,54 (um milhão, oitocentos e quatro mil, seiscentos e vinte 
e um reais e cinquenta e quatro centavos), relativos à dívida reconhecida de IPTU dos lotes indus-
triais localizados nos Distritos Industriais de Campo Grande, Duque de Caxias, Queimados e Santa 
Cruz.

• NOTA 10 – RECEITA DIFERIDA

Neste grupo de conta inserido no Passivo Não Circulante, são registradas as Receitas Futuras decor-
rentes da Venda de Lotes Industriais, cujo prazo médio de realização é de 12 (doze) parcelas, 
compreendendo principal (custo/lucro), juros e correção monetária. O custo encontra-se deduzido 
para fins de reconhecimento do real ganho na venda dos lotes. Esses valores serão apropriados no 
resultado quando do efetivo recebimento de cada prestação, procedimento este, regulamentado pela 
Instrução Normativa SRF nº 84/1979. 

• NOTA 11 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS

Em março deste ano, a CODIN recebeu do Governo Estadual o montante de R$ 10.921.740,00 
referente a Subvenções para Investimentos, cujo registro contábil impactou o resultado do período. A 
referida subvenção foi oriunda da desapropriação de área, conforme explicado na Nota 4.
A Reserva de Incentivos Fiscais é uma espécie de Reserva de Lucros, que determina a parcela do 
Lucro Líquido decorrente de Doações ou Subvenções Governamentais para Investimentos, que deve 
ser excluída da base de cálculo do dividendo obrigatório, conforme o Art. 195-A da Lei nº 6.404/76, 
introduzido pela Lei nº 11.638/07. 

No âmbito tributário e com base na Lei nº 12.973/2014, Art.30 e atualmente na INRFB nº 1.700/2017, 
Art. 40, ficam excluídos da base de cálculo da apuração do IRPJ e CSLL, os valores recebidos a titulo 
de Subvenção de Investimentos, desde que sejam transferidos no encerramento do exercício para 
referida Reserva de Incentivos Fiscais e que somente poderá ser utilizada para absorção de prejuízos 
ou aumento do capital social (Decreto-Lei nº 1.598, de 1977, Art. 19, § 3º e Decreto-Lei nº 1.730, de 
1979, Art. 1º, inciso I). 

• NOTA 12 – CAPITAL SOCIAL

O Capital Social no montante de R$ 32.114.375,34 (trinta e dois milhões, cento e quatorze mil, trezen-
tos e setenta e cinco reais e trinta e quatro centavos), está representado por 194.429.609 (cento e 
noventa e quatro mil, quatrocentos e vinte e nove mil e seiscentos e nove) ações ordinárias nominati-
vas, valorizadas contabilmente em reais e distribuídas conforme a seguir: 

• NOTA 6 – RECURSOS VINCULADOS / DEPÓSITOS JUDICIAIS

O Decreto nº 41.584 de 05/12/2008 declarou de utilidade pública, para fins de desapropriação em favor 
da CODIN, os imóveis descritos em seus anexos, visando à criação do futuro Distrito Industrial de São 
João da Barra. 

Dentro do montante de R$ 140.606.977,33 (cento e quarenta milhões, seiscentos e seis mil, novecen-
tos e setenta e sete reais e trinta e três centavos), estão inseridos R$ 140.449.220,89 (cento e quarenta 
milhões, quatrocentos e quarenta e nove mil, duzentos e vinte reais e oitenta e nove centavos), relativo 
a depósitos judiciais (99,89% do saldo desta conta) que representam o valor utilizado para atendimento 
aos gastos judiciais com o processo de desapropriação. 

Os controles financeiros e orçamentários são efetuados nesta conta e, em contrapartida, na conta 
“Depósitos de Diversas Origens” no Passivo Circulante, objetivando manter registros atualizados do 
crédito suplementar, disponibilizados em favor da CODIN. 

Acionistas Nº de Ações % de Participação 

Governo do Estado do Rio de Janeiro 194.427.192 99,9987569 

Companhia Estadual de Habitação - CEHAB 1.209 0,0006218 

Instituto Vital Brasil - IVB 1.208 0,0006213 

Total 194.429.609 100,0

 

• NOTA 13 – AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Está registrado nesta conta, integrante do grupo de Lucros e Prejuízos Acumulados, o saldo positivo 
de R$ 13.467,61 (treze mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e sessenta e um centavos), oriundo 
da Conta de Resultado em Exercícios Anteriores, com base na Lei 6.404/1976, Artigo 186, Parágrafo 
nº 1. O referido montante foi considerado para fins de apuração do Lucro Real. 

Maria da Conceição Gomes Lopes Ribeiro
Diretora-Presidente     

Mônica Romero Santos Fernandes
Diretora de Novos Negócios

Edson Luiz de Faria Gomes Valadão
Diretor de Competitividade Econômico-Tributária

Carlos Roberto de Castro Nate 
Diretor de Desenvolvimento Industrial

Luis Antônio Corrêa Machado
Contador - CRC - RJ 029076/0-9    

Pedro Paulo Novellino do Rosário
Diretor de Administração e Finanças 

  

Distrito 
Industrial Nº de     Lotes Metragem     (m2) Custo de Aquisição 

(R$) 

Campo Grande (Área 1) 7 191.927,66 1.399.153,09 
Campo Grande (Área 2) 16 438.024,16 1.077.711,08 

Campos 13  82.324,96  20.780,75 
Duque de Caxias 47 826.404,68 1.069.719,41 

Macaé 7  150.781,83  639.430,89 
Nova Friburgo 5 145.807,32 2.453.341,50 

Queimados 33 268.423,88 1.108.122,47 
Santa Cruz 14 614.161,18  60.233,47 

Total 142 2.717.855,67 7.828.492,66 

• NOTA 7 – ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A DIRETORES

Estão registrados nesta conta do Ativo Não Circulante, os adiantamentos concedidos aos Diretores 
da CODIN, para fazer face às despesas com a defesa dos mesmos, na Ação Civil Pública de Improbi-
dade Administrativa nº 0390982-23.2016.8.19.0001, no montante de R$ 301.242,27 (trezentos e um 
mil duzentos e quarenta e dois reais e vinte e sete centavos). 

A Lei Estadual nº 6.450/2013, cujo objeto entre outros, determina custear a prestação de serviços de 
natureza jurídica às autoridades e servidores estaduais da Administração Pública Direta e Indireta, 
que em decorrência da prática de atos funcionais, venham a ocupar o polo passivo em ações civis 
populares, ações de improbidade, ou seja, indiciados em inquérito civil ou criminal.
Fundamentado nesta Lei e em suas prerrogativas o Conselho de Administração da CODIN, autorizou 
através da Deliberação nº 13/2016 de 06/12/2016, o custeio pela Companhia da contratação de 
escritório de advocacia para defesa de seus diretores, à exceção do caso de condenação por decisão 
transitada em julgado, situação em que os Diretores deverão devolver os valores custeados, confor-
me “Termo de Responsabilidade de Devolução de Verbas”, devidamente assinado pelos envolvidos.

• NOTA 8 – IMOBILIZADO

Os valores estão registrados ao custo de aquisição ou construção, menos depreciação, e corrigidos 
monetariamente, até 30/12/1995. A depreciação é calculada pelo método linear, com base em taxas 
permitidas pela legislação em vigor, que leva em consideração a vida útil estimada dos bens. 

Imobilizado %
Valor (R$) 

2017 2018 
Bens móveis 10 1.443.866,45  1.437.816,45 
Equipamentos de informática 20  744.620,39  666.953,39 
Edificações 4  79.215,17  79.215,17 
Subtotal 1 - 2.267.702,01 2.183.985,01 
Depreciação acumulada - (1.629.463,20)  (1.733.594,27) 
Subtotal 2 - 638.238,81 450.390,74 
Terrenos - 117.342,64 117.342,64 

Total 755.581,45 567.733,38 

MANIFESTAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Senhores Acionistas, 

O Conselho de Administração da Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio de Janeiro – CODIN, em reunião ocorrida no dia 25 de fevereiro de 2019, no uso de suas atribuições legais e 
estatutárias, e em atendimento ao disposto no inciso V do Art. 142 da Lei nº 6.404/76 conclui pela regularidade dos documentos analisados, à observância das ‘‘Recomendações’’ mencionadas no Parecer da 
Auditoria Interna, estando os documentos em condições de serem submetidos à apreciação de V. Sas. 

A análise foi efetuada tomando como base o Parecer do Conselho Fiscal, o Parecer e o Relatório Final da Auditoria Interna, o Relatório da Diretoria, o Balanço Patrimonial e demais demonstrações contábeis 
pertinentes ao exercício social encerrado em 31/12/2018. 

A análise efetuada na documentação citada no parágrafo anterior demonstra que as “Recomendações” não comprometem a manifestação favorável deste Conselho. 

Manifesta-se, ainda, de forma favorável a aprovação e encaminhamento à V. Sas. da Deliberação nº 004/2019 deste Conselho, pela incorporação ao Capital Social da Companhia dos dividendos, lucros a 
realizar, reserva de incentivos fiscais e reserva legal do ano de 2018, de acordo com o artigo 200 da Lei 6.404/76, conforme proposta a seguir: 
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COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CODIN

CNPJ Nº 30.124.754/0001-14

Rio de Janeiro, 21 de fevereiro de 2019.

Pedro Moacir Tavares
Presidente do Conselho

Jorge Luis Dantas Batista Paulo Renato Bastos Rodrigues MarquesSilvia Martuscelli da Câmara

PARECER DO CONSELHO FISCAL SOBRE O RELATÓRIO DA DIRETORIA E DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2018

O Conselho Fiscal da Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio de Janeiro - CODIN, reunido em 21 de fevereiro de 2019, no uso das suas atribuições legais e estatutárias, examinou as 
Demonstrações Financeiras do exercício findo em 2018, através dos documentos a seguir relacionados: 1) Relatório Anual de Diretoria sobre o exercício de 2018; 2) Balanço Patrimonial e Demonstrações 
Financeiras do exercício de 2018; 3) Relatório e Parecer da Auditoria Interna sobre o Balanço Patrimonial e Demonstrações do exercício de 2018. 

Após análise das informações apresentadas, este Conselho opina favoravelmente pela regularidade dos documentos analisados recomendando à Assembleia Geral Ordinária a aprovação do “Balanço 
Patrimonial e Demonstrações Financeiras do exercício findo em 31/12/2018”, à observância das Recomendações constantes do Relatório da Auditoria Interna sobre as Demonstrações Financeiras e das 
Recomendações mencionadas no Parecer da Auditoria Interna. 

PARECER DA AUDITORIA INTERNA

1) Examinamos o Balanço Patrimonial da Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio de Janeiro - CODIN, levantado em 31 de Dezembro de 2018 e as respectivas Demonstrações do Resulta-
do, de Fluxo de Caixa e de Lucro e Prejuízos Acumulados, correspondentes ao exercício findo naquela data, elaborado sob a responsabilidade de sua administração. Anteriormente, examinamos e emitimos 
parecer sobre as demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de Dezembro de 2017. 

2) Nossos exames foram conduzidos de acordo com as normas de Auditoria e compreenderam os seguintes procedimentos: a) o planejamento dos trabalhos, considerando a relevância dos saldos, o volume 
das transações e o sistema contábil e de controles internos da Companhia; b) a constatação, com base em testes, das evidências e dos registros que suportam os valores e as informações contábeis divulga-
das; c) a avaliação das práticas e das estimativas contábeis mais representativas adotadas pela administração da Companhia, bem como da apresentação das Demonstrações Contábeis tomadas em conjun-
to.

3) As Demonstrações Contábeis referidas no parágrafo 1º representam, adequadamente em todos os aspectos relevantes, a posição Patrimonial e Financeira da Companhia de Desenvolvimento Industrial do 
Estado do Rio de Janeiro - CODIN, em 31 de Dezembro de 2018, resultado de suas operações, das mutações de seu Patrimônio Líquido e de seus Fluxos de Caixa, referentes ao exercício findo naquela data, 
de acordo com os princípios fundamentais de Contabilidade, emanado da Legislação Societária, e suas alterações posteriores. 

4) Em nossa opinião, a prestação de contas dos ordenadores de despesa da Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio de Janeiro - CODIN, relativa ao exercício de 2018, é REGULAR, sem 
prejuízo das Recomendações, contidas no Relatório desta Auditoria Interna, na forma de matriz de achados, que devem ser implementadas. 

5) O presente processo está em condição de ser submetido, à apreciação da Auditoria Geral do Estado e, do Tribunal de Contas do Estado. 

Conselheira ConselheiroConselheiro

Rio de Janeiro, 15 de fevereiro de 2019.

Paulo Roberto Werneck Maciel
Chefe da Auditoria Interna - Id Funcional: 2706265

CRC/RJ: 053.424/O-8

Fábio Rodrigo Amaral de Assunção 
Presidente do Conselho 

Antônio Emílio Santos
Conselheiro

Edimilson Ramos Migowski de Carvalho
Conselheiro

Dulce Ângela Arouca Procópio de Carvalho
Conselheira

Amadeu da Costa Rodrigues 
Conselheiro

PROPOSTA DE INCORPORAÇÃO AO CAPITAL SOCIAL DA CODIN - EXERCÍCIO 2018 

 

Rio de Janeiro, 25 de fevereiro de 2019.

Lucros a realizar Reserva de Incentivo Fiscal Dividendos Reserva Legal Total 

129.210,39 10.921.740,00 43.070,13 9.067,40 11.103.087,92 

 

CVM suspende por 12 meses administradores de carteiras de valores mobiliários 
A Superintendência de 

Relações com Investido-
res Institucionais (SIN) 
da Comissão de Valores 
Mobiliários (CVM) sus-
pendeu nesta quinta-
feira, pelo prazo de 12 
meses, a autorização de 
mais de 150 pessoas em 
prestar o serviço de ad-
ministração de carteiras 
por causa de obrigações 
em atraso. A lista dos 

participantes suspensos, 
incluindo pessoas física e 
jurídica,  pode ser vista 
no endereço: http://www.
cvm.gov.br/noticias/ar-
quivos/2019/20190418-2.
html.

De acordo com a área 
técnica, não foi identifi-
cado, até o momento, que 
tais participantes tenham 
realizado a entrega do 
Formulário de Referência 

referente ao exercício de 
2017 e 2018, cujo prazo é 
até 31 de março (de cada 
ano).

Segundo informação 
da CVM, para solici-
tar a reversão da sus-
pensão, o participan-
te deve encaminhar, 
por meio do Protocolo 
Digital da autarquia, 
pedido fundamentado 
incluindo documen-

tos que comprovem o 
cumprimento das obri-
gações periódicas em 
atraso. O envio deve 
ser feito para a Ge-
rência de Acompanha-
mento de Investidores 
Institucionais (GAIN/
SIN). Em caso de dú-
vidas, acesse a página 
do Protocolo Digital no
site da CVM.

“A mudança no ca-

dastro geral da CVM 
apenas será realizada 
pela área técnica após 
30 dias da divulgação 
desse comunicado”, dis-
se a autarquia. Para de-
talhes sobre o envio do 
Formulário de Referên-
cia, o interessado pre-
cisa acessar o Guia de 
Orientação disponível 
no menu Regulados, do 
site da CVM.

A SIN ainda alerta 
que o participante sus-
penso por decisão ad-
ministrativa continua 
devedor da Taxa de Fis-
calização e que, caso a 
suspensão da autoriza-
ção não seja revertida 
no período de 12 meses, 
o registro para exercer 
a atividade de adminis-
tração de carteiras será 
cancelado.

State Grid está de olho em novos investimentos no Brasil
Ativos estatais 
estão no radar da 
empresa chinesa 

Nos últimos nove anos, a 
empresa chinesa de eletrici-
dade State Grid investiu no 
Brasil R$ 46 bilhões, sendo 
R$ 21 bilhões por meio da 
State Grid Brasil Holding, e 
cerca de R$ 25 bilhões para 
a compra há dois anos de 
quase 95% da elétrica CPFL 
Energia, situada em Cam-
pinas, antes controlada pela 
empreiteira Camargo Corrêa 
e fundos de pensão. 

O fôlego em fazer aquisi-
ções no mercado brasileiro 
continua. Está no radar, por 
exemplo, a análise de ativos 
estatais que podem ser co-
locados à venda no curto ou 
médio prazo, como a elétrica 
mineira Cemig e a gaúcha 
CEEE. A afirmação foi fei-
ta à Reuters o presidente da 
companhia no país, Chang 
Zhongjiao.

“A State Grid está sempre 
olhando os processos de pri-
vatização de companhias de 
energia locais, e a gente vai 
avaliar essa situação atual. 
Nossa estratégia no Brasil é 

de longo prazo, e isso sig-
nifica que a gente sempre 
tem interesse em aprovei-
tar oportunidades”, afirmou 
Zhongjiao.

O executivo disse que a 
holding State Grid continu-
ará com foco em projetos 
de transmissão de energia, 
inclusive podendo partici-
par de leilões do governo 
para viabilizar novos em-
preendimentos, como uma 
licitação já agendada para 
dezembro.

Concessionárias

Atualmente, o Grupo 
detém 18 concessionárias 
e outras cinco concessões 
por meio de consórcios 
com participação de 51% 
em cada. Grandes cida-
des como Brasília, Rio de 
Janeiro e São Paulo, bem 
como extensas áreas pró-
ximas a centros de carga 
já estão cobertas por cerca 
de 12,5 mil km de linhas de 
transmissão, o que torna a 
companhia uma das maio-
res do Brasil no setor.

Em 2017, a transmissora 
se tornou a maior acionis-
ta da CPFL Energia, maior 
grupo privado do setor elé-
trico brasileiro, fortalecen-

do a sua estratégia de cres-
cimento e protagonismo no 
segmento.

Além disso, ressaltou 
Zhongjiao, a empresa tam-
bém tem interesse em in-
vestir em energia renovável, 
enquanto sua controlada 
CPFL deve focar a expansão 
em distribuição de energia, 
acrescentou.

Brasil

No Brasil, a State Grid 
acaba de concluir sua 
maior obra até o momen-
to, um enorme linhão de 
transmissão que conecta-
rá a hidrelétrica de Belo 
Monte, no Pará, ao siste-
ma elétrico do Sudeste, 
onde se concentra o con-
sumo de energia. 

O linhão tem 2,5 mil qui-
lômetros em extensão e está 
orçado em R$ 8,5 bilhões—
números que evidenciam 
as proporções que a State 
Grid tem ganho no Brasil, 
onde estreou em 2010, com 
a aquisição de empresas de 
transmissão.

 “A State Grid continua 
olhando os projetos e opor-
tunidades no mercado bra-
sileiro. A gente vai procurar 
outras oportunidades de in-

vestimento no Brasil”, disse 
Zhongjiao, em chinês, em 
conversa intermediada por 
um tradutor.

“Especialistas têm apon-
tado que empresas estrangei-
ras como a State Grid podem 
se aproveitar de uma janela 
de oportunidade esperada à 
medida que alguns governos 
estaduais em dificuldades 
financeiras buscam vender 
ativos para levantar recur-
sos”, destacou reportagem 
da Reuters.

Privatização

Os novos governadores de 
Minas Gerais e Rio Grande do 
Sul, por exemplo, têm falado 
em planos de privatizar as elé-
tricas locais Cemig e CEEE, 
enquanto o próprio governo 
federal tem planos de capita-
lizar a Eletrobras por meio de 
uma oferta de ações que pode 
envolver a perda de controle 
pela União.

Questionado especifica-
mente sobre Cemig e CEEE, 
o CEO da State Grid Brasil 
Holding disse que são temas 
que estão no radar da empre-
sa.

O executivo da State Grid 
também minimizou preo-
cupações com algumas fa-

las anteriores do presidente 
brasileiro Jair Bolsonaro, 
que chegou a criticar o que 
chamou de ação predatória 
dos chineses em seus inves-
timentos externos em setores 
estratégicos de outros países, 
como energia.

“A relação Brasil-China 
é estável”, disse Zhongjiao, 
lembrando entrevista do em-
baixador chinês no Brasil, 
Yang Wanming, que disse a 
veículos de imprensa nesta 
semana estar otimista com a 
relação entre os dois países 
após ter recebido sinaliza-
ções positivas de Bolsonaro.

Zhongjiao afirmou ainda 
que a State Grid está satis-
feita com os resultados obti-
dos até o momento em seus 
negócios no Brasil.

A State Grid Brasil Hol-
ding teve lucros de cerca de 
R$ 531,5 milhões em 2018, 
enquanto a CPFL Energia fe-
chou o ano com lucro líqui-
do de R$ 2 bilhões. 

Satisfação

Além dos bons ganhos, 
a State Grid tem obtido su-
cesso na execução de seus 
projetos no Brasil —a com-
panhia praticamente já con-
cluiu as obras do linhão de 

Belo Monte, conduzidas por 
sua subsidiária Xingu-Rio 
(XRTE), e a expectativa é 
colocar o empreendimento 
em operação meses antes do 
prazo original, em dezem-
bro.

A empresa também ha-
via antecipado um primeiro 
linhão que já está em ope-
ração, escoando energia da 
usina no Pará, em um proje-
to em parceria com a estatal 
local Eletrobras, entregue no 
final de 2017.

O presidente da State Grid 
Brasil disse que a companhia 
antecipou bilhões de reais em 
investimentos para garantir a 
entrada em operação o quan-
to antes do segundo linhão, o 
que era visto como importante 
pelo governo para evitar que 
Belo Monte sofra restrições à 
sua produção.

“A gente queria antecipar 
a operação, e na verdade 
também para a segurança e 
estabilidade da rede elétrica 
brasileira”, afirmou Zhon-
gjiao.

A companhia também já 
havia anunciado em janeiro 
a entrega de um outro proje-
to de transmissão, no Mato 
Grosso, em prazo 29 meses 
inferior ao previsto em con-
trato.
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ESHO – EMPRESA DE SERVIÇOS HOSPITALARES S.A.
CNPJ nº 29.435.005/0001-29 – NIRE 33.3.0029696-4

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

Ficam os Senhores acionistas da ESHO – Empresa de Serviços Hospitalares 
S.A. (“Companhia”) convidados a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária 
e Extraordinária, a ser realizada no dia 30 de abril de 2019, às 09:00 horas, 
na sede social da Companhia, na Rua Ana Neri, nº 190, Bairro 25 de Agosto, 
Duque de Caxias, CEP 25070-420, estado do Rio de Janeiro, para deliberar 
sobre a seguinte Ordem do Dia: Em Assembleia Geral Ordinária: (i) Tomar as 
contas dos administradores, examinar, discutir e deliberar sobre o relatório 
da administração e as demonstrações financeiras da Companhia relativos ao 
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018; (ii) Deliberar sobre 
a proposta da administração para contabilização do resultado apurado no 
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018; (iii) Fixar o montante 
global de remuneração dos diretores da Companhia para o exercício de 
2019. Em Assembleia Geral Extraordinária: (iv) Homologar o aumento do 
capital social da Companhia aprovado na Assembleia Geral Extraordinária 
da Companhia realizada em 20/02/2019 e a consequente alteração do caput
do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia; e (v) Consolidar o Estatuto 
Social da Companhia. (vi) Deliberar sobre o novo aumento do capital social da 
Companhia. (vii) Analisar, discutir e deliberar sobre o Protocolo e Justificação 
de Incorporação a ser firmado em 30 de abril de 2019 pelas administrações 
da Companhia e das sociedades COIPAR Participações S.A. (“COIPAR”), 
sociedade anônima inscrita no CNPJ/MF sob o nº 22.824.327/0001-10, com 
sede na Avenida das Américas, nº 4.200, sala 110, bloco 4, Barra da Tijuca, 
CEP: 22640-102, cidade e estado do Rio de Janeiro e COI Participações 
S.A. (“COI Participações”), sociedade anônima inscrita no CNPJ sob o nº 
13.493.904/0001-48, localizada na Avenida das Américas, nº 6.205, loja E, 
salas 208 e 302, Barra da Tijuca, CEP: 22793-080, cidade e estado do Rio 
de Janeiro. (viii) Ratificar a indicação dos peritos contábeis responsáveis 
para proceder à avaliação dos patrimônios líquidos da COIPAR e da COI 
Participações e elaboração do laudo de avaliação dos patrimônios líquidos 
contábeis para fins de incorporação das referidas sociedades pela Companhia 
(“Laudo de Avaliação”); (ix) Examinar e aprovar o Laudo de Avaliação para 
fins de incorporação da COIPAR e da COI Participações pela Companhia; 
(x) Deliberar sobre a incorporação da COIPAR e da COI Participações pela
Companhia; e (xi) Caso as incorporações da COIPAR e da COI Participações 
pela Companhia sejam aprovadas, autorizar a Administração da Companhia a 
praticar todos os atos necessários à implementação da referida incorporação.
(xii) Aprovar eleição para nova composição da Diretoria. Informações Gerais:
Os acionistas deverão apresentar na sede da Companhia, com no mínimo 48 
(quarenta e oito) horas de antecedência, além do documento de identidade
e/ou documento societário pertinente que comprove a representação legal,
conforme o caso: o comprovante de titularidade de ações de emissão da
Companhia e o instrumento de mandato com reconhecimento da firma do
outorgante.

Duque de Caxias (RJ), 18 de abril de 2019.
Mauro Medeiros Borges - Diretor Médico

Ricardo Hajime Yoshio Watanabe - Diretor Financeiro

JUÍZO DE DIREITO DA QUADRAGÉSIMA OITAVA VARA CÍVEL 
DA COMARCA DA CAPITAL

EDITAL DE 1º, 2º LEILÃO E INTIMAÇÃO - ELETRÔNICO
e PRESENCIAL, com prazo de 05 dias, extraído dos autos 
da Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta por 
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO APART HOTEL em face de ESPÓLIO 
DE FRANCISCO XAVIER DE PAULA BARROS (Processo nº 
0267470-03.2016.8.19.0001): O Dr. MAURO NICOLAU JUNIOR, 
Juiz de Direito, FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou 
dele conhecimento tiverem e interessar possa, especialmente ao 
ESPÓLIO DE FRANCISCO XAVIER DE PAULA BARROS, através 
da sua inventariante, Carminha de Paula Barros Reis, ou quem 
fizer em suas vezes, de que no dia 13/05/19, às 12:00 horas, será 
apregoado e vendido por valor superior ao da avaliação, 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/RJ, pelo Leiloeiro Público JONAS 
RYMER, serão apregoados e vendidos a quem mais der acima da 
avaliação de R$ 664.714,76; ou no dia 16/05/19, no mesmo horário 
e local, a quem mais der a partir do preço mínimo, correspondente 
a 50% do valor da avaliação, o Apartamento 1603, situado na Rua 
Barata Ribeiro, nº 370, Copacabana/RJ. Cf. o 5º RI, o ref. imóvel 
encontra-se matriculado sob o nº 4380, e registrado em nome de 
Francisco Xavier de Paula Barros. Débitos de IPTU: R$,7.205,60, 
mais acréscimos legais (2016 até 2019 - FRE 1427498-9). Débitos 
Taxa de Serviços Estaduais de Prevenção e Extinção de Incêndios: 
R$ 111,39 (2015 a 2017 - Nº CBMERJ: 2146350-0). 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 parcelas, nos termos do art. 
895, I e II do CPC, que seja permitido o parcelamento, mediante 
sinal à vista do valor equivalente a 50% 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 vinculada a este feito e Juízo junto ao Banco do Brasil, em 
30 e 60 dias contados da data do leilão ficando o imóvel penhorado 
até que o adquirente quite integralmente o preço ofertado (cf. art. 
895, § 1º do CPC). No caso de atraso no pagamento de qualquer 
parcela, incidirá multa de 10% 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). A oferta para aquisição à vista sempre prevalecerá sobre as 
propostas de pagamento parcelado consoante disposto no artigo 
895 §7º do NCPC. Cf o artigo 892, caput, do NCPC, autorizo que 
possa ocorrer, alternativamente, o pagamento inicial (e imediato) 
de 30% do valor lançado, com a complementação no prazo de 15 
dias. 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 recaem 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 devedor, 
o coproprietário, os usufrutuários, o credor pignoratício, hipotecário, 
anticrético, fiduciário ou com penhora anteriormente averbada e 
o promitente comprador e vendedor, não sejam encontrados pelo 
Sr. Oficial de Justiça, ficam pelo presente edital intimados da hasta 
pública, suprindo, assim, a exigência contida no art. 889 do CPC. 
Não havendo expediente forense na data designada, o leilão será 
realizado no primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e 
local. E, para que chegue ao conhecimento dos interessados, foi 
expedido o presente, que será publicado, também, através do site 
de leilões on line: www.rymerleiloes.com.br, de acordo com o art. 
887 § 2º do CPC, e afixado no local de costume, cientes de que a 
arrematação, adjudicação ou remição far-se-á à vista, mediante o 
pagamento imediato do preço pelo arrematante, na forma do art. 
892, CPC; acrescida de 5% de comissão ao Leiloeiro, de acordo 
com o parágrafo único, do art. 24, Decreto nº 21.981/32; e custas 
de cartório de 1% até o máximo permitido. E, foi expedido este 
edital. Outro, na íntegra, está afixado no Átrio do Fórum e nos 
autos acima. RJ, 02/04/2019. – Eu, Simone Sleiman Razuck, Mat. 
01-28499 – Chefe de Serventia, o fiz datilografar e subscrevo. Dr. 
Mauro Nicolau Junior – Juiz de Direito.

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

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.

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.

Diesel sobe R$ 0,10 e caminhoneiros podem parar em 21 de maio
Após reação do 
mercado a veto 
de Bolsonaro ao 
aumento, preço 
sobe 4,5%

Um dia depois de o presi-
dente Jair Bolsonaro ser en-
quadrado pelo ministro Pau-
lo Guedes por ter suspendido 
o anúncio anterior de reajus-
te, o presidente da Petrobras, 
Roberto Castello Branco, 
anunciou aumento de R$ 
0,10 por litro de diesel nas 
refinarias, o que representa 
uma alta entre 4,5% e 5,1% 
no valor do combustível nas 
bombas. Segundo ele, a po-
lítica de preços da estatal 
acompanhará a variação do 
combustível no mercado in-

ternacional, mas a periodici-
dade 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 ante-
cedência do reajuste. Ele 
reiterou não ter havido qual-
quer ingerência do Executi-
vo no adiamento do reajuste 
do diesel, que chegou a ser 
anunciado na semana passa-
da, mas depois a companhia 
adiou o aumento.

“O presidente Bolsona-
ro não pediu nada. Apenas 
me alertou sobre os riscos 
que representava uma gre-
ve dos caminhoneiros. Fiz 
uma reunião com os dire-
tores para suspender o re-
ajuste de preços para uma 
reavaliação. Todos nós so-

fremos com a greve dos ca-
minhoneiros. Fui favorável 
a sustar o reajuste dos pre-
ços”, contou o presidente 
da estatal.

Castello Branco disse 
que o reajuste em R$ 0,10 
nas refinarias não signifi-
ca que o valor será auto-
maticamente acrescido nas 
bombas, pois o preço do 
diesel vendido pela Petro-
bras representa apenas 54% 
do valor final do produto, 
ao qual é acrescido mar-
gens de lucro das distribui-
doras, das revendas, dos 
impostos e da mão-de-obra.

Em entrevista a um 
jornal especializado em 
economia, ocaminhonei-
ro Wanderlei Alves, o De-
déco, de Curitiba (PR), um 
dos integrantes da rede de 
lideranças da categoria, ad-
mitiu que a categoria está 
organizando nova parali-

sação nacional para 21 de 
maio.

Renúncia

A Petrobras divulgou em 
nota nesta quinta-feira que o 
conselheiro Jerônimo Antunes 
apresentou sua renúncia ao car-
go de membro do Conselho de 
Administração da companhia, 
bem como aos Comitês do 
Conselho do qual fazia parte, 
por razões pessoais. 

Lembrando que no dia 12 
de abril, antes  do recuo da
Petrobras sobre o aumento 
do preço do diesel, o pre-
sidente da República, Jair 
Bolsonaro, procurou o presi-
dente da petroleira, Roberto 
Castello Branco, para tratar 
do assunto. A decisão da Pe-
trobras jogou para baixo as 
ações da estatal no pré-mer-
cado de Nova York e na B3, 
a Bolsa de São Paulo. Des-

de então, os ânimos ficaram 
mais acirrados, apesar de a 
estatal negar que qualquer 
pressão tenha acontecido por 
parte do presidente.

Na quarta-feira (17), o 
presidente da Petrobras, Ro-
berto Castello Branco, anun-
ciou aumento de R$ 0,10 por 
litro de diesel nas refinarias. 
Segundo ele, a política de 
preços da estatal acompa-
nhará a variação do combus-
tível no mercado internacio-
nal, 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 35 pontos de 
distribuição no país.

Sobre a presidência do 
colegiado, a companhia dis-
se que aguardará a indicação 
do substituto pelo acionista 
controlador, a União, o qual 
será submetido aos procedi-
mentos internos de gover-

nança corporativa, incluindo 
a análise de conformidade 
e integridade necessária ao 
processo sucessório da em-
presa.

Em janeiro, por decisão 
do Conselho de Adminis-
tração, Jerônimo Antunes 
assumiu interinamente as 
funções da presidência do 
colegiado após as renúncias 
do então presidente do Con-
selho de Administração da 
Petrobras, Luiz Nelson Gue-
des de Carvalho, e do conse-
lheiro Francisco Petros Oli-
veira Lima Papathanasiadis, 
no dia 1º.

Jerônimo Antunes se tor-
nou membro do Conselho de 
Administração da Petrobras 
em julho de 2015. Desde se-
tembro do mesmo ano, pas-
sou a integrar o Comitê de 
Auditoria, do qual ocupou a 
presidência a partir de agos-
to de 2016.

Confirmado: ANP realizará leilão de petróleo excedente em outubro
Certame está 
agendado para  
28 de outubro

Foi publicado no “Diá-
rio Oficial da União” desta 
quinta-feira a autorização do 
governo para que a Agência 
Nacional do Petróleo (ANP) 
realize o leilão de petróleo 
excedente da área da cessão 
onerosa na Bacia de Santos, 
no qual a pretensão é de ar-
recadar R$ 106,5 bilhões em 
bônus de assinatura. O leilão 

está marcado para dia 28 de 
outubro.

Do valor de R$ 106,5 
bilhões será descontado a 
quantia de cerca de R$ 33 
bilhões para a Petrobras, pa-
gos para a empresa a título 
de negociação do aditivo
do contrato fechado com a
União, conforme afirmado 
pelo ministro da Economia, 
Paulo Guedes, ao final da 
reunião do Conselho Nacio-
nal de Política Energética 
(CNPE),  realizada na quar-
ta-feira (17).

De acordo com a resolu-
ção, serão ofertadas as áreas 

de Atapu, Búzios, Itapu e Sé-
pia, na Bacia de Santos. Os 
valores dos bônus de assina-
tura serão: na área de Atapu, 
R$ 13,7 bilhões; na área de 
Búzios, R$ 68,1 bilhões; na 
área de ltapu, R$ 1,7 bilhão; 
e na área de Sépia, R$ 22,8 
bilhões.

Em 2010, a União e a Pe-
trobras assinaram o acordo 
da cessão onerosa, que per-
mitiu à estatal a exploração 
de 5 bilhões de barris de pe-
tróleo na Bacia de Santos. À 
época, a Petrobras pagou R$ 
74,8 bilhões.

Conforme informou a 

agência Brasil, a estimativa 
do governo federal é que a 
área pode render mais 6 bi-
lhões de barris. Diante disso, 
a União quer fazer um leilão 
do volume excedente. Se-
gundo a Casa Civil, a licita-
ção dos volumes excedentes 
“respeitará os direitos da Pe-
trobras previstos no contrato 
de cessão onerosa e em seu 
respectivo aditivo”.

Conselho

O Conselho Nacional 
de Política Energética, que 
aprovou os parâmetros para 

o leilão, é presidido pelo 
ministro de Minas e Ener-
gia, Bento Albuquerque, e é 
órgão de assessoramento do 
presidente da República para 
formulação de políticas e di-
retrizes de energia.

Guedes também disse que 
o governo estuda utilizar par-
te dos recursos para repas-
sar a estados e municípios. 
De acordo com o ministro, 
o governo estuda antecipar 
até R$ 6 bilhões do dinheiro 
que será arrecadado com o 
leilão. O governo quer con-
dicionar o repasse ao apoio
de estados e municípios à re-

forma da Previdência.
“Nós cumprimos todas 

as exigências legais. Isso 
estava sendo discutido ano 
passado no Congresso, para 
que a Câmara e o Senado 
pudessem ajudar a acelerar 
a cessão onerosa e vocês sa-
bem que isso não aconteceu 
no ano passado. O Congres-
so não ajudou a acontecer. 
Então cumprimos todos os 
requisitos legais, agora es-
ses recursos podem ser uma 
faculdade nossa de, com o 
andamento das reformas, 
compartilhar com estados e 
municípios”, disse Guedes.




