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Botijão de gás  
de 13 kg fica  
mais caro  
neste domingo

A Petrobras vai reajustar em 
3,43%, em média, a partir deste do-
mingo, o preço do Gás Liquefeito 
de Petróleo (GLP Residencial), o 
gás de cozinha, para botijão de 13 
quilos (kg) às distribuidoras sem a 
cobrança de tributos. O preço do 
botijão de 13kg vai custar R$ 26,20.

O último reajuste ocorreu no dia 5 
de fevereiro, exatamente há três meses, 
quando o valor do gás de cozinha subiu 
para R$ 25,33 para as distribuidoras.

Em nota, o Sindicato Nacional 
das Empresas Distribuidoras de Gás 
Liquefeito de Petróleo (Sindigás) 
informou que as empresas distribui-
doras associadas à entidade só foram 
comunicadas nesta sexta-feira pela 
Petrobras que o gás de cozinha para 
botijões de até de 13kg ficará mais 
caro neste domingo. Segundo o Sin-
digás, o reajuste oscilará entre 3,3% 
e 3,6%. Página 10

Rejeitado, Bolsonaro
desiste de ir a NY 

Debaixo de uma chuva de críti-
cas, repercussão negativa, desistên-
cia de patrocinadores e portas fecha-
das, a Secretaria de Comunicação 
Social da Presidência divulgou uma 
nota nesta sexta-feira na qual infor-
mou que o presidente Jair Bolso-
naro decidiu cancelar uma viagem 
que faria a Nova York (EUA). Ele 
seria homenageado pela Câmara de 
Comércio Brasil-EUA, mas os lo-
cais escolhidos pela organização se 
recusaram a receber evento. Além 
disso, empresas que patrocinariam 
o evento desistiram de homenagear 
Bolsonaro. De acordo com a nota 
da Presidência, a viagem foi cance-
lada porque “ficou caracterizada a 
ideologização da atividade”.

Equipe econômica é 
obrigada a engolir 
medida que contraria 
teses liberais

O Governo Bolsonaro pretende 
recorrer à fórmula empregada ano 
passado por Michel Temer e liberar 
o saque de quem tem cotas do PIS 
e do Pasep. A informação foi reve-

lada pela jornalista Cristiana Lobo, 
da Globonews, em seu blog no G1.

Segundo a matéria, assessores 
presidenciais calculam que cerca 
de R$ 9 bilhões a R$ 10 bilhões 
podem ser injetados na economia, 
ajudando as pessoas a pagarem dí-
vidas ou consumirem.

Os números ruins desta semana 
– recorde na subutilização da mão 
de obra e recessão na indústria – le-
varam o governo às cordas e obri-
garam a equipe econômica a aceitar 
uma medida de emergência, ainda 

que paliativa. O plano vai contra as 
teses defendidas pelos ultraliberais 
do Ministério da Economia.

No Governo Temer, a libera-
ção dos saques do PIS e do Pasep 
injetou cerca de R$ 13 bilhões na 
economia ano passado. Em 2017, a 
autorização para que o trabalhador 
pudesse sacar recursos das contas 
inativas do FGTS derramou R$ 40 
bilhões. Mesmo assim, o cresci-
mento da economia foi medíocre: 
1,1% em 2017 e 2018.

A mediana das previsões de 

crescimento para 2019 feitas pelo 
mercado financeiro desabou de 
2,53% (dado de 4 de janeiro) para 
1,7% (na última semana). Há ban-
cos mais realistas, como o Citi, que 
reduziu sua projeção para 1,4%.

Segundo o blog de Cristiana Lobo, 
a reabertura do prazo de saque de 
PIS e Pasep será divulgada ainda este 
mês e deve beneficiar trabalhadores 
do setor público e privado que con-
tribuíram para o PIS e para o Pasep 
até 4 de outubro de 1988 e que não 
tenham resgatado todo o saldo.

Amsterdã vai 
banir carros a 
gasolina e 
diesel até 2030

Carros e motos movidos a ga-
solina e diesel serão proibidos em 
Amsterdã a partir de 2030, anun-
ciou o Conselho Municipal da ca-
pital holandesa nesta quinta-feira. 
Segundo as autoridades locais, tra-
ta-se de um esforço para despoluir 
o ar da cidade.

“A poluição costuma ser um as-
sassino silencioso e é um dos maio-
res riscos à saúde em Amsterdã”, 
disse a conselheira de trânsito da 
cidade, Sharon Dijksma.

Apesar do uso generalizado de 
bicicletas na Holanda, o nível de po-
luição do ar fica acima do permitido 
pelas normas europeias em muitas 
áreas do país, principalmente devido 
ao tráfego pesado em Amsterdã e na 
cidade portuária de Roterdã.

O Ministério da Saúde da Holan-
da alertou que os níveis atuais de 
dióxido de nitrogênio e de material 
particulado podem levar a doenças 
respiratórias, e que a exposição crô-
nica pode reduzir a expectativa de 
vida em mais de um ano.

O governo da cidade de Amsterdã 
comunicou que pretende substituir 
todos os motores a gasolina e diesel 
por alternativas livres de emissões, 
como carros elétricos e a hidrogênio, 
até o fim da próxima década.

A medida começará a ser im-
plementada em 2020, com o bani-
mento de carros a diesel produzidos 
antes de 2005. A proibição será gra-
dualmente expandida.

BNDES financia R$ 705 milhões para 
Embraer e garante 96 mil empregos

O Banco Nacional de Desenvol-
vimento Econômico e Social (BN-
DES) aprovou nesta sexta-feira 
o financiamento de até US$ 189 
milhões (R$ 705 milhões) para a 
exportação de aeronaves modelo 
E-175, fabricadas no Brasil pela 
Embraer, para a empresa norte-
americana Skywest, considerada 
a maior companhia aérea regional 
do mundo. A Skywest responde por 
33% do tráfego aéreo regional dos 

Estados Unidos.
As aeronaves constituirão a prin-

cipal garantia da operação. Os re-
cursos cobrirão até 85% do preço 
líquido das aeronaves exportadas. 
O objetivo do BNDES é dar maior 
competitividade à Embraer no mer-
cado externo.

O financiamento deve garantir 
a manutenção no Brasil de 16 mil 
empregos diretos “altamente quali-
ficados” e cerca de 80 mil postos de 

trabalho indiretos, segundo anun-
ciou o BNDES.

Segundo a assessoria de impren-
sa da instituição, a Skywest é clien-
te tradicional da Embraer e o maior 
operador dos jatos E-Jets da empre-
sa brasileira, atualmente. A relação 
da companhia americana com o 
BNDES remonta a 1998, quando a 
Skywest adquiriu aeronaves Brasí-
lia da Embraer com financiamento 
da instituição.

Recessão já chegou na indústria
“Com mais uma confirmação de 

queda no comportamento do setor 
industrial brasileiro, associada à 
fraqueza do consumo interno, a ex-
pectativa dos empresários se retrai 
ainda mais diante do pior que se 
aproxima: o decrescimento do PIB, 
novamente, em 2019”, alerta o eco-
nomista Marcio Pochmann.

Em sua conta no Twitter, Poch-
mann adverte: “Sem a adoção de 
plano de emergência para estancar 
a crise e fazer com que o país volte 
a crescer, a continuidade do recei-
tuário neoliberal deve paralisar a 
administração pública no segundo 
semestre do ano, por falta de recur-
sos e desvios para o pagamento dos 
juros do rentismo.”

Os dados do IBGE sobre a produ-
ção industrial no primeiro trimestre 

mostram que a indústria entrou em 
uma nova fase recessiva. Segundo 
o Instituto de Estudos para o De-
senvolvimento Industrial (Iedi), “já 
são dois trimestres consecutivos de 
retração, qualquer que seja a com-
paração utilizada, afetando grande 
parte do parque industrial. À medi-
da que este quadro se prolonga, vai 
ficando cada vez mais difícil falar 
em recuperação para o setor.”

A Pesquisa Industrial Mensal 
(PIM-PF Brasil) do IBGE revela 
que, em março, a produção recuou 
1,3% em comparação a fevereiro 
deste ano (série com ajuste sazo-
nal), eliminando, assim, o cresci-
mento de 0,6% observado no mês 
anterior. No confronto com março 
de 2018 (série sem ajuste sazo-
nal), a indústria caiu 6,1%, queda 

mais intensa desde maio de 2018 
(-6,3%).

O acumulado nos últimos 12 
meses (-0,1%) apontou o primeiro 
resultado negativo desde agosto de 
2017 e permaneceu com a trajetória 
descendente iniciada em julho de 
2018, quando atingiu alta de 3,3%. 
Já o acumulado no ano teve recuo 
de 2,2%.

“Este desempenho recente nada 
tem de excepcional nem é resultado 
de fatores pontuais. Ao contrário, 
não é de hoje que a indústria vem 
perdendo o passo. Isso pode ser 
visto de dois ângulos. Na série com 
ajuste sazonal, os meses de retro-
cesso foram majoritários, atingindo 
nove dos 15 meses do período que 
vai de janeiro de 2018 a março de 
2019”, analisa o Iedi. Página 3
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Ana 
Borges, 
página  9
Borges, 
página  9



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 Sábado, domingo e segunda-feira, 4, 5 e 6 de maio de 2019

O Globo antecipou-se ao 
governo e anunciou 50 me-
didas da equipe de Paulo 
Guedes para recuperação 
da economia brasileira. 
Não disse quais serão elas, 
só que serão 50. Não 49 
ou 51, mas exatamente 50. 
Todas supostamente sen-
do preparadas. Isso gerou 
manchetes na primeira pá-
gina e nas páginas internas 
da edição de quinta-feira. 
Sempre relativas ao tem-
po futuro. É um indício de 
que até mesmo esse jornal 
está incomodado com a au-
sência de iniciativas do go-
verno para enfrentar a pior 
crise econômica de nossa 
história.

A razão dessa clara mani-
pulação da opinião pública 
se deve à necessidade de se 
criar uma cortina de fumaça 
para dar passagem à infame 
reforma da Previdência, ou 
melhor, da reforma da Segu-
ridade Social consagrada na 
Constituição. Sabe-se como 
isso funciona. É na contra-
mão de uma forma honesta 
de divulgar uma notícia. Em 
lugar de se apurar a notí-
cia real e divulgá-la dando 
eventualmente uma manche-
te, escolhe-se a manchete a 
gosto e manda-se o repórter 
construir a notícia artificial-
mente.

Na ausência das 50 me-
didas efetivas, ficamos sa-
bendo, a propósito da única 
que se anuncia como a ser 
detalhada oportunamente, 

um contrato que chamam 
de hipoteca reversa, dirigi-
da preferivelmente a idosos 
que têm imóvel próprio. O 
idoso cede o imóvel para o 
banco em troca de um nú-
mero definido de prestações 
mensais. Quando o idoso 
morrer, o banco assume a 
total propriedade do imóvel. 
É um sistema de leasing per-
vertido, mas aqui tomaria a 
forma de expropriação dos 
mortos.

A chave da picaretagem 
está na definição no valor 
e no número de prestações. 
Se forem baixas e por tempo 
curto, o que certamente vai 
acontecer porque conhece-
mos muito bem nosso siste-
ma bancário de agiotagem, a 
possibilidade é que o idoso 
ou morra antes, deixando 
o banco como herdeiro, ou 
caia na miséria, sem imóvel 
e sem prestação. É esse tipo 
de medida “social” que Gue-
des, sob a total proteção de 
Bolsonaro e generais do go-
verno, está preparando para 

a terceira idade do neolibe-
ralismo. Se não fosse revol-
tante, seria asqueroso.

Eis, porém, as vantagens 
do sistema nas palavras de 
um assessor de Guedes: 
“Hoje, o imóvel só é usado 
pelo próprio proprietário. 
E esse bem poderia estar 
movimentando o mercado. 
Várias empresas compra-
riam pacotes de imóveis 
por preços mais baixos e 
depois poderiam alugar 
esses imóveis. Estaríamos 
aumentando a eficiência de 
alocação: um imóvel que 
tinha destinação só para 
uma pessoa morar poderia 
alavancar investimentos. 
É possível gerar negócios 
ali”, afirma o secretário de 
Política Econômica, Adol-
fo Sachsida.

Não vou me ater à aná-
lise de aspectos morais da 
proposta. Vou me ater a as-
pectos econômicos. O mer-
cado a que esse secretário 
se refere não é o mercado 
normal de investimento e 
consumo, gerador de em-
pregos. É um mercado de 
especulação absoluta, sem 
geração de empregos, com 
imóveis prontos, à custa 
dos idosos. Não sei quantos 
anos esse Adolfo tem, mas 
pelo menos seu entrevis-
tador talvez tenha conhe-
cimento de uma histórica 
polêmica entre Lacerda e 
Roberto Marinho em torno 
do Parque Lage, no Rio.

Marinho era sócio num 

projeto de construção de 
uma série de espigões no 
Parque, e Lacerda, como 
governador da Guanabara, 
vetou o projeto alegando 
interesse público. Marinho 
insistiu com outras propos-
tas, sempre negadas, e numa 
delas propunha a criação no 
Parque de um cemitério es-
pecial para crianças. Lacer-
da apelou para sua retórica 
violenta, e, na exposição de 
motivos de um decreto, fei-
ta pessoalmente, afirmou 
que Roberto Marinho “que-
ria se aproveitar do sangue 
das criancinhas.”

Agora, nessa associação 
entre Globo e Guedes, o 
que se quer é o sangue dos 
idosos. É uma espécie de 
leasing do cemitério, uma 
proposta que brada aos 
céus de tão desumana. O 
mais extraordinário é que 
está sendo lançada em ple-
na tentativa de reforma da 
Previdência com seu infa-
me regime de capitaliza-
ção. É como se o governo, 
de olho nos imóveis dos 
velhinhos, esteja se prepa-
rando para esmagar apo-
sentadorias e pensões a fim 
de deixar para eles a única 
alternativa de se fazer do 
imóvel próprio onde vive, 
para sobreviver algum tem-
po e depois cair na miséria. 
Não seria isso querer o san-
gue dos velhinhos?

q  José Carlos de Assis
Economista e jornalista.

Junto com 
reforma da 
Previdência, 
governo quer 
o sangue dos 
velhinhos

Plano Guedes antecipa massacre financeiro dos idosos

Expansão de MEIs ameaça Minha Casa Minha Vida

Quem controla a agenda 
anticorrupção do país?

Os 100 primeiros dias do 
novo Governo Federal ocu-
param a pauta de dois re-
centes eventos do mercado 
imobiliário em São Paulo. 
Tanto no Summit Imobiliá-
rio Brasil 2019, promovido 
pelo Estadão em parceria 
com o Secovi-SP, quanto no 
seminário Impactos para a 
Habitação, da Abrainc (As-
sociação Brasileira de In-
corporadoras Imobiliárias), 
parecia haver um otimismo 
sobre as expectativas do se-
tor para 2019.

Representantes de cons-
trutoras, imobiliárias, inves-
tidores e fornecedores ace-
navam positivamente com a 
cabeça cada vez que alguém 
tratava as reformas da Previ-
dência e a Tributária como 
um céu de brigadeiro para 
a economia planar rumo ao 
desenvolvimento.

Contudo, entre uma ses-
são de palmas e outra, era 
possível perceber um clima 
nublado, com nuvens de 
preocupação formadas por 
buchichos de empresários 
durante os intervalos das 
apresentações. No fundo, 
muita gente já percebeu que 
o processo para a aprovação 
das reformas no Congresso 
está muito longe de ser um 
voo de cruzeiro para o go-
verno. E mesmo que apro-
vadas, ninguém garante que 
efeitos positivos dos ajustes 

virão no curto prazo.
O fato é que o setor imo-

biliário tem desafios muito 
complexos para condicionar 
sua retomada somente a um 
ajuste do atual sistema pre-
videnciário – sobretudo, se 
a redação da reforma per-
manecer como está. A renda 
do brasileiro cai, as dívidas 
da população se acumulam, 
e o desemprego não dá tré-
gua. Faltam consumidores 
de casas e apartamentos, e 
os que se arriscam a um fi-
nanciamento correm o risco 
de precisar devolver o imó-
vel no meio do caminho, 
pela incapacidade de pagar 
as parcelas.

Só a Caixa Econômica 
Federal tem 64 mil imóveis 
retomados, o que a torna a 
maior imobiliária do plane-
ta, de acordo com o vice-
presidente de Habitação do 
banco, Jair Luis Mahl. O que 
a reforma da Previdência 
vai fazer a respeito do alto 
volume do estoque no curto 
prazo? Se tudo der certo e o 
texto for aprovado, tem-se 
um longo caminho pela fren-
te: os gastos públicos vão 
diminuir, as contas do país 
ficarão mais equilibradas, 
os investidores estarão mais 
confiantes, novos postos de 
trabalho irão surgir até que, 
finalmente, os compradores 
de imóvel reaparecerão nos 
estandes.

Ainda assim, esse plano 
não supre todas as lacunas da 
realidade brasileira: os con-
sumidores da era pós-crise 
talvez não venham com uma 
carteira de trabalho assina-
da. Isso significa que, pelo 
menos no início, a retomada 
econômica não será sufi-
ciente para encher os cofres 
do FGTS – principal fonte 
de recursos para a habitação 
no país. O próprio porta-voz 
da CEF mencionou que “o 
funding para o setor imobili-
ário é um desafio que tem de 
ser trabalhado”.

O programa Minha Casa 
Minha Vida é quase todo 
custeado com pelo dinhei-
ro do Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço. Com a 
crise, quem perdeu a cartei-
ra assinada tratou de virar 
uma pessoa jurídica, a fim 
de prestar os mesmos ser-
viços, mas usando o chapéu 
de autônomo. O número de 
microempreendedores indi-
viduais (MEIs) no país ul-
trapassou neste ano a marca 
de 8 milhões, registrando um 
aumento, nos últimos cinco 
anos, de 120%.

Na volta da oferta de va-
gas, quantos empregadores 
estarão dispostos a ofere-
cer um contrato pela CLT 
vendo sua mão de obra ju-
ridicamente preparada para 
trabalhar como PJs? Fica 
difícil responder quem vai 

compensar o rombo que os 
saques e a falta de depósitos 
causaram ao FGTS nesses 
anos de crise.

O FGTS tem R$ 62 bilhões 
para aplicar em habitação 
popular neste ano. Sabemos 
que é pouco caso a deman-
da do programa MCMV au-
mente ainda mais. Há uma 
estimativa de que a liquidez 
do fundo acabará em qua-
tro anos, e isso, somado aos 
grandes cortes no orçamento 
federal para o programa ha-
bitacional, podem manter a 
construção civil estagnada por 
mais tempo do se imagina, 
principalmente, na moradia 
para baixa renda – que vem 
segurando esse segmento até 
agora.

Mesmo os que não depen-
dem dos recursos do fundo 
irão aparecer nos lançamen-
tos das construtoras com os 
bolsos mais leves, já que os 
salários tendem a diminuir 
quando há uma demanda 
gigante disputando a mes-
ma vaga de emprego. Como 
todo pedreiro bem sabe, as 
reformas são sempre bem-
vindas. Mas elas só conse-
guem resolver os problemas 
quando a estrutura da casa 
está realmente boa.

q  Daniele Akamine
Advogada, sócia da 

consultoria Akamines Negócios 
Imobiliários.

A Operação Lava Jato 
voltou a causar preocupação 
na pauta política do país nas 
últimas semanas. Não pela 
nova possibilidade de pri-
são do ex-presidente Michel 
Temer, mas pelo desgaste a 
olhos vistos do relaciona-
mento entre o Ministério da 
Justiça e a Câmara dos De-
putados.

Se de um lado, o gover-
no, os analistas e o mer-
cado acenderam o sinal 
amarelo com relação às 
consequências que a crise 
de relacionamento políti-
co traria para a reforma da 
Previdência – prioridade da 
pauta econômica – de ou-
tro, muitos vislumbraram o 
enterro político do Projeto 
de Lei Anticrime do Minis-
tro da Justiça.

Com o esvaziamento 
das prisões decretadas, a 
aparente retomada do diá-
logo político indicou que 
aqueles dias não passaram 
de “chuvas de verão”, nas 
palavras do presidente da 
República, abrindo espaço 
não apenas para o avanço 
da reforma da Previdência, 
mas também do Projeto 
Anticrime.

Afora o fato de que a 
grande maioria dos espe-
cialistas condenou o Pro-
jeto de Lei Anticrime na 
sua quase totalidade, o que 
deve ser refletido em emen-
das e alongamento dos de-
bates nas Casas Legislati-
vas, para muitos o possível 
enterro da inicial do minis-
tro da Justiça poderia signi-
ficar em uma grande derro-
ta da agenda anticorrupção 
do Governo Bolsonaro.

Muito já foi dito que o 
projeto do ministro Sérgio 
Moro tem maior foco na se-
gurança pública e no proces-
so penal do que no enfrenta-
mento da corrupção e do mal 
feito contra o erário público. 
Não obstante, a confusão 
entre a cria e o seu criador, 
publicamente reconhecido 
como uma figura emblemá-
tica no combate à corrupção, 
acabou por causar a falsa 
impressão de que o insuces-
so da iniciativa legislativa 
atrasaria o avanço da agenda 
anticorrupção do país.

A Câmara dos Deputa-
dos não é dependente do 
Poder Executivo para mo-
dernizar o Estado e aprimo-
rar a legislação de combate 
à corrupção. Desde a legis-
latura passada, também sob 
a presidência do deputado 
Rodrigo Maia, a Câmara 
constituiu a Comissão Es-
pecial de Modernização da 
Lei de Licitações e a co-
missão de juristas incumbi-
da de elaborar propostas de 
aperfeiçoamento da gestão 
governamental e do siste-
ma de controle da adminis-
tração pública.

Em termos de legislação 
anticorrupção, é possível 
destacar a proposta que pre-
vê como sanção passível de 
aplicação para as empresas 

que incorrerem em atos le-
sivos previstos na Lei Anti-
corrupção a venda compul-
sória do controle acionário 
no prazo máximo de dois 
anos.

Quanto aos aspectos de 
prevenção à corrupção, na 
proposta de reforma da le-
gislação sobre licitações e 
contratos administrativos 
são encontradas propostas 
que tornam facultativa a 
exigência de que empresas 
que participem de grandes 
licitações tenham, obriga-
toriamente, o programa de 
integridade de que trata 
a Lei Anticorrupção. No 
mesmo sentido, se propõe 
estabelecer a obrigatorie-
dade de aperfeiçoamento 
do programa de integrida-
de e dos controles internos 
como sanção contratual, 
impondo mais dinamismo à 
gestão de riscos pelas em-
presas.

Afora o aspecto repres-
sivo das proposições legis-
lativas, as comissões espe-
ciais da Câmara produziram 
farto material para buscar 
modernização do Estado e 
gerar mais eficiência gover-
namental como a exigência 
de mais qualificação técnica 
e critérios de seleção mais 
apurados para candidatos 
a dirigentes de agências re-
guladoras e a proposição da 
prestação de serviços públi-
cos pela via digital, em con-
sonância com as tecnologias 
mais usuais.

Buscar mais segurança 
na atuação das agências 
reguladoras, dificultando 
o apadrinhamento político 
como critério singular de 
indicação de dirigentes e 
eliminar burocracias desne-
cessárias pelo uso de tecno-
logias incorporadas na vida 
do cidadão, são fórmulas 
reconhecidas de evitar a 
prática de corrupção e ou-
tros crimes contra o funcio-
namento do Estado.

Há que se relembrar que 
também tramitam na Câma-
ra as novas medidas contra 
a corrupção da Transparên-
cia Internacional, que con-
sistem em 84 proposições 
que buscam aprimorar le-
gislações de várias nature-
zas que impactam de forma 
direta ou indireta na evita-
ção e na prática de atos cri-
minosos contra o Estado.

A constatação de que 
a Câmara dos Deputados 
possui um vasto repertório 
de proposições que podem 
ajudar o país a avançar 
dá tranquilidade para, em 
tempos de crise política, a 
população poder ter consci-
ência de que as importantes 
agendas do país não preci-
sam parar.

q  Yuri Sahione
Advogado, preside a Comissão 

de Compliance do Conselho 
Federal da OAB. É membro 

do Conselho Deliberativo do 
Instituto de Compliance do Rio 

de Janeiro (ICRio).
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Governo suspende financiamento 
para agricultura familiar
Além de R$ 800 
milhões, R$ 6 bi  
não foram 
liberados para a 
safra 2018/2019

Mais R$ 800 milhões 
deixarão de ser repassados 
para pequenos e médios 
agricultores com a decisão 
do Banco Nacional de De-
senvolvimento Econômico 
(BNDES) de suspender, no-
vamente, o repasse de ver-
bas para investimentos do 
Programa Nacional de For-
talecimento da Agricultura 
Familiar (Pronaf).

A estimativa é da Confe-
deração Nacional dos Tra-
balhadores na Agricultura 
(Contag), ao ressaltar que 
projetos da ordem de R$ 
350 milhões já haviam sido 
apresentados, apenas no 
Banco do Brasil, que repre-
senta metade desse tipo de 
financiamento. Além disso, 
o governo de Jair Bolsonaro 
(PSL) deixou de repassar ao 
menos R$ 6 bilhões dos R$ 
30 bilhões anunciados para a 
safra 2018/2019 da agricul-
tura familiar.

O financiamento já ha-
via sido suspenso em 8 de 

março. Após negociações, 
os valores tinham sido auto-
rizados em 29 de abril, mas 
foram novamente suspensos 
no dia seguinte. “Estima-
mos em R$ 800 milhões a 
demanda de projetos para 
investimento. É verba para 
compra de tratores e equi-
pamentos, para construir 
espaços para animais, para 
acondicionar e transportar 
a produção. É o que per-
mite aos trabalhadores me-
lhorarem a produção no ano 
seguinte. Só de projetos já 
apresentados precisamos 
de R$ 350 milhões, isso só 
no Banco do Brasil, porque 
ainda não levantamos to-
dos os bancos”, explicou o 
secretário de Política Agrí-
cola da Contag, Antoninho 
Rovaris.

De acordo com a Cir-
cular SUP/Adig 14/2019, 
do BNDES, todo o recur-
so disponível para inves-
timentos no Ano Agrícola 
2018/2019 foi consumido. 
O documento informa que o 
banco está negociando com 
o Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento 
alternativas para remaneja-
mento de recursos pelo Te-
souro Nacional para a linha 
de crédito do Pronaf Inves-
timento. “Nós vamos oficiar 
ainda hoje os ministérios da 
Agricultura, da Economia e 
o Banco Central para con-

seguir uma solução rápida 
para os projetos parados”, 
ressaltou Rovaris.

O secretário da Contag 
explicou que a safra atual 
não será afetada pela sus-
pensão do financiamento, 
já que todas as ações neces-
sárias já foram realizadas, 
apesar de o governo Bolso-
naro ter repassado somente 
R$ 24 bilhões dos R$ 30 
bilhões orçados para a agri-
cultura familiar na safra 

2018/2019. “Mas isso vai 
atrasar os projetos de me-
lhoria e os avanços na agri-
cultura familiar que pode-
riam melhorar e aumentar 
a produção para a próxima 
safra”, salientou. Ainda se-
gundo Rovaris, não há de-
finição sobre o programa 
para o próximo período, 
apenas algumas falas da 
ministra da Agricultura, Te-
reza Cristina. “Ainda é uma 
incógnita”, concluiu.

Rovaris: 'Vai atrasar os projetos de melhoria  
e os avanços na agricultura familiar'

Melhor já ir se  
acostumando às vaias

Seria desonestidade debitar na conta do Governo Bol-
sonaro os sucessivos resultados ruins da economia, her-
ança do Governo Temer. Mas o novo presidente não é 
inocente na história. O ministro Paulo Guedes aproveitou 
nove integrantes da equipe anterior. A (falta de) política 
econômica é, portanto, continuidade do que vem sendo 
feito no país desde 2015.

Agravante em relação ao passado, não há eleição na-
cional à vista, nem Guedes nutre qualquer interesse em 
se candidatar a algo, ao contrário de Henrique Meirelles. 
Temos agora o neoliberalismo radical puro, aquele que 
detonou a economia da Argentina, que não deu certo em 
lugar algum do planeta.

Meirelles ainda recorreu à liberação do saldo do FGTS 
(2017) e de recursos do PIS (2018) para movimentar a 
produção, logrando que o Brasil não voltasse, por pou-
co, à recessão. A fórmula do PIS está em estudos, o que 
mostra o desconforto do governo, já que tais expedientes 
não agradam Guedes. O que se tem é a constatação de 
que o país está à beira do abismo; o ministro pretende 
dar, não um, mas dois passos à frente.

Empurrão
Nova paralisação dos caminhoneiros, não descartada, 

serviria como pá de cal na (im)popularidade do governo. 
O aumento do diesel foi represado, mas será repassado 
mais cedo ou mais tarde.

Bolivarianos dos EUA
Excelente matéria do jornal espanhol El País revela 

que, no Brasil, apenas 12% da mão de obra está em-
pregada no setor público (federal, estaduais e munici-
pais). Dados da Organização para a Cooperação do 
Desenvolvimento Econômico (OCDE), a entidade que 
reúne as principais economias liberais do mundo, tão in-
censada pela equipe econômica tupiniquim, mostra que 
a média desses países é de 22%.

Nos Estados Unidos, a proporção é de 16,5%. Deve 
ser por isso que o mentor Olavo de Carvalho classifica 
os norte-americanos de socialistas.

A reportagem, que mostra que uma a cada três vagas 
no serviço público brasileiro está sem ocupante, quadro 
que deve se agravar com a reforma da Previdência, pode 
ser lida em brasil.elpais.com/brasil/2019/05/03/politi-
ca/1556841801_268689.html

Transformação digital
O CESAR, centro de inovação do Recife, lança um 

índice para avaliar a preparação de empresas dos mais 
diversos setores econômicos para a era digital. A ideia 
surgiu a partir da percepção de que muitos executivos 
ainda desconhecem o nível de maturidade digital de suas 
organizações. O indicador é composto de oito eixos: Pes-
soas e Cultura, Consumidores, Concorrência, Inovação, 
Processos, Modelos de Negócio, Dados e Tecnologias 
Habilitadoras.

“A empresa pode ter a melhor tecnologia, mas isso só 
irá gerar a otimização. Para fazer a transformação digital 
é preciso pensar e agir de forma diferente. Hoje o mer-
cado exige a entrega de uma experiência do consumidor 
muito mais engajadora com modelos de negócios que 
anteriormente não eram possíveis”, diz o chief design of-
ficer do CESAR, Eduardo Peixoto.

Qualquer pessoa pode realizar o diagnóstico de sua or-
ganização, bastando preencher o questionário disponível 
em transformacao.cesar.org.br

Atração
O Palácio Tiradentes, sede do Legislativo fluminense, 

completa 93 anos nesta segunda-feira. Ainda este mês o 
prédio inaugurará iluminação especial, resgatando o pro-
jeto feito por uma equipe francesa, a mesma que fez as 
luzes da Torre Eiffel e do Louvre.

Lote
Um dos presídios do complexo penitenciário de Bangu 

(RJ) está sendo reformado para receber uns 50 membros 
do município, inclusive alguns ilustres hóspedes.

Rápidas
Em 14 de maio, Michelle Fernandes, CEO da M2Trade, 

será uma das palestrantes da III Semana de Relações 
Internacionais da Universidade Veiga de Almeida, que 
acontece no campus Tijuca, no Rio. O tema discutido no 
evento será a presença feminina no comércio global *** 
A editora Alta Books acaba de lançar O que as Escolas 
de Negócios Não Ensinam: Insights sobre o Mundo Real 
de Gladiadores de Gestão, de José Salibi Neto e Sandro 
Magaldi *** A Novelis anunciou que Francisco Pires 
passará a exercer a função de presidente na América do 
Sul, efetivo em 3 de junho de 2019. Ele sucederá a Tadeu 
Nardocci, que assume o cargo global de vice-presidente 
senior e CMO *** O Grupo São Cristóvão Saúde está 
com oportunidades para profissionais com experiência 
para atuar em São Paulo. As vagas vão de supervisor(a) 
de teleatendimento a enfermeiro, fisioterapeuta, nutri-
cionista e psicólogo. Mais informações: www.saocris-
tovao.com.br

Cai confiança dos empresários do comércio
Índice apurado 
recua pela 
primeira vez 
desde agosto

Pesquisa da Confedera-
ção Nacional do Comér-
cio de Bens, Serviços e 
Turismo (CNC) que mede 
o Índice de Confiança do 
Empresário do Comércio 
(Icec) mostrou recuo de 
1,5%, em abril, ficando em 
125,2 pontos. Esse número 
ainda está acima da zona 
de satisfação (100 pontos), 
mas é menor que os 127,1 
pontos do mês de março, 
na primeira queda do ín-
dice desde agosto do ano 
passado.

Os fatores determinantes 
para essa queda foram jus-
tamente os subíndices que 
medem as expectativas dos 
empresários (IEEC), que 
recuou 2,3%, em relação a 
março, e a intenção de in-
vestimentos (IIEC), que caiu 
1,9%, já que, em relação à 
satisfação com as condições 
atuais (Icaec), houve até 
uma leve melhora, de 0,4%, 
em relação ao mesmo perío-
do do mês anterior.

Segundo a pesquisa, 
58,2% dos varejistas veem 
a situação atual do comércio 
melhor que há um ano, in-
dicando o maior grau de sa-
tisfação para meses de abril 
desde 2011, quando 61,1% 
se declararam satisfeitos 
com o ritmo das vendas.

“As vendas do comércio 
do início do ano apresen-
taram as maiores taxas de 

crescimento desde 2014, o 
que gerou expectativas po-
sitivas para 2019”, avalia 
o presidente da CNC, José 
Roberto Tadros. “No entan-
to, a perda na força das ven-
das e o ritmo das medidas 
que poderiam dar sustenta-
bilidade à retomada do cres-
cimento, como a reforma 
da Previdência, vêm con-
tribuindo para um cenário 
de cautela do empresário, o 
que se reflete na queda do 
Icec”, completou.

Outro fator de destaque 
no resultado da pesquisa da 
CNC é o mercado de traba-
lho, que, influenciado pela 
cautela nos investimentos, 
apresenta graus de informa-
lidade e subtilização da for-
ça de trabalho em patamares 
significativamente eleva-
dos. Atualmente, 24,4% dos 
empresários do varejo per-

cebem acúmulo involun-
tário de estoques nos seus 
estabelecimentos comer-
ciais - nível semelhante ao 
de março (24,3%), porém 
abaixo daquele observado 
em abril do ano passado, 
que foi de 27,4%.

Entre os entrevistados, 
70,3% relataram disposi-
ção para contratar funcio-
nários nos próximos meses, 
enquanto 47,4% têm planos 
de investir em novas lo-
jas ou ampliação dos pon-
tos de venda atuais. Com 
perspectiva de crescimento 
ligeiramente maior neste 
ano (+5,2%) em relação ao 
ritmo verificado em 2018 
(+5,0%), a CNC projeta 
saldo positivo de 109 mil 
postos de trabalho formal 
no varejo e abertura líquida 
de 23,3 mil novos pontos 
de venda em 2019.

 Produção industrial brasileira 
recua 1,3% em fevereiro

A produção industrial 
brasileira recuou 1,3% na 
passagem de fevereiro para 
março, segundo dados da 
Pesquisa Industrial Mensal 
divulgados nesta sexta-fei-
ra pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística 
(IBGE). No mês anterior, 
a indústria havia crescido 
0,6%.

Foram registradas que-
das em todos os tipos de 
comparação temporal: em 
relação a março do ano 
passado (-6,1%), média 
móvel trimestral (-0,5%), 
acumulado do ano (-2,2%) 
e acumulado de 12 meses 
(-0,1%).Das 26 atividades 
industriais pesquisadas, 16 
tiveram queda na produção 
na passagem de fevereiro 
para março, com destaque 
para os alimentos, que re-
cuaram 4,9%.

Outros setores que in-
fluenciaram a queda de 
1,3% da indústria em mar-

ço, na comparação com fe-
vereiro, foram automoto-
res, reboques e carrocerias 
(-3,2%), coque, produtos 
derivados do petróleo e bio-
combustíveis (-2,7%), in-
dústrias extrativas (-1,7%) 
e outros produtos químicos 
(-3,3%). Nove segmentos 
tiveram alta na produção e 
evitaram uma queda maior 
da indústria no período, 
com destaque para produtos 
farmoquímicos (4,6%).

Entre as quatro grandes 
categorias econômicas, ape-
nas os bens de capital, isto é, 
as máquinas e equipamentos 
usados no setor produtivo, 
tiveram alta (0,4%). A maior 
queda foi observada nos 
bens intermediários, isto é, 
os insumos industrializados 
usados no setor produtivo 
(-1,5%). Entre os bens de 
consumo, houve queda de 
1,3% nos bens duráveis e de 
1,1% nos bens semi e não 
duráveis.

‘Expresso do Oriente’ 
levará 98 para contornar 
crise EUA-China

Momento de riscos e opor-
tunidades comerciais, sobre-
tudo com a China, principal 
parceiro  do Brasil (35% das 
exportações em 2018), tendo 
como pano de fundo os desdo-
bramentos de acordo comer-
cial entre os Estados Unidos 
e a China que pode aquecer a 
economia global e a demanda 
por alimentos, são os motivos 
apontados pelo governo para 
mandar ao Oriente uma comi-
tiva de 98 pessoas liderados 
pela ministra Tereza Cristina 
(Agricultura, Pecuária e Abas-
tecimento).

O Ministério da Economia 
justifica a viagem de 16 dias, 
que começa nesta segunda-
feira (6), pelo fato de o Brasil 
manter com os quatro parcei-
ros comerciais uma pauta de 
exportação concentrada em 
produtos básicos como: soja 
triturada (China e Vietnã); 
trigo em grãos (Indonésia); 
carne de frango (Japão); al-

godão (Indonésia e Vietnã); 
café (Japão); farelo e resíduos 
de óleo de soja (Indonésia).

No primeiro trimestre de 
2019, as vendas de soja tri-
turada do Brasil para China 
(US$ 4,75 bilhões) corres-
ponderam a 9% do valor 
arrecadado com o total de 
exportações (US$ 52,6 bi-
lhões). No período, de cada 
US$ 100 que o país captou 
com a venda do produto em 
todo o mundo, US$ 77,48 
vieram da China.

Além do armistício co-
mercial entre norte-ameri-
canos e chineses, o Brasil 
pode ser afetado com a cha-
mada peste suína africana, 
um vírus que tem dizimado 
o rebanho de porcos da Chi-
na, principal consumidora 
de carne suína do mundo. A 
morte dos porcos, alimenta-
do com soja e milho, pode 
diminuir a procura pelos 
produtos brasileiros.
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RÁPIDO MACAENSE LTDA
CNPJ/MF nº 29.689.999/0001-00

Passivo e Patrimônio líquido Controladora Consolidado
Circulante 31/12/18 31/12/17 31/12/18 31/12/17
Empréstimos e financiamentos 1.856 2.233 11.723 14.508
Fornecedores a pagar
. Nacionais- terceiros 589 449 3.288 4.217
. Partes relacionadas 167 1.326 170 1.306

756 1.775 3.458 5.523
Salários, encargos e obrigações sociais 2.715 3.238 9.473 10.469
Impostos a recolher, exceto CSLL e IRPJ 3.799 3.745 11.081 9.557
Imposto de renda e contribuição social 494 359 494 571
Dividendos e lucros a pagar 1 1 69
Adiantamentos recebidos de clientes 18 40 18 2.939
Outros passivos 47 52 460 637
Total do Circulante 9.685 11.443 36.708 44.273
Não circulante
Empréstimos e financiamentos - 1.852 4.971 13.806
Impostos a recolher (parcelados), 
 exceto CSLL e IRPJ 510 752 3.059 1.146
Provisões para Impostos Diferidos 7.413 7.629 7.481 7.629
Provisão para contingências passivas 3.977 3.723 5.348 5.085
Total do Não Circulante 11.900 13.956 20.859 27.666
Patrimônio líquido
Capital 14.546 14.546 14.546 14.546
Reservas de lucros 38.453 30.679 38.453 30.679
Total do Patrimônio Líquido dos 
controladores 52.999 45.225 52.999 45.225
Patrimônio líquido dos acionistas 
não controladores - - 670 1.551

52.999 45.225 53.669 46.776
Total do Passivo e Patrimônio Líquido 74.584 70.624 111.236 118.715

Demonstração do Resultado do Exercício - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (Valores Expressos Em milhares de reais)

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (Valores Expressos em milhares de reais)
Controladora

Capital
Social

Reservas
de Lucros

Lucros
 Acumulados

Total do patrimônio  
líquido dos controladores

Participação dos  
acionistas não controladores

Total do  
patrimônio líquido

Saldo em 31 de dezembro de 2016 13.514 12.621 15.074 41.209 738 41.947
Ajuste reapresentação 2016 - - (15.074) (15.074) - (15.074)
Aumento de Capital 1.032 - - 1.032 - 1.032
Ajustes de exercícios anteriores - - 14.545 14.545 - 14.545
Lucros distribuídos - (11.000) (5.820) (16.820) (810) (17.630)
Lucro líquido do exercício - - 20.333 20.333 1.623 21.956
Transferência para retenção de lucros - 29.058 (29.058) - - -
Saldo em 31 de dezembro de 2017 14.546 30.679 - 45.225 1.551 46.776
Lucro líquido do exercício - - 11.615 11.615 453 12.068
Lucros distribuídos - - (3.841) (3.841) (1.335) (5.176)
Transferência para retenção de lucros - 7.774 (7.774) - - -
Saldo em 31 de dezembro de 2018 14.546 38.453 - 52.999 670 53.669

Demonstrações dos Fluxos de Caixa - Exercícios findos em 31 
de dezembro de 2018 e 2017 (Valores Expressos em milhares de reais)

Fluxo de Caixa das Controladora Consolidado
 Atividades Operacionais 31/12/18 31/12/17 31/12/18 31/12/17
Lucro líquido do exercício 11.615 20.333 12.068 21.957
Depreciação 696 8.718 1.255 14.287
Ajuste depreciação societária (401) (401)
Amortização 3 2 3 2
(Ganho) perdas na alienação de 
 investimentos e imobilizado (3.353) (1.806) (3.401) (4.775)
Imposto de renda e contribuição social
- Diferidos (250) 733 (250) 733
Ganho de equivalência patrimonial (2.569) (9.201) - -
Provisão p/riscos fiscais, trabalhistas 
 e outros 118 (427) 300 857
Encargos s/ financiamentos e impostos 
 parcelados 173 582 941 1.819
Lucro líquido do exercício ajustado 6.432 18.532 10.916 34.478
Variação nos ativos e passivos 
 operacionais
(Aumento) redução dos ativos:
Clientes e operações a receber 4.911 81 27.247 (399)
Estoques (770) 259 (800) 136
Impostos e contribuições a recuperar 4 (273) (1.926) 4.106
Despesas antecipadas 144 (64) 146 (144)
Depósitos judiciais (760) (1.083) (760) (1.083)
Outros créditos realizáveis 2.460 (68) 2.834 (1.032)
Dividendos a receber 2.295 (7.217) 2.268 (7.218)
Aumento (redução) dos passivos:
Fornecedores 139 19 (929) (2.198)
Salários e encargos (524) 1.926 (996) 2.013
Impostos a recolher (189) 55 1.069 (7.839)
Imposto de renda e contribuição social 135 (172) 135 (172)
Partes relacionadas (1.159) 449 (1.159) 449
Outros débitos (421) (575) (7.017) (5.578)
Caixa líquido proveniente das 
 atividades operacionais 12.700 11.870 31.028 15.518
Fluxo de Caixa das Atividades 
 de Investimentos
Aquisições de imobilizado (69) (16) (111) (99)
Baixas de ativo imobilizado 3 60 3 60
Recebimento da alienação do imobilizado 1.881 - 1.929 2.996
Caixa Líquido (Aplicado) nas 
 Atividades de Investimentos 1.814 44 1.820 2.956
Fluxo de Caixa das Atividades de 
 Financiamentos
Empréstimos e financiamentos (2.228) (2.222) (11.619) (6.997)
Recebimento de dividendos 10.336 383 2.771 (965)
Lucros pagos (3.841) (16.820) (5.176) (17.057)
Amortizações de impostos parcelados (125) (195) (125) (195)
Caixa Líquido (Aplicado) nas 
Atividades de Financiamentos 4.143 (18.854) (14.148) (25.214)
(Redução) Líquido de Caixa e 
 Equivalentes de Caixa 18.657 (6.940) 18.701 (6.740)
Caixa e equivalentes de caixa 
 no início do exercício 2.992 9.932 4.163 10.903
Caixa e equivalentes de caixa 
 no fim do exercício 21.648 2.992 22.864 4.163
(Redução) Líquido de Caixa e 
 Equivalentes de Caixa 18.657 (6.940) 18.701 (6.740)

Balanços Patrimoniais em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (Valores Expressos em milhares de reais)

Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições estatutárias e exigência legal, esta Diretoria tem a satisfação de apresentar aos Senhores, as De-
monstrações Financeiras, relativas aos exercícios de 2018 e 2017. Macaé/RJ, 20 de Março de 2018. A Diretoria.

Diretoria: Gustavo Nader Damião Rodrigues - Diretor Presidente; Carlos Eduardo Gomes Rocha - Diretor Executivo; Andre Luiz Ribeiro Constantino - CONTADOR – CRC RJ nº RJ-091126/O-1.

As Demonstrações Financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil e nas normas internacionais de contabilidade 
(IFRS) e (IASB), implantadas através do Comitê de Pronunciamentos Contá-
beis (CPC) e embasadas pelas Leis 6.404/76, 11.638/07 e 11.941/09, aten-
dendo às normas tributárias pertinentes. As Notas Explicativas na íntegra e o 
Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras 
da RSM Brasil Auditores Independentes SS, encontram-se à disposição dos 
Senhores Acionistas na sede da Empresa.

Ativo Controladora Consolidado
Circulante 31/12/18 31/12/17 31/12/18 31/12/17
 Caixa e equivalentes de caixa 21.648 2.992 22.864 4.163
Contas a receber
 Clientes 1.485 1.652 2.036 2.348
 Prefeitura de Macaé 30.832 53.024
 Partes relacionadas 11.512 18.716 2.416 7.279

12.997 20.368 35.284 62.651
 Dividendos a receber da controlada da 
SIT Macaé Transportes S.A 383 2.678
 Estoques 661 29 1.892 1.229
 Ativos classificados como mantidos 
para venda 83 1.008 83 1.008
 Impostos a recuperar 269 273 11.088 9.163
Demais ativos circulantes (Adiantamentos 
a fornecedores e Despesas antecipadas) 2.152 2.296 2.840 2.956
Total do Circulante 38.193 29.644 74.051 81.170
Não circulante
Realizável a Longo Prazo 4.399 3.605 6.474 5.911
Contas a receber
 Partes relacionadas (outras) - - - 462

- - 462
Créditos de tributos diferidos (CSLL e IRPJ) 753 718 1.220 1.183
 Depósitos judiciais 3.646 2.887 5.254 4.266

4.399 3.605 6.474 5.449
Investimento na Controlada 
 SIT Transportes Macaé S.A 3.795 8.791 -
Investimento-outros - - 5 5
Imobilizado 28.190 28.584 30.670 31.537
Intangível 7 - 36 92
Total do Não Circulante 36.391 40.980 37.185 37.545
Total do Ativo 74.584 70.624 111.236 118.715

Controladora Consolidado
31/12/18 31/12/17 31/12/18 31/12/17

Receita Operacional Líquida 43.011 46.448 145.745 162.289
Custo dos serviços prestados (26.003) (26.490) (112.802) (114.033)
Lucro bruto 17.008 19.958 32.943 48.256
(Despesas) receitas operacionais
Despesas administrativas (5.648) (4.309) (13.710) (13.485)
Despesas comerciais (588) (1.079) (588) (1.079)
(Perda) ganho de equivalência patrimonial 2.569 9.201 - -
Outras (despesas) receitas 
 operacionais líquidas 1.722 1.585 1.248 3.014
Total (despesas) receitas 
 operacionais (1.945) 5.398 (13.050) (11.550)
Lucro operacional, exceto 
 resultado financeiro 15.063 25.356 19.893 36.706
Resultado financeiro líquido 
 (despesa) receita financeira 1.400 1.297 (1.257) (2.644)

Lucro antes dos impostos 16.463 26.653 18.636 34.062
Despesas de imposto de 
 renda (IRPJ) de contribuição
 social sobre o lucro (CSLL
Imposto de renda e 
 contribuição social correntes (5.098) (5.588) (6.755) (11.800)
Imposto de renda e 
 contribuição social diferidos 250 (732) 187 (305)

(4.848) (6.320) (6.568) (12.105)
Lucro líquido do exercício 11.615 20.333 12.068 21.957
Alocação do resultado por acionistas:
Total do lucro líquido do exercício 
dos sócios quotistas controladores 11.615 20.333 11.615 20.333
Total do lucro líquido do exercício 
dos acionistas não controladores - - 453 1.624
Total do lucro líquido do exercício 11.615 20.333 12.068 21.957
Lucro por quota em reais 1,11 1,94 1,15 2,10

Socioambientalismo
No mês de abril, duas importantes datas foram cele-

bradas, o Dia do Índio e o Dia da Terra. Por isso, é opor-
tuno lembrar as práticas e conhecimentos ecológicos dos 
povos indígenas, especialmente aqueles que habitam a 
região sudoeste da Amazônia brasileira – Kaxinawá, Ka-
tukina, Ashaninka. Essas práticas são descritas na Enci-
clopédia da Floresta, organizada pelos antropólogos Ma-
nuela Carneiro da Cunha e Mauro Barbosa de Almeida, 
e a ligação desses conhecimentos com o território que 
ocupam.

A obra relata o precioso conhecimento que os índios e 
seringueiros desenvolveram sobre a floresta e que cobre vá-
rias áreas. Esses conhecimentos despertam o interesse co-
mercial, especialmente para a indústria farmacêutica, e tam-
bém por essa razão merecem ser devidamente protegidos. 
Os processos, práticas e atividades tradicionais dos povos 
indígenas, quilombolas e populações tradicionais que ge-
ram produção de conhecimentos e inovações relacionados 
a espécies e ecossistemas dependem de um modo de vida 
estreitamente relacionado com a floresta. A continuidade da 
produção desses conhecimentos depende de condições que 
assegurem a sobrevivência física e cultural dos povos indí-
genas, quilombolas e populações tradicionais.

O valor dos conhecimentos tradicionais associados à 
biodiversidade é incalculável para as presentes e futuras 
gerações. A proteção das unidades de conservação que 
abrigam populações tradicionais, povos indígenas e qui-
lombolas não se resume à mera conservação do patrimônio 
tangível, pois é de suma importância também a proteção 
do patrimônio intangível. Este inclui a imagem coletiva, as 
obras e criações coletivas e os conhecimentos, inovações 
e práticas coletivamente produzidas sobre as propriedades, 
usos e características da diversidade biológica.

Por esta razão, a lei que instituiu o Sistema Nacional de 
Unidades de Conservação (Lei 9.985/2000) preocupou-
se com o respeito e a valorização dos conhecimentos e da 
cultura das populações tradicionais. A Lei do Snuc, con-
forme assevera Juliana Santilli (in Socioambientalismo,
Proteção Jurídica à Diversidade Biológica e Cultural)
obriga os órgãos responsáveis pela execução das políti-
cas ambientais a se articular com a comunidade científi-
ca com o propósito de incentivar o desenvolvimento de 
pesquisas sobre a fauna, a flora e sobre formas de usos 
sustentável dos recursos naturais valorizando o conheci-
mento das populações tradicionais.

A autora ainda salienta que “os componentes tangí-
veis e intangíveis da biodiversidade estão intimamente 
ligados, e não é possível dissociar o reconhecimento e a 
proteção dos conhecimentos tradicionais de um sistema 
jurídico que efetivamente proteja os direitos territoriais e 
culturais desses povos e populações tradicionais”.

Dessa forma, os direitos territoriais das populações tra-
dicionais e dos povos indígenas incluem uma gama de in-
teresses simbólicos e identitários, essenciais à sua preser-
vação cultural. Muito embora tais interesses transcendam 
a dimensão meramente econômica dos conhecimentos 
tradicionais, não a elimina, razão pela qual é oportuno 
que a comunidade jurídica e científica, bem como as em-
presas, reflitam sobre o valor, a proteção e a forma de 
repartição econômica desses conhecimentos com os seus 
detentores.

Venda de veículos importados 
cresceu 16,9% em abril

As 16 marcas filiadas à 
Associação Brasileira das 
Empresas Importadoras e 
Fabricantes de Veículos Au-
tomotores (Abeifa), com 
licenciamento de 2.951 uni-
dades, anotaram no último 
mês de abril alta de 16,9% 
em relação a março de 2019, 
quando foram vendidas 
2.524 unidades importa-
das. Mas ante abril de 2018, 
quando foram comercializa-
das 3.237 unidades, a queda 
foi de 8,8%.

A alta de 16,9% no com-
parativo mensal, porém, não 
foi suficiente para melhorar 
o desempenho das associa-
das à Abeifa no primeiro 
quadrimestre de 2019. De 
janeiro a abril, dados do 
acumulado mostram a co-
mercialização de 10.445 
unidades importadas contra 
11.697 unidades em igual 

período de 2018, o que sig-
nifica queda de 10,7%.

Na avaliação de José Luiz 
Gandini, presidente da Abei-
fa, “a instabilidade da moeda 
norte-americana, há vários 
meses com tendência de alta 
e que chegou a R$ 3,99 em 
abril, e falta de confiança 
do consumidor na economia 
brasileira ainda impactaram 
o setor. De qualquer manei-
ra, o setor de importados 
alcançou desempenho posi-
tivo de 16,9%, enquanto o 
setor como um todo chegou 
a 10,9% de crescimento em 
abril último. Já podemos con-
siderar um grande alento”.

As cinco marcas que mais 
venderam, em abril, foram a 
Kia Motors (852 unidades / 
+20%), Volvo (568 / -6,3%), 
BMW (531 / +62,4%), Ja-
guar (224 / +68,4%) e Land 
Rover (207 / +7,3%).

Entre as associadas à 
Abeifa, que também têm 
produção nacional, BMW, 
Caoa Chery, Land Rover e 
Suzuki fecharam abril últi-
mo com 2.547 unidades em-
placadas, total que represen-
tou alta de 3,6% em relação 
a março de 2019, quando 
totalizaram 2.458 unidades 
e significaram alta de 40,3% 
ante abril de 2018, quando 
anotaram 1.816 unidades.

Por marcas, a Caoa Chery, 
com 1.449 unidades empla-
cadas, obteve crescimento 
de 3,4% ante igual período 
de março de 2019; a BMW, 
com 583 unidades, queda de 
7,0%; a Land Rover, com 
335, alta de 20,9% e a Su-
zuki, com 180 unidades li-
cenciadas, alta de 17,6%.

Somados os emplacamen-
tos de unidades importadas 
e produzidas localmente, o 

ranking das cinco marcas, 
por volumes, indica a Caoa 
Chery com 1.449 unidades 
(só produção nacional), a 
BMW com 1.114 unida-
des (583 nacionais + 531 
importadas), a Kia Motors 
com 852 veículos (só im-
portados), a Volvo com 568 
unidades (só importadas) e 
Land Rover com 542 veí-
culos ( 335 nacionais e 207 
importados).

Em abril último, ao con-
siderar somente os veículos 
importados por associadas 
à entidade - total de 2.951 
unidades -, o setor signifi-
cou marketshare de 1,33%. 
Com 5.498 unidades licen-
ciadas (importados + produ-
ção nacional), a participação 
das associadas à Abeifa foi 
de 2,48% do mercado total 
de autos e comerciais leves 
(221.321 unidades).

McCain amplia investimentos no Brasil e adquire 70% da Sérya
A McCain Foods, líder 

global em babatas pré-fritas 
congeladas, comprou 70% 
das ações da Sérya, empresa 
brasileira de alimentos que 
atua no mercado de batata 
pré-formada.

Com esse investimento, 
a McCain segue reforçando 
sua estratégia de expansão 
no mercado brasileiro, um 
ano após estabelecer uma 
parceria com Forno de Mi-
nas, em que adquiriu 49% da 
empresa. A Forno de Minas 
detém os outros 30% das 
ações da Sérya.

O Brasil é uma das prin-

cipais áreas foco da Mc-
Cain globalmente, onde a 
estratégia de negócio é a de 
concentrar esforços em in-
vestimentos que habilitem 
um crescimento acelerado. 
“O Brasil responde hoje 
pelo 5º maior mercado de 
batatas pré-fritas congela-
das no mundo, com amplo 
potencial para se tornar o 
terceiro até 2021”, destaca 
Aluizo Neto, Diretor Geral 
da McCain no Brasil, que 
a partir de agora passa a 
comandar as operações da 
Sérya.

“Este investimento permi-

Volume de carros vendidos da Kia sobe 20,1%
Com licenciamento de 

853 veículos em abril últi-
mo, a Kia Motors do Brasil 
registrou crescimento de 
20,1% nas vendas em rela-
ção ao mês anterior, março 
de 2019, quando foram co-
mercializadas 710 unidades 
da marca. O desempenho da 
Kia ficou acima do registra-
do pelo mercado interno, que 
anotou evolução de 10,9% 

no período.
No comparativo com abril 

do ano passado, quando re-
gistrou 1.100 licenciamen-
tos, as vendas da Kia tiveram 
retração de 22,5%. Para José 
Luiz Gandini, presidente 
da Kia Motors do Brasil, a 
instabilidade cambial segue 
como principal empecilho 
para uma evolução mais sig-
nificativa da marca, assim 

como para todo o setor de 
veículos importados. “En-
cerramos abril deste ano 
com o dólar na casa dos R$ 
3,92. No mesmo mês do ano 
passado, a moeda americana 
era cotada a R$ 3,50. Esse 
crescimento impacta direta-
mente nos nossos custos di-
retos”, destaca Gandini.

O SUV médio Sportage 
foi o líder de vendas da Kia 

em abril, com 419 unidades 
emplacadas, evolução de 
76,8% em relação ao mês de 
março. Na sequência, apare-
ce o sedã médio Cerato, com 
180 unidades licenciadas. 
Terceiro modelo mais vendi-
do pela marca no Brasil, com 
174 unidades emplacadas, o 
caminhão leve Bongo foi no-
vamente o líder da categoria 
no período.

te que a McCain foque mais 
esforços no desenvolvimen-
to local de produtos de alto 
valor agregado e em linha 

com nossa estratégia de lide-
rança nos mercados de bata-
tas e aperitivos”, afirmou o 
executivo.
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Rosneft Brasil E&P Ltda.
CNPJ/MF nº 13.612.806/0001-82

Balanço Patrimonial em 31/12/18 e 2017 (Em R$ Mil)

Notas explicativas às Demonstrações Financeiras em 31/12/18 e 2017 
(Em R$ Mil)

Demonstração do resultado abrangente em 31/12/18 e 2017 (Em R$ Mil)

Demonstração das mutações do patrimônio líquido em 31/12/18 e 2017

Demonstração do Fluxo de Caixa em 31/12/18 e 2017 (Em R$ Mil)Demonstração do resultado em 31/12/18 e 2017 (Em R$ Mil)
2018 2017

Ativo 671.130 981.834
Ativo circulante 67.998 19.798
Caixa e equivalentes de caixa (Nota 5) 62.985 14.487
Adiantamentos e despesas antecipadas (Nota 6) 5.013 5.311

Ativo não circulante 603.132 962.036
Estoque e Imobilizado (Nota 7) 528.938 269.384
Intangível (Nota 8) 74.194 692.652

Passivo e patrimônio líquido 671.130 981.834
Passivo circulante 181.233 161.852
Contas a pagar e provisões (Nota 9) 156.224 137.788
Salários, provisões e encargos sociais a pagar (Nota 10) 21.209 19.815
Contas a pagar - partes relacionadas (Nota 11) 3.800 4.249

Passivo não circulante 12.512 241.792
Contas a pagar e provisões (Nota 9) 12.512 47.542
Empréstimos - partes relacionadas (Nota 12) - 194.250

193.745 403.644
Patrimônio líquido 477.385 578.190
Capital social (Nota 13) 3.781.139 3.080.045
Adiantamento para futuro aumento de capital 85.438 -
Reserva de lucros 27 27
Prejuízos acumulados (3.389.219) (2.501.882)

2018 2017
Despesas operacionais (Nota 14) (787.698) (248.001)
Despesas administrativas (Nota 15) (98.304) (86.473)
Prejuízo operacional (886.002) (334.474)
Receitas e despesas financeiras, líquidas (Nota 16) (1.335) (27.549)
Prejuízo antes do imposto de renda e contribuição social (887.337) (362.023)
Prejuízo do exercício (887.337) (362.023)

2018 2017
Prejuízo do exercício (887.337) (362.023)
Total do resultado abrangente (887.337) (362.023)

(Em R$ Mil)
Capital 
 Social

Reser-
va de 

Lucros

Adiantamento 
para futuro au-

mento de capital

Prejuízos 
acumula-

dos Total
Em 31/12/2016 2.138.584 27 - (2.139.859) (1.248)
Aumento de capital 941.461 - - - 941.461
Prejuízo do exercício - - - (362.023) (362.023)
Em 31/12/2017 3.080.045 27 - (2.501.882) 578.190
Aumento de capital 701.094 - - - 701.094
Adiantamento para futuro  
 aumento de capital - - 85.438 - 85.438
Prejuízo do exercício - - - (887.337) (887.337)
Em 31/12/2018 3.781.139 27 85.438 (3.389.219) 477.385

Fluxos de caixa de atividades operacionais 2018 2017
Prejuízo do exercício (887.337) (362.023)
Ajuste por: Depreciação e amortização 3.182 6.220

Juros sobre empréstimos 1.468 20.277
Variação cambial 330 5.825
Provisão para Impairment das licenças de exploração 618.000 -
Poço seco e baixa da base de apoio 3.614 88.032
Outros ajustes 2.247 2.359

Prejuízo do exercício ajustado (258.495) (239.310)
Variações em adiantamentos e despesas antecipadas (298) 2.301
Variações em salários, provisões e encargos sociais a pagar 1.394 501
Variações em contas a pagar e provisões (16.594) 62.332
Variações em contas a pagar com partes relacionadas (449) 4.048

Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais (274.442) (170.128)
Fluxos de caixa de atividades de investimento
Venda de estoques e ativos fixos 2.651 -
Aquisição de ativo intangível (332) (147)
Aquisição de ativo imobilizado (267.280) (156.764)

Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento (264.961) (156.911)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Aumento de capital 504.574 329.179
Adiantamento para futuro aumento de capital 85.438 -
Imposto sobre receita de juros, pago na liquidação
 de empréstimo (2.111) (35.403)
Empréstimos obtidos - 38.083

Caixa líquido gerado por atividades de financiamento 587.901 331.859
Aumento de caixa e equivalentes de caixa 48.498 4.820
Caixa e equivalentes de caixa do início do exercício 14.487 9.667
Caixa e equivalentes de caixa do fim do exercício 62.985 14.487

1. Contexto operacional. Rosneft Brasil E&P Ltda. (“Cia.” ou “Rosneft Brasil”) foi
constituída em 4/07/11 como uma sociedade de responsabilidade limitada nomeada 
Rosneft Brasil com sede localizada na cidade de Rio de Janeiro/RJ, cujas atividades 
são: (a) exploração, avaliação, desenvolvimento e produção de petróleo e gás e ou-
tros hidrocarbonetos líquidos; (b) importação de produtos, equipamentos, embarca-
ções e outros ativos relacionados às atividades listadas no item “a”; (c) exportação de 
produtos, equipamentos, embarcações e outros ativos relacionados às atividades
listadas no item “a”; e (d) investimentos em outras sociedades como acionista ou
sócio, bem como em consórcios ou qualquer outro empreendimento relacionado às 
atividades descritas nos itens “a”, “b” e “c” acima, dentro ou fora do território brasileiro. 
A Rosneft Brasil se juntou ao Projeto Solimões em 28/03/12 como não-operadora,
quando o Conselho de Diretoria da ANP aprovou a consignação de 45% de partici-
pação de capital nos Contrato de Concessão 48610.009147/2005-26 (BT-SOL-4) e 
48610.009147/2005-26A (BT-SOL-4A), para exploração, desenvolvimento e produ-
ção de hidrocarbonetos “Exploração, Desenvolvimento e Produção de Petróleo e
Gás” (“Contratos de Concessão”) da PetroRio Exploração e Produção de Petróleo
Ltda. (formalmente nomeada HRT O&G Exploração e Produção de Petróleo Ltda.) 
(“PetroRio”) a Rosneft Brasil (formalmente nomeada TNK-Brasil Exploração e Pro-
dução de Óleo e Gás Natural Ltda.). Subsequentemente, em 15/05/15, a Rosneft
Brasil adquiriu os 55% restantes de participação de capital e os direitos de operação 
nos Contratos de Concessão da PetroRio. Portanto, atualmente, a Cia. é a operado-
ra e detém 100% de participação de capital nos Contratos de Concessão nos blocos 
SOL-T-151, SOL-T-174, SOL-T-194, SOL-T-197, SOL-T-168, SOL-T-169, SOL-
-T-170, SOL-T-191, SOL-T-192, SOL-T-214, SOL-T-215, SOL-T-216 e SOL-T-217
localizados na Bacia de Solimões, Estado do Amazonas, Brasil (“Projeto Solimões”). 
Hoje, o projeto de Solimões apresenta 7 blocos em Período Exploratório Secundário, 
a saber: SOL-T-151, SOL-T-174, SOL-T-197, SOL-T-214, SOL-T-215, SOL-T-216 e 
SOL-T-217. Os blocos restantes estão sob 8 Planos de Avaliação (PADs) aprovados 
pela ANP, a saber: HRT-1 (SOL-T-170), HRT-2 (SOL-T-169), HRT-3 (SOL-T-168), 
HRT-4 (SOL-T-194), HRT-5 (SOL-T-192), HRT-8 (SOL-T-169), HRT-9 (SOL-T-191), 
HRT-10 (SOL-T-192) e MR-1 (SOL-T-168). Os planos de avaliação foram aprovados 
pela ANP, prorrogando os prazos da licença para a avaliação de descobertas de gás 
até 2023. A Administração da Cia. recebeu as representações dos controladores que 
continuarão a fornecer o suporte financeiro para manter as atividades até que as 
perspectivas de geração de fluxo de caixa sejam suficientes. Os controladores apro-
varam os orçamentos internos com montantes suficientes para financiar as campa-
nhas exploratórias. A Cia. está realizando todos os investimentos e esforços neces-
sários para estar em conformidade com o programa exploratório mínimo e para obter 
o acesso aos recursos para o sucesso futuro das operações. 2. Base de preparo. 
2.1. Declaração de conformidade com as regras do Comitê de Pronunciamen-
tos Contábeis - CPC. A Administração é responsável pela elaboração das Demons-
trações Financeiras, que estão em conformidade com as práticas contábeis adota-
das no Brasil, que incluem as disposições da Lei das Sociedades por Ações (Lei nº 
6.404/76), alteradas pelas leis  11.638/07 e 11.941/09 e os pronunciamentos técni-
cos, interpretações e orientações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contá-
beis – CPC e o Conselho Federal de Contabilidade - CFC. As Demonstrações Finan-
ceiras foram aprovadas e autorizadas pela Administração em 30/04/2019. 2.2.
Moeda funcional e moeda de apresentação. A moeda funcional e de apresenta-
ção da Rosneft Brasil é o Real, que é a moeda econômica do local em que a Cia.
opera. Todos os saldos foram arredondados para o milésimo mais próximo, exceto 
se indicado de outra forma. As operações em moedas estrangeiras são convertidas 
para a moeda funcional utilizando a taxa cambial em vigor na data das transações. O 
ganho e as perdas de câmbio resultantes da taxa cambial do fim do exercício fiscal
são reconhecidos na demonstração do resultado como despesa ou receita financei-
ra. 2.3. Demonstração do Fluxos de Caixa. A demonstração do fluxo de caixa foi
preparada e apresentada de acordo com o pronunciamento contábil CPC 03 (R2). 3.
Resumo das principais políticas contábeis. A Administração definiu sua política
contábil para exploração e avaliação de reservas minerais, considerando critérios
que, no seu melhor julgamento, representam os aspectos de seu ambiente de negó-
cios e refletem melhor sua posição financeira. A Cia. aplicou consistentemente as
políticas contábeis descritas abaixo a todos os exercícios apresentados nestas De-
monstrações Financeiras. 3.1. Instrumentos financeiros. a) Passivos financeiros.
Reconhecimento inicial e mensuração. Os passivos financeiros são classificados no
reconhecimento inicial como passivos financeiros a valor justo por meio do resultado, 
passivo financeiro ao custo amortizado, ou derivativos designados como instrumen-
tos de hedge em um hedge efetivo, conforme o caso. Todos os passivos financeiros
são reconhecidos inicialmente a valor justo e, no caso de um passivo financeiro que
não seja mensurado a valor justo por meio do resultado, pelos custos de transação 
diretamente atribuíveis à emissão de passivos financeiros. Os passivos financeiros
da Cia. incluem Fornecedores, arrendamentos a pagar e outras contas a pagar. Esta 
nova norma (CPC 48 – Instrumentos Financeiros) não tem impacto para a Cia.. b)
Instrumentos financeiros – valor líquido. Ativos e passivos financeiros são apresen-
tados pelo valor líquido no balanço patrimonial se, e somente se, houver um direito 
legal e executável atual para compensar os valores reconhecidos, e houver a inten-
ção de compensar ou realizar simultaneamente o ativo e liquidar o passivo. 3.2.
Caixa e equivalentes de caixa. O caixa e equivalentes de caixa são mantidos pela
Cia. com a finalidade de atender os compromissos de caixa de curto prazo, e não
para investimento ou outros fins. A Cia. considera como equivalentes de caixa os
recursos mantidos em conta bancária e as aplicações financeiras de conversabilida-
de imediata em um montante conhecido de caixa, estando sujeito a um risco insigni-
ficante de mudança de valor. Por conseguinte, um investimento geralmente se qua-
lifica como equivalente de caixa quando tem vencimento de curto prazo; por exemplo, 
em até três meses ou menos da data da contratação. 3.3. Provisões. Geral. Provi-
sões são reconhecidas quando a Cia. tem uma obrigação presente (legal ou não
formalizada) em consequência de um evento passado, é provável que os benefícios 
econômicos sejam requiridos para liquidar a obrigação e uma estimativa confiável do
valor da obrigação possa ser feita. Quando a Cia. espera que o valor de uma provisão 
seja reembolsado, em sua totalidade ou em partes, por exemplo, por força de um
contrato de seguro, o reembolso é reconhecido como um ativo separado, mas so-
mente quando o reembolso for praticamente certo. A despesa relacionada a qualquer 
provisão é apresentada na demonstração do resultado, líquida de qualquer reembol-
so. Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas. Provisões são constituídas 
para todas as contingências referentes a processos judiciais para os quais é provável 
que uma saída de recursos seja feita para liquidar a contingência/obrigação e uma 
estimativa razoável do valor possa ser realizada. A avaliação da probabilidade de
perda inclui a avaliação de evidências disponíveis, hierarquia de leis, jurisprudência 
disponível, decisões mais recentes nos tribunal e sua relevância no ordenamento
jurídico, assim como a avaliação dos advogados externos. As provisões são revisa-
das e ajustadas para considerar as mudanças nas circunstâncias, tais como prazo 
de prescrição aplicável, conclusões de inspenções fiscais ou exposições adicionais
identificadas com base em novos assuntos ou decisões de tribunais. 3.4. Impostos. 
Imposto de renda e contribuição social – correntes. Ativos e passivos tributários cor-
rentes do último exercício e de anos anteriores são mensurados ao valor esperado 
recuperável ou a pagar às autoridades fiscais. As alíquotas de imposto e leis tributá-
rias utilizadas para calcular os montantes são as que estão em vigor, ona data do
balanço nos países nos quais a Cia. opera e gera receita tributável. Impostos diferi-
dos. Imposto diferido é gerado por diferenças temporárias na data do balanço entre 
as bases fiscais de ativos e passivos e seus valores contábeis. Impostos diferidos
passivos são reconhecidos para todas as diferenças tributárias temporárias, exceto: 
• Quando o imposto diferido passivo surge do reconhecimento inicial de ágio ou de
um ativo ou passivo em uma transação que não for uma combinação de negócios e, 
na data da transação, não afeta o lucro contábil ou prejuízo fiscal. Impostos diferidos 
ativos são reconhecidos para todas as diferenças temporárias dedutíveis, créditos e 
perdas tributários não utilizados, na extensão em que seja provável que o lucro tribu-
tável esteja disponível para que as diferenças temporárias dedutíveis possam ser 
realizadas, e créditos e perdas tributários não utilizados possam ser utilizados. • 
Quando o imposto diferido ativo relacionado com a diferença temporária dedutível é 
gerado no reconhecimento inicial do ativo ou passivo em uma transação que não é 
uma combinação de negócios e, na data da transação, não afeta o lucro contábil ou 
o lucro ou prejuízo fiscal. Impostos diferidos ativos e passivos são mensurados à taxa
de imposto que é esperada de ser aplicável no ano em que o ativo será realizado ou 
o passivo liquidado, com base nas taxas de imposto (e lei tributária) que foram pro-
mulgadas na data do balanço. Imposto diferido relacionado a itens reconhecidos di-
retamente no patrimônio líquido também é reconhecido no patrimônio líquido, e não 
na demonstração do resultado. Itens de imposto diferido são reconhecidos de acordo 
com a transação que originou o imposto diferido, no resultado abrangente ou direta-
mente no patrimônio líquido. Impostos diferidos ativos e passivos são apresentados 
líquidos se existe um direito legal ou contratual para compensar o ativo fiscal contra 
o passivo fiscal, e os impostos diferidos são relacionados à mesma entidade tributa-
da e sujeitos à mesma autoridade tributária. 3.5. Custos de exploração e avaliação 
de petróleo e gás. A Cia. reconhece os custos de exploração e avaliação usando o 
método dos esforços bem-sucedidos, conforme permitido pelo IFRS 6 - Exploração 
e Avaliação de Recursos Minerais. Segundo esse método, os custos relacionados à 
exploração e avaliação (custos de aquisição de licença de exploração, perfuração de 
exploração e avaliação) são temporariamente capitalizados até que o programa de 
perfuração resulte na descoberta de reservas de petróleo e gás economicamente 
viáveis. O período de tempo necessário para essa determinação depende das difi-
culdades técnicas ou econômicas específicas na avaliação da recuperabilidade das 
reservas. Se for feita uma determinação de que o poço não encontrou petróleo e gás 
em quantidades economicamente viáveis, os custos do poço são contabilizados na 
demonstração do resultado. Os custos de exploração e avaliação, exceto os custos 
de aquisição de licença de exploração, são inicialmente capitalizados como ativos 
em construção. Os custos de aquisição de licenças de exploração são apresentados 
como ativos intangíveis. Os ativos de exploração e avaliação são reconhecidos ao 
custo, deduzido de qualquer perda de valor, se houver, até que a existência (ou au-
sência) de reservas comerciais seja estabelecida. O custo inicial dos ativos de explo-
ração e de avaliação adquiridos com uma combinação de negócios é formado como 
resultado da alocação de preço de compra. Os ativos de exploração e de avaliação 
estão sujeitos à revisão técnica, comercial e gerencial, bem como a revisão de indi-
cadores de redução ao valor recuperável, pelo menos uma vez por ano. Isso é para 
confirmar a intenção contínua de desenvolver ou extrair valor da descoberta. Quan-
do indicadores de impairment estão presentes, um teste de impairment é realizado. 
3.6. Imobilizado. O imobilizado é registrado pelo custo de aquisição, deduzido da 
depreciação calculada pelo método linear ao longo da vida útil do ativo, ou pelo mé-
todo das unidades produzidas para os ativos de óleo e gás (quando em operação) e 

da provisão para redução do seu valor recuperável, quando aplicável. As benfeitorias 
em imóveis de terceiros são amortizadas com base no prazo do contrato de aluguel 
ou da expectativa de vida útil do imóvel, dos dois o menor. Um item de imobilizado é 
baixado quando vendido ou quando nenhum benefício econômico futuro for espera-
do do uso ou da alienação. Eventual ganho ou perda resultante da baixa do ativo 
(calculado com sendo a diferença entre o valor líquido da venda e o valor contábil do 
ativo) é incluído na demonstração do resultado do exercício em que o ativo for baixa-
do. O valor residual e vida útil dos ativos e os métodos de depreciação são revistos 
no encerramento de cada exercício, e ajustados de forma prospectiva, quando for o 
caso. 3.7. Estoques. Os estoques são mensurados pelo menor valor entre o custo e 
o valor de realização. O custo é determinado pelo método de média ponderada. Os 
estoques são formados pela aquisição de materiais ou suprimentos a serem consu-
midos durante a operação da Cia.. Para os estoques vendidos, o custo contábil
desses itens é reconhecido como custo no período em que a respectiva receita é
reconhecida. O montante de qualquer redução dos estoques para um valor líquido 
realizável e todas as perdas de estoques são reconhecidas como custo no período 
no qual a redução ou a perda ocorreu. O valor de qualquer reversão de redução de 
estoques, decorrentes do aumento no valor realizável líquido, é registrado como uma 
redução do item no qual o custo ou a perda foi reconhecida no período em que a re-
versão ocorreu. 3.8. Outros ativos e passivos. Um passivo é reconhecido no balan-
ço quando a Cia. tem uma obrigação legal ou constituída como resultado de um
evento passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido para li-
quidá-lo. As provisões são registradas refletindo as melhores estimativas dos riscos
envolvidos. Um ativo é reconhecido no balanço quando seus futuros benefícios eco-
nômicos provavelmente fluirão para a Cia., e seu custo ou valor pode ser medido de
forma confiável. Os ativos e os passivos são classificados como circulantes quando
provavelmente serão realizados ou liquidados nos doze meses seguintes. Do contrá-
rio eles são apresentados como não circulantes. 3.9. Ajuste a valor presente de
ativos e passivos. Os ativos e os passivos monetários não circulantes são atualiza-
dos monetariamente e, portanto, ajustados ao seu valor presente. O ajuste a valor
presente dos ativos e passivos monetários de curto prazo é calculado e registrado
somente se considerado relevante para as demonstrações financeiras globais. Para
fins de materialidade, o ajuste de valor presente é calculado considerando os fluxos
de caixa contratuais e as taxas de juros explícitas, e às vezes implícitas, dos ativos e 
passivos relacionados. Com base em análises gerenciais e melhores estimativas, a 
Cia. concluiu que o ajuste do valor presente dos ativos e passivos monetários atuais 
é irrelevante em relação às demonstrações financeiras e, portanto, nenhum ajuste foi
registrado. 3.10. Obrigações por baixa (desmantelamento) do ativo. As empre-
sas que operam na área de petróleo e gás devem manter, por motivos legais e con-
tratuais, provisões para o abandono de ativos ao fim da atividade, além de ser res-
ponsável pela restauração e recuperação do meio-ambiente para as condições
pré-existentes da área em que a atividade ou o projeto é desenvolvido. Os motivos 
que levam uma empresa a abandonar um projeto de exploração e produção de pe-
tróleo e gás podem ocorrer tanto pela escassez física quanto pela escassez econô-
mica. No momento em que a produção é suspensa por razões econômicas, as ra-
zões entre outras podem ser, por exemplo, alto valor para extração, preço do barril de 
petróleo. As estimativas de custo de baixa (desmantelamento) são consideradas
como parte dos custos capitalizados dos ativos (poços, equipamentos e instalações) 
com os passivos correspondentes registrados. A obrigação futura com o desmante-
lamento da área de produção é registrada no momento da declaração de comercia-
lidade de cada campo e é revisada anualmente. A depreciação é realizada com base 
no método das unidades produzidas, considerando as reservas que comprovada-
mente produziram. Em 31/12/2018 a Companhia não possui registrado custos capi-
talizados para desmantelamento dos ativos de óleo e gás. A administração revisa
anualmente as estimativas de custo de baixa (desmantelamento). 3.11. Interpreta-
ção IFRIC 22 Transações em Moeda Estrangeira e Contraprestações Antecipa-
das. A Interpretação esclarece que, ao determinar a taxa de câmbio à vista a ser uti-
lizada no reconhecimento inicial do respectivo ativo, despesa ou receita (ou parte
dela) no desreconhecimento de um ativo não monetário ou passivo não monetário
relacionado à contraprestação antecipada, a data da transação corresponde à data 
em que uma entidade inicialmente reconhece o ativo não monetário ou passivo não 
monetário decorrente da contraprestação antecipada. Se houver múltiplos paga-
mentos ou antecipações de recebimentos, a entidade deverá determinar a data das 
transações para cada pagamento ou recebimento da contraprestação antecipada.
Esta Interpretação não tem nenhum impacto nas demonstrações financeiras da
Rosneft Brasil. 3.12. Novas normas e interpretações contábeis. Os pronuncia-
mentos contábeis a seguir foram emitidos pelo CPC e pelo IASB e ainda não estão 
em vigor na data do balanço dessa Demonstração Financeira. A Companhia não
pretende adotar essas normas antecipadamente. CPC 06 (IFRS 16) Arrendamentos
mercantis. A IFRS 16 estabelece os princípios para o reconhecimento, mensuração, 
apresentação e divulgação de arrendamentos mercantis e exige que os arrendatá-
rios contabilizem todos os arrendamentos sob um único modelo de balanço patrimo-
nial semelhante à contabilização do arrendamento mercantil financeiro de acordo
com a IAS 17. A nova regra está em vigor para exercícios iniciados a partir de
01/01/19. A RNB optará por usar as isenções propostas pela norma sobre contratos 
de arrendamento para os quais os prazos do arrendamento encerram dentro de 12 
meses a partir da data da aplicação inicial, e contratos de arrendamento para os
quais o ativo subjacente é de baixo valor. A Cia. está avaliando os impactos desta
nova norma em suas Demonstrações Financeiras. Interpretação IFRIC 23 Incerteza
sobre o tratamento do imposto de renda. A Interpretação aborda a contabilização de 
impostos sobre a renda quando os tratamentos tributários envolvem incerteza que
afeta a aplicação do IAS 12 e não se aplica a impostos ou taxas fora do escopo do 
IAS 12, nem inclui especificamente requisitos relativos a juros e multas associados a
tratamentos tributários incertos. A Interpretação trata especificamente dos seguintes
aspectos: • Se uma entidade considera tratamentos tributários incertos separada-
mente; • As suposições que uma entidade faz sobre o exame de tratamentos tributá-
rios por parte das autoridades tributárias; • Como uma entidade apura lucro tributável 
(prejuízo fiscal), bases tributárias, prejuízos fiscais não utilizados, créditos tributários
não aproveitados e alíquotas de impostos; • Como uma entidade considera mudan-
ças em fatos e circunstâncias. Uma entidade precisa determinar se deve considerar 
cada tratamento tributário incerto de forma separada ou em conjunto com um ou
mais outros tratamentos tributários incertos. Deverá ser seguida a abordagem que
melhor prevê a resolução da incerteza. A interpretação passa a vigorar para períodos 
anuais de apresentação de relatórios com início a partir de 01/01/19, mas estão dis-
poníveis algumas isenções de transição. Uma vez que a Cia. está em fase explora-
tória, esta nova norma não causa impacto para a Cia. 4. Julgamentos, estimativas 
e premissas contábeis significativas. As demonstrações financeiras foram prepa-
radas de acordo com diversas práticas de avaliação utilizadas nas estimativas con-
tábeis. As estimativas contábeis utilizadas no preparo das demonstrações financei-
ras foram baseadas em fatores objetivos e subjetivos e estavam em linha com o
julgamento da Administração para determinar os montantes apropriados a serem
registrados nas demonstrações financeiras. Os itens relevantes sujeitos a tais esti-
mativas e suposições incluem a seleção da vida útil do ativo imobilizado e sua recu-
perabilidade nas operações, mensuração dos ativos financeiros, tanto ao valor justo
quanto ao valor presente, análise de risco de crédito, análise de outros riscos na de-
terminação de outras provisões, incluindo a provisão para contingência. A liquidação 
das transações que envolvem estas estimativas pode resultar em valores substan-
cialmente diferentes dos registrados nas demonstrações financeiras em razão do
tratamento probabilístico inerente ao processo de estimativa. A Cia. revisa as estima-
tivas e as suposições pelo menos anualmente. Julgamentos. O preparo das de-
monstrações financeiras da Cia. exige que a Administração faça julgamentos, esti-
mativas e adote premissas que afetam os valores de receitas, despesas, ativos e
passivos, assim como a divulgação dos passivos contingentes. Estimativas e pre-
missas. As principais hipóteses sobre fontes de incerteza em estimativas futuras e
outras fontes importantes de incerteza de estimativa na data do balanço, envolvendo 
risco significativo de causar um ajuste relevante ao valor contábil dos ativos e passi-
vos no próximo exercício, são discutidas abaixo. Perda por redução ao valor recupe-
rável de ativos não financeiros. A Administração testa anualmente o valor contábil lí-
quido dos ativos com o objetivo de determinar se eventuais eventos ou mudanças
nas circunstâncias econômicas, operacionais ou tecnológicas, podem indicar uma
perda por redução ao valor recuperável. O valor recuperável de um ativo ou unidade 
geradora de caixa é definido como o maior valor entre o valor em uso e o valor justo
menos os custos de venda. Uma perda por redução ao valor recuperável existe
quando o valor contábil de um ativo ou unidade geradora de caixa excede seu valor 
recuperável, que é o maior valor entre o valor justo menos o custo para vender e o
valor em uso. O valor justo menos custo de venda é calculado com base nas informa-
ções disponíveis sobre ativos similares vendidos ou preços de mercado menos cus-
tos adicionais para descartar o item do ativo. Definição de unidades geradoras de
caixa para testes de impairment. A Cia. definiu o grupo de blocos localizados na
concessão do Solimões como o menor grupo identificável de ativos que geram fluxos
de caixa significativamente independentes dos fluxos de caixa de outros grupos de
ativos. Entidades que reconhecem ativos de exploração e avaliação são obrigadas a 
efetuar um teste de recuperação desses ativos quando fatos e circunstâncias espe-
cíficas indicam que um teste de impairment é necessário. Dado que os ativos de óleo
e gás estão em fase de exploração, a Cia. avaliou sua deterioração com base nas
diretrizes do IFRS 6 - Exploração e Avaliação de Recursos Minerais. Uma provisão 
de impairment foi reconhecida nas licenças de óleo durante o ano de 2018. Impostos.
Existem incertezas com relação à interpretação de regulamentos tributários comple-
xos e ao valor e época de resultados tributáveis futuros. Dado o amplo aspecto de
relacionamentos de negócios internacionais, bem como a natureza de longo prazo e 
a complexidade dos instrumentos contratuais existentes, diferenças entre os resulta-
dos reais e as premissas adotadas, ou futuras mudanças nessas premissas, pode-
riam exigir ajustes futuros na receita e despesa de impostos já registrada. A Cia.
constitui provisões, com base em estimativas cabíveis, para possíveis consequên-
cias de auditorias por parte das autoridades fiscais das respectivas jurisdições em
que opera. O valor dessas provisões baseia-se em vários fatores, como experiência 
de auditorias fiscais anteriores e interpretações divergentes dos regulamentos tribu-
tários pela entidade tributável e pela autoridade fiscal responsável. Essas diferenças
de interpretação podem surgir numa ampla variedade de assuntos, dependendo das 
condições vigentes no domicílio da Cia.. Em 31/12/2018 não há provisão de imposto 
de renda e contribuição social a pagar registrada. Os impostos diferidos ativos são
oriundos dos prejuízos fiscais não utilizados anteriormente na medida em que for
provável que haja lucro tributável futuro para permitir o uso desses prejuízos fiscais. 
É exigido julgamento significativo pela Administração a fim de determinar o valor do
imposto diferido ativo que pode ser reconhecido, com base na vigência provável e

nível de lucros tributáveis futuros, com futuras estratégias de planejamento tributário. 
O imposto diferido ativo não foi registrado pela Cia. devido à falta de projeções de 
lucro tributável futuro para corroborar a realização do saldo que poderia ser registra-
do nos ativos da Cia.. Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas. A Cia. 
reconhece a provisão para causa tributária. A avaliação da probabilidade de perda 
inclui a avaliação das evidências disponíveis, a hierarquia das leis, as jurisprudências 
disponíveis, as decisões mais recentes nos tribunais e sua relevância no ordena-
mento jurídico, bem como a avaliação dos advogados externos. A provisão é revisa-
da e ajustada para levar em conta alterações nas circunstâncias, tais como prazo de 
prescrição aplicável, conclusões de inspeções fiscais ou exposições adicionais iden-
tificadas com base em novos assuntos ou decisões de tribunais.
5. Caixa e equivalentes de caixa 2018 2017
Caixa 12 7
Depósitos bancários 105 36
Aplicações financeiras de curto prazo 62.867 14.444

62.985 14.487
A Rosneft Brasil mantém o saldo de aplicações financeiras de curto prazo de alta 
liquidez em entidades financeiras de primeira classe. 
6. Adiantamentos e despesas antecipadas 2018 2017
Seguro 3.054 2.589
Manutenção de software 465 400
Aluguéis - pagamentos antecipados 101 239
Adiantamento a fornecedores estrangeiros 40 761
Adiantamento a fornecedores nacionais 4 359
Adiantamento a funcionários 461 487
Impostos recuperáveis 515 46
Outros 373 430

5.013 5.311
7. Imobilizado
 e estoques

Máqui-
nas e 

Equipa-
mentos

Benfei-
torias e 
instala-

ções
Veícu-

los

Móveis  
e Uten- 

sílios
Esto-
ques

Imobili-
zado em 

anda-
mento Total

Em 31/12/2016 2.829 11.170 2.491 1.668 9.862 186.035 214.055
Aquisição 404 3.067 - 626 12.264 140.403 156.764
Baixa e
 consumo (303) (2.993) - (103) (7.481) (85.057) (95.937)
Transferências (18) 7 - (19) 30 - -
Depreciação (1.538) (1.580) (2.042) (338) - - (5.498)
Em 31/12/2017 1.374 9.671 449 1.834 14.675 241.381 269.384
Aquisição 1.256 129 - 514 42.339 253.663 297.901
Baixa (408) (3.989) (160) (372) (404) - (5.334)
Consumo - - - - (30.621) - (30.621)
Transferências 181 (77) (2) (19) (83) - -
Depreciação (141) (1.817) (77) (358) - - (2.392)
Em 31/12/2018 2.263 3.917 210 1.599 25.906 495.044 528.938
O balanço de “Ativos em construção” em 31/12/18 refere-se substancialmente ao 
investimento em poços exploratórios. Em 2017, a Cia. deu baixa nos custos do poço 
Pequi (bloco de concessão SOL-T-195) já que nenhuma reserva de hidrocarboneto 
foi descoberta. A depreciação de ativos fixos é calculada utilizando o método linear, 
considerando seus custos e seu valor contábil líquido durante sua vida útil estimada,
conforme segue: Anos
Benfeitoria e instalações 2-10
Máquinas e equipamentos 10-15
Veículos 3-5
Móveis e utensílios 10
8. Intangível. Os ativos intangíveis são compostos principalmente pelo cus-
to de aquisição da licença de exploração do projeto Solimões (R$690.257 em
31/12/2017), concedida pela ANP em forma de contrato de concessão. Conforme 
as orientações do IFRS 6 - Exploração e Avaliação dos Recursos Minerais, a Cia. 
avaliou o impairment desta licença de exploração. Os resultados do programa sís-
mico de 2018 indicaram redução significativa do potencial de recursos do projeto
Solimões, redução está associada principalmente à revisão dos recursos do pros-
pecto da Copaíba no bloco SOL-T-170. Por esse motivo, a Cia. decidiu contabili-
zar a redução ao valor recuperável sobre a licença de exploração de petróleo no 
montante de R$618.000 em 31/12/2018. As licenças de software são amortizadas 
em um período de 5 anos. 

Licença de software Licença de exploração Total
Em 31/12/2016 2.970 690.257 693.227
Aquisições 147 - 147
Amortização (722) - (722)
Em 31/12/2017 2.395 690.257 692.652
Aquisições 332 - 332
Amortização (790) - (790)
Provisão para
 impairment - (618.000) (618.000)
Em 31/12/2018 1.937 72.257 74.194
Concessões. Após os resultados exploratórios do poço Pequi e da decisão da Cia. 
de entregar os blocos SOL-T-195, SOL-T-196 e SOL-T-218, o Portfólio de conces-
são em 31/12/2018 consiste dos seguintes blocos: 

Bloco % Rosneft Brasil
SOL-T-168 100%
SOL-T-169 100%
SOL-T-170 100%
SOL-T-191 100%
SOL-T-192 100%
SOL-T-214 100%
SOL-T-215 100%
SOL-T-216 100%
SOL-T-217 100%
SOL-T-194 100%
SOL-T-151 100%
SOL-T-174 100%
SOL-T-197 100%

A Cia. concedeu as seguintes Garantias Financeiras à ANP, conforme os termos do 
Contratos de Concessão, em conformidade com os compromissos do Programa 
Exploratório Mínimo (“PEM”). 

Blocos Garantia Financeira Vencimento
SOL-T-151 14.000 26/02/2020
SOL-T-174 14.000 26/02/2020
SOL-T-197 7.000 26/02/2020
SOL-T-214 7.000 26/02/2020
SOL-T-215 7.000 26/02/2020
SOL-T-216 7.000 26/02/2020
SOL-T-217 7.000 26/02/2020

63.000
9. Contas a pagar e provisões 2018 2017
Circulante
Fornecedores 20.915 8.688
Provisão para multas ANP 35.092 35.000
Provisão de passivos ambientais 28.053 39.133
Provisão para serviços de detonação 33.274 -
Provisão para contingências 4.368 -
Provisão de retenção de área de concessão - 2.783
Provisão de serviços de construção civil 715 6.495
Provisão de serviços relacionados ao comissionamento
 das sondas 3.243 3.725
Provisão de serviços sísmicos 1.040 17.146
Serviços de transporte 11.439 7.832
Impostos a pagar 4.723 3.361
Outros 13.362 13.625

156.224 137.788
Não circulante
Provisão de passivos ambientais 12.512 10.088
Provisão para multas ANP - 37.454

12.512 47.542
As provisões para multas aplicadas pela ANP (R$35.092) representam a avalia-
ção de multas potenciais da ANP por descumprimento das obrigações de conteúdo 
local (R$92) e do Programa Exploratório Mínimo (R$35.000). O Programa Explo-
ratório Mínimo acima mencionado refere se aos blocos SOL-T-151, SOL-T-174 e 
SOL-T-197, sendo que a Cia. continua a discussão com a ANP sobre a prorrogação 
do período de exploração. Além disso, a Cia. tem uma contingência classificada 
como perda ossível relativa ao Programa Exploratório Mínimo referente aos blo-
cos SOL-T-214, SOL-T-215, SOL-T-216 e SOL-T-217 no montante de R$28.000 
em 31/12/2018. As provisões para obrigações ambientais (R$40.565, sendo R$ 
28.053 de passivo circulante e R$ 12.512 de passivo não circulante) representam 
o custo de remediação de poços e abandono de poços. Adicionalmente, foi regis-
trada provisão para serviços de detonação (R$ 33.274) para cobertura de todos os
custos relacionados à detonação após a falência do prestador de serviços sísmicos. 
A Rosneft-Brasil é responsável pelo cumprimento da regulamentação ambiental,
que exige a remoção dos explosivos (5674 tiros) plantados, mas não detonados,
pela Geokinetics. A provisão para demandas judiciais (R$ 4.368) representa o custo 
provável de demandas trabalhistas de ex-funcionários do fornecedor Geokinetics.
10. Salários, provisões e encargos sociais a pagar 2018 2017
Impostos sobre a folha de pagamento 1.775 1.412
Provisão de férias 5.477 4.894
Provisão de bônus 13.957 13.509

21.209 19.815
11. Contas a pagar-partes relacionadas. O contas a pagar a partes relacionadas
estão relacionadas aos serviços técnicos fornecidos pelas afiliadas do grupo Rosneft 
a Rosneft Brasil:
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Rosneft Brasil E&P Ltda.
CNPJ/MF nº 13.612.806/0001-82

Parte relacionada Descrição 2018 2017
Neftepromleasing LLC Aluguel de sonda 3.268 2.917
RN Exploration LLC Suporte G&G - 551
RN-PR&TDC LLC Suporte nas atividades de perfuração - 278
Sibintek LLC Suporte de TI 110 -
Tyumen Petroleum
 Research Center LLC Suporte geológico 422 503

3.800 4.249
12. Empréstimos - partes relacionadas. Os empréstimos são destinados ao finan-
ciamento da exploração das atividades de petróleo e gás natural e as necessidades 
de capital de giro da Rosneft Brasil.

2018 2017
Circulante: Saldo no início do exercício - 611.955

Reclassificação do não circulante - 21.349
Liquidação de empréstimo e juros acumulados - (647.586)
Juros do exercício - 14.282
Saldo no final do exercício - -

Não circulante: Saldo no início do exercício 194.250 166.739
Reclassificação para o circulante - (21.349)
Obtenção de empréstimo - 38.083
Variação cambial 421 4.782
Liquidação de empréstimo e juros acumulados (196.139) -
Juros do exercício 1.468 5.995
Saldo no final do exercício - 194.250
Empréstimos (circulante + não circulante) - 194.250

Em 11/03/12, a Rosneft Brasil assinou um empréstimo com sua controladora, Rosneft 
Latin America S.a.r.l., sujeito a uma taxa de juros de 8,5% a.a., nos termos do contrato, 
acumulando um juros total de R$231.257. O empréstimo foi liquidado em abril de 2017 
pelo valor total de R$625.780, mediante conversão em participação no capital social. 
Em 15/03/13, a Rosneft Brasil assinou um contrato de empréstimo com sua controla-
dora, Rosneft Latin America S.a.r.l., sujeita a uma taxa de juros de 12% a.a., nos ter-
mos do contrato, acumulando um juros total de R$4.660. O empréstimo foi liquidado 
em abril de 2017 pelo valor total de R$21.806, mediante conversão em participação 
no capital social. Em 17/03/14, a Rosneft Brasil assinou um contrato de empréstimo 
com a sua afiliada, Rosneft Oil Company, sujeita a uma taxa de juros de 3,5% a.a., 
nos termos do contrato, acumulando um juros total de R$6.268. O montante máximo 
foi de US$88 milhões e com data de pagamento em março de 2019. Em 31/12/17, 
o saldo era de R$194.250. Em março de 2018, a Rosneft Brasil reembolsou à Ros-
neft Oil Company o valor em aberto do empréstimo e juros (acumulados até a data
do pagamento) no montante total de R$196.139. O pagamento foi financiado pelo
aumento de capital proveniente da RN-Foreign Projects LLC. 13. Patrimônio líqui-
do. O capital social em 31/12/18 era de R$3.781.139 subscritos e integralizados por
quotistas, divididos em 3.781.139.230 cotas, ao valor nominal unitário de R$1 cada. 

Capital Social
Em 31/12/2016 2.138.584
Aumento de capital 941.461
Em 31/12/2017 3.080.045
Aumento de capital 701.094
Em 31/12/2018 3.781.139
Os membros da Cia. e suas respectivas participações são apresentadas na tabela 
abaixo: 

Quotistas % Capital aportado
Rosneft Latin America S.a.r.l 73,00% 2.760.399
RN-Foreign Projects LLC 27,00% 1.020.799
Rosneft Holding BV 0,00% 1

3.781.139
14. Despesas operacionais 2018 2017
Aquisição de dados sísmicos (148.928) (61.925)
Estudos de Geologia & Geofísica - G&G (3.208) (31.881)
Obrigações ambientais (2.116) (30.387)
Provisão para multas ANP 37.362 -
Despesas com transporte (20.980) (10.048)
Multa de retenção de área de concessão (3.255) (3.231)
Aluguel de instalações e equipamentos (10.786) (11.217)
Despesas HSE (3.514) (4.167)
Seguros (4.979) (1.821)
Baixa poço seco - (85.057)
Provisão para Impairment (618.000) -
Desreconhecimento da base de suporte (3.614) (2.975)
Outras despesas operacionais (5.680) (5.292)

(787.698) (248.001)
Em 31/12/2018, a aquisição de dados sísmicos no montante de R$ 148.928 repre-
senta os custos do projeto sísmico de campo 3D, incluindo a provisão de serviços 
de detonação (R$ 33.274) e a provisão para ações judiciais (R$ 4.368). As provisões 
para multas pelo Conteúdo Local da ANP foram revisadas com base na resolução 
nº 726/2018 da ANP, que permite a mudança do contrato de concessão e a redu-
ção do comprometimento do conteúdo local. No entanto, o novo regulamento não é 
aplicável ao poço de Pequi (uma vez que o bloco foi liberado). A multa para o bloco 
Pequi é estimada em R$ 92. Os custos com obrigações ambientais (R$ 2.116 em 
31/12/2018 e R$ 30.387 em 31/12/2017) estão associados a despesas de reme-
diação e abandono de poço. As provisões com obrigações ambientais somam R$ 
40.565 em 2018, mas tem sido compensadas com custos de remediação. A baixa de 
licença operacional (R$ 618.000 em 31/12/2018) refere-se aos resultados do teste 
de recuperabilidade, que mostra uma redução significativa do potencial de recursos 
do projeto Solimões, associado à revisão dos recursos do prospecto Copaíba no 
bloco SOL-T-170. A baixa da base de suporte (R$ 3.614 em 31/12/2018) refere-se 
ao valor contábil das instalações na base logística BATE-3, que foram retiradas das 
operações.
15. Despesas administrativas 2018 2017
Folha de pagamento e encargos sociais (67.637) (55.411)
Provisão de bônus (365) (1.596)
Serviços públicos (382) (639)
Fornecedores (294) (320)
Impostos e taxas (3.458) (153)
Serviços de terceiros (12.478) (11.189)
Aluguel e taxas (2.282) (3.065)
Despesas com transporte (3.196) (3.215)
Outras despesas administrativas (5.030) (4.665)
Depreciação (2.391) (5.498)
Amortização (791) (722)

(98.304) (86.473)
16. Receita (despesas) financeiras 2018 2017
Juros de empréstimos com partes relacionadas (1.468) (20.277)
Variação cambial (330) (5.825)
Outras receitas financeiras líquidas das despesas financeiras 463 (1.447)
Total das despesas financeiras, líquidas (1.335) (27.549)

17. Seguros. A Cia. possui um programa de gestão de riscos implementado com a
finalidade de mitigar riscos, e possui uma cobertura de seguro compatível com seu
porte e negócios. A cobertura de seguro é considerada suficiente pela Administração
para cobrir eventuais perdas, considerando a natureza das atividades da Cia., os
riscos envolvidos em suas operações e a assessoria dos corretores de seguros.
Em 31/12/18, a Cia. possuía as seguintes principais apólices de seguro contratas
de terceiros. 

Seguro Riscos cobertos
Cobertura 

 máxima

Riscos de energia
Danos físicos/Despesas extras dos operadores/ 

responsabilidade de terceiros 447 539

Responsabilidade 
de terceiros

Responsabilidade por lesões corporais e/ou 
danos à propriedade de terceiros decorrentes 

das operações seguradas 290 610
Responsabilidade 
de diretores e admi-
nistradores

Responsabilidade de diretores e executivos 
por supostos atos ilícitos decorrentes de suas  

atividades profissionais 100 000

Carga
Perda física ou danos nas propriedades pró-

prias ou de terceiros durante otransporte 319 976

Equipamento móvel
Perda física ou danos aos maquinários e

 equipamentos de construção 15 281

Seguro – armazém
Perda física ou dano a bens depositados

 no armazém da Itacal 15 282
Propriedade do 
escritório

Perda física ou danos à propriedade
 do escritório 3 466

Auto
Seguro do chassi do motor e responsabilidade 

civil e de passageiro 200
Os seguros da Cia. são contratados de acordo com as respectivas políticas de gestão 
de riscos e seguros vigentes e, dada sua natureza, não fazem parte do escopo de nos-
sa auditoria independente. 18. Instrumentos financeiros. Os montantes registrados 
nas contas de ativo e de passivo, como instrumentos financeiros, são demonstrados 
como contratados até 31/12/18. Os principais instrumentos financeiros da Cia. são: 
(i) Caixa e equivalente de caixa - são apresentados no valor de mercado, que se
iguala ao valor contábil. (ii) Empréstimos e financiamento - inicialmente reconhe-
cidos pelo valor justo e subsequentemente mensurados ao custo amortizado,
pelo método da taxa de juros efetiva, com base em seus valores e condições
contratuais. Em 31/12/18, a Cia. não possuía instrumentos financeiros derivati-
vo. Os principais fatores de risco de mercado que impactam os negócios da Cia.
são: Risco cambial. O risco cambial é a exposição a preços de produtos ou ser-
viços contratados em moeda estrangeira pela Cia.. A exposição corrente em mo-
eda estrangeira é principalmente relacionada aos empréstimos com partes re-
lacionadas. A taxa cambial em 31/12/2018 aplicada para a conversão de ativos e
passivos monetários em dólar americano para Reais foi de R$ 3,88 BRL/$1 USD.
Risco de crédito. A exposição ao risco de crédito refere-se principalmente ao cai-
xa e equivalentes de caixa da Cia. Todas as transações da Cia. são conduzidas
com bancos de 1ª linha conhecidos por sua liquidez, o que mitiga seus riscos.
19. Exigências tributárias e fiscais. As Demonstrações Financeiras da Rosneft
estão sujeitas à análise e revisões adicionais pelas autoridades fiscais brasileiras
por um período de cinco anos. Outros impostos, taxas e contribuições também estão 
sujeitos a tais condições de acordo com a legislação aplicável.

Diretora Financeira
Elena Taburchinskaya - CPF 063.059.677-84

Contador: Marcelo Pfaender de Lima
CRC RJ 087435/O-0 - CPF: 042.980.837-21

À Administração e membros da Rosneft Brasil E&P Ltda.. Opinião. Examinamos as demonstrações contábeis da Rosneft 
Brasil E&P Ltda. (Empresa), que compreendem o balanço patrimonial em 31/12/2018 e as respectivas demonstrações do resul-
tado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem 
como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as de-
monstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e 
financeira da Empresa em 31/12/2018, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa 
data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para opinião. Nossa auditoria foi conduzida de acordo 
com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão 
descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos 
independentes em relação à Empresa, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional 
do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais respon-
sabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para 
fundamentar nossa opinião. Ênfase – Incertezas relacionadas as atividades de exploração da Empresa. Sem qualificar 
nossa opinião, chamamos a atenção para as Notas 6 e 7, que indicam que a Cia. incorreu em valores significativos relacionados 
principalmente a ativos de exploração e avaliação. A recuperação desses ativos está sujeita ao sucesso de suas campanhas 
exploratórias em andamento. Investimentos de montantes significativos na exploração e avaliação de recursos de petróleo e 
gás podem não resultar na descoberta de reservas economicamente viáveis. As demonstrações financeiras não incluem ne-
nhum ajuste que seria necessário caso algum investimento não apresente o resultado esperado, que depende do sucesso das 
operações futuras da Cia.. Os planos da Administração em relação às atividades operacionais da Cia. estão descritos na Nota 1. 
Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações contábeis. A administração é responsável 
pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis 
livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações contábeis, 
a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Empresa continuar operando, divulgando, quando aplicável, 
os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações 
contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a Empresa ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma al-
ternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da Empresa são aqueles com 
responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis. Responsabilidades do auditor 
pela auditoria das demonstrações contábeis. Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações 

contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir 
relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que 
a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detecta as eventuais distorções 
relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individual-
mente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas 
com base nas referidas demonstrações contábeis. Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e 
internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além 
disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se cau-
sada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtivemos 
evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante 
resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, 
conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. • Obtivemos entendimento dos controles internos relevan-
tes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de 
expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Empresa. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis 
utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. • Concluímos sobre 
a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria 
obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à 
capacidade de continuidade operacional da Empresa. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção 
em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa 
opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas 
até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Empresa a não mais se manter em conti-
nuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as di-
vulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível 
com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros 
aspectos, do alcance e da época dos trabalhos de auditoria planejados e das constatações significativas de auditoria, inclusive 
as deficiências significativas nos controles internos que eventualmente tenham sido identificadas durante nossos trabalhos. 

Rio de Janeiro, 30/04/2019.
ERNST & YOUNG - Auditores Independentes S.S. - CRC-2SP015199/O-6

Pia Leocádia de Avellar Peralta - Contadora CRC-1RJ 101080/O-0

Relatório do auditor independente sobre as Demonstrações Financeiras

DE 27 A 29 DE JUNHO - SÃO PAULO

Inscreva-se em 
congresso.abraji.org.br



Negócios & EmpresasSábado, domingo e segunda-feira, 4, 5 e 6 de maio de 2019Monitor Mercantil  n 7

AUTO VIAÇÃO 1001 LTDA
CNPJ nº 30.069.314/0001-01

Ativo 31/12/2018 31/12/2017
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 29.554 61.570
Contas a Receber
. Clientes 38.717 34.525
. Partes relacionadas 4.531 7.442

43.248 41.967
Estoques 10.798 10.862
Impostos a recuperar 2.736 4.483
Despesas antecipadas 193 1.023
Frotas de ônibus destinadas à venda 47.878 46.199
Outras contas circulantes ativas 10.387 7.209
Total do Circulante 144.794 173.313
Não circulante
Realizável a Longo Prazo
. Contas a receber da Cia de Participações 
em Concessão-CPC 36.538 34.654
. Outras contas a receber 2.108 1.422
. Impostos( IRPJ e CSLL) diferidos ativos 8.076 10.488
. Depósitos judiciais 51.571 42.638

98.293 89.202
Investimento 5.091 3.464
Imobilizado 161.371 212.225
Intangível 1.049 1.291
Total do Não Circulante 265.804 306.182
Total do Ativo 410.598 479.495

Passivo e Patrimônio líquido 31/12/2018 31/12/2017
Circulante
Empréstimos e financiamentos 10.721 10.764
Fornecedores a pagar
. Nacionais- terceiros 12.388 13.975
. Partes relacionadas 2.235 8.191

14.623 22.166
Salários, encargos e obrigações sociais 21.892 23.844
Impostos a recolher, exceto IRPJ e CSLL 7.382 10.644
Impostos (IRPJ e CSLL) devidos correntes 3.324 1.879
Dividendos a pagar 956 249
Adiantamentos recebidos de clientes 10.706 9.982
Outras contas a pagar 2.247 1.843
Total do Circulante 71.851 81.371
Não circulante
Empréstimos e financiamentos 27.163 37.870
Impostos a recolher, exceto IRPJ e CSLL 2.207 2.580
Provisão para contingências 52.982 51.162
Impostos (IRPJ e CSLL) diferidos passivos 66.356 75.723
Outros passivos não circulantes 2.778 2.652
Total do Não Circulante 151.486 169.987
Patrimônio líquido
Capital social subscrito e integralizado 115.345 115.345
Reserva de lucros (retenção de lucros) 71.916 112.792
Total do Patrimônio Líquido 187.261 228.137
Total do Passivo e Patrimônio Líquido 410.598 479.495

Demonstração do Resultado do Exercício - Exercícios findos em 
31 de dezembro de 2018 e 2017 (Valores expressos em milhares de reais)

31/12/2018 31/12/2017
Receita Operacional Líquida 541.149 546.131
Custo dos serviços prestados (352.623) (333.066)
Lucro bruto 188.526 213.065
(Despesas) receitas operacionais
Despesas administrativas (122.403) (105.218)
Despesas comerciais (40.945) (35.903)
Outras receitas e (despesas) operacionais (12.712) (25.168)
Total (despesas) receitas operacionais (176.060) (166.289)
Lucro operacional, exceto resultado financeiro 12.466 46.776
Total do resultado financeiro (despesa-inclui 
JSCP) total líquido (10.947) (333)
Lucro antes dos impostos 1.519 46.443
(Despesas) receitas de impostos (IRPJ e CSLL)
(Despesas) de impostos (IRPJ e CSLL) correntes (14.258) (17.821)
(Despesas) receitas de impostos (IRPJ e CSLL) diferida 6.956 (2.748)
Total das (despesas) de impostos (IRPJ e CSLL) (7.302) (20.569)
Lucro (prejuízo) antes da reversão dos juros 
sobre o Capital próprio (JSCP)  (5.783) 25.874
Total da reversão dos juros sobre o capital próprio 13.773 4.833
Lucro líquido do exercício 7.990 30.707
Lucro por quota em reais (R$) 0,86 3,32

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido - Exercícios findos 
em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (Valores expressos em milhares de reais)

Capital
social

subscrito
e integra-

lizado

Reten-
ção de 
lucros

Lucros
Acumu-

lados

Total do 
patri-

mônio
líquido

Saldo em 31 de Dezembro de 2016 80.353 8.522  - 88.875
Ajustes de exercícios anteriores - - 117.419 117.419
Aumento de Capital 34.992 - - 34.992
Lucros distribuídos - (39.023) - (39.023)
Juros sobre o capital próprio (JSCP) - - (4.833) (4.833)
Lucro líquido do exercício - - 30.707 30.707
Transferência de retenção de lucros - 143.293 (143.293) -

Saldo em 31 de Dezembro de 2017 115.345 112.792 - 228.137
Lucros distribuídos - (35.093) - (35.093)
Juros sobre capital próprio (JSCP) - - (13.773) (13.773)
Lucro líquido do exercício - - 7.990 7.990
Transferência de retenção de lucros - (5.783) 5.783 -

Saldo em 31 de Dezembro de 2018 115.345 71.916 - 187.261

Demonstrações dos Fluxos de Caixa - Exercícios findos em 
31 de dezembro de 2018 e 2017 (Valores expressos em milhares de reais)

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais 31/12/2018 31/12/2017
Lucro/(Prejuízo) líquido do exercício 7.990 30.706
Depreciação 43.745 30.765
Amortização 2.040 1.721
Ajuste depreciação societária - (32.133)
(Ganho) perdas na alienação de investimentos e 
imobilizado (20.107) (6.500)
Imposto de renda e contr. social – Diferidos (6.956) 2.748
Ganho de equivalência patrimonial 1.900 1.109
Provisão p/riscos fiscais, trabalhistas e outros 1.684 36.097
Provisão para perdas de créditos e investimentos 1.427 1.672
Encargos s/ financiamentos e impostos parcelados 1.331 1.583
Lucro Líquido do Exercício Ajustado 33.054 67.769
(Aumento) redução dos ativos:
Clientes e operações a receber (1.281) 7.652
Adiantamento a fornecedores (344) (1)
Estoques 64 2.028
Impostos e contribuições a recuperar 1.747 (5.944)
Despesas antecipadas 830 742
Depósitos judiciais (8.933) (17.297)
Outros créditos a receber (4.670) (13.010)
Aumento (redução) dos passivos:
Fornecedores (1.587) 622
Salários e encargos (1.952) 1.187
Impostos a recolher (3.262) (4.340)
Imposto de renda e contribuição social 1.445 (505)
Partes relacionadas (5.956) 1.954
Dividendos e Lucros a Pagar 707 (3.268)
Passivos contingentes 1.820 9.461
Outros passivos 126 (9.585)
Caixa Líquido Proveniente das Atividades 
Operacionais 11.808 37.464
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos
Aquisições de imobilizado (1.129) (26.558)
Aquisição de intangível (77) (1.084)
Baixas de ativo imobilizado 167 621
Recebimento da alienação do imobilizado 17.204 10.160
Caixa Líquido Proveniente das (Aplicado nas) Atividades 
de Investimentos 16.165 (16.861)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos
Aumento de Capital - 34.992
Amortização de empréstimos e financiamentos (10.751) (19.381)
Lucros pagos (35.093) (39.023)
Juros pagos sobre capital próprios (13.773) (4.833)
Amortizações de impostos parcelados (372) (286)
Caixa Líquido ( Aplicado nas) das Atividades de 
Financiamentos (59.989) (28.531)
Diminuição Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (32.016) (7.928)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 61.570 69.498
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 29.554 61.570
Variação do Caixa e Equivalentes de Caixa no Exercício (32.016) (7.928)

Balanços Patrimoniais - Em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (Valores expressos em milhares de reais)

Gustavo Nader Damião Rodrigues - Diretor Presidente
Heinz Wolfgang Kumm Júnior - Diretor Executivo – CRA/RJ 02-67490

André Luiz Ribeiro Constantino - Contador – CRC RJ nº RJ-091126/O-1

Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições estatutárias e exigência legal, esta Diretoria tem a satisfação de apresentar aos Senhores, as 
Demonstrações Financeiras, relativas aos exercícios de 2018 e 2017. Rio de Janeiro, 20 de Março de 2018. A Diretoria.

As Demonstrações Financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil e nas normas internacionais de contabilidade 
(IFRS) e (IASB), implantadas através do Comitê de Pronunciamentos Contábeis 
(CPC) e embasadas pelas Leis 6.404/76, 11.638/07 e 11.941/09, atendendo às 
normas tributárias pertinentes. As Notas Explicativas na íntegra e o Relatório 
dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras da RSM 

Brasil Auditores Independentes SS, encontram-se à disposição dos Senhores 
Acionistas na sede da Empresa.

SIT MACAÉ TRANSPORTES S/A CNPJ/MF nº 11.889.780/0001-99

Balanços Patrimoniais - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (Valores expressos em milhares de reais)
Ativo 31/12/2018 31/12/2017
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 1.216 1.171
Contas a receber
. Clientes 552 696
. Prefeitura de Macaé 30.832 53.024
. Partes relacionadas 442 585

31.826 54.305
Estoques 1.231 1.200
Impostos a recuperar 10.819 8.889
Demais ativos circulantes 687 660
Total do Circulante 45.779 66.225
Não circulante
Realizável a longo prazo
. Contas a receber
. Partes relacionadas - 462
. Depósitos judiciais 1.608 1.379
. Créditos de tributos diferidos (CSLL e IRPJ) 466 463

2.074 2.304
Investimento 5 5
Imobilizado 2.479 2.997
Intangível 30 48
Total do Não Circulante 4.588 5.356
Total do Ativo 50.367 71.581

Passivo e Patrimônio Líquido 31/12/2018 31/12/2017
Circulante
Empréstimos e financiamentos 9.867 12.275
Fornecedores
. Fornecedores nacionais 2.700 3.768
. Partes relacionadas 9.541 12.002

12.241 15.770
Salários, Encargos e Obrigações Sociais 6.758 7.230
Impostos a recolher, exceto IRPJ e CSLL 7.282 5.812
Impostos (IRPJ e CSLL) correntes a pagar - 212
Dividendos e lucros a pagar 383 2.746
Adiantamentos recebidos de clientes - 2.898
Outros passivos 414 586
Total do Circulante 36.945 47.529
Não Circulante
Empréstimos e financiamentos 4.971 11.954
Impostos a recolher, exceto IRPJ e CSLL 2.549 392
Impostos (IRPJ e CSLl) diferidos passivos 67 -
Provisão para contingências 1.371 1.363

8.958 13.709
Patrimônio Líquido
Capital social subscrito e integralizado 3.000 3.000
Reservas de lucros 1.464 7.342
Total do Patrimônio Líquido 4.464 10.342
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido 50.367 71.581Demonstrações dos Resultados - Exercícios findos em 31 de dezembro 

de 2018 e 2017 (Valores Expressos Em milhares de reais) 
31/12/2018 31/12/2017

Receita Operacional Líquida 102.734 115.841
Custo dos serviços prestados (86.799) (87.543)
Lucro Bruto 15.935 28.298
(Despesas) receitas operacionais
Despesas administrativas (8.062) (9.175)
Outras (despesas) receitas operacionais (473) 1.428
Total (despesas) receitas operacionais (8.535) (7.747)
Lucro operacional, exceto resultado financeiro 7.400 20.551
Total do resultado financeiro líquido (despesa) 
receita financeira (2.656) (3.941)
Lucro antes dos impostos 4.744 16.610
(Despesas) de impostos (IRPJ e CSLL)
 correntes e diferidas
(Despesas) de impostos (IRPJ e CSLL) correntes (1.657) (6.213)
(Despesas) receitas de impostos (IPJ e CSLL) diferidas (65) 428
Total de (despesas) de impostos (IRPJ e CSLL) (1.722) (5.785)
Lucro líquido do exercício 3.022 10.825
Lucro por ações em reais 1,01 3,61

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido - Exercícios findos em 
31 de dezembro de 2018 e 2017 (Valores expressos em milhares de reais)

Reserva de lucros
Capi-

tal So-
cial

Re-
serva
Legal

Reten-
ção de 
lucros

Lucros
acumu-

lados Total
Saldo em 31 de dezembro de 2016 3.000 600 1.317 - 4.917
Lucro líquido do exercício - - - 10.825 10.825
Dividendos obrigatórios - - 2.706 (2.706) -
Dividendos declarados - - - (5.400) (5.400)
Transferência para reserva de lucros - - 2.719 (2.719) -
Saldo em 31 de dezembro de 2017 3.000 600 6.742 - 10.342
Lucro líquido do exercício - - - 3.022 3.022
Dividendos declarados - - (5.400) - (5.400)
Distribuição de dividendos - - (3.500) - (3.500)
Transferência para reserva de lucros - - 3.022 (3.022) -
Saldo em 31 de dezembro de 2018 3.000 600 864 - 4.464

Demonstrações dos Fluxos de Caixa - Exercícios findos em 31 de 
dezembro de 2018 e 2017 - (Valores expressos em milhares de reais)

Fluxos de caixa das atividades operacionais 31/12/2018 31/12/2017
Lucro líquido do exercício 3.022 10.825
Depreciação/Amortização 559 5.569
Constituição de provisão 182 1.284
Encargos s/empréstimos, financiamentos e outros 769 1.237
Resultado da alienação de bens do imobilizado (48) (2.969)
Lucro líquido do exercício ajustado 4.484 15.946
(Aumento) redução dos ativos:
Clientes e operações a receber 22.336 (481)
Adiantamentos (27) (2)
Despesas antecipadas 2 (80)
Estoques (30) (124)
Impostos a recuperar (1.930) 4.379
Outros créditos (231) (571)
Partes relacionadas 605 (392)
Aumento (redução) dos passivos:
Fornecedores (1.068) (2.217)
Salários, Encargos e Obrigações sociais (472) 87
Obrigações fiscais 1.257 (7.894)
Outros passivos (6.597) (5.003)
Caixa líquido proveniente das atividades 
 operacionais 18.329 3.648
Fluxos de caixa das atividades de investimentos
Aquisição de ativo imobilizado (42) (84)
Recebimento da alienação de imobilizado 48 2.996
Caixa líquido usado nas atividades 
 de investimento 6 2.912
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Variação liquida em financiamentos (9.390) (4.775)
Dividendos pagos (8.900) (1.585)
Caixa líquido usado nas atividades 
 de financiamento (18.290) (6.360)
Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa 45 200
Caixa e equivalente de caixa no início do exercício 1.171 971
Caixa e equivalente de caixa no fim do exercício 1.216 1.171
Redução líquida de caixa e equivalente de caixa 45 200

Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições estatutárias e exigência legal, esta Diretoria tem a satisfação de apresentar aos Senhores, as 
Demonstrações Financeiras, relativas aos exercícios de 2018 e 2017. Macaé/RJ, 20 de Março de 2018. A Diretoria.

Diretoria
Gustavo Nader Damião Rodrigues - Diretor Presidente; Carlos Eduardo Gomes Rocha - Diretor Executivo

Andre Luiz Ribeiro Constantino - Contador – CRC RJ nº RJ-091126/O-1

As Demonstrações Financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil e nas normas internacionais de contabilidade 
(IFRS) e (IASB), implantadas através do Comitê de Pronunciamentos Contá-
beis (CPC) e embasadas pelas Leis 6.404/76, 11.638/07 e 11.941/09, aten-
dendo às normas tributárias pertinentes. As Notas Explicativas na íntegra e o 
Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras 
da RSM Brasil Auditores Independentes SS, encontram-se à disposição dos 
Senhores Acionistas na sede da Empresa.
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DIÁRIO
Santander Telefônica

Light Magazine Luiza

Embraer Cyrela

As units do Santander terminaram cotadas a R$ 44,57, com 
perda de 0,95%. Dois dos três indicadores semanais mostram 
mercado comprado e um, vendido.

As ações preferenciais da Telefônica terminaram cotadas a R$ 
45.92, com ganho 0,02%.  Os três indicadores semanais mostram 
mercado vendido.

As ações ordinárias da Light terminaram cotadas em R$ 21,46 
com ganho de 1,28%. Um dos três indicadores semanais mostra 
mercado comprado e os outros dois, vendido

As ações ordinárias do Magazine Luiza terminaram cotadas a 
R$ 196,25, com valorização de 2,89%. Os três indicadores sema-
nais mostram mercado comprado.

As ações ordinarias da Embraer terminaram cotadas a R$ 
19,51, com desvalorização de 1,01%. Os três indicadores sema-
nais mostram mercado comprado.

As ações ordinárias da Cyrela terminaram cotadas a R$ 
16,78, com desvalorização de 1,76%. Dois dos três indicadores 
semanais mostram mercado comprado e um, vendido.

Sábado, domingo e segunda-feira, 4, 5 e 6 de maio de 2019

JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CÍVEL REGIONAL
DA BARRA DA TIJUCA

Edital de primeiro e segundo leilão e intimação, com o prazo 
de 05 dias extraído nos autos da Ação de Execução por Título 

Extrajudicial, movida por CADIZ EMPREENDIMENTOS E 
PARTICIPAÇÕES LTDA., CNPJ/MF nº 40.310.542/0001-85

contra CARMELA ROSARIA VALENTE NARDIELLO DE 
MELLO, CPF/MF nº 804.089.157-49 e ADOLFO DE MELLO 

JUNIOR, CPF/MF nº 633.421.037-87, PROCESSO nº 0003516-
76.2003.8.19.0209 (2003.209.003544-9), na forma abaixo:

A DOUTOR,  MARCO ANTONIO CAVALCANTI DE SOUZA, JUÍZ DE 
DIREITO DA 4ª VARA CÍVEL REGIONAL DA BARRA DA TIJUCA, 
FAZ SABER aos que o presente Edital, virem ou dele conhecimento 
tiverem e interessar possa, especialmente os executados, que no 
dia 23/05/2019, com início às 14:00 horas, no Átrio do Fórum 
Regional da Barra da Tijuca, situado na Av. Luiz Carlos Prestes, 
s/nº, térreo, Barra da Tijuca, hall social próximo escadas, pela 
leiloeira pública NORMA MARIA MACHADO, estabelecida na Av. 
Erasmo  Braga, nº 227, Gr.704, Centro/RJ, tel.2533-7978, email: 
normamachado@uol.com.br, será apregoado  e  vendido a quem 
mais der acima do valor da avaliação, e, caso não haja licitantes 
fica desde já designado o dia  06/06/2019, no mesmo horário e 
local, para a venda a quem mais der  independente do valor da 
avaliação, o direito e ação à aquisição do imóvel objeto do Termo de 
Penhora às fls. 146/147, e de Laudo de avaliação às fls. 291, o Aptº 
304 do Edifício denominado “Residencial Villa Firenze”, situado na 
Rua Francisco Mário, nº 90, no Recreio dos Bandeirantes. Laudo
de Avaliação de fls. 291. Avaliação Direta: “Apartamento 304 da 
Rua Francisco Mário, nº 90 com duas vagas de garagem situadas 
indistintamente no subsolo, matrícula nº 237.586, 9º RGI, inscrição 
de IPTU nº 2.992.690-4, Residencial, idade 2000, área do terreno 
3304. Foi concedida a entrada desa OJA por Carmela Rosario 
Valente Nardiello de Mello. Holl de entrada: bem apresentada 
e mobilhada, 2 elevadores sociais e dois de serviço, contendo 
Academia de Ginástica, Sauna, parquinho para as crianças, 
piscina, uma quadra de esporte, churrasqueira e salão de festa. 
Apartamento: sala estar e janta, chão de tábua corrida, lavabo, 
3 quartos e um com suíte, um banheiro social, uma dependência 
de empregada e uma varanda. Cozinha e banheiros chão de 
cerâmica. Avalio o imóvel em: R$ 778.000,21 (setecentos e setenta 
e oito mil reais e vinte um centavos). Para constar e produzir os 
efeitos legais, lavrei o presente, que vai devidamente assinado. O 
referido é verdade e dou fé. Rio de Janeiro, 15 de novembro de 
2018.” Constam sobre o imóvel débitos de IPTU dos exercícios 
2004, 2005, 2007 a 2011, 2013 a 2018 e cotas do exercício de 
2019, no valor aproximado de R$ 46.593,49, mais os acréscimos 
legais; débitos da Taxa dos Bombeiros dos exercícios de 2016 a 
2018 no valor de R$ 426,50; débitos de cotas condominiais até a 
data de 11/04/2019 no valor de R$ 13.778,75, e débitos existentes 
para aquisição e quitação do imóvel que não estão sendo cobrados 
na presente Ação, mas serão apresentados no ato do Leilão. 
Ficam cientes os interessados na aquisição que o arrematante se 
subrogará em todos esses encargos vinculados ao imóvel, caso 
o produto da venda não seja suficiente para satisfação do crédito 
da autora da ação, respeitado assim o Art.130, parágrafo único, 
do CTN. Constam na Certidão do 9º RGI referente a matrícula nº 
237.586 os registros: R-10 PROMESSA DE COMPRA E VENDA, 
pela escritura de 13/10/99, do 1º Ofício,  livro 4486,  fls.023,  
prenotada em 01/07/08, sob o nº.1180902, fls.290v do livro 1-GF, 
feita por Cadiz Empreendimentos e Participações Ltda., em favor 
de Carmela Rosaria Valente Nardiello de Mello e Adolfo de Mello 
Junior, conforme fls. 285 dos autos. R-11 PENHORA prenotada 
em 29/05/08, em 1º Grau dos Direitos à compra do imóvel, para 
garantia da dívida, entre as partes acima, determinada pelo MM 
Juízo da 4ª Vara Cível Regional da Barra da Tijuca/RJ, objeto 
da presente Ação. E para que chegue ao conhecimento dos 
interessados foi expedido o presente Edital que será  publicado e 
afixado no Átrio do Fórum na forma da Lei, ficando os executados 
também pelo mesmo intimados da hasta pública, suprindo desta 
forma a exigência contida no Art. 889, parágrafo único, do novo 
CPC. Cientes os interessados de que a arrematação far-se-á com 
dinheiro à vista, conforme Art. 892 do novo CPC, mais  comissão a 
leiloeira, tudo calculado sobre o valor da arrematação, adjudicação 
ou remição, as custas de cartório de 1% até o máximo permitido. 
Devendo quem se interessar pela venda anunciada pelo presente 
edital comparecer nos dias, hora e local acima designados, para 
formalizar o seu lanço. Dado e passado nesta Cidade do Rio de 
Janeiro aos quinze dias do mês de abril de 2019. Eu, Fernanda 
Célia Abreu Oliveira, matrícula 01/20111, mandei digitar e o 
subscrevo. (as.), MARCO ANTONIO CAVALCANTI DE SOUZA, 
Juíz de Direito.

HAZTEC INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A
CNPJ/MF 11.421.994/0001-36

Convocação AGE: Convidamos aos Acionistas a comparecer à AGE, a ser 
realizada às 10hs do dia 10/05/19, na sede da Cia., na Rua Joaquim Palhares, 
40, 1º andar, Cidade Nova/ RJ, para deliberar sobre o seguinte: Ordem do Dia:
Renúncia, Nomeação e eleição dos membros do Conselho de Administração. 
Documentos oriundos destas transações estão à disposição dos acionistas na 
sede da Companhia. RJ, 30/04/19. Ismar Machado Assaly - Presidente

Muda a relação financeira entre o BC e o Tesouro
Lei cria a ‘reserva 
de resultado’ 
para evitar 
transferência de 
recursos

O Diário Oficial da 
União publicou nesta sexta-
feira  a Lei nº 13.820, que 
dispõe sobre as relações 
financeiras entre a União e 
o Banco Central do Brasil. 
A lei foi sancionada nesta 
quinta-feira (2) pelo pre-
sidente da República, Jair 
Bolsonaro, sem vetos. Ago-
ra, o BC e o Tesouro Nacio-
nal passarão a seguir novas 
regras de transferências de 
recursos relacionados às 
contas cambiais, resulta-
do da variação em reais do 

valor das reservas interna-
cionais (ativos em moedas 
estrangeiras) e da posição 
em operações de câmbio 
chamadas de swaps.

Atualmente, os ganhos do 
BC com as contas cambiais 
são transferidos para o Te-
souro Nacional, que pode 
usar o dinheiro para amor-
tizações da dívida pública 
ou pagar juros. Quando o 
BC tem perdas, o Tesouro 
repassa títulos públicos para 
cobrir os prejuízos.

Conforme apurou a agên-
cia Brasil, para chegar aos 
resultados de ganho ou per-
da, o BC converte em reais 
o valor das reservas inter-
nacionais. Quando há que-
da do dólar, as reservas in-
ternacionais perdem valor 
se convertida em reais. O 
efeito é o contrário, quando 
há alta do dólar. Segundo 
o BC, as reservas interna-
cionais funcionam como 

uma espécie de seguro para 
o país fazer frente as suas 
obrigações no exterior e a 
choques de natureza exter-
na, como crises cambiais e 
interrupções nos fluxos de 
capital para o país.

Nesse cálculo dos resul-
tados, também são consi-
derados os swaps (troca, 
em inglês) cambais, um 
contrato feito para troca de 
rentabilidade. Ao fazer es-
sas operações, o BC quer 
fornecer às empresas prote-
ção contra variações exces-
sivas da moeda americana 
em relação ao real e liqui-
dez (recursos disponíveis) 
ao mercado de câmbio do-
méstico.

Quando utiliza o lucro do 
BC, o Tesouro Nacional po-
dia redirecionar para custeio 
de novas despesas recursos 
que estavam programados 
inicialmente para pagamen-
to da dívida. Assim, essa 

prática permitia a expansão 
da despesa primária, ou seja, 
havia, segundo economistas, 
uma espécie de financia-
mento implícito do BC ao 
Tesouro.

Reserva de resultado

A nova lei cria a “reserva 
de resultado” para evitar essa 
transferência de recursos. 
Quando o BC tiver lucro na 
conta cambial, os recursos 
serão transferidos para essa 
reserva que será usada quan-
do houver prejuízo. A parte 
do lucro do BC não ligada 
a câmbio permanece sendo 
transferida para o Tesouro 
Nacional.

Segundo a Casa Civil, 
o objetivo da lei é “afastar 
possíveis entendimentos 
de financiamento indireto 
do Banco Central do Bra-
sil a despesas primárias 
da União, que é vedado 

pela Constituição Federal”. 
Além disso, informa a Casa 
Civil, a medida reduz o flu-
xo de recursos transferidos 
entre os órgãos, minimiza 
os custos do Tesouro Na-
cional com o pagamento de 
juros sobre os títulos pú-
blicos na carteira do Banco 
Central, garante a adequada 
quantidade de títulos públi-
cos do Tesouro Nacional na 
carteira do banco para fins 
de política monetária.

Capital monetário

Tesouro Nacional na car-
teira do banco para fins de 
política monetária.

O subchefe adjunto de 
Política Econômica da Sub-
chefia para Assuntos Jurí-
dicos da Casa Civil, Sérgio 
Ravagnani, explicou que 
essa diferença entre repassar 
dinheiro e receber em título 
cria uma assimetria, que re-

duz “o capital monetário do 
Banco Central para intervir 
no mercado e controlar a in-
flação”.

“A assimetria aumentou 
após a constituição de re-
servas internacionais pelo 
BC, pois com muito dinhei-
ro estrangeiro no balanço, a 
probabilidade de ter mais re-
sultado negativo ou positivo 
aumenta, pela volatilidade 
das cotações (das moedas 
estrangeiras que compõem 
as reservas)”, disse.

Com a nova lei, acrescen-
ta Ravagnani, o resultado 
positivo das reservas cam-
biais fica guardado com o 
BC para cobrir um resultado 
negativo futuro, “diminuin-
do a assimetria - necessida-
de de fluxo de dinheiro, por 
uma parte, e de títulos pela 
outra”. “Isso ajuda o BC a 
implementar a política mo-
netária, que é a sua missão”, 
destacou.
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Cabo de guerra
Logo na posse do novo governo, esperava-se um cresci-

mento mais rápido da economia. Não aconteceu. O PIB 
patina, o desemprego permanece em níveis elevados, e a 
situação só não é pior por conta dos apps que possibilitam 
autônomos sobreviverem por conta própria. Mas a culpa 
será sempre do PT. É fácil colocar a “herança maldita” 
no poder anterior, e nesse caso, o governo atual aprendeu 
com Lula, que falava o mesmo de FHC.

Fato é que destravar a economia e movimentar os in-
vestimentos em uma agenda liberal levará tempo, e o 
crescimento econômico será medíocre não somente este 
ano, mas 2020 está perdido também. Depois dos confetes 
ao “capitão liberal”, as projeções voltam à realidade se-
mana após semana. No início de 2019, o Boletim Focus, 
publicado semanalmente pelo Banco Central, estimava 
um incremento do PIB para este ano de 2,53% (dado de 4 
de janeiro). Agora, a mediana é de 1,70% e tem mostrado 
queda semana após semana.

“O custo já está pago, infelizmente. Agentes econômi-
cos estão revendo para baixo o avanço do PIB deste e dos 
próximos anos, o mercado de trabalho não deve melhorar, 
e as empresas vão continuar tendo dificuldades com isso”, 
alerta o economista, José Roberto Mendonça de Barros, 
fundador da MB Associados.

Apontar o dedo para os erros dos outros é fácil. Difícil 
é fazer a autoanálise para mudar o que precisa ser mu-
dado daqui para frente. Da forma como estão sendo feitas 
as coisas, não há estabilidade para criar um ambiente de 
confiança que leve à retomada econômica. Os números 
estão aí para comprovar a tese de que, como sempre, o 
Brasil será o país do futuro. O problema é que o futuro 
nunca chega. A produção industrial, por exemplo, fechou 
o mês de março com queda de 1,3%, na comparação com 
fevereiro. Em relação a março do ano passado, a perda foi 
de 6,1%, maior queda anual desde maio de 2018 (-6,3%), 
segundo os dados do IBGE.

Fato é que o próprio governo é o centro da instabilidade 
que impossibilita a confiança econômica. Há um cabo de 
guerra e ainda não é possível saber o resultado do choque 
entre alas do governo Bolsonaro, sejam olavetes, militares 
ou liberais. “O programa do Paulo Guedes é muito mais 
do que um programa liberal, ele tenta fazer uma revolução 
liberal, mas o presidente não é liberal”, destaca Mendonça 
de Barros.

Esta é a grande dicotomia do governo atual. Enquanto 
o ministro defende o Estado mínimo e as privatizações, 
ainda há um conservadorismo que contrasta com a agenda 
econômica proposta. Ao contrário do apregoado na cam-
panha eleitoral, a grande revolução liberal ficará para 
depois. A história mostra que o liberalismo só acontece 
quando o presidente tem essa visão, e Bolsonaro está mui-
to longe de ser um Reagan ou uma Tatcher. Ao contrário, 
em seu histórico pesa o conservadorismo.

Alguns passos vêm sendo para reduzir o peso do Estado 
na economia, como o anúncio de que a equipe econômica 
do governo elaborou um plano para reduzir as renúncias 
fiscais em cerca de um terço até 2022 (0,5 ponto percen-
tual do PIB ao ano). A questão é que renúncia fiscal é dada 
para estimular a economia e retirada quando a economia 
vai bem. Neste caso, o estímulo é cortado num momento 
em que o PIB se encontra estagnado.

Segundo o Ministério da Economia, no ano passado 
as renúncias de tributos e os subsídios financeiros e 
creditícios concedidos pelo governo federal somaram 
R$ 314,2 bilhões. Do total, R$ 292,8 bilhões são de 
renúncias tributárias (4,3% do PIB). Os cortes na razão 
de 0,5 ponto do PIB por ano até 2022, farão os benefí-
cios fiscais recuarem para 2,5% do PIB no último ano 
de Bolsonaro no governo.

Ora, quanto mais intervencionista o governo é, maio-
res os riscos de serem criadas assimetrias entre os diver-
sos setores da economia. No entanto, é preciso lembrar 
que o principal papel do governo é de garantir a estabi-
lidade econômica, buscando, através de políticas anticí-
clicas estimular a economia em momentos de retração 
e retirar sua intervenção em momentos de abundância. 
Sim, o PT errou ao exagerar no intervencionismo e nas 
renúncias fiscais, mas reduzir a potência dos aparelhos 
quando o paciente precisa respirar também não parece 
um procedimento seguro.

Concorrência entre 
cartões não será reduzida 
Para atrair 
pequenos 
e médios 
comerciantes 
operadoras 
lançam ofertas 

A interpretação do mer-
cado é que está havendo 
uma guerra de preços entre 
as processadoras de cartões. 
Em teleconferência nesta 
sexta-feira para comentar os 
resultados do primeiro tri-
mestre, o presidente-executi-
vo do Itaú Unibanco, Candi-
do Bracher, disse que não há 
sinais de que a competição 
acirrada no setor de meios de 
pagamentos do país irá dimi-
nuir. Na quinta-feira, o Itaú 
Unibanco divulgou lucro lí-
quido recorrente de R$ 6,87 
bilhões, 7,1% acima do mes-
mo período do ano passado 
e praticamente em linha com 
a estimativa de consenso dos 
analistas do Refinitiv. 

Desde quinta-feira, a 
Rede - processadora do Itaú 
Unibanco - não cobra mais 

juros na antecipação com 
cartão de crédito. E o paga-
mento para o estabelecimen-
to ocorre em dois dias úteis. 
A regra é válida para a com-
pra com cartão de crédito à 
vista e para cliente com con-
ta corrente no banco e fatura-
mento de até R$ 30 milhões.

Essa decisão causou um 
alvoroço no segmento de 
processadoras de cartões 
que acusou o banco de fa-
zer prática de venda casada, 
uma vez que oferta atual vale 
apenas para quem tem con-
ta corrente no banco. Mas 
as processadoras de cartões 
reagiram rápido à iniciativa 
da Rede e anunciaram novas 
ofertas para pequenos e mé-
dios comerciantes. 

Numa tentativa de acal-
mar os ânimos, o Itaú divul-
gou na quinta-feira que isen-
tará lojistas clientes da Rede 
de tarifas sobre transferência 
de recursos para contas em 
outros bancos. O banco tam-
bém informou que reduzirá a 
taxa de manutenção de conta 
para microempreendedores 
com faturamento de até R$ 
81 mil por ano, de R$ 81 
para R$ 25.

As projeções do banco 
para 2019 mudaram. Bracher 
confirmou que a instituição 

reduziu suas metas com re-
ceita com tarifas e margens 
financeiras com clientes de-
pois que sua processadora de 
cartões Rede decidiu parar 
de cobrar taxas de juros para 
fazer pagamentos antecipa-
dos para os comerciantes que 
usam suas máquinas. No en-
tanto, o executivo não acre-
dita que as novas projeções 
alterem o lucro do banco, já 
que o Itaú também reduziu 
estimativa de crescimento 
de despesas operacionais 
para um intervalo entre 3% 
e 6%, de anteriormente 5% 
e 8%. Segundo Bracher,  o 
corte nas despesas opera-
cionais está relacionado 
à recuperação econômica 
mais lenta do que o espera-
do no Brasil e afetará todas 
as áreas do Itaú.

Resultados

Paralelamente a essa con-
fusão envolvendo a Rede e 
a concorrência, o Itaú Uni-
banco apurou números posi-
tivos no primeiro trimestre. 
Milton Maluhy Filho, vice-
presidente executivo e CFO 
e CRO do banco, explicou 
que o resultado do primeiro 
trimestre reflete uma com-
binação de melhor margem 

financeira, controle de cus-
tos e crescimento da carteira 
de crédito. O retorno sobre 
o patrimônio líquido médio 
anualizado ficou em 23,6%.

“O banco continua criar 
valor, gerando R$ 2,8 bi-
lhões no período. Além dis-
so, continuamos expandindo 
a concessão de crédito, com 
aumento da demanda de 
pessoas físicas e de micro, 
pequenas e médias empre-
sas.  O que resultou em cres-
cimento de 12,7% e 17,6% 
dessas carteiras, respectiva-
mente, desde o primeiro pe-
ríodo de 2018”, destacou.

Segundo o executivo, o 
banco aumentou a base de 
acionistas e superou a marca 
de 200 mil investidores. O 
adicionado à economia pelo 
Itaú Unibanco alcançou R$ 
18,3 bilhões nos três primei-
ros meses desse ano.

O executivo disse que o 
maior banco privado do país 
decidiu reduzir suas metas de 
2019 para receita com tarifas 
e margens financeiras com 
clientes depois que sua pro-
cessadora de cartões Rede
decidiu parar de cobrar ta-
xas de juros para fazer paga-
mentos antecipados para os
comerciantes que usam suas 
máquinas.

Aumento das empresas freiam lucro da Natura
O aumento das despesas 

impactou os resultados da 
Natura, multinacional brasi-
leira de higiene e cosmética, 
no primeiro trimestre. Os nú-
meros foram menos robustos 
que aventavam os analistas. 
O lucro líquido da empresa 
no período cresceu 72,8% 
em relação ao ano anterior, 
para R$ 41,9 milhões, abaixo 
de uma projeção de R$ 59,1 
milhões compilada pela Re-
finitiv. 

Mas isso não atrapalhará 
os planos da multinacional, 
que estuda investir em novas 
marcas nos segmentos de be-
leza e bem-estar na Europa e 
Estados Unidos por meio de 
fundos de venture capital.
“A Dynamo Beauty Ventures 
é o primeiro instrumento que 
atende nossos critérios e fo-
cos daqui para a frente; e nós 
antecipamos que haverá mais 
dessas iniciativas no futuro”, 
adiantou o presidente do 
conselho de administração 
da Natura, Roberto Marques, 
em teleconferência nesta 
sexta-feira com analistas so-
bre o resultado do primeiro 
trimestre.

 “Os resultados do primei-
ro trimestre da Natura mos-
traram uma reversão da forte 
tendência de crescimento da 
marca no Brasil, implicando 
uma potencial desvantagem 

em nossas estimativas”, afir-
maram analistas do Itaú BBA 
em relatório.

Marques assinalou que 
apesar das condições desa-
fiadoras nos principais mer-
cados, a empresa ainda está 
no caminho certo para cum-
prir metas previamente esta-
belecidas e continuar desala-
vancando.

O executivo disse que a 
empresa espera reduzir sua 
dívida líquida/Ebitda para 
1,4 vez até 2021, em com-
paração com 2,95 vezes no 
final de março deste ano.

Expansão

A Natura vem negocian-
do acordo com a fabrican-
te de cosméticos Avon dois 
anos depois de adquirir a 
marca The Body Shop da 
L’Oreal em uma transação 
de 1 bilhão de euros. “Neste 
momento, não temos novos 
desdobramentos para relatar 
sobre nossas negociações 
com a Avon”, disse Marques.

Como anunciado em abril, 
a empresa ficará à frente dos 
negócios da The Body Shop 
(TBS) na América Latina a 
partir deste mês. Trata-se de 
uma nova etapa no pro-
cesso de transformação da 
marca britânica comprada 
pela fabricante brasileira 

Roberto Marques: ‘A Dynamo Beauty Ventures 
é o primeiro instrumento que atende nossos 

critérios e focos daqui para a frente’

de cosméticos em 2017.
A estratégia de negócio da 

marca TBS para a América 
Latina inclui adaptação do 
portfólio global para as es-
pecificidades da região, com 
maior ênfase no segmento de 
fragrâncias e presentes, além 
da revisão do gerenciamento 
de processos da rede de lojas. 
A TBS tem em torno de 160 
operações na América Lati-
na, contemplando modelos 
de lojas próprias, franquias 
e espaços dentro de lojas de 
departamento, além do co-
mércio eletrônico e entre em-
presas (B2B).

Criada em 1969, a Natura 
se intitula líder no Brasil no 
mercado de venda direta, com 
mais de 30 lojas próprias no 
país e oito lojas no exterior, 
em Paris, Nova York, Buenos 
Aires e Santiago. Em 2018, a 
empresa inaugurou sua 100ª 
franquia “Aqui tem Natura”, 
modelo de negócio que for-
talece o empreendedorismo 
das Consultoras de Beleza 
Natura. As lojas “Aqui tem 
Natura” estão presentes nos 
estados de São Paulo, Rio de 
Janeiro, Minas Gerais, Pa-
raná, Goiás, Ceará, Bahia e 
Santa Catarina.

Moody’s pode reduzir  
o rating da francesa Engie 

Chinesas de telecomunicação  
têm receita menor no trimestre

As três principais operado-
ras chinesas de telecomunica-
ção tiveram queda de receita 
no primeiro trimestre apesar 
do aumento dos assinantes de 
serviços. A receita operacio-
nal da China Mobile, China 
Union e China Telecom caiu 
anualmente 0,3%, 2,39% e 
0,5%, respectivamente, segun-
do comunicados financeiros 
dessas empresas.

A China Mobile, a maior 
operadora de telecomunicação 
chinesa em termos de receita, 
informou queda no lucro lí-
quido, enquanto as outras duas 
conseguiram aumentar seus 
lucros.  Ela atribuiu o lucro 
em queda à rápida diminui-
ção da taxa de tráfego assim 

como à eliminação da taxa de 
roaming. A companhia tem a 
maior carteira de clientes de 
todas as empresas de telecom 
do mundo, com mais de 500 
milhões de clientes ativos.

Todas as três companhias 
anunciaram planos para testar 
serviços 5G em algumas cidades 
para estabelecer uma posição 
segura no mercado emergente. 
Conforme a agência Xinhua, os 
dados oficiais mostraram que 
a receita de serviços de teleco-
municação na China continuou 
a diminuir a velocidade de cres-
cimento no primeiro trimestre, 
com a receita total atingindo 
332,3 bilhões de iuanes (US$ 
49,35 bilhões), um aumento de 
1% em termos anuais.

A agência de classificação 
de risco Moody’s ameaçou re-
duzir o rating da elétrica fran-
cesa Engie após parlamentares 
do país terem aprovado em 
abril um projeto de lei que 
pode iniciar uma onda de pri-
vatizações, incluindo a venda 
pela França de sua participa-
ção na empresa. A notícia foi 
apurada pela Reuters.

Ainda que não seja claro 
qual fatia na empresa o go-
verno venderia, a França, 
que possui 23,6% da Engie e 
34,8% das ações com direito 
a voto, manteria uma golden
share na empresa - ou seja, 
com poder de veto, disseram 
analistas da BNP em um re-
latório nesta sexta-feira.

Segundo o IFR, a agên-
cia de risco retiraria da em-
presa uma elevação da nota 
garantida a ela devido ao 
apoio governamental, atual-
mente levada em considera-
ção no rating A2 da Engie e 
em seu rating híbrido Baa1. 
A elétrica francesa também 
é classificada como A- (es-
tável) pela S&P.

“Se promulgada, a lei si-
nalizaria uma mudança nas 
relações entre a Engie e o go-
verno francês, com uma alta 
probabilidade de que o go-
verno reduza sua participa-
ção, mesmo que a alienação 
possa levar algum tempo”, 
escreveram analistas em um 
relatório na quinta-feira.
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FARRAPA ADMINISTRAÇÃO DE BENS IMÓVEIS LTDA.
CNPJ 10.578.437/0001-60 - NIRE 33.2.0828160-3

Ata de Reunião de Sócios. Data: 01/04/2019, às 10h. Local: na sede na Rua 
Pacheco Leão, 606, casa 03, Jardim Botânico, CEP 22.460-030, RJ/RJ. Con-
vocação: dispensadas as formalidades de convocação devido à presença da 
totalidade dos sócios, conforme disposto no art. 1.072, § 2°, da Lei 10.406 de 
10.1.2002 (“Código Civil”). Presença: (i) Antonio Carlos Lino Costa, brasileiro, 
casado, engenheiro, CI 1.549.552-6, IFP/RJ, CPF 290.153.837-15, residen-
te na Av. Vieira Souto, 376/101, Ipanema, CEP 22420-000, RJ/RJ; neste ato 
representado por sua bastante procuradora Anna Maria Lino Costa Jansen de 
Mello, brasileira, viúva, do lar, CI 1.365.280, IFP/RJ, CPF 009.466.057-34, res-
idente na Rua Rita Ludolf, 83, cob. 01, Leblon, CEP 22.440-060, RJ/RJ; (ii) Pa-
tricia Lino Costa, brasileira, solteira, economista, CI 18.189.244, SSP/SP, CPF 
107.440.488-26, residente na Rua Coroliano, 1.474/212, CEP 05047- 001, SP/
SP, neste ato representada por sua bastante procuradora Maria Thereza Lino 
Costa, brasileira, divorciada, do lar, CI 1.951.043, IFP/RJ, CPF 553.082.877-91, 
residente na Rua Pacheco Leão, 606, casa 03, Jardim Botânico, CEP 22.460-
030, RJ/RJ; (iii) Manoel Lino Costa Neto, brasileiro, casado, administrador de 
empresas, CI 18.870.491, SSP/SP, CPF 125.084.658-79, residente, na Av. Im-
peratriz Leopoldina, 664/34, Nova Petrópolis, CEP 09770-272, São Bernardo do 
Campo, SP, neste ato representado por sua bastante procuradora Maria Thereza 
Lino Costa, acima qualificada; (iv) Anna Maria Lino Costa Jansen de Mello, bra-
sileira, viúva, do lar, CI 1.365.280, IFP/RJ, CPF 009.466.057-34, residente e 
domiciliada na Rua Rita Ludolf, 83, cob. 01, Leblon, CEP 22.440-060, RJ/RJ; 
(v) Maria Thereza Lino Costa, brasileira, divorciada, do lar, CI 1.951.043, IFP/
RJ, CPF 553.082.877-91, residente na Rua Pacheco Leão, 606, casa 03, Jardim 
Botânico, CEP 22.460-030, RJ/RJ; (vi) Maria Izabel Lino Costa, brasileira, divorci-
ada, do lar, CI 2.543.569, IFP/RJ, CPF 269.223.127-91, residente na Rua Souza 
Lima, 311/901, Copacabana, CEP 22081-010, RJ/RJ, neste ato representada por 
sua bastante procuradora Maria Thereza Lino Costa, acima qualificada; e (vii) 
Luiz Henrique Silva Lino Costa, brasileiro, solteiro, estudante, RG 11.844.737-4,
DETRAN/RJ em 15/10/2008, CPF 138.248.857-27, residente na Rua Sá Ferrei-
ra, 227/202, Copacabana, CEP 22071-100, RJ/RJ, únicos Sócios da sociedade
empresária limitada denominada “Farrapa Administração de Bens Imóveis Ltda.”, 
com seus atos societários constitutivos arquivados na JUCERJA, sob o NlRE
33.2.0828160-3, em sessão de 08.01.2009, e CNPJ sob o nº 10.578.437/0001-
60 (“Sociedade”). Ordem do Dia: Deliberar sobre a redução do capital social da
Sociedade, na forma do art. 1.082, II, do Código Civil. Deliberações Tomadas por 
Unanimidade: Colocada a matéria em discussão e posterior votação, os Sócios
aprovaram, por unanimidade, sem quaisquer ressalvas ou restrições, a redução
do capital social da Sociedade, dos atuais R$ 1.446.00,00 para R$ 946.000,0.
Suspensão dos trabalhos e lavratura da ata. Nada mais havendo a ser tratado,
oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso, e ninguém se manifestan-
do, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata.
Reaberta a sessão, foi esta ata lida, conferida, aprovada e assinada por todos
os presentes. RJ, 01/04/2019. Antonio Carlos Lino Costa. Patricia Lino Costa.
Manoel Lino Costa Neto. Anna Maria Lino Costa Jansen de Mello. Maria Thereza 
Lino Costa. Maria Izabel Lino Costa. Luiz Henrique Silva Lino Costa. Anna Maria
Lino Costa Jansen de Mello-Administradora. João Eduardo de Souza Werneck -
CRC-RJ: 061515 - Contador.

RESUMO DO EDITAL DE PRIMEIRO E SEGUNDO LEILÃO 
PRESENCIAL E INTIMAÇÃO, com o prazo de 5 (cinco) dias, 
extraído dos autos da Execução de Titulo Extrajudicial - CPC 
movida por ESPÓLIO DE ANGELICA DE CASTRO OTERO em
face de ELISETE NUNES DA CRUZ, MARCOS NUNES DA CRUZ 
e ALEXANDRE SANTOS DA CRUZ, processo nº 0023709-
23.2004.8.19.0001, na forma abaixo: A DOUTORA DANIELA 
BANDEIRA DE FREITAS, M.M. Juíza de Direito da 15ª Vara Cível 
da Comarca da Capital/RJ, FAZ SABER, aos que o presente 
Edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, 
especialmente aos executado; eventuais locatários; ocupantes e/
ou credores, que no dia 14 DE MAIO DE 2019, às 15:00 horas,
no Átrio do Fórum Central, sito na Av. Erasmo Braga, 115, 
térreo (hall dos elevadores – entrada pela rua Dom Manuel),
pela Leiloeira Oficial MARIA TERESA DIAS BRAME ou seu 
Preposto (Luis Cerino de Almeida), com sítio na rede mundial 
de computadores www.brameleiloes.com.br, será apregoado e 
vendido em 1º Leilão Presencial, a quem mais der valor igual ou 
superior ao da avaliação, devidamente corrigida monetariamente, 
conforme petição de index nº 628, o imóvel penhorado à fl. 159, 
ficando designado, desde já, caso não haja interessado no 1º 
Leilão, o dia 21 DE MAIO DE 2019, no mesmo horário e local, para 
realização do 2º Leilão Presencial, ocasião em que o bem será 
entregue a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 50% 
(cinquenta por cento) do valor da avaliação (Art. 891, § único, do 
NCPC). DESCRIÇÃO DO BEM: Apartamento 907, Bloco 03,  do 
Conjunto Residencial Vivendas de Icaraí, situado na Rua Dr. 
Paulo Cesar, nº 87, em Icaraí zona urbana do 3º subdistrito 
do 1º distrito do Município de Niterói/RJ, com direito a uma 
vaga de garagem no estacionamento de automóveis, que se 
encontra devidamente registrado, caracterizado e dimensionado 
sob a matrícula nº 13.019, Cartório do Registro de Imóveis da 08ª 
Circunscrição da Comarca de Niterói, inscrito na PMN sob o nº 
161608-5. AVALIAÇÃO: R$ 290.000,00 (duzentos e noventa 
mil reais). Obs.: A ref. Avaliação, devidamente corrigida 
monetariamente, conforme cálculos de index nº 628, importa 
em R$ 389.478,66 (trezentos e oitenta e nove mil, quatrocentos e 
setenta e oito reais, sessenta e seis centavos). INFORMAÇÕES 
PORMENORIZADAS encontram-se detalhadas na integra do 
Edital que será disponibilizado na rede mundial de computadores 
(site da Leiloeira: www.brameleiloes.com.br), afixado nos autos 
acima e na sede deste Juízo. As certidões encontram-se nos 
autos (Art. 267, XXIII, da CNCGJ/RJ). Demais informações serão 
prestadas na ocasião do pregão suprindo, assim, qualquer omissão 
porventura existente neste Edital. Para conhecimento geral foi 
expedido este Edital que será publicado na forma da lei (Art. 887, 
§ 3º, do CPC), ficando o(s) executado(s) e demais interessados 
INTIMADOS das designações supra, caso não sejam localizados 
para as intimações pessoais, nos termos do artigo 889, do NCPC. 
RJ, 03/04/2019. Tarcisio de Albuquerque Rocha - Mat. 01-23620 – 
Titular de Cartório, o fiz digitar e subscrevo por ordem da M.M. Dra. 
DANIELA BANDEIRA DE FREITAS, M.M. Juíza de Direito. 

JUÍZO DA 15ª VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL/RJ

RODRIGO LOPES PORTELLA - LEILOEIRO PÚBLICO
CPF. Nº 336.490.497-91

EDITAL DE 1º e 2º LEILÃO e INTIMAÇÃO - Eu, RODRIGO LOPES 
PORTELLA, Leiloeiro Público Oficial, comunico ao público que, 
devidamente autorizado pela COMISSÃO DE REPRESENTAN-
TES DO EMPREENDIMENTO VERONICA 22, no dia 15/05/2019, 
às 11:00 hs., realizarei no escritório, à Av. Nilo Peçanha nº 12-Gr. 
810-Castelo, nesta cidade, o 1º Leilão  Público, por preço não in-
ferior ao previsto no § 2º do Art. 63 da Lei nº 4.591/64, no valor de 
R$ 621.844,35 (seiscentos e vinte e um mil, oitocentos e quarenta 
e quatro reais e trinta e cinco centavos), ou no dia 28/05/2019, no 
mesmo horário e local, o 2º Leilão Público, do “Direito e Ação” a 
Fração ideal de 1/10 do Empreendimento CONDOMÍNIO VERÔ-
NICA 22,  situado na Rua Venancio Veloso, nº 20 – Recreio dos 
Bandeirantes/RJ.; transcrito no Cartório do 9º Ofício de Registro 
de Imóveis/RJ., sob a matrícula nº 58537. – Tudo nos termos da 
carta-notificação (protocolada sob o nº 1021912) entregue em 
03/04/2019 à Adquirente: VALÉRIA REGINA VILLAÇA RODRI-
GUES – CPF. nº 495.478.607-04, conforme certidão expedida em 
08/04/2019 pelo 4º Registro de Títulos e Documentos/RJ. – Ficam 
cientes os interessados na aquisição, que no ato da arrematação, 
adjudicação ou remição, serão efetuados os seguintes pagamen-
tos: arrematação à vista; acrescida da comissão ao Leiloeiro de 
5%, as despesas efetuadas c/os leilões, e honorários advocatí-
cios na base de 10%; ficando ainda por conta do arrematante, as 
despesas com transferência (ITBI’s., RGI’s., Escrituras, Certidões, 
IPTU., e demais impostos ou qualquer outra inerente a unidade 
arrematada). Fica por este edital intimada dos Leilões a adquiren-
te acima mencionada, e, também convocados os condôminos a 
comparecerem à Assembléia Geral que se instalará em 1ª. con-
vocação após 15 min. do 1º Leilão, e em 2ª. convocação após 15 
min. do 2º Leilão, para como integrantes do Condomínio, manifes-
tarem seus votos nas referidas Assembléias, sobre o exercício do 
direito de preferência garantido ao Condomínio pelo § 3º do Art. 
63 da Lei 4.591/64, à aquisição da referida fração ideal do imóvel. 
- Ficam cientes de que a decisão dos condôminos presentes à As-
sembléia obrigará a todos os demais, mesmo os ausentes. – Cien-
te o arrematante em qualquer praça, assim como o adjudicante, 
se for o próprio Condomínio, que fica obrigado, automaticamente, 
a pagar os encargos aqui previstos e a ratear as despesas na 
base de 1/10 que ainda vierem a incidir para a conclusão definitiva 
da obra, habite-se e impostos incidentes e demais deliberações 
da Assembléia Geral. - RJ, 02/05/2019. (as.) Rodrigo Lopes Por-
tella - Leiloeiro Público.

ATLÂNTICA COMPANHIA DE SEGUROS
Grupo Bradesco Seguros

CNPJ nº 33.151.291/0001-78 - NIRE 33.300.284.958
Ata Sumária da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 
11.2.2019. Data, Hora e Local: Em 11.2.2019, às 13h30, na sede social, 
Avenida Rio de Janeiro, 555, 20º andar, Caju, Rio de Janeiro, RJ, CEP 
20931-675. Mesa: Presidente: Ney Ferraz Dias; Secretário: Ivan Luiz 
Gontijo Júnior. Quorum de Instalação: Totalidade do capital social. 
Edital de Convocação: Dispensada a publicação de conformidade com o 
disposto no parágrafo 4º do artigo 124 da lei nº 6.404/76. Deliberação: 1)
registrar o pedido de renúncia, ao cargo de Diretor Gerente da Sociedade, 
formulado pelo senhor Haydewaldo Roberto Chamberlain da Costa, em 
carta desta data (11.2.2019), cuja transcrição foi dispensada, a qual 
ficará arquivada na sede da Sociedade, para todos os fins de direito, 
consignando-se, nesta oportunidade, agradecimentos pelos serviços 
prestados; 2) designar, perante à Superintendência de Seguros Privados 
- SUSEP, em substituição ao senhor Haydewaldo Roberto Chamberlain
da Costa, o senhor Vinicius Marinho da Cruz, como responsável pelo
acompanhamento, supervisão e cumprimento das normas e procedimentos 
de contabilidade; e responsável administrativo-financeiro; 3) ratificadas,
perante à Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, as demais
designações de Diretor: • Saint’Clair Pereira Lima - responsável pela
contratação e supervisão de representantes de seguros e pelos serviços
por eles prestados; pela Área Técnica de Seguros; pelos registros de
apólices e endossos emitidos e dos cosseguros aceitos; e de Relações
com a SUSEP; • Ivan Luiz Gontijo Júnior - responsável pela implementação
de controles internos das atividades da Sociedade; • Ney Ferraz Dias -
responsável pelo cumprimento do disposto na Lei nº 9.613, de 3.3.1998,
que trata dos crimes de “lavagem” ou ocultação de bens, direitos e
valores; e pelos controles internos específicos para a prevenção contra
fraudes. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente
encerrou os trabalhos, lavrando-se a presente Ata, sendo aprovada por
todos e assinada. aa) Presidente: Ney Ferraz Dias; Secretário: Ivan
Luiz Gontijo Júnior; Acionista: Bradesco Seguros S.A., representada por
seus Diretores, senhores Ney Ferraz Dias e Ivan Luiz Gontijo Júnior.
Declaração: Declaramos para os devidos fins que a presente é cópia fiel
da Ata original lavrada no livro próprio e que são autênticas, no mesmo
livro, as assinaturas nele apostas. Atlântica Companhia de Seguros.
Ney Ferraz Dias. Ivan Luiz Gontijo Júnior. Certidão: JUCERJA - Certifico o
arquivamento em 15/04/2019 sob o nº 00003581577.

Petrobras reduz em 3,5% a produção de petróleo e gás
Última vez que a 
estatal divulgou a 
produção mensal 
foi em janeiro 

A Petrobras produziu me-
nos no primeiro trimestre no 
Brasil. Os campos operados 
pela estatal produziram 94,9% 
do petróleo e gás natural. A 
queda foi de 3,5% na compa-
ração com o mesmo período 
de 2018, para cerca de 2,4 mi-
lhões de barris de óleo equiva-
lente ao dia (boe/d).

Os dados foram divulga-
dos nesta sexta-feira pela 
Agência Nacional do Petró-
leo, Gás Natural e Biocom-
bustíveis. (ANP). A última 
vez que a empresa divulgou 
produção mensal foi em ja-
neiro. De janeiro a março, a 
extração da estatal apresen-
tou as maiores quedas em 
fevereiro (7,6%) e março 
(1,9%), segundo a ANP.

Em janeiro, a produção 
caiu 1% na comparação 

anual, sendo afetada princi-
palmente pelas paradas para 
manutenção nas plataformas 
P-74 e FPSO Cidade de São 
Paulo, respectivamente nos 
campos de Búzios e Sapi-
nhoá, de acordo com a ANP.

Em fevereiro, os principais 
motivos foram a interdição 
da plataforma P-43, que ope-
ra nos campos de Barracuda 
e Caratinga, e a parada pro-
gramada para manutenção da 
FPSO Capixaba, que opera 
nos campos de Jubarte e Ca-
chalote. A ANP não detalhou 
as razões da queda em março.

O recuo trimestral na pro-
dução da Petrobras ocorreu 
apesar de a empresa ter ini-
ciado a operação de três pla-
taformas no pré-sal da Bacia 
de Santos no primeiro trimes-
tre, uma em março (P-77, no 
campo de Búzios) e duas em 
fevereiro (P-76, em Búzios, e 
P-67, no campo de Lula).

Ano passado

Em 2018, de acordo com 
dados da estatal, a produção 
da Petrobras caiu 5% ante 
2017, com desinvestimentos 

nos campos de Lapa, no pré-
sal da Bacia de Santos, e de 
Roncador, importante pro-
dutor da Bacia de Campos, 
pesando sobre a extração.

A empresa projeta, contu-
do, produção de 2,8 milhões 
de barris de óleo equivalente 
(petróleo e gás) em 2019, o 
que seria uma alta de 6,5 por 
cento ante 2018, confiando 
nas novas plataformas —
para 2019, ainda está pre-
vista a entrada da P-68, no 
campo de Berbigão, também 
na Bacia de Santos.

A maior parte da produ-
ção da Petrobras está no 
Brasil. A extração de petró-
leo da estatal no exterior, por 
exemplo, foi de apenas cerca 
de 2 por cento em janeiro. A 
Petrobras afirmou à Reuters, 
na véspera, que não mais di-
vulgará mensalmente a sua 
produção de petróleo e gás.

Produção global

No país, a produção global 
em março cresceu em compa-
ração tanto com o mês anterior 
quanto com o mesmo mês em 
2018. Ambas totalizaram 3,261 

milhões de barris de óleo equi-
valente por dia (boe/d).

A produção de petró-
leo no período foi de 2,56 
milhões de barris por dia 
(bbl/d), um aumento de 
2,8% em relação ao mês 
anterior e de 0,1%, se com-
parada com o mesmo mês 
em 2018. Já a produção de 
gás natural foi de 111 mi-
lhões m³/d, crescendo 1,2% 
em comparação ao mês an-
terior e 4,2 % em relação 
ao mesmo mês em 2018.

A produção do pré-sal em 
março totalizou 1,936 milhão 
de boe/d, um crescimento de 
6% em relação ao mês ante-
rior e de 11% se comparada 
ao mesmo mês de 2018.

Foram produzidos 1,542 
milhão de barris de petró-
leo por dia e 62,7 milhões 
de metros cúbicos diários 
de gás natural por meio de 
91 poços. A participação do 
pré-sal na produção total 
nacional em março foi de 
59,4%.

Campos produtores

O campo de Lula, na Ba-

ANP abre consulta sobre termos de ajustamento de conduta de conteúdo local
A Agência Nacional do 

Petróleo, Gás Natural e Bio-
combustíveis. (ANP) iniciou 
nesta sexta-feira uma toma-
da pública de contribuições 
(TPC) relativa a termos de 
ajustamento de conduta 
(TACs) de conteúdo local 
para fases já encerradas dos 
contratos. O objetivo é re-
verter multas aplicadas por 
descumprimento de com-

promissos de conteúdo local 
em investimentos, de forma 
a estimular a indústria brasi-
leira.

No Brasil, os contratos 
para exploração e produ-
ção de petróleo e gás na-
tural possuem cláusulas de 
conteúdo local, que estipu-
lam um percentual mínimo 
de contratações de bens 
e serviços que devem ser 

realizadas no Brasil. Até 
2017, o percentual ofere-
cido era um dos quesitos 
de pontuação nas rodadas 
de licitações da ANP, mas, 
a partir desse ano, o Con-
selho Nacional de Política 
Energética (CNPE) passou 
a estabelecer percentuais 
mínimos fixos para cada 
rodada. Veja mais na pági-
na de conteúdo local.

A ANP fiscaliza o cumpri-
mento da cláusula em deter-
minadas fases do contrato e, 
quando há descumprimento, 
aplica as multas previstas. 
De acordo com a proposta 
estudada pela Agência, as 
empresas multadas poderão 
assinar TACs para que o va-
lor dessas multas, relativas 
a fases do contrato já encer-
radas, seja aplicado na con-

tratação de bens e serviços 
nacionais para outras fases 
do mesmo contrato ou ou-
tros contratos operados pela 
mesma empresa.

Segundo a agência re-
guladora, a ideia é que o 
TAC não cancele a multa, 
mas sim a suspenda. Caso 
o termo não seja cumpri-
do, a empresa deverá pagar 
a multa original, além de 

sofrer sanção pelo descum-
primento.

Para mais informações e 
envio de contribuições, con-
sulte a página da Tomada 
Pública de Contribuições 
nº 1/2019 (http://www.anp.
gov.br/consultas-audiencias-
publicas/370-tomada-publi-
ca-de-contribuicoes/5163-
tomada-publica-de-contri-
buicoes-n-1-2019)

cia de Santos, operado pela 
Petrobras, foi o maior produ-
tor de petróleo e gás natural. 
Produziu, em média, 909 mil 
bbl/d de petróleo e 38 mi-
lhões de m3/d de gás natural. 
Os campos marítimos pro-
duziram 95,7% do petróleo e 
82,4% do gás natural. A pro-
dução ocorreu em 7.254 po-
ços, sendo 684 marítimos e 
6.570 terrestres. Estreito, na 
Bacia Potiguar, teve o maior 
número de poços produtores: 
1.125. Marlim Sul, na Bacia 
de Campos, foi o campo ma-
rítimo com maior número de 

poços produtores: 66.
A Plataforma FPSO Cida-

de de Maricá, produzindo no 
campo de Lula por meio de 
seis poços a ela interligados, 
produziu 150 mil barris di-
ários e foi a instalação com 
maior produção de petróleo. 
A instalação Polo Arara, pro-
duzindo nos campos de Ara-
ra Azul, Araracanga, Carapa-
naúba, Cupiúba, Rio Urucu e 
Sudoeste Urucu, por meio de 
38 poços a ela interligados, 
produziu 9 milhões de m3/d 
e foi a instalação com maior 
produção de gás natural.

Em 2018 a produção caiu 5% ante 2017,  
com desinvestimentos nos campos de Lapa, no  

pré-sal da Bacia de Santos, e de Roncador




