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BR pode comprar refinarias da Petrobras
Estatal teve lucro 
líquido de R$ 4 bi  
no 1º trimestre, 
aumento de 92%

Controlada pela Petrobras, a BR 
Distribuidora estuda comprar as re-
finarias que a empresa-mãe vende-
rá. A revelação, feita pelo presiden-
te da companhia, Rafael Grisolia, 
em teleconferência nesta terça-fei-
ra, surpreendeu os analistas.

“É claro que, como distribuidor, 
a gente tem o dever de olhar isso 
de diversos ângulos, e isso a gente 
vai fazer sempre”, disse Grisolia. 
A Petrobras estuda vender oito das 
13 refinarias da companhia, que so-
mam capacidade de processamento 
de cerca de 1,1 milhão de barris de 
petróleo por dia.

O ministro da Economia, Paulo 
Guedes, defende o que chama de 
quebra do monopólio da Petrobras 
no refino. Porém, desde 1997 o mo-
nopólio do refino foi extinto. E a 
experiência com empresas privadas 
importando combustíveis mostra 
que os preços só aumentaram. Além 

disso, não se conhece empresas de 
petróleo de grande porte que não 
atuem em todos os setores do setor, 
o que parece ter motivado a BR.

A Petrobras registrou lucro líquido 
de R$ 4 bilhões no primeiro trimes-
tre de 2019, um aumento de 92% em 
relação ao quarto trimestre de 2018, 
mas uma queda de 42% em relação 
aos R$ 6,9 bilhões dos primeiros três 
meses do ano passado.

A estatal atribuiu o resultado à me-
nor incidência de itens especiais, que 
totalizaram R$ 600 milhões (negati-
vos). O Ebitda ajustado, de R$ 27,5 
bilhões, foi 6% inferior ao quarto tri-
mestre de 2018, motivado especial-
mente pela queda no preço do Brent, 
enquanto o fluxo de caixa livre foi 
positivo pelo 16º trimestre consecuti-
vo, totalizando R$ 12,1 bilhões.

A Petrobras informou que seu 
Conselho de Administração, em 
reunião realizada nesta terça-feira, 
aprovou a distribuição de remu-
neração antecipada aos acionistas 
sob a forma de juros sobre o capital 
próprio (JCP), no valor total de R$ 
1.304.420.126,10, equivalente a R$ 
0,10 por ação ordinária e preferen-
cial em circulação. O pagamento 
do referido JCP será realizado em 5 
de julho de 2019. Página 7

Metade dos produtos com preços 
congelados na Argentina está em falta

Metade dos 64 produtos que ti-
veram seus preços congelados na 
Argentina estão em falta nos su-
permercados. O congelamento foi 
decidido pelo presidente Mauricio 
Macri há 15 dias. Ele disse que ha-
via sido feito acordo com 16 em-
presas para tentar segurar a infla-
ção, que alcançou 54,7% em 2018.

Segundo um levantamento rea-
lizado pela Defensoria Pública da 
província, divulgado nesta segunda-
feira, não foi possível encontrar 49% 
dos produtos do programa “Preços 
Essenciais”, que tiveram seus pre-
ços congelados nas gôndolas de 42 
estabelecimentos pesquisados em 30 
cidades, revela o site Opera Mundi. 
O relatório informou que os produtos 
que estavam disponíveis nas pratelei-
ras contavam com pouco estoque.

Em 24 de abril, a Associação de 
Supermercados Unidos da Argen-
tina já alertara para a possibilidade 
de desabastecimento. “No momento 
de publicação da lista, havia produ-
tos em processo de produção. Nossa 
participação na elaboração da relação 

foi somente pedir à Secretaria de Co-
mércio que se garantisse o abasteci-
mento”, disse o diretor-executivo da 
associação, Juan Vasco Martínez.

Para tentar salvar a economia – 
e encontrar sobrevida nas eleições 
presidenciais do final do ano – Ma-
cri vai procurar até mesmo a ex-
presidente Cristina Kirchner para 
negociar a governabilidade e acal-
mar os mercados financeiros.

O anúncio foi feito na segunda-
feira pelo ministro do Interior, 
Rogelio Frigerio, e inclui entida-
des empresariais, igrejas católica 
e evangélicas, os 24 governadores 
e a Confederação Geral dos Traba-
lhadores (CGT). Cristina Kirchner 
aparece na frente nas pesquisas, 
mas sua candidatura pode ser bar-
rada pela justiça, tal qual ocorreu 
no Brasil com o ex-presidente Lula.

“Se nos convidarem a assinar 
um documento que dá aval às suas 
políticas, não vamos fazê-lo, por-
que a Argentina necessita mudar de 
rumo”, disse um porta-voz de Cris-
tina, segundo o jornal Clarín.

Cesta básica 
volta a subir 
em todas 
as capitais

Em abril deste ano, pelo segundo 
mês consecutivo, o custo do conjun-
to de alimentos essenciais subiu em 
todas as capitais, conforme mostra 
o resultado da Pesquisa Nacional 
da Cesta Básica de Alimentos, rea-
lizada mensalmente pelo Departa-
mento Intersindical de Estatística e 
Estudos Socioeconômicos (Dieese) 
em 18 cidades. As altas mais expres-
sivas ocorreram em Campo Grande 
(10,07%), São Luís (7,10%), Araca-
ju (4,94%) e Vitória (4,77%).

A capital com a cesta mais cara 
foi São Paulo (R$ 522,05), seguida 
pelo Rio de Janeiro (R$ 515,58) e 
Porto Alegre (R$ 499,38). Os me-
nores valores médios foram obser-
vados em Salvador (R$ 396,75) e 
Aracaju (R$ 404,68).

Em 12 meses, entre abril de 2018 e 
o mesmo mês de 2019, todas as cida-
des tiveram alta, as mais expressivas 
em Campo Grande (30,17%), Recife 
(25,19%) e João Pessoa (22,78%). A 
menor taxa acumulada foi anotada 
em Florianópolis (13,02%).

Gasto público ineficiente faz 
Brasil perder US$ 68 bi/ano

Os gastos públicos ineficien-
tes no Brasil geram prejuízos 
de US$ 68 bilhões por ano ou 
3,9% do Produto Interno Bruto 
(PIB). É o que conclui estudo 
do Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID). A pu-
blicação – intitulada “Melhores 
Gastos para Melhores Vidas” 
– faz parte da série de estudos 
denominada “Desenvolvimento 
nas Américas”.

Segundo o organismo, há ine-
ficiências na alocação de recursos 
públicos e na forma de execução 
de programas e projetos, como 
compras governamentais, na ges-
tão do funcionalismo público e 
nas transferências de recursos.

Para promover a eficiência do 
gasto público no Brasil, o estudo 
sugere melhorar a gestão de inves-
timento público, com prioridade a 
projetos de maior impacto fiscal 
e que garantam o crescimento do 
país.

As recomendações incluem 
maiores investimentos em crian-
ças em relação a idosos, aprimo-
rar a gestão do funcionalismo 
público a partir de meritocracia 
e revisão de carreiras e salários, 
fortalecer os sistemas de compras 
públicas e criar mecanismos que 
assegurem as transferências de 
recursos para aqueles que real-
mente necessitam.

O BID diz ainda que o aumen-
to de gastos do governo dificil-
mente ajudará a fechar a lacuna 
de desigualdade do país se as ine-
ficiências na redistribuição não 
forem corrigidas.

No Brasil, os impostos diretos 
e os programas de transferências 
de renda às famílias reduzem a 
desigualdade em uma média de 
8,3% contra 38% em uma amos-
tra de países desenvolvidos, em-
bora o país gaste valores seme-
lhantes em relação ao PIB, diz o 
levantamento.

Economistas lançam entidade em defesa da democracia 
Organizada em 11 estados 

e com aproximadamente 600 
associados, foi lançada nesta 
terça-feira, no Salão Nobre da 
Câmara dos Deputados, a As-
sociação dos Economistas pela 
Democracia (Abed). O objeti-
vo da entidade é fazer o con-
traponto ao projeto econômico 
neoliberal em curso no país e a 
defesa do sistema de proteção 
social e de direitos dos cida-
dãos conquistados na Consti-
tuição de 1988.

A solenidade contou com a 
presença de diversas entidades do 
setor e parlamentares da oposição 
no Congresso Nacional.

A Abed possui núcleos regio-
nais em São Paulo, Rio de Janei-
ro, Minas Gerais, Alagoas, Bahia, 
Pernambuco, Piauí, Sergipe, 
Amazonas, Pará e Distrito Fede-
ral e em fase de estruturação em 
outros oito estados. Além disso, 
possui representações nos Esta-
dos Unidos e Europa.

“Vamos nos fortalecer para 
participar na arena de luta en-
frentado esse projeto econômico 
neoliberal, antinacional, ameaças 
à democracia, ao corte das ver-
bas das universidades e às liber-
dades”, disse Adroaldo Quintela, 
o coordenador de organização da 
entidade.

Segundo Adroaldo, a Abed 
nasce como um projeto de orga-
nização dos economistas de longo 
prazo. “Defendemos outro pro-
jeto de desenvolvimento para o 
Brasil que tem como centro o ho-
mem, o meio ambiente e a vida. 
Hoje estamos unidos em defesa 
da democracia e de um país mais 
justo com equidade econômica e 
social”, argumentou.

Dirigente do Conselho Federal 
de Economia (Cofecon), Anto-
nio Corrêa de Lacerda, diz que 
o papel da entidade é trazer para 
a sociedade brasileira que não 
existe um caminho único, que é 
reproduzido “diuturnamente”, via 

grande imprensa, respondendo 
os interesses do mercado finan-
ceiro. “Trata-se dos rentistas que 
se apropriam de grande parte da 
transferência de renda que a polí-
tica econômica praticada no país 
proporciona”, afirmou.

“Entre o pagamento de juros da 
dívida pública, cerca de R$ 400 
bilhões, mais o pagamento do se-
tor privado, famílias e empresas 
dos credores, nós temos um mon-
tante superior a R$ 1 trilhão, algo 
como 12% do PIB que são trans-
feridos ao sistema financeiro em 
detrimento da saúde, da educação 
e do investimento em infraestru-
tura”, diz.
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Como interpretar a apatia generalizada num momento tão grave?

Um check-up do acerto de contas com o FiscoOs impactos da nova era 
financeira e o consultor  
de investimentos

A questão do título foi-me co-
locada pela brilhante romancista 
e premiada contista gaúcha Tania 
Faillace. Há alguns caminhos para 
resposta. Começo com o profundo 
analista e intérprete do Brasil, o an-
tropólogo Darcy Ribeiro: “Nunca 
houve aqui um conceito de povo, 
englobando todos os trabalhado-
res e atribuindo-lhes direitos. Nem 
mesmo o direito elementar de tra-
balhar para nutrir-se, vestir-se e 
morar” (O Povo Brasileiro – A for-
mação e o Sentido do Brasil, Com-
panhia das Letras, SP, 1995).

A tragédia brasileira tem sido 
sempre, por mais de cinco sécu-
los, assumir-se uma nação escra-
vista. O mal que se inflige aos 
escravos é cruel e desumano, mas 
causa também no escravocrata 
dano permanente à mente e a seu 
psicossocial. O escravocrata é, 
antes de tudo, um perverso covar-
de, mas é igualmente um indigen-
te, incapaz de se afirmar como ser 
humano, ser de algum modo pro-
dutivo, empreendedor; fica sem-
pre na dependência de terceiro, 
que o faz um escravo do saber e 
da economia alienígena.

Nada mais evidente do que os 
engenhos dos séculos XVIII e XIX, 
quer produzindo açúcar ou café, no 
Nordeste ou no Sudeste brasileiro, 
escravos das quantidades, preços e 
câmbios fixados pelos comprado-
res, também autores, como é óbvio, 
das crises nacionais. O escravocra-
ta é aquele que agride e ofende o 
mais fraco e se humilha e aceita 
sorrindo as ofensas dos mais fortes. 
É antes de tudo um poltrão, um ser 
pusilânime.

E estes foram os brancos eu-
ropeus que aqui chegaram, na 
descrição do historiador Charles 
Boxer: “A Europa medieval era 
uma escola cruel e dura, e as de-
licadezas da civilização não eram 
mais largamente cultivadas em 
Portugal do que noutro país qual-
quer. Uma alta e pequena nobreza 
turbulenta e traiçoeira; um clero 
ignorante e desleixado; campo-
neses e pescadores trabalhadores 
mas embrutecidos; e uma popu-
lação urbana de artesãos e diaris-
tas do tipo da população lisboeta 
– descrita por Eça de Queiroz, o 
maior romancista português, cin-
co séculos mais tarde – “essa ple-
be beata, suja e feroz”. Tais eram 
as classes sociais de que saíram 
os pioneiros das descobertas e os 
colonizadores” (O Império Marí-
timo Português – 1415-1825, Edi-
ções 70, Lisboa, 2017).

É de todos sabido que o Brasil, 
salvo por breves instantes de go-
vernantes nacionalistas, tem sido 
uma permanente colônia. A princí-
pio de Portugal, depois da Inglater-
ra, dos Estados Unidos da América 
(EUA) e, desde 1979 – como expli-
citam J.W. Bautista Vidal e Gilber-
to Felisberto Vasconcellos (Ocaso 
dos Combustíveis Fósseis e o Novo 
Colonialismo, in J.W. Bautista Vi-
dal, Brasil Civilização Suicida, 
Editora Nação do Sol, Brasília, 
2000) – uma colônia das finanças, 
do sistema financeiro internacional 
que denomino “banca”.

Uma das características da 
colônia é ter vedada sua in-
dustrialização. Vai daí que as 
oposições ao Estado Nacional 

Soberano sempre solaparam, 
impediram ou, na expressão 
do atual presidente Bolsonaro, 
desconstruíram as tentativas do 
Brasil industrializado.

No excelente trabalho sobre a 
vida e obra do Patriarca da Inde-
pendência, Geraldo Luís Lino es-
creve: “O príncipe regente D. João 
(...) governava um dos países mais 
atrasados da Europa. Um país pa-
ralisado pelo marasmo secular de 
uma casta aristocrática acomodada 
e parasitária, sufocado pela buro-
cracia e por um clericalismo vetus-
to, em que ainda se destacava uma 
instituição como a Inquisição, eco-
nômica e politicamente subordi-
nado à Grã-Bretanha e incapaz de 
mobilizar os seus poucos cérebros 
de primeira linha num esforço de 
modernização”.

E, adiante: “José Bonifácio de-
veria desempenhar um papel cen-
tral (no) plano de industrialização 
de Portugal, que ele e Sousa Cou-
tinho viam como elemento-chave 
para a modernização do país e do 
Império” (O homem que inventou 
o Brasil – Um retrato de José Bo-
nifácio de Andrada e Silva, Capax 
Dei, RJ, 2019).

É curioso e instrutivo confrontar 
as colônias recém-emancipadas ao 
norte a ao sul das Américas. Quer 
para as 13 colônias, origem dos 
EUA, quer para República de Co-
lômbia, o libertador foi um grande 
líder, um militar vitorioso nas guer-
ras e aclamado pela população.

A grande diferença entre George 
Washington (1732–1799) e Simón 
Bolívar (1783–1830) foi seu en-
carregado da economia. Enquanto 

Washington teve Alexandre Ha-
milton (1755–1804), cujo objetivo 
era industrializar a nação, buscar 
recursos que viabilizassem os EUA 
economicamente fortes, sem de-
pender do exterior, Bolívar teve um 
verdadeiro traidor, seu e do país, 
Francisco José de Paula Santander 
(1792–1840).

General Santander oponha-se a 
Washington e Hamilton. Seguia a 
orientação do inglês George Can-
ning (1770–1827), influente tam-
bém em Portugal e no Brasil, onde 
desaconselhou a criação do Banco 
do Brasil pelo regente, futuro D. 
João VI. A preocupação de Santan-
der era zerar o déficit público, para 
o que tomou empréstimo de 4 mi-
lhões de libras inglesas (valor no-
minal dos anos 1820) com o banco 
inglês B.A. Goldschmidt & Co.

Vendo a Colômbia, a Venezue-
la e os EUA de hoje, temos clara 
noção do que significa a industria-
lização, mesmo em país onde há 
enorme desigualdade de renda. A 
luta contra o Brasil industrial é a 
mesma pela manutenção do Brasil 
escravagista. Esta elite que domi-
nou o Brasil até a Revolução de 
1930 foi responsável pelo suicídio 
de Vargas, o golpe em Jango e no 
presidente Geisel e, mais recente-
mente, pela ida de Temer para pre-
sidência, preparando o caminho de 
Bolsonaro.

Assim, como esperar uma rea-
ção a altura da agressão sofrida se 
temos um país acovardado? Meu 
bisavô, Manoel Olympio Rodri-
gues da Costa, foi um pedagogo, 
professor com quatro edições de 
sua gramática da língua portugue-

sa, no período do Império.
Em conferência no Atheneu Pe-

dagógico, em 1872, quando a es-
cravidão era legal e corrente, assim 
se expressou: “Qual de nos não tem 
embasbacado, diante do mais insig-
nificante produto de arte, para bra-
dar cheio de pasmo imbecil: isto é 
arte de inglês! Sim, meus senhores, 
o brasileiro não crê em si, nem no 
poder do trabalho, e daí vem que ele 
só se educa para a vida passiva de 
empregado.” (Conferência Pedagó-
gica feita em sessão da sociedade 
Atheneu Pedagógico, Typographia 
de Domingos Luiz dos Santos, Rio 
de Janeiro, sem data).

Nenhum país se desenvolveu, se 
industrializou sem a presença ativa 
e orientadora do Estado. José Bo-
nifácio, que por 30 anos viajou, es-
tudou e trabalhou pela Europa, sa-
bia muito bem desta necessidade e 
dos males do rentismo. Também os 
grandes líderes de nosso desenvol-
vimento – Getúlio Vargas e Ernesto 
Geisel – o souberam e igualmente 
da necessidade de este desenvolvi-
mento vir acompanhado de legisla-
ção protetora do trabalho, da assis-
tência e da previdência social.

Concluo com uma citação de 
José Bonifácio que está na obra já 
referida de Geraldo Luís Lino: “In-
feliz o governo cuja administração 
econômica é seduzida e dominada 
pelas finanças; três vezes infeliz 
aquele onde se diz la haute finan-
ce”.

q  Pedro Augusto Pinho
Administrador aposentado, é diretor 

da Associação dos Engenheiros da 
Petrobrás (Aepet).

Chegamos na reta final da tem-
porada de prestação de contas com 
o Fisco (IRPF). Sem correções 
desde 2015, a tabela do Imposto 
de Renda da Pessoa Física pas-
sou a acumular, no fechamento de 
2018, uma defasagem de 95,4% 
desde 1996, conforme pesquisa 
divulgada pelo Sindicato Nacio-
nal dos Auditores Fiscais da Re-
ceita Federal.

O número de novos declaran-
tes aumenta consideravelmente 
ano após ano, a Receita Federal 
estimava receber 30,5 milhões 
de declarações, porém recebeu 
30,6 milhões, 4,8% maior do que 
o registrado em 2018. Desta for-
ma, todos os contribuintes devem 
pagar mais impostos aos cofres 
do governo, pois com a falta de 
atualização da tabela, os valores 
fixos de deduções, como instrução 
e dependentes, permanecem in-
alterados, contribuindo de forma 
concreta e decisiva com referido 
aumento.

Por outro lado, a Receita Feder-
al anualmente traz inovações aos 
declarantes, mediante um sistema 
cada ano mais prático e eficaz 
para a confecção da declaração, 
com isso facilita a vida dos con-
tribuintes, todavia os sistemas se 
aprimoram constantemente para 
o cruzamento e validação das in-
formações constantes das citadas 
declarações, não há como deixar 
de atentar que recebe informações 
das mais diversas fontes, ou seja, 
das empresas, bancos, cartórios, 
incorporadoras, imobiliárias, De-
trans, notas fiscais eletrônicas, 
operadora de cartões de crédi-

tos, clínicas e hospitais, além de 
profissionais liberais, em síntese, 
praticamente nada escapa aos ol-
hos dos Fisco.

Ainda não podemos deixar de 
considerar os avanços tecnológi-
cos para confecção e entrega das 
declarações, que passam a contar, 
além dos meios já conhecido com 
o envio através de tablets ou celu-
lares, por meio de aplicativo (meu 
imposto de renda), dentre outros.

Outro avanço e facilidade se 
refere a declarações pré-preenchi-
das; tendo o declarante certificado 
digital, poderá se valer dessas de-
clarações que já reúnem diversos 
dados que são passados à Receita, 
com isso o contribuinte fará suas 
declarações com fontes totalmente 
confiáveis e seguras e, assim, difi-
cilmente caíra na malha fina.

Ainda sobre malha fina, outro 
avanço está relacionado ao tempo 
de processamento das declara-
ções pelo fisco, que assegura que 
em 24 horas o declarante poderá 
constatar, pelo acesso do e-CAC 
(Centro Virtual de Atendimento) 
disponível no site da Receita Fed-
eral do Brasil, se a declaração foi 
processada normalmente ou se há 
algum tipo de pendência. Lemb-
rando que aqueles contribuintes 
que enviaram a declaração in-
completa, apenas para cumprir o 
prazo, poderão, a partir do último 
dia 2, retificar a declaração.

A maior novidade para o exer-
cício de 2019 foi a necessidade 
de todos os dependentes e ali-
mentandos possuírem CPF, caso 
contrário, não será possível lançá-
los, por outro lado o fisco passa a 

ter mais um mecanismo de con-
trole absoluto sobre, notadamente 
dos dependentes, pois não haverá 
meios de ser registrados em duas 
ou mais declarações, outra novi-
dade que foi revogada dizia res-
peito a obrigatoriedade de lançar 
os bens com dados totalmente det-
alhados, e faz todo o sentido, visto 
que muitos declarantes não teriam 
condições de ter todas as informa-
ções, dessa forma ficariam impe-
didos de prestar contas à Receita, 
entendo que poderia gerar uma 
dificuldade e um caos acentuado 
para o fisco e contribuintes.

Outro fato que ganhou destaque 
nesta temporada foi a questão dos 
MEI - Micro Empreendedor Indi-
vidual que, além de ser obrigado 
a entregar a declaração de em-
presa DASN SIMEI – Declaração 
Anual para o Microempreendedor 
Individual, em maio do ano sub-
sequente a sua constituição, em 
muitos casos passaram a prestar 
o ajuste de contas com o Leão, 
observando suas particularidades, 
mais sem dúvidas é um grande 
universo de novos contribuintes.

Por fim, podemos concluir que 
a RFB trabalha com o propósito 
de acabar com a sonegação; afi-
nal, burlar informações é coisa 
do passado. Agora, é torcer para 
transformar em realidade que a ta-
bela do Imposto de Renda saia da 
UTI e seja fielmente curada, aliás, 
corrigida.

q  Sandro Rodrigues
Economista, contabilista e fundador 
da Attend Assessoria Consultoria e 

Auditoria.

Comecei minha carreira como 
assessor de investimentos com o 
propósito de auxiliar as pessoas a 
investirem melhor os seus recursos, 
por meio de aplicações financeiras 
fora dos bancos tradicionais. Há 
mais de quatro anos estou à frente 
da área de expansão e performance 
e, durante esse período, tive a opor-
tunidade de conhecer e conversar 
com inúmeros profissionais do setor 
bancário.

O interesse dos profissionais 
desse setor com a atividade de as-
sessor de investimentos tem cresci-
do muito nos últimos anos. Percebi 
esse movimento acontecer primei-
ramente em São Paulo e, agora, já 
se espalha por todo o Brasil. Mas 
por que essa procura tem crescido 
exponencialmente?

Atribuo esse fato à grande opor-
tunidade que encontramos no nosso 
país onde, atualmente, 95% dos 
investimentos estão concentrados 
nos grandes bancos em aplicações 
de baixo rendimento. Em conflito 
com o objetivo de fazerem seus cli-
entes prosperarem e tendo em mãos 
produtos limitados, muitos bancári-
os têm encontrado na profissão de 
assessor a sua realização como pro-
fissional.

Inúmeras pessoas com cargos de 
alto escalão e carreiras tradicionais 
em bancos acabaram mudando suas 
trajetórias e optando por aderir a 

esse modelo. Pude participar pes-
soalmente da transição de mais de 
50 profissionais da área e fico muito 
contente em presenciar o desen-
volvimento de cada um deles, vendo 
que estão mais felizes e mais alinha-
dos com os interesses dos seus cli-
entes. Além disso, a grande maioria 
têm crescido profissionalmente e já 
consegue evoluir sua remuneração 
de forma muito mais alinhada aos 
seus anseios. .

Tenho convicção de que esse é 
o futuro da profissão bancária, e, 
por esse motivo tenho investido em 
um programa de desenvolvimento 
e adaptação para novos assessores 
a fim acelerar os seus respectivos 
crescimentos.

Esse movimento aconteceu nos 
Estados Unidos na década de 80 e 
agora se repete no Brasil. Enxergo 
que quem não aproveitar essa opor-
tunidade nos próximos seis a 12 me-
ses perderá a chance de acompanhar 
essa evolução do mercado finan-
ceiro. Aqueles que desejam ajudar 
os seus clientes a obterem melhores 
retornos e também prestar um ser-
viço de maior qualidade, com liber-
dade, transparência e alinhamento 
de interesses com os investidores, 
deve conhecer mais sobre essa pro-
fissão.

q  Willian Kahler
Sócio da Messem Investimentos.
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JUÍZO DE DIREITO DA 01ª VARA CÍVEL 
REGIONAL DA BARRA DA TIJUCA/RJ.

EDITAL de 1º e 2º PÚBLICO LEILÃO PRESENCIAL E 
INTIMAÇÃO, com prazo de 05 (cinco) dias, extraído dos autos 
da Ação de Cobrança de Cotas Condominiais proposta pelo 
CONDOMÍNIO MORADAS DO ITANHANGÁ BLOCO 08 em 
face de LUIZ CARLOS MARQUES FERNANDES E OUTROS 
- Processo nº. 0031653-19.2013.19.0209, passado na forma 
abaixo: O DR. ARTHUR EDUARDO MAGALHÃES FERREIRA 
– Juiz de Direito Titular da Vara acima, FAZ SABER aos que o 
presente Edital, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar 
possa, especialmente a LUIZ CARLOS MARQUES FERNANDES 
– CPF Nº 006,123,207-66, ROBERTA ALVITE NOGUEIRA 
FERNANDES – CPF Nº 070,803,227-31 e á CAIXA ECONÒMICA 
FEDERAL – CEF, inscrita no CNPJ nº 00.360.305/0198-08, na 
qualidade Credora Hipotecária na forma do Art. 889, Incisos I 
e V do CPC, que no dia 13/05/2019, às 15:00 horas no  Átrio do 
Fórum, pelo Leiloeiro Público GUSTAVO PORTELLA LOURENÇO, 
disponível no sítio: www.gustavoleiloeiro.lel.br, será vendido acima 
da avaliação, ou no dia 15/05/2019, pela melhor oferta o imóvel 
situado na Avenida Projetada B, 560, Bloco 08, Apto 1.608, no 
Itanhangá/RJ. Avaliação: R$ 181.752,00 (Cento e oitenta e um 
mil, setecentos e cinquenta e dois reais). Conforme certidão 
do 9º RGI - matriculado sob o nº 233,154, constando no ato R – 
09 COMPRA E VENDA: Em favor de LUIZ CARLOS MARQUES 
FERNANDES e s/m ROBERTA ALVITE NOGUEIRA FERNANDES; 
R - 10 HIPOTECA EM 1º GRAU: Em favor da CAIXA ECONÔMICA 
FEDERAL; R - 11 PENHORA EM 1º GRAU: Oriunda da própria 
ação. Débito de IPTU de 2003; 2004; 2009; 2014; 2016; 2017; 2018 
e 2019, total de R$ 4.992,19. Taxa de incêndio de 2014; 2016 e 
2017, total de R$ 276,00. A venda se dará livre e desembaraçada, 
dos débitos de IPTU e TAXAS na forma do §único – Art. 130 do 
CTN c/c artigo 908 do CPC. Pagamentos: Arrematação à vista, 
acrescido de 3% de comissão ao Leiloeiro e ás Custas de Cartório 
de 1% até o máximo permitido. As certidões estão nos autos. E 
para que cheque ao conhecimento de todos os, foi expedido o 
presente, outro na íntegra está publicado no site de leilões on-line: 
www.gustavoleiloeiro.lel.br, de acordo com o Art. 887 § 2º e 3º do 
NCPC, e afixado no Átrio do Fórum. Fica(m) o(s) executado(s) 
e credores por intermédio deste edital, na pessoa dos seus 
advogados devidamente constituídos nesses autos intimados do 
Leilão Público Presencial, na forma do Art. 889 e seus incisos do 
NCPC. Rio de Janeiro, 09/04/2019. Eu, Bianca Orosco Bullaty – 
Chefe da Serventia, mat. 01/18828, o fiz datilografar e subscrevo. 

Ortodoxos não conseguem 
nem segurar a inflação?

Preços dos combustíveis e energia elétrica pression-
arão o IPCA, avalia consultoria.

Diante do cenário atual, é elevado o risco de sermos 
surpreendidos negativamente pelos preços da energia 
elétrica e dos combustíveis, avalia a consultoria Mapfre 
Investimentos. Os dois itens têm não só forte peso na 
composição da inflação, medida pelo IPCA, como reper-
cutem sobre outros preços.

“O ano iniciou com a bandeira verde no caso das tar-
ifas de energia elétrica. Isto significa que qualquer re-
sultado diferente, ao findar 2019, implica mais inflação. 
Somado a isto, a Aneel propôs um reajuste tarifário no 
sistema de bandeiras. Caso seja aprovado, a taxação ex-
cedente poderá variar entre 16% e 50%, de acordo com a 
bandeira”, analisa a Mapfre.

Quanto aos combustíveis, o FMI prevê uma queda de 
13% nos preços do petróleo este ano. Porém, tem tem 
acontecido exatamente o oposto. No acumulado dos 
quatro primeiros meses, os preços do petróleo Brent 
subiram mais de 20%. O Brasil ainda sofre com a alta do 
dólar; por enquanto, ainda está na casa de um dígito, mas 
as últimas notícias de taxações vindas dos EUA pressio-
nam a moeda.

Conclui a Mapfre: “No cenário que se desenha, as sur-
presas positivas, além de deslocarem a curva da projeção 
inicial com menos intensidade, estão mais distantes de 
acontecer. Já as surpresas negativas, que pareciam pouco 
prováveis no início do ano, ganharam força.”

Coerência em baixa
Todos os que atacaram a concessão de asilo a Cesare 

Battiso têm obrigação de ir às redes com protestos vee-
mentes e definitivos contra a soltura do turco Ali Sipahi, 
acusado pela Turquia de pertencer a uma organização 
terrorista.

Patrão sofre
A remuneração fixa média de presidentes e diretores 

executivos de empresas brasileiras ficou praticamente 
estagnada no ano passado, com acréscimo de 0,5%. No 
entanto, a remuneração média anual acabou apresentan-
do alta de 5,7% graças às maiores gratificações (como 
bônus e incentivos de longo prazo).

A Pesquisa de Remuneração foi realizada pela Page 
Executive, do PageGroup, que atribui o resultado ao 
baixo crescimento econômico.

Helicóptero – 1
Poucas horas após o governador do Rio, Wilson Wit-

zel, sobrevoar Angra dos Reis, neste final de semana, e 
avisar que acabou a bandidagem, os traficantes fecharam 
a BR 101, que dá acesso ao município.

Helicóptero – 2
Enquanto Witzel brincava de mocinho e bandido no 

helicóptero, em terra cinco policiais militares do Rio de 
Janeiro eram feridos por bandidos – um, da reserva, não 
resistiu e morreu.

Sem meritocracia
Desempenho escolar abaixo da média, currículo 

acadêmico decepcionante. O ministro da Educação, 
Abraham Weintraub, tentou justificar, mas soou como 
vitimismo. Será ele um exemplo do desperdício das ver-
bas públicas?

Rápidas
Búzios, na Região dos Lagos do Rio, recebe, a par-

tir desta sexta-feira, a primeira edição do festival gas-
tronômico Al Mare, que vai até 26 de maio e contará com 
a participação dos principais restaurantes do circuito Cen-
tro *** O centenário de nascimento do jurista paraense 
Silvio Meira será comemorado no dia 14, no plenário do 
Instituto dos Advogados Brasileiros (IAB), no Centro do 
Rio, com a realização do Simpósio de Direito Romano. 
Inscrições: iabnacional.org.br *** A professora da FGV 
Rosana de Moraes lança dia 10, na Livraria da Travessa 
(Rua Visconde de Pirajá, 572 – Ipanema – RJ), o livro 
O marketing e a arte do luxo na era da experiência – e 
inspirações para outros segmentos (Editora FGV) *** O 
3º Congresso Jurídico Abramge acontecerá no próximo 
dia 13, no Hotel Renaissance, em São Paulo: congres-
sojuridico.abramge.com.br *** Para celebrar o Dia das 
Mães, o Shopping Jardim Guadalupe promove, no do-
mingo, às 18h, show com tributo a Roberto Carlos *** E 
o Caxias Shopping terá uma edição especial do baile na 
segunda-feira (13), para celebrar o mês das mães. Será 
das 17h às 21h *** A ministra do STF Cármen Lúcia e o 
procurador Deltan Dallagnol serão destaques na abertura 
do 7º Congresso Internacional de Compliance, em São 
Paulo, de 14 a 16 de maio, na Villa Blue Tree. Ambos 
discursarão no dia 15. Mais informações: congressode-
compliance.com.br *** Professor da FGV, Thiago Bot-
tino debate nesta quinta “Colaboração premiada e os no-
vos acordos penais”, ao lado dos desembargadores José 
Muiños Piñero Filho e Luís Noronha Dantas. O encontro 
acontece na Emerj, às 18h.

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MÚLTIPLO
CNPJ no 33.254.319/0001-00 - NIRE 33.300.316.906

Ata da Reunião da Diretoria realizada em 25.3.2019. Aos 25 dias do mês 
de março de 2019, às 15h, na sede social, Praça Quinze de Novembro, 
20, 11o andar, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20010-010, reuniram-se os 
membros da Diretoria da Sociedade sob a presidência do senhor Eurico 
Ramos Fabri. Durante a reunião, os Diretores deliberaram registrar o pedido 
de renúncia, ao cargo de Diretor, formulado pelo senhor Luiz Carlos Brandão 
Cavalcanti Junior, em carta desta data (25.3.2019), cuja transcrição foi 
dispensada, a qual ficará arquivada na sede da Sociedade para todos os fins 
de direito. Nada mais foi tratado, encerrando-se a reunião e lavrando-se esta 
Ata, que os Diretores presentes assinam. aa) Eurico Ramos Fabri, Marcelo 
de Araújo Noronha, André Rodrigues Cano, Cassiano Ricardo Scarpelli, 
Moacir Nachbar Junior e Walkiria Schirrmeister Marchetti. Declaramos para 
os devidos fins que a presente é cópia fiel da Ata lavrada no livro próprio 
e que são autênticas, no mesmo livro, as assinaturas nele apostas. Banco 
Losango S.A. - Banco Múltiplo aa) Marcelo de Araújo Noronha e Cassiano 
Ricardo Scarpelli. Certidão – Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro. 
Empresa: Banco Losango S.A. – Banco Múltiplo. NIRE: 33300316906. 
Certifico o arquivamento em 2.5.2019 sob número 00003597039.

Política pública não passa pelo cano
Sem saneamento, 
quase 35% dos 
municípios têm 
epidemias ou 
endemias

A ausência de políticas 
pública estpa fazendo com 
que cerca de 35 milhões de 
brasileiros não têm acesso à 
água tratada e quase metade 
da população não tem ser-
viço de coleta de esgoto. A 
precariedade do setor no país 
reflete diretamente na saú-
de de adultos e crianças em 
1.935 dos 5.570 municípios 
brasileiros, onde foram re-
gistradas epidemias ou ende-
mias ligadas a falta de sanea-
mento básico. Reflexo direto 
da falta de investimentos nos 
municípios, esse triste qua-
dro estará em discussão no 
Congresso Nacional, nesta 
terça-feira.

A comissão especial que 
analisa a Medida Provisó-
ria nº 868, que atualiza o 
marco regulatório do sa-
neamento básico, votará o 
relatório do senador Tasso 
Jereissatti (PSDB-CE),. A 
principal mudança da MP na 
legislação é quanto ao mo-
delo de exploração dos ser-
viços. O saneamento básico 
é responsabilidade de cada 
município. Se o mesmo não 
tem capacidade de ofere-
cer os serviços, a prefeitura 
pode firmar um contrato de 

gestão, por exemplo, com a 
companhia estadual de água 
e esgoto.

Este é o modelo mais 
comum, embora 325 mu-
nicípios já tenham firmado 
contratos com a iniciativa 
privada. Com a MP, os ser-
viços de água e esgotamento 
sanitário passando a ser tra-
tados como concessões pú-
blicas, como já ocorre hoje 
com os aeroportos, que me-
lhoraram significativamente 
a qualidade do atendimento 
após irem para a gestão da 
iniciativa privada.

De acordo com o parla-
mentar, a aprovação do texto 
é uma forma de estancar um 
problema crônico do país. 
“Para que essa imensa ver-
gonha nacional, que é a falta 
de saneamento básico, seja 
finalmente um programa que 
obriga a se alcançar objeti-
vos”, ressaltou.

Para a Associação Bra-
sileira das Concessionárias 
Privadas de Serviços Públi-
cos de Água e Esgoto (Ab-
con), os números confir-
mam que os investimentos 
em saneamento são prio-
ritários no Brasil e um dos 
caminhos seria avançar na 
regulação do setor com a 
ajuda do setor privado. Se-
gundo o diretor de Relações 
Institucionais da Abcon, 
Percy Soares Neto, a apro-
vação da Medida Provisória 
868/2018, conhecida como 
MP do Saneamento, repre-
senta um passo importan-
te por meio da abertura do 
mercado à competição.

Sem recursos para a am-
pliação das redes de água e 
esgoto, grande parte dos mu-
nicípios brasileiros têm sua 
população exposta a riscos 
à saúde. Ao todo, 34,7% dos 
municípios têm ocorrências 

de doenças causadas pela fal-
ta de infraestrutura. São ca-
sos de diarreia, leptospirose, 
cólera, malária, hepatite. Um 
dos entraves para a mudança 
desse quadro é o baixo índice 
de investimentos no setor.

‘Chifre do Governador’ 
Quis o destino que o re-

lator da  comissão especial 
que analisa a Medida Pro-
visória nº 868, que pretende 
atualizar o marco regulatório 
do saneamento básico, seja 
o senador Tasso Jereissatti 
(PSDB-CE), a quem coube 
a incumbência de defender 
mudanças  na legislação 
quanto ao modelo de explo-
ração dos serviços.

Foi na capital do seu es-
tado, Ceará, que em 1976 
foi inaugurado em plena a 
praia de Iracema, o Inter-
ceptor Oceânico,obra do 
artista plástico cearense 
Sérvulo Esmeraldo. A obra, 
que leva o mesmo nome do 
escoamento de esgoto que 
vai do Riacho Jacarecanga, 
na av. Leste-Oeste, até o 

riacho Papicu, na av. Beira-
Mar, foi encomendada pelo 
governador Adauto Bezerra, 
mas não se sabe ao certo o 
motivo. Dentre as várias 
versões, a mais difundida 
é de que o monumento foi 
erguido para celebrar a con-
clusão do saneamento bási-
co da capital.

Foram empregados recur-
sos do Plano Nacional de Sa-
neamento (Planasa) geridos 
pelo extinto Banco Nacional 
da Habitação (BNH). No en-
tanto, devido à confusão da 
população em relação aos 
motivos da implantação do 
monumento, a obra foi ape-
lidada de “Chifre do Gover-
nador”, por causa do seu for-
mato. A última restauração 
da obra foi em 2011.

Monumento ‘Chifre do Governador’ inaugurado em 1976

Shoppings esperam vender mais 6% no Dia das Mães
Segundo pesquisa, o ti-

cket médio deverá ser acima 
de R$ 200, 33% maior do 
que em 2018

De acordo com estudo 
realizado pela Associação 
Brasileira de Shopping Cen-
ters (Abrasce) para o Dia das 
Mães, os shoppings esperam 
um crescimento de 6% nas 
vendas, em comparação com o 
mesmo período do ano passa-
do. O ticket médio deverá ser 
acima de R$ 200, 33% maior 

do que em 2018, e os segmen-
tos que deverão impulsionar 
esse resultado positivo são de 
vestuário, perfumaria e cal-
çados, com destaque também 
para telefonia e joias.

“Nos últimos três anos, o 
setor apresentou crescimen-
to superior a outros merca-
dos, o que nos deixa confian-
tes em ter mais um resultado 
positivo neste ano. Os shop-
pings se mantêm inovando, 
desde o mix de produtos e 

serviços até a oferta de no-
vas experiências. Segundo 
o Censo 2018 da Abrasce, 
o setor aumentou em 2,6% 
o número de lojas, de um 
ano para o outro, e 4,8% a 
área bruta locável (ABL). 
Ou seja, os empreendimen-
tos investem cada vez mais 
nos desejos e necessidades 
dos consumidores, princi-
palmente em períodos como 
o Dia das Mães, que é con-
siderada a principal data co-

mercial do primeiro semes-
tre”, declara Glauco Humai, 
presidente da Abrasce.

O fluxo do período tam-
bém deve acompanhar a 
alta das vendas. Segundo a 
pesquisa, os shoppings espe-
ram um aumento de 5% de 
visitantes, em relação ao ano 
anterior. Para comemoração 
da data, no domingo, os es-
paços mais procurados deve-
rão ser praça de alimentação, 
restaurantes e cinema.
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A tal da ‘balbúrdia’
– Segundo dicionários etimológicos consultados, bal-

búrdia é uma palavra de origem indeterminada. Há quem 
a relacione a balbuciar. Mas também pode derivar de des-
convite a persona non grata na cidade de Nova York, para 
se utilizar do espaço de um museu municipal, em uma 
cavadinha para surfar na mídia. Também pode significar 
ser assessorado por milicianos com troca de favores en-
tre as partes. Pode ainda significar corte de recursos de 
universidades e centros de pesquisa indispensáveis para a 
criação do conhecimento necessário ao desenvolvimento 
do país.

– Ironia à parte, o ataque contra instituições de ensi-
no, pesquisa e inovação brasileiras assumiu um contorno 
mais trágico desde a semana passada, quando as perso-
nagens que ocupam a Esplanada, tal e qual malandros da 
Lapa dos anos 1950, entre eles Madame Satam, come-
çaram a passar a lâmina fria da navalha contundente nos 
recursos orçamentários das nossas universidades. Assim, 
sangrando as instituições do ensino, sangram o futuro do 
país.

O exterminador do futuro
Cortes orçamentários já foram anunciados pelo Sr. A. 

Weintraub, um misto de exterminador do futuro com mi-
nistro da Educação (ou seria da “Educassão”?), sangran-
do o ensino, a pesquisa e o destino do país. Primeiro, 
anunciou cortes, com caráter punitivo, no orçamento de 
três das mais importantes e respeitáveis instituições de 
ensino brasileiras, a Universidade de Brasília (UnB), a 
Universidade Federal Fluminense (UFF) e a Universida-
de Federal da Bahia (UFBA), por promoverem “balbúr-
dia”.

Balbúrdia mental
Entre as explicações do Sr. A. Weintraub, inicialmen-

te, falou-se até sobre gente nua andando pelos corre-
dores das instituições… O ministro então voltou atrás 
e generalizou o corte – horizontalmente – de cerca de 
30% nas verbas de custeio de todas as instituições pú-
blicas de ensino, pesquisa e extensão (34,5% nos Ins-
titutos Federais e 25,4% nas Universidades). E como 
criança não vota, o corte na educação básica é maior 
(39,7%). Aliás, corte não. O termo correto é c-o-n-t-i-n-
g-e-n-c-i-a-m-e-n-to.

Demeritocracia
O currículo Lattes (base de dados contendo curricula

vitae acadêmicos, mantida pelo CNPQ) do Sr A. Wein-
traub, um misto de exterminador do futuro com ministro 
da Educação (ou seria “Educassão”?), é uma decepção 
para quem espera encontrar um ministro da educação 
meritório. A titulação de carreira é incompleta, sem pu-
blicações de peso, nem orientações significativas de alu-
nos. O histórico escolar também deixa muito a desejar. 
Abaixo da média.

Conflito ético de interesses?
Elizabeth Guedes é presidente da Associação Nacio-

nal de Universidades Privadas (Anup), representação 
dos interesses de grandes corporações do ensino, como 
Anhanguera, Estácio, Kroton, Pitágoras e Uninove. Você 
conhece Elizabeth Guedes? O ministro da Economia, Sr. 
Paulo Guedes, conhece. É irmã dele. Não haveria aí um 
conflito ético de interesses? Como entender a Ética sem 
passar pela Filosofia, porém?

Fogo de barragem
O fogo de barragem contra as universidades públicas 

começou com palpites infelizes disparados, tanto pelo Sr. 
A Weintraub, um misto de exterminador do futuro com 
ministro da Educação (ou seria da “Educassão”?), quan-
to pelo atual presidente, contra os cursos de Filosofia e 
Sociologia, considerados “antieconômicos” pelas perso-
nagens citadas.

Em nota, a Associação Nacional de Pós-graduação 
em Filosofia (Anpof) e outras 61 entidades repudia-
ram veementemente as falas do atual presidente da 
República e do Sr. A Weintraub, um misto de extermi-
nador do futuro com ministro da Educação (ou seria 
“Educassão”?) sobre o ensino e a pesquisa na área de 
Humanidades, especificamente em Filosofia e Socio-
logia.

O ministro A.Weintraub, um misto de exterminador 
do futuro com ministro da Educação (ou seria “Edu-
cassão”?), e o presidente “ignoram a natureza dos co-
nhecimentos da área de Humanidades e exibem uma 
visão tacanha de formação ao supor que enfermeiros, 
médicos veterinários, engenheiros e médicos não te-
nham de aprender sobre seu próprio contexto social 
n em sobre ética, por exemplo, para tomar decisões 
adequadas e moralmente justificadas em seu campo de 
atuação.

Reitoria da UFMG, nota oficial
Uma das primeiras universidades públicas alvejadas 

pelo movimento de extermínio do futuro do país, a Uni-
versidade Federal de Minas Gerais (UFMG) também ex-
pressou a sua indignação em nota oficial, aqui transcrita 
em um parágrafo síntese.

Nota à comunidade da UFMG de 3 de maio de 2019.
(…) As universidades federais, como patrimônio na-

cional, são imprescindíveis para a construção de um país 
desenvolvido, mais justo e equânime, que ofereça me-
lhores condições de vida para sua população e, assim, 
devem ser reconhecidas pelas autoridades e pela socieda-
de brasileiras. Não se constrói um país sem investimento 
contínuo e sustentável em educação, cultura, ciência e 
tecnologia. (...)

Assinam: Sandra Regina Goulart Almeida (reitora) e 
Alessandro Fernandes Moreira (vice-reitor).

PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A.
CNPJ/MF nº 18.593.815/0001-97 - NIRE nº 33.3.0031102-5

Ata de Assembleia Geral Extraordinária. 1. Data, Hora e Local: Aos 3/05/2019, às 09h, presencialmente, na sede social da Priner Serviços Industriais S.A. (“Cia.”), loca-
lizada na cidade do Rio de Janeiro/RJ, na Av. Geremário Dantas, 1.400, lojas 249 a 267, CEP 22.760-401. 2. Convocação: Dispensadas as formalidades de convocação, em 
razão da presença de acionistas representando a totalidade do capital da Cia., de acordo com o art.124, §4º, da Lei 6.404/76, conforme alterada (“Lei das S.A.”). 3. Presença:
Presentes acionistas representando a totalidade do capital da Cia., conforme assinados ao final desta ata. 4. Mesa: Felipe Demori Claudino, Presidente; Michele Pimenta do 
Amaral, Secretário. 5. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) a captação de recursos por meio da 1ª emissão de 67.500.000 debêntures simples, não conversíveis em ações, da 
espécie com garantia real e com garantia fidejussória, em 2 séries, pela Cia., sendo 45.000.000 debêntures da 1ª série (“Debêntures da 1ª Série”) e 22.500.000 debêntures 
da 2ª série (“Debêntures da 2ª Série” e, quando em conjunto com as Debêntures da 1ª Série, as “Debêntures”), com valor nominal unitário de R$1,00 cada Debênture, no 
valor total de R$67.500.000,00 na data de sua emissão, sendo R$45.000.000,00 relativos às Debêntures da 1ª Série e R$22.500.000,00 relativos às Debêntures da 2ª Série 
(“Emissão”), nos termos do “Instrumento Particular de Escritura da 1ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real e com 
Garantia Fidejussória, em Duas Séries, para Distribuição Pública, com Esforços Restritos de Distribuição, da Priner Serviços Industriais S.A.”, a ser celebrado entre a Cia., na 
qualidade de emissora, a Priner Locação de Equipamentos S.A. (“Priner Locação”) e a Smartcoat Serviços em Revestimentos S.A. (“Smartcoat” e, quando em conjunto com 
a Priner Locação, as “Fiadoras”), na qualidade de fiadoras, e a Simplific Pavarini Distribuidora de TVM Ltda., na qualidade de agente fiduciário representante da comunhão 
dos titulares das Debêntures (“Agente Fiduciário” e “Escritura de Emissão”, respectivamente). As Debêntures serão objeto de oferta pública de distribuição com esforços 
restritos de distribuição, sob o regime de garantia firme, com a intermediação de instituições financeiras autorizadas a prestar serviços de distribuição pública de valores mo-
biliários (“Coordenadores”), nos termos do “Contrato de Coordenação e Distribuição Pública, com Esforços Restritos de Distribuição, sob o Regime de Garantia Firme de 
Distribuição, da 1ª Emissão de Debêntures Simples, não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real e com Garantia Fidejussória, em Duas Séries, da Priner 
Serviços Industriais S.A.”, a ser celebrado entre a Cia. e os Coordenadores (“Contrato de Distribuição”), da Lei 6.385/76, conforme alterada (“Lei do Mercado de Valores Mo-
biliários”), da Instrução da CVM 476/09, conforme alterada (“Instrução CVM 476”), e das demais disposições legais e regulamentares aplicáveis (“Oferta”). A Oferta contará 
com regime de garantia firme de colocação para as Debêntures, sem qualquer solidariedade entre os Coordenadores, na forma a ser prevista no Contrato de Distribuição; 
(ii) a participação da Cia., na qualidade de cedente, no “Instrumento Particular de Cessão Fiduciária de Recebíveis e de Conta Vinculada em Garantia e Outras Avenças”, a
ser celebrado entre a Smartcoat e a Cia., na qualidade de fiduciantes, e o Agente Fiduciário, na qualidade de fiduciário (“Contrato de Cessão Fiduciária”), por meio do qual será 
constituída a cessão fiduciária, (a) pela Smartcoat, em benefício do Agente Fiduciário, na qualidade de representante da comunhão dos titulares das Debêntures, sobre os 
direitos creditórios oriundos de determinados contratos celebrados entre a Smartcoat e terceiros; e (b) pela Cia., em benefício do Agente Fiduciário, na qualidade de represen-
tante da comunhão dos titulares das Debêntures, sobre os direitos creditórios oriundos da integralização das Debêntures (“Cessão Fiduciária”). Adicionalmente ao Contrato
de Cessão Fiduciária, será celebrado o “Instrumento Particular de Contrato de Conta Vinculada” entre o Banco Bradesco S.A. (“Banco Depositário”), a Cia., a Smartcoat e o 
Agente Fiduciário (“Contrato de Conta Vinculada”); (iii) a autorização à Cia. e aos seus administradores e representantes para, uma vez aprovada a realização da Emissão
e da Oferta, bem como a constituição da Cessão Fiduciária, (a) celebrar todos os documentos e seus eventuais aditamentos necessários e praticar todos os atos neces-
sários ou convenientes à realização da Emissão e da Oferta, à constituição da Cessão Fiduciária, bem como à assinatura do Contrato de Cessão Fiduciária, sem a ne-
cessidade de qualquer aprovação societária adicional ou ratificação pela Cia., incluindo, mas não se limitando a, a celebração da Escritura de Emissão, do Contrato de
Distribuição, do Contrato de Cessão Fiduciária e do Contrato de Conta Vinculada; (b) contratar o Agente Fiduciário, o Banco Depositário e os Coordenadores, bem como
os demais prestadores de serviços necessários para a realização da Emissão e da Oferta, incluindo, sem limitação, agência de classificação de risco (rating), se for o caso, 
formador de mercado (market maker), se for o caso, banco liquidante e escriturador, e assessores legais, podendo, para tanto, negociar e assinar os respectivos contratos 
e fixar-lhes os honorários; e (iv) a ratificação de todos os atos já praticados relacionados às deliberações acima. 6. Deliberações: Após o exame, a discussão e a votação
das matérias constantes da ordem do dia, os acionistas deliberaram, por unanimidade e sem quaisquer restrições: (i) aprovar a captação de recursos mediante a realiza-
ção da Emissão das Debêntures e a Oferta, com as seguintes características e condições principais, as quais serão detalhadas e reguladas por meio Escritura de Emissão: 
a) Valor Total da Emissão. O valor total da Emissão será de R$67.500.000,00 na data de sua emissão, sendo R$45.000.000,00 relativos às Debêntures da 1ª Série, e
R$22.500.000,00 relativos às Debêntures da 2ª Série; b) Número da Emissão. As Debêntures representam a 1ª emissão de debêntures da Cia.; c) Séries. A Emissão será
realizada em 2 séries; d) Quantidade. Serão emitidas 67.500.000 Debêntures, sendo 45.000.000 Debêntures da 1ª Série e 22.500.000 Debêntures da 2ª Série; e) Valor 
Nominal Unitário. As Debêntures terão valor nominal unitário de R$1,00 na data de emissão (“Valor Nominal Unitário”); f) Destinação dos Recursos. Os recursos líquidos
obtidos pela Cia. com a Emissão serão integralmente destinados à (i) liquidação de dívidas da Cia. e/ou da Smartcoat, conforme descritas no Anexo IV-A à Escritura de
Emissão; (ii) liquidação de dívidas da Cia. e/ou da Smartcoat, nas suas respectivas datas de vencimento ou de forma antecipada, conforme descritas no Anexo IV-B à
Escritura de Emissão; (iii) aplicação dos recursos em títulos de emissão dos Coordenadores com liquidez diária, os quais serão cedidos fiduciariamente em benefício dos
titulares das Debêntures e liberados à Cia. para a realização do item (ii) acima; e/ou (iv) após a liquidação antecipada de todas as dívidas descritas no Anexo IV-A à Escri-
tura de Emissão, os recursos líquidos obtidos pela Cia. com a Emissão poderão ser utilizados para o capital de giro da Cia., desde que respeitados os termos e condições 
do Contrato de Cessão Fiduciária. Nos termos da Escritura de Emissão, a Cia. deverá realizar (i) a liquidação das dívidas da Cia. e/ou da Smartcoat, conforme descritas 
no Anexo IV-A à Escritura de Emissão, cujos credores sejam o Banco Votorantim S.A., o Banco Bradesco S.A. e/ou o Itaú Unibanco S.A. (“Bancos”), ou qualquer empresa
do conglomerado econômico dos Bancos,  na primeira Data de Integralização; e (ii) a liquidação das dívidas da Cia. e/ou da Smartcoat, conforme descritas no Anexo IV-A 
à Escritura de Emissão, cujos credores não sejam o Banco Votorantim S.A., o Banco Bradesco S.A. e/ou o Itaú Unibanco S.A., (“Bancos”), ou qualquer empresa do con-
glomerado econômico dos Bancos, no Dia Útil subsequente à primeira Data de Integralização, havendo compromisso da Cia. em empregar os melhores esforços para 
que o pré-pagamento de todas as dívidas descritas no Anexo IV-A à Escritura de Emissão seja realizado na primeira Data de Integralização; g) Procedimento de Distribui-
ção. As Debêntures serão objeto de oferta pública de distribuição com esforços restritos de distribuição, sob o regime de garantia firme, com a intermediação dos Coorde-
nadores, nos termos do Contrato de Distribuição, da Lei do Mercado de Valores Mobiliários, da Instrução CVM 476, e das demais disposições legais e regulamentares
aplicáveis. A Oferta contará com regime (i) de garantia firme de colocação para as Debêntures da 1ª Série, no montante de R$45.000.000,00, sendo o valor de
R$15.000.000,00 objeto de garantia firme por cada Coordenador, sem solidariedade, totalizando o montante total das Debêntures da 1ª Série; e (ii) de garantia firme de
colocação para as Debêntures da 2ª Série, no montante de R$22.500.000,00, a ser prestada exclusivamente pela instituição intermediária líder da Oferta. A Oferta terá
como público alvo investidores profissionais, nos termos do art.9º-A da Instrução da CVM 539/13, conforme alterada; h) Preço de Subscrição e Forma de Integralização.
As Debêntures serão subscritas e integralizadas à vista, em cada data de subscrição, no ato da subscrição, por meio do MDA – Módulo de Distribuição de Ativos (“MDA”),
administrado e operacionalizado pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão – Segmento CETIP UTVM (“B3”), em moeda corrente nacional, (i) no caso das Debêntures da 1ª
Série, pelo Valor Nominal Unitário das Debêntures da 1ª Série, caso a integralização ocorra na primeira Data de Integralização, ou pelo Valor Nominal Unitário das Debên-
tures da 1ª Série acrescido da Remuneração das Debêntures da 1ª Série (conforme abaixo definido), calculada pro rata temporis, a partir da primeira Data de Integraliza-
ção (inclusive) até a respectiva Data de Integralização (exclusive); (ii) no caso das Debêntures da 2ª Série, pelo Valor Nominal Unitário das Debêntures da 2ª Série, caso
a integralização ocorra na primeira Data de Integralização, ou pelo Valor Nominal Unitário das Debêntures da 2ª Série acrescido da Remuneração das Debêntures da 2ª
Série (conforme abaixo definido), calculada pro rata temporis a partir da primeira Data de Integralização (inclusive) até a respectiva Data de Integralização (exclusive); 
i)Depósito para Distribuição, Negociação e Liquidação Financeira. As Debêntures serão depositadas para (a) distribuição pública no mercado primário, por meio do MDA, 
administrado e operacionalizado pela B3, sendo a distribuição liquidada financeiramente por meio da B3, e (b) negociação no mercado secundário, por meio do CETIP21
– TVM, administrado e operacionalizado pela B3, sendo as negociações liquidadas financeiramente e as Debêntures custodiadas eletronicamente na B3; j) Forma, Tipo
e Comprovação de Titularidade. As Debêntures serão emitidas sob a forma nominativa e escritural, sem emissão de cautelas ou certificados, sendo que, para todos os
fins de direito, a titularidade das Debêntures será comprovada pelo extrato das Debêntures emitido pelo escriturador, e, adicionalmente, com relação às Debêntures que
estiverem custodiadas eletronicamente na B3, a titularidade das Debêntures será comprovada pelo extrato expedido pela B3 em nome do titular das Debêntures;
k) Conversibilidade. As Debêntures serão simples, ou seja, não serão conversíveis em ações de emissão da Cia.; l) Espécie. As Debêntures serão da espécie com garan-
tia real e com garantia fidejussória; m) Garantias. As Debêntures não contarão com garantia flutuante, nos termos do artigo 58 da Lei das Sociedades por Ações. Não
obstante, em garantia do pagamento integral e tempestivo da totalidade das obrigações principais e acessórias, presentes e futuras, assumidas ou que venham a ser
assumidas pela Cia. em razão das Debêntures, no âmbito da Escritura de Emissão, incluindo, mas sem se limitar, ao valor nominal unitário das Debêntures da 1ª Série, 
ao valor nominal unitário das Debêntures da 2ª Série, à Remuneração das Debêntures, bem como a todos e quaisquer valores devidos aos titulares das Debêntures, a 
qualquer título, e todos os custos e despesas para fins da cobrança dos créditos oriundos das Debêntures e da excussão das Garantias (conforme abaixo definido), in-
cluindo Encargos Moratórios, penas convencionais, honorários advocatícios, custas e despesas judiciais ou extrajudiciais e tributos, bem como todo e qualquer custo in-
corrido pelo Agente Fiduciário e/ou pelos titulares das Debêntures, serão constituídas as seguintes garantias (em conjunto, as “Garantias”): fianças das Fiadoras e a
Cessão Fiduciária; n) Data de Emissão. A data de emissão das Debêntures será 10/05/2019; o) Data de Vencimento. Observado o disposto na Escritura de Emissão,
(i) as Debêntures da 1ª Série vencerão em 10/05/2023; e (ii) as Debêntures da 2ª Série vencerão em 14/11/2022; p) Amortização das Debêntures da 1ª Série. O Valor
Nominal Unitário das Debêntures da 1ª Série será amortizado nas datas previstas na Escritura de Emissão, respeitado o prazo de carência de 12 meses contados da data 
de emissão das Debêntures da 1ª Série, sendo a primeira parcela devida no 13º mês contado da Data de Emissão; q) Amortização das Debêntures da 2ª Série. O Valor 
Nominal Unitário das Debêntures da 2ª Série será amortizado nas datas previstas na Escritura de Emissão, respeitado o prazo de carência de 15 meses contados da data 
de emissão das Debêntures da 2ª Série, sendo a primeira parcela devida no 16º mês contado da Data de Emissão; r) Atualização Monetária das Debêntures. O valor
nominal unitário ou o saldo do valor nominal unitário das Debêntures não será atualizado monetariamente; s) Remuneração das Debêntures da 1ª Série. Sobre o valor
nominal unitário das Debêntures da 1ª Série ou sobre o saldo do valor nominal unitário das Debêntures da 1ª Série, conforme o caso, incidirão juros remuneratórios, a
partir da primeira Data de Integralização ou da última respectiva data de pagamento da Remuneração das Debêntures da 1ª Série (conforme abaixo definido) (inclusive), 
conforme o caso, até a data do pagamento da Remuneração das Debêntures da 1ª Série (exclusive), correspondentes à variação das taxas médias diárias dos Depósi-
tos Interfinanceiros - DI over extra grupo de um dia, calculadas e divulgadas diariamente pela B3, no informativo diário, disponível em sua página na rede mundial de
computadores (http://www.b3.com.br), base 252 Dias Úteis, expressa na forma percentual ao ano (“Taxa DI”), acrescida de sobretaxa de 4,50% (quatro inteiros e
cinquenta centésimos por cento) ao ano base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis  (“Remuneração das Debêntures da 1ª Série”); t) Pagamento da Remune-
ração das Debêntures da 1ª Série. A Remuneração das Debêntures da 1ª Série será paga nas datas previstas na Escritura de Emissão; u) Remuneração das Debên-
tures da 2ª Série. Sobre o valor nominal unitário das Debêntures da 2ª Série ou sobre o saldo do valor nominal unitário das Debêntures da 2ª Série, conforme o caso,
incidirão juros remuneratórios, a partir da primeira Data de Integralização ou da última respectiva data de pagamento da Remuneração das Debêntures da 2ª Série
(conforme abaixo definido) (inclusive), conforme o caso, até a data do pagamento da Remuneração das Debêntures da 2ª Série (exclusive), correspondentes à varia-
ção da Taxa DI, acrescida de sobretaxa de 4,50% ao ano base 252 Dias Úteis (“Remuneração das Debêntures da 2ª Série” e, quando em conjunto com a Remunera-
ção das Debêntures da 1ª Série, a “Remuneração das Debêntures”); v) Pagamento da Remuneração das Debêntures da 2ª Série. A Remuneração das Debêntures
da 2ª Série será paga nas datas previstas na Escritura de Emissão. w) Repactuação Programada. Não haverá repactuação programada das Debêntures; x) Amorti-
zação Antecipada. A Cia. não poderá, voluntariamente, realizar a amortização extraordinário das Debêntures; y) Resgate Antecipado Facultativo. A Cia. não poderá,
voluntariamente, realizar o resgate extraordinário das Debêntures; z) Oferta de Resgate Antecipado. A Cia. poderá, a qualquer momento e a seu exclusivo critério,
realizar oferta de resgate antecipado parcial ou total das Debêntures, endereçada a todos os Debenturistas (“Oferta de Resgate Antecipado”). A Oferta de Resgate 
Antecipado deverá ser precedida de (a) envio, pela Cia. ao Agente Fiduciário, de notificação, devidamente assinada pelos representantes legais da Cia., informando
sobre a realização e detalhes da Oferta de Resgate Antecipado; e (b) de aviso aos Debenturistas publicado e amplamente divulgado pela Cia. nos termos da Escritu-
ra de Emissão, informando sobre a realização da Oferta de Resgate Antecipado, ambos com antecedência mínima de 30 dias contados da data programada para a 
efetiva realização do resgate; aa) Local de Pagamento. Os pagamentos a que fizerem jus as Debêntures serão efetuados pela Cia. no respectivo vencimento utilizan-
do-se, conforme o caso: (a) os procedimentos adotados pela B3, para as Debêntures custodiadas eletronicamente na B3; ou (b) os procedimentos adotados pelo
escriturador, para as Debêntures que não estejam custodiadas eletronicamente na B3; bb) Prorrogação dos Prazos: Considerar-se-ão automaticamente prorrogados 
todos os prazos para pagamento de qualquer obrigação prevista ou decorrente da Emissão até o Dia Útil subsequente, sem qualquer acréscimo de Encargos Mora-
tórios (conforme abaixo definido) aos valores a serem pagos, quando a data de tais pagamentos coincidir com dia (i) em que não haja expediente bancário na Cidade
de São Paulo/SP, com relação aos pagamentos que não devam ser realizados por meio da B3, se houver; e/ou (ii) que não seja um Dia Útil, com relação aos paga-
mento que devam ser realizados por meio da B3; cc) Encargos Moratórios. Sem prejuízo da Remuneração das Debêntures, ocorrendo impontualidade no pagamen-
to pela Cia. de qualquer quantia devida aos titulares das Debêntures, os débitos em atraso vencidos e não pagos pela Cia. ficarão sujeitos a, independentemente de
aviso, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, (i) multa convencional, irredutível e de natureza não compensatória, de 2%; e (ii) juros moratórios à razão de
1% ao mês, desde a data da inadimplência até a data do efetivo pagamento, ambos calculados sobre o montante devido e não pago (“Encargos Moratórios”); e
dd) Vencimento Antecipado. As Debêntures terão seu vencimento antecipado declarado nas hipóteses e nos termos previstos na Escritura de Emissão. (ii) aprovar a
constituição da Cessão Fiduciária pela Cia., e a sua participação, na qualidade de fiduciante, no Contrato de Cessão Fiduciária; (iii) autorizar a Cia. e aos seus represen-
tantes a (a) celebrar todos os documentos e seus eventuais aditamentos necessários e praticar todos os atos necessários ou convenientes à realização da Emissão e da 
Oferta e à constituição da Cessão Fiduciária, sem a necessidade de qualquer aprovação societária adicional ou ratificação pela Cia., incluindo, mas não se limitando a, a
celebração da Escritura de Emissão, do Contrato de Distribuição, do Contrato de Cessão Fiduciária e do Contrato de Conta Vinculada; (b) contratar o Agente Fiduciário, 
o Banco Depositário e os Coordenadores, bem como os demais prestadores de serviços necessários para a realização da Emissão e da Oferta, incluindo, sem limitação, 
agência de classificação de risco (rating), se for o caso, formador de mercado (market maker), se for o caso, escriturador, custodiante e assessores legais, podendo, para 
tanto, negociar e assinar os respectivos contratos e fixar-lhes os honorários; e (iv) ratificar todos os atos já praticados relacionados às deliberações acima, incluindo a
Emissão, a Oferta e a constituição da Cessão Fiduciária, até o arquivamento da presente ata no órgão competente. 7. Encerramento: Finalizando os trabalhos, o Sr.
Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foi suspensa a sessão pelo tempo necessário à lavratura da presente Ata. 
Reabertos os trabalhos, esta Ata, redigida na forma prevista pelo Artigo 130 da Lei das S.A., foi lida, aprovada e assinada pelos presentes, que autorizam a publicação na 
forma de sumário. A presente ata é cópia da que se encontra lavrada no livro de Atas de Assembleias Gerais. Rio de Janeiro, 3/05/2019. Mesa: Felipe Demori Claudino, 
Presidente; Michele Pimenta do Amaral, Secretário. Jucerja nº 3602767, em 07/05/2019. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

Carioca regulariza dívidas para 
comprar no Dia das Mães

As dívidas quitadas no 
comércio lojista da Cidade 
do Rio de Janeiro cresceram 
1,7% em abril em relação ao 
mesmo mês do ano passado, 
de acordo com os registros 
do Serviço Central de Pro-
teção ao Crédito do Clube 
de Diretores Lojistas do Rio 
de Janeiro (CDL-Rio). Foi 
o maior índice do ano, mos-
trando que os consumidores 
regularizaram suas contas 
para poder comprar no Dia 
das Mães, a maior data co-
memorativa para o comércio 
depois do Natal.

De acordo com os re-
gistros do Serviço Cen-
tral de Proteção ao Crédi-
to do CDL-Rio em abril a 
inadimplência cresceu 1% 
em relação ao mesmo mês 
do ano passado e as con-
sultas (item que indica o 
movimento do comércio) 
diminuíram 4%.

Ao comparar abril com 
o mês anterior (março), a 
inadimplência e as dívidas 

quitadas cresceram, respec-
tivamente, 4,6% e 3,8% e as 
consultas caíram 1,2%.

No acumulado dos quatro 
meses do ano (janeiro/abril) 
em relação ao mesmo perí-
odo de 2018, a inadimplên-
cia e as dívidas quitadas au-
mentaram, respectivamente, 
0,9% e 0,6% as consultas 
diminuíram 6%.

Segundo o LIG Cheque, 
registro de cadastro da en-
tidade, a inadimplência au-
mentou 1,6% e as consultas 
e as dívidas quitadas dimi-
nuíram, respectivamente, 
7,1% e 2% em abril relação 
ao mesmo mês de 2018.

No acumulado dos quatro 
meses do ano (janeiro/abril) 
em relação ao mesmo perío-
do do ano passado, a inadim-
plência cresceu 1,1% e as 
consultas e as dívidas quita-
das diminuíram, respectiva-
mente, 6% e 3%.

Comparando-se abril com 
o mês anterior (março), a 
inadimplência e as consul-

tas e as dívidas quitadas au-
mentaram, respectivamente, 
0,5% e 1,4% e as consultas 
caíram 1,5%.

Shoppings

De acordo com estudo 
realizado pela Associação 
Brasileira de Shopping Cen-
ters (Abrasce) para a data, 
os shoppings esperam um 
crescimento de 6% nas ven-
das, em comparação com o 
mesmo período do ano pas-
sado. O tíquete médio de-
verá ser acima de R$ 200, 
33% maior do que em 2018, 
e os segmentos que deverão 
impulsionar esse resultado 
positivo são de vestuário, 
perfumaria e calçados, com 
destaque também para tele-
fonia e joias.

“Nos últimos três anos, o 
setor apresentou crescimen-
to superior a outros merca-
dos, o que nos deixa confian-
tes em ter mais um resultado 
positivo neste ano. Os shop-

pings se mantêm inovando, 
desde o mix de produtos e 
serviços até a oferta de no-
vas experiências. Segundo 
o Censo 2018 da Abrasce, 
o setor aumentou em 2,6% 
o número de lojas, de um 
ano para o outro, e 4,8% a 
área bruta locável (ABL). 
Ou seja, os empreendimen-
tos investem cada vez mais 
nos desejos e necessidades 
dos consumidores, princi-
palmente em períodos como 
o Dia das Mães, que é con-
siderada a principal data co-
mercial do primeiro semes-
tre”, declara Glauco Humai, 
presidente da Abrasce.

O fluxo do período tam-
bém deve acompanhar a 
alta das vendas. Segundo a 
pesquisa, os shoppings espe-
ram um aumento de 5% de 
visitantes, em relação ao ano 
anterior. Para comemoração 
da data, no domingo, os es-
paços mais procurados deve-
rão ser praça de alimentação, 
restaurantes e cinema.
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SMARTCOAT SERVIÇOS EM REVESTIMENTOS S.A.
(“Companhia”)

CNPJ/ME nº 09.122.486/0001-05 - NIRE Nº 333.0032943-9
Ata da Reunião do Conselho de Administração. 1. Data, Hora e Local: No dia 3/05/2019, às 10h, na sede da Cia., na 
Av. Geremário Dantas, 1.400, loja 250, parte, Freguesia, Jacarepaguá, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 22.760-401. 2. Presença 
e Convocação: Convocação dispensada, em virtude da presença de todos os membros do Conselho de Administração. 
3. Mesa: Presidente: Felipe Demori Claudino; Secretária: Michele Pimenta do Amaral. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre:
(i) a constituição, pela Cia., de garantia fidejussória na modalidade de fiança (“Fiança”), renunciando expressamente aos
benefícios de ordem, direitos e faculdades de exoneração de qualquer natureza previstos nos Art.s 333, § único, 364, 366, 
368, 821, 827, 834, 835, 837, 838 e 839 da Lei nº 10.406, de 10/01/2002, conforme alterada, e dos Art.s 130 e 794 da Lei nº 
13.105, de 16/03/2015, conforme alterada, para garantir o pagamento integral e tempestivo da totalidade das obrigações
principais e acessórias, presentes e futuras, assumidas ou que venham a ser assumidas pela Priner Serviços Industriais S.A.
(“Emissora”) em razão das Debêntures (conforme abaixo definido), no âmbito da Escritura de Emissão (conforme abaixo de-
finido), incluindo, mas sem se limitar, ao valor nominal unitário das Debêntures da 1ª Série (conforme abaixo definido), ao valor
nominal unitário das Debêntures da 2ª Série (conforme abaixo definido), à remuneração das Debêntures, bem como a todos e
quaisquer valores devidos aos titulares das Debêntures, a qualquer título, e todos os custos e despesas para fins da cobrança
dos créditos oriundos das Debêntures e da excussão das Garantias (conforme abaixo definido), incluindo encargos morató-
rios, penas convencionais, honorários advocatícios, custas e despesas judiciais ou extrajudiciais e tributos, bem como todo e 
qualquer custo incorrido pelo Agente Fiduciário (conforme abaixo definido) e/ou pelos titulares das Debêntures (“Obrigações
Garantidas”), no âmbito da 1ª emissão de 67.500.000 debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com
garantia real e com garantia fidejussória, em 2 séries, pela Emissora, sendo 45.000.000 debêntures da 1ª série (“Debêntures
da 1ª Série”) e 22.500.000 debêntures da 2ª série (“Debêntures da 2ª Série” e, quando em conjunto com as Debêntures da 
1ª Série, as “Debêntures”), com valor nominal unitário de R$1,00 cada Debênture, no valor total de R$67.500.000,00 na data 
de sua emissão, sendo R$45.000.000,00 relativos às Debêntures da 1ª Série, e R$22.500.000,00 relativos às Debêntures
da 2ª Série (“Emissão”), nos termos do “Instrumento Particular de Escritura da 1ª Emissão de Debêntures Simples, Não Con-
versíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real e com Garantia Fidejussória, em Duas Séries, para Distribuição Pública, 
com Esforços Restritos de Distribuição, da Priner Serviços Industriais S.A.”, a ser celebrado entre a Emissora, na qualidade 
de emissora, a Cia. e a Priner Locação de Equipamentos S.A., na qualidade de fiadoras, e a Simplific Pavarini DTVM Ltda.,
na qualidade de agente fiduciário representante da comunhão dos titulares das Debêntures (“Agente Fiduciário” e “Escritura
de Emissão”, respectivamente). As Debêntures serão objeto de oferta pública de distribuição com esforços restritos de dis-
tribuição, sob o regime de garantia firme, com a intermediação de instituições financeiras autorizadas a prestar serviços de
distribuição pública de valores mobiliários, nos termos da Instrução da CVM nº 476, de 16/01/2009, conforme alterada, e das
demais disposições legais e regulamentares aplicáveis (“Oferta”). (ii) a participação da Cia., na qualidade de fiduciante, no
“Instrumento Particular de Cessão Fiduciária de Recebíveis e de Conta Vinculada em Garantia e Outras Avenças”, a ser cele-
brado entre a Cia. e a Emissora, na qualidade de fiduciantes, e o Agente Fiduciário (“Contrato de Cessão Fiduciária”), por meio 
do qual será constituída a cessão fiduciária, (i) pela Cia., em benefício do Agente Fiduciário, na qualidade de representante da
comunhão dos titulares das Debêntures, sobre os direitos creditórios oriundos de determinados contratos celebrados ou a se-
rem celebrados entre a Cia. e terceiros; e (ii) pela Emissora, em benefício do Agente Fiduciário, na qualidade de representante 
da comunhão dos titulares das Debêntures, sobre os direitos creditórios oriundos da integralização das Debêntures em ga-
rantia das Obrigações Garantidas (“Cessão Fiduciária” e, quando em conjunto com a Fiança, as “Garantias”). Adicionalmente 
ao Contrato de Cessão Fiduciária, será celebrado o “Instrumento Particular de Contrato de Conta Vinculada” entre o Banco 
Bradesco S.A. (“Banco Depositário”), a Emissora, a Cia. e o Agente Fiduciário (“Contrato de Conta Vinculada”); (iii) a autori-
zação à Cia. e aos seus administradores e representantes legais, conforme o caso, para, uma vez aprovada a realização da 
Emissão, da Oferta e a outorga das Garantias, a celebrar todos os documentos e seus eventuais aditamentos necessários e 
praticar todos os atos necessários ou convenientes à realização da Emissão, da Oferta e à outorga das Garantias, bem como 
à assinatura do Contrato de Cessão Fiduciária, sem a necessidade de qualquer aprovação societária adicional ou ratificação
pela Cia., incluindo, mas não se limitando a, a celebração da Escritura de Emissão, do Contrato de Cessão Fiduciária e do 
Contrato de Conta Vinculada; (iv) a ratificação de todos os atos já praticados relacionados às deliberações acima. 5. Deli-
berações: Após exame e discussão dos itens da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração presentes, que
representam a totalidade dos membros do Conselho de Administração, por unanimidade e sem ressalvas, decidiram, nos
termos do Art. 8º, §9º, (iv) do Estatuto Social da Cia.: (i) A constituição, pela Cia., da Fiança para garantir o pagamento integral
e tempestivo da totalidade das Obrigações Garantidas. (ii) A constituição, pela Cia., para garantir o pagamento integral e
tempestivo da totalidade das Obrigações Garantidas, por meio da assinatura e registro do Contrato de Cessão Fiduciária, da 
Cessão Fiduciária dos recebíveis descritos na tabela abaixo:

Contrato Partes
Data de  

assinatura Objeto
Instrumento particular de contrato 
nº PAS.BR-SA2018-001 de serviços 
de preparação de superfície e pintura.

i) C.S.E. Mecânica
e Instrumentação
S.A. (“C.S.E.”); e ii) 
Cia..

7/06/2018 Prestação, pela Cia. para a C.S.E., de serviços 
de preparação de superfície e pintura onshore
eoffshore, incluindo equipamentos e materiais, 
pelo Regime de Preços Unitários.

Instrumento particular de contrato 
nº PAS.BR-SA2019-002 de serviços 
de preparação de superfície e pintura.

i) C.S.E.; e ii) Cia.. 5/04/2019 Prestação, pela Cia. para a C.S.E., de serviços
de preparação de superfície e pintura onshore
eoffshore, incluindo equipamentos e materiais, 
pelo Regime de Preços Unitários.

(iii) Autorizar a alteração da conta bancária por meio da qual serão recebidos os créditos oriundos dos contratos descri-
tos na tabela abaixo, os quais serão sujeitos aos termos e condições do Contrato de Cessão Fiduciária, podendo ser, 
inclusive, retidos pelo Agente Fiduciário, conforme o previsto no Contrato de Cessão Fiduciária:

Contrato Partes
Data de 

assinatura Objeto

Contrato de prestação de 
serviços e fornecimento - 
C-005-2018.

i) OEngenharia Ltda. 
(“OEngenharia”); e
ii) Cia..

30/05/2018,
aditado em 
13/08/2018

Prestação, pela Cia. para a OEngenharia, de serviços 
de preparação de superfície e pintura onshore, e forne-
cimento de máquinas e equipamentos com operador, 
para atendimento às unidades marítimas da Petrobras.

Contrato de prestação de 
serviços e fornecimento - 
B-005-2018.

i) OEngenharia; e
ii) Cia.. 30/05/2018

Prestação, pela Cia. para a OEngenharia, de serviços 
de preparação de superfície e pintura industrial, bem 
como a locação de equipamentos em plataformas da 
Petrobras.

(iv) Para regular a movimentação de cada conta corrente vinculada na qual serão recebidos e movimentados os direi-
tos creditórios objeto da Cessão Fiduciária, a Emissora, a Cia., o Agente Fiduciário e o Banco Depositário responsável
pela movimentação da conta vinculada em que serão depositados os recebíveis (conforme descrito e qualificado no
Contrato de Conta Vinculada) celebrarão o Contrato de Conta Vinculada. (v) Autorizar a Cia. e seus administradores e
representantes legais, conforme o caso, a celebrar todos os documentos e seus eventuais aditamentos necessários e 
praticar todos os atos necessários ou convenientes à realização da Emissão, da Oferta e à constituição das Garantias, 
sem a necessidade de qualquer aprovação societária adicional ou ratificação pela Cia., incluindo, mas não se limi-
tando a, a celebração da Escritura de Emissão, do Contrato de Conta Vinculada e do Contrato de Cessão Fiduciária;
(v) Ratificar todos os atos já praticados relacionados às deliberações acima, incluindo a Emissão, a Oferta e a consti-
tuição das Garantias, até o arquivamento da presente ata no órgão competente. Encerramento: Nada mais havendo 
a tratar e autorizada por todos a lavratura da presente ata na forma de sumário, foi a presente ata lavrada e, depois
de lida e aprovada, foi assinada por todos os conselheiros presentes. A presente ata é cópia fiel da que se encontra
lavrada no livro de Atas de RCA. Rio de Janeiro, 3/05/2019. Felipe Demori Claudino - Presidente. Michele Pimenta
Amaral - Secretária. Jucerja nº 3603015, em 07/05/19. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

CANAL BRAZIL S/A
CNPJ/MF nº 02.608.224/0001-06 - NIRE 3330016734-0

Ata de Assembleia Geral Ordinária: 1. Data, Hora e Local: 
Aos 04/04/2019, às 11h, na sede na Av. das Américas, 1650, 
Bl. 04 - Sla. 301 - Barra da Tijuca, RJ/RJ (“Companhia.”). 2. 
Convocação e Presença: Presentes à assembleia os Acionis-
tas detentores da totalidade das ações de emissão da Cia., 
conforme se verifica das assinaturas apostas no Livro de Pre-
sença de Acionistas, sendo dispensadas as formalidades de 
convocação, conforme artigo 124, § 4º da Lei 6.404/76. 3. 
Mesa Diretora: Presidente: Sr. Alberto Carlos Pecegueiro do 
Amaral; Secretário: Sr. André Ferraz Saddy. 4. Ordem do Dia: 
(i) examinar e aprovar as contas da administração da Cia. e
demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo
em 31/12/2018; (ii) deliberar sobre a destinação dos resulta-
dos apurados no exercício social findo em 31/12/2018, a dis-
tribuição de dividendos, bem como ratificar a distribuição já
ocorrida antecipadamente; e (iii) fixar a remuneração global
dos administradores. 5. Deliberações: As deliberações a se-
guir foram todas tomadas por unanimidade de votos dos 
Acionistas: (i) aprovar lavratura da ata a que se refere esta
Assembleia na forma sumária, nos termos do § 1º do art. 130 
da Lei 6.404/76; (ii) aprovar, sem emendas ou ressalvas, as
contas dos administradores, o Balanço Patrimonial e as de-
mais Demonstrações Financeiras relativas ao exercício so-
cial encerrado em 31/12/2018, documentos estes publicados 
no DOERJ e no jornal Monitor Mercantil em 28/03/2019; (iii)
considerando a apuração de lucros no exercício social encer-
rado em 31/12/2018, no valor total de R$25.240.664,18, 
aprovaram os Acionistas destinar os lucros da seguinte for-
ma: (a) Reserva Legal: não constituída em razão de ter sido
atingido o limite legal máximo de 20% do capital social, con-
forme artigo 193 da Lei 6.404/76; (b) Dividendo Mínimo Obri-
gatório e Dividendos Adicionais: o valor de R$ 6.310.166,04 a 
ser distribuído como dividendo mínimo obrigatório e o valor
de R$18.930.498,14 a ser distribuído como dividendos adi-
cionais, totalizando dividendos no montante de R$ 
25.240.664,18, dos quais R$6.310.166,04 já foram antecipa-
damente pagos aos acionistas em 05/02/2019, de forma pro-
porcional à participação societária detida pelos Acionistas na
Cia., sendo o restante, no valor de R$ 18.930.498,14, a se-
rem pagos, também na proporção da participação societária
detida pelos Acionistas na Cia. até o dia 31/12/2019. Os acio-
nistas ratificam, por meio desta, as distribuições antecipadas
ora mencionadas, dando ampla e geral quitação à Cia. com
relação aos referidos valores já pagos; e (c) Reserva Estatu-
tária (Reserva Operacional): não foi constituída no exercício
de 2018 por decisão unânime dos Acionistas da Cia.. (iv) fixar 
a remuneração global, para o exercício social de 2019, dos
administradores da Cia. em até R$1.500.000,00, cabendo ao 
Conselho de Administração a distribuição de tais valores. 6.
Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a Assembleia foi 
encerrada, que lida e conferida foi por todos. RJ, 04/04/2019. 
Acionistas: Globosat Programadora Ltda.. GCB Empreendi-
mentos e Participações Ltda.. Jucerja reg. nº 3583976 em
17/04/2019. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral. Ata
de Assembleia Geral Extraordinária: 1. Data, Hora e Local:
Em 09/01/2019, às 13h, na sede do Canal Brazil S/A (“Com-
panhia.”), localizada na Av. das Américas, 1.650, bl. 04, slas.
301 e 312, Barra da Tijuca, RJ/RJ; 2. Convocação E Presen-
ça: Presentes os Acionistas detentores da totalidade das 
ações de emissão da Cia., conforme se verifica pelas assina-
turas constantes no Livro de Presença de Acionistas, sendo
dispensada a convocação na forma do § 4º, art. 124, da Lei
6.404/76. 3. Mesa Diretora: Presidente: Sr. Alberto Carlos Pe-
cegueiro do Amaral; Secretário: Sr. André Ferraz Saddy. 4.
Ordem do Dia: Aprovar a distribuição de dividendos interme-
diários, 5. Deliberações: Foi deliberado, por unanimidade dos 
votos dos presentes: 5.1. Aprovar a distribuição de dividen-
dos aos acionistas no valor de R$ 6.310.166,04 correspon-
dente a 25% do lucro líquido apurado no balanço levantado
em 31/12/2018. Os dividendos deverão ser pagos observan-
do as seguintes condições: (i) Valor dos Dividendos: pagar-
se-á, a título de dividendos, o valor de R$ 1,1511 por ação de 
emissão da Cia.; (ii) Data do Pagamento: Os referidos divi-
dendos deverão ser disponibilizados aos acionistas no prazo 
de 60 dias, na proporção de suas respectivas participações
societárias detidas na Cia.. 5.2. A destinação do resultado do 
exercício 2018 será objeto da AGO de 2019. 6. Encerramen-
to: Nada mais havendo a tratar, a Assembleia foi encerrada
com a lavratura desta Ata, que lida e conferida foi por todos
assinada. RJ, 09/01/2019. Acionistas: Globosat Programado-
ra Ltda.. GCB Empreendimentos e Participações Ltda.. Ju-
cerja reg. nº 3489647 em 22/01/2019. Bernardo F. S. Berwan-
ger - Secretário Gral. Ata de Reunião do Conselho de
Administração. 1. Data, Hora e Local: No dia 27/11/2018, às
11h, na sede na Av. das Américas, 1.650, Bl. 4, Sala 301,
Barra da Tijuca, RJ/RJ (“Companhia.”). 2. Convocação e Pre-
sença: Dispensada a convocação prévia por estarem presen-
tes todos os Conselheiros da Cia., os senhores Alberto Car-
los Pecegueiro do Amaral, Manuel Luis Roquete Campelo
Belmar da Costa, Aníbal Massaini Neto e Luiz Carlos Barreto 
Borges. 3. Mesa: Presidente: Alberto Carlos Pecegueiro do
Amaral; Secretário: Manuel Luis Roquete Campelo Belmar

da Costa. 4. Deliberações: Os Conselheiros deliberaram e 
aprovaram, por unanimidade e sem ressalvas, o seguinte: 
4.1. Com vigência a partir de 14/12/2018,  foi aprovada a 
eleição do Sr. André Ferraz Saddy, brasileiro, casado sob o 
regime de separação total de bens, administrador de empre-
sas, CI CG262352, DPF/DF, CPF 793.960.541-00, residente 
na Av. das Américas, 1.650, Bl. 4, sala 301, RJ/RJ, para o 
cargo de Diretor Geral da Cia. e do Sr. Antonio Luis Carvalho, 
brasileiro, casado, administrador, CI 008.601.244-0, IFP/RJ, 
CPF 011.006.977-30, com endereço comercial no RJ/RJ, 
para o cargo de Diretor sem designação específica. Os Dire-
tores ora eleitos serão investidos no cargo em 14/12/2018, 
mediante a assinatura do Termo de Posse no livro próprio, 
oportunidade em que farão a declaração de desimpedimento 
prevista em lei. 4.1.1. Os conselheiros aproveitaram a oportu-
nidade para agradecer ao Paulo Roberto Teixeira da Cunha 
Mendonça por toda a sua contribuição ao Canal Brazil S.A. 
ao longo dos 15 anos em que exerceu o cargo de Diretor 
Geral da Cia.. 4.2. Os diretores ora eleitos declaram não es-
tarem impedidos de exercer a administração da Sociedade, 
por lei especial, em virtude de condenação criminal, ou por se 
encontrar sob os efeitos de pena que vede, ainda que tempo-
rariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimen-
tar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, 
ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro 
nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as 
relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. 4.3. Apro-
var a proposta de destinação de uma parcela do Imposto de 
Renda da Cia. correspondente ao ano de 2018 para a Acade-
mia Brasileira de Cinema, dentro do limite previsto na legisla-
ção aplicável. 4.4. Aprovar a participação do Canal Brasil no 
produto de vMVPD da Globosat, com previsão de lançamen-
to para abril de 2019 e provisoriamente intitulado Globolive, 
mediante remuneração de R$0,20 por assinante. 4.5. Apro-
var a proposta de realização de 4 reuniões do Conselho de 
Administração em 2019, nos meses de fevereiro, maio, agos-
to e novembro. Ao final de 2019 será avaliada a necessidade 
de manutenção dessas reuniões trimestrais. 4.6. O Conse-
lheiro Aníbal Massaini Neto propôs a criação de um comitê de 
programação, submetido ao Conselho de Administração, 
com vistas à seleção do conteúdo audiovisual da Cia. dispo-
nibilizado em serviços de streaming. Foi decidido que a pro-
posta será reapresentada após a próxima reunião do Conse-
lho, na qual o novo Diretor Geral da Cia. apresentará as suas 
propostas sobre o tema. 5. Encerramento: Nada mais haven-
do a tratar, e como ninguém mais desejou fazer uso da pala-
vra, o Presidente do Conselho de Administração deu por en-
cerrada a reunião, lavrando-se a presente ata, que lida e 
conferida foi por todos assinada. RJ, 27/11/2018. Luiz Carlos 
Barreto Borges. Aníbal Massaini Neto. Administradores: An-
dré Ferraz Saddy. Antonio Luis Carvalho. Jucerja reg. nº 
3474399 em 07/01/2019. Bernardo F. S. Berwanger - Secre-
tário Gral. Ata de Assembleia Geral Extraordinária. 1. 
Data, Hora e Local: Aos 27/11/2018, às 13hs, na sede na Av. 
das Américas, 1650, Bl. 04 - Sala 301, Barra da Tijuca, RJ/RJ 
(“Companhia”). 2. Convocação e Presença: Presentes à as-
sembleia os Acionistas detentores da totalidade das ações de 
emissão da Cia., conforme se verifica das assinaturas apos-
tas no Livro de Presença de Acionistas, sendo dispensadas 
as formalidades de convocação, conforme artigo 124, § 4º da
Lei 6.404/76. 3. Mesa Diretora: Presidente: Sr. Alberto Carlos 
Pecegueiro do Amaral; Secretário: Sr. Paulo Roberto Teixeira 
da Cunha Mendonça. 4. Ordem do Dia: (i) aprovar o orça-
mento anual para 2019; (ii) apreciar a renúncia de membro do 
Conselho de Administração e a eleição de um novo membro. 
5. Deliberações: As deliberações a seguir foram todas toma-
das por unanimidade de votos dos Acionistas: (i) aprovar la-
vratura da ata a que se refere esta Assembleia na forma su-
mária, nos termos do § 1º do art. 130 da Lei 6.404/76; (ii)
Apreciar a renúncia do Sr. Luiz Carlos Barreto Borges ao
cargo de membro do Conselho de Administração da Cia. e
aprovar a eleição, em substituição, do Sr. Paulo Roberto Tei-
xeira da Cunha Mendonça, brasileiro, casado, administrador
de empresas, CI 2.145924, IFP/RJ, CPF 047.692.287-91,
residente na Av. das Américas, 1.650, Bl. 4, sala 301, RJ/RJ,
com mandato até a data de realização da AGO de 2020. O
Conselheiro ora eleito declara que não está impedido de
exercer atividade mercantil. (iii) Apesar de sua renúncia ao
cargo de membro do Conselho de Administração, o Sr. Luiz
Carlos Barreto Borges permanecerá atuando junto ao Con-
selho, mediante solicitação do mesmo, na qualidade de con-
sultor, sem direito a voto. (iv) Aprovar, sem ressalvas, o orça-
mento para o exercício 2019 elaborado pela Diretoria da Cia., 
com parecer favorável do Conselho de Administração. As
apresentações relacionadas ao orçamento anual foram ar-
quivadas na sede da Cia.. 6. Encerramento: Nada mais ha-
vendo a Assembleia foi encerrada, lida e aprovada por todos.
RJ, 27/11/2018.Acionistas Presentes à Assembleia: Globosat
Programadora Ltda. Alberto Carlos Pecegueiro do Amaral e
Manuel Luis Roquete Campelo Belmar da Costa. GCB  Em-
preendimentos e Participações Ltda. - Luiz Carlos Barreto
Borges e Aníbal Massaini Neto. Conselheiro eleito: Paulo Ro-
berto Teixeira da Cunha Mendonça. Jucerja reg. nº 3474377
em 07/01/2019. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

CONSTRUTORA COLARES LINHARES S/A
CNPJ 03.568.496/0001-92 - NIRE 3330029829-1

Ata da Assembléia Geral Ordinária em 03/04/2019. 1. Local e Hora: Rea-
lizada no escritório administrativo da empresa na Rua da Ajuda, 35, Sa-
lão 1401, Centro, RJ/RJ, às 10h, do dia 03/04/2019. 2. Quórum: Presentes 
acionistas representando a totalidade do capital social com direito a voto, 
conforme lista de presença lavrada no livro próprio. 3. Mesa: Presidente: 
Sr. Ricardo Linhares Colares. Secretário: Sr. Renardo Linhares Colares. 4. 
Convocações: Em face da presença da totalidade dos acionistas, fica dis-
pensada a publicação de edital de convocação e do aviso a que se refere o 
art. 133 da Lei 6404/76, nos termos do art. 124, § 4º, da Lei 6404/76. 5. Pu-
blicações: O Relatório da Administração, o balanço patrimonial e demais de-
monstrações financeiras referentes ao exercício encerrado em 31/12/2018, 
foram publicados no DOERJ, parte V, pág. 05 e no Monitor Mercantil, pág. 
04, ambos na data de 03/04/2019, conforme autorização do art. 133, § 4º, 
da Lei 6404/76. 6. Deliberações tomadas: Em Assembleia Geral Ordiná-
ria: À unanimidade, decidem os acionistas: (i) aprovar as contas e o relató-
rio da Administração, o balanço patrimonial e demais demonstrações finan-
ceiras referentes ao exercício encerrado em 31/12/2018; (ii) considerando
que a Companhia obteve, no exercício social encerrado em 31/12/2018, 
lucro líquido de R$ 12.203.012,24, foi aprovada a seguinte destinação: a)
R$ 610.150,61 para a conta Reserva de Lucros - Reserva Legal; b) R$
11.592.861,63 para pagamento de Dividendos aos acionistas, na proporção 
de suas participações no capital social; (iii) fixar a remuneração global anual 
dos Administradores em até R$ 230.000,00, ficando a cargo da Diretoria a 
distribuição de tal valor entre seus membros, observado os critérios fixados 
no caput do Artigo 152, da Lei das S/A (Lei 6.404/76). 7. Encerramento: 
Nada mais havendo a tratar, suspendeu-se a Assembleia pelo tempo ne-
cessário à lavratura desta ata na forma sumária, que, lida e aprovada, foi 
assinada por todos os acionistas. 8. Acionistas Presentes: Ricardo Linha-
res Colares e Renardo Linhares Colares. A presente é cópia fiel da ata da 
Assembleia Geral Ordinária de 03/04/2019, transcrita no livro próprio. Rio 
de Janeiro, 03/04/2019. Ricardo Linhares Colares - Presidente. Renardo
Linhares Colares - Secretário.

Pedidos de falência caem 
19,1% no acumulado  
em 12 meses
Já as falências 
decretadas 
diminuíram 8,5%

Os pedidos de falência 
caíram 19,1% no acumulado 
em 12 meses (maio de 2018 
até abril de 2019 comparado 
aos 12 meses antecedentes), 
segundo dados com abran-
gência nacional da Boa Vis-
ta. Mantida a base de compa-
ração, as Falências Decreta-
das, Pedidos de Recuperação 
Judicial e Recuperação Ju-
dicial Deferida diminuíram 
8,5%, 19,0% e 4,8%, respec-
tivamente.

Na comparação mensal 

houve evolução em todas as 
ocorrências: Pedidos de Fa-
lência (100,0%), Falências 
Decretadas (58,5%), Pedi-
dos de Recuperação Judicial 
(121,6%) e Recuperação Ju-
dicial Deferida (161,9%).

De acordo com os resulta-
dos acumulados em 12 me-
ses, observa-se a continui-
dade da tendência de queda 
nos pedidos de falência. 
Esse movimento está atrela-
do a melhora nas condições 
econômicas desde 2017, que 
permitiu as empresas apre-
sentarem sinais mais sólidos 
nos indicadores de solvên-
cia. Entretanto, a continuida-
de desse processo dependerá 
de uma retomada mais acele-
rada da atividade econômica 
nos próximos períodos.

Produção da indústria de 
eletros cai 14,7% em março

A produção industrial do 
setor eletroeletrônico apre-
sentou queda de 7,3% nos três 
primeiros meses do ano, em 
relação ao igual período de 
2018. É o que demonstram os 
dados divulgados pelo IBGE 
agregados pela Associação 
Brasileira da Indústria Elétri-
ca e Eletrônica (Abinee).

O resultado foi motivado 
principalmente pela redução 
de 13% na área eletrônica. Já 
a atividade produtiva da área 
elétrica caiu 1,2%.

Na avaliação do presi-
dente executivo da Abinee, 
Humberto Barbato, o resul-
tado é extremamente preo-
cupante. “Este é o momen-
to de darmos as mãos para 
superarmos esta delicada 
situação econômica o mais 
rápido possível. O Brasil 
tem pressa, o setor produtivo 
tem pressa e a população tem 
pressa para sair desse ato-
leiro”, afirmou. Na opinião 
de Barbato, é hora de nossa 

classe política mostrar-se 
sintonizada com a população 
e demonstrar maior sensibi-
lidade, evitando-se disputas 
desnecessárias entre o Exe-
cutivo e o Legislativo, que 
só atrasam a aprovação de 
assuntos essenciais como as 
reformas da Previdência e 
Tributária. “Não é possível 
convivermos naturalmente 
com números cada dia pio-
res e com o drama vivido por 
uma multidão de desempre-
gados”, sustentou.

No mês de março, a produ-
ção do setor elétrico e eletrô-
nico apresentou redução de 
14,7% em relação ao mesmo 
mês de 2018, conforme dados 
do IBGE. Houve queda tanto 
na área eletrônica (23,8%) 
quanto na elétrica (4,6%).

É importante ressaltar que 
os resultados foram preju-
dicados pelo Carnaval, que, 
neste ano, ocorreu em mar-
ço, enquanto que em 2018 
aconteceu em fevereiro.
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DIÁRIO
Bradesco Oi

Porto Seguro CSN

Usiminas Hypera

As ações preferenciais do Bradesco  terminaram cotadas a R$ 
34,77, com perda de 0,03%. Um dos três indicadores semanais 
mostra mercado comprado e os outros dois, vendido

As ações preferenciais da Oi terminaram cotadas a R$ 13.91, 
com  perda 0,71%.  Os três indicadores semanais mostram mer-
cado vendido.

As ações ordinárias do Porto Seguro terminaram cotadas em 
R$ 53,08 com ganho de 1,50%. Os três indicadores semanais 
mostram mercado vendido.

As ações ordinárias da CSN terminaram cotadas a R$ 14,18, 
com desvalorização de 0,42%. Os três indicadores semanais mos-
tram mercado vendido.

As ações preferenciais da Usiminas terminaram cotadas a R$ 
8,46, com desvalorização de 3,84%. Os três indicadores sema-
nais mostram mercado vendido.

As ações ordinárias da Hypera terminaram cotadas a R$ 
28,76, com valorização de 1,41%. Os três indicadores semanais 
mostram mercado comprado.

Quarta-feira, 8 de maio de 2019

Ofertas abaixo de R$ 500 mi no Novo Mercado
B3 dispensa 
acionamento  
da Comissão  
de Arbitragem

Ofertas de ações inferio-
res a R$ 500 milhões já po-
derão ser realizadas no Novo 
Mercado da B3

(Bolsa de Valores de São 
Paulo), uma vez que o volu-
me, por si só, não será consi-
derado fator suficiente para 
o acionamento da Comissão 
de Listagem.

A B3 divulgou novo pro-
cedimento aplicável à lis-
tagem e à migração para o 
Novo Mercado de compa-
nhias que realizarem ofer-
tas de distribuição de ações 
em patamares inferiores a 
R$ 500 milhões. Até então, 
ofertas em valores inferiores 

a R$ 500 milhões poderiam 
ser realizadas no referido 
segmento especial, mas es-
tavam potencialmente sujei-
tas à verificação por parte 
da Comissão de Listagem da 
B3.

“Ouvimos o mercado e 
entendemos que havia a in-
terpretação de que essa ve-
rificação da Comissão fun-
cionava como uma barreira 
para a realização de ofertas 
menores no Novo Mercado. 
Optamos então por esclare-
cer que o volume da oferta, 
por si só, não será considera-
do fator suficiente ao aciona-
mento da Comissão de Lis-
tagem, sem prejuízo de toda 
a análise que já se faz quan-
do uma companhia decide se 
listar ou migrar para o Novo 
Mercado”, explica Flavia 
Mouta, diretora de Emisso-
res da B3., acrescentando 
que “com esse movimento, 
sinalizamos que o ingresso 
no Novo Mercado tem como 

foco as regras de governança 
corporativa previstas no res-
pectivo regulamento.”

Competitividade

A iniciativa integra os es-
forços da B3 para tornar o 
mercado de capitais brasileiro 
mais competitivo. Paralela-
mente, a B3 também adotou a 
possibilidade de que pedidos 
de listagem ou de migração 
sejam apresentados em cará-
ter confidencial, preservando 
a estratégia das companhias e 
possibilitando que estas possam 
aguardar o melhor momento 
para vir a mercado, sem se ex-
por antecipadamente.

Tal alteração acompanha 
os procedimentos estabe-
lecidos pela Deliberação 
CVM 809, divulgada em 
19 de fevereiro de 2019. A 
deliberação também abre a 
possibilidade de que compa-
nhias obtenham registro de 
suas ofertas de distribuição 

de ações, junto ao regulador, 
nos 16 dias que antecedem a 
divulgação de suas demons-
trações financeiras, o que re-
sulta em 64 dias a mais para 
condução de tais operações 
ao longo do ano.

“O Novo Mercado tor-
nou-se um diferencial com-
petitivo para o mercado 
brasileiro. Muitas empresas 
e os próprios investidores 
buscam levar suas operações 
para esse segmento. Neste 
contexto, buscamos possi-
bilitar que as companhias 
utilizem cada vez mais o 
mercado de capitais para fi-
nanciamento de suas ativida-
des e captação de recursos, 
independente do seu porte. 
Essa medida está alinhada 
às iniciativas que a B3 e o 
mercado têm discutido para 
promover o mercado de ca-
pitais do país”, afirma Felipe 
Paiva, diretor de Relaciona-
mento com Clientes Brasil 
da B3.

Empresas chinesas 
listadas nos EUA 
negociam em baixa

Empresas chinesas lista-
das nos EUA negociaram em 
baixa na segunda-feira, com 
todas as 10 principais ações 
por peso do índice S&P U.S. 
Listed China 50 terminando 
o dia em território negativo. 
As ações da Ctrip.com In-
ternational e JD.com caíram 
mais de 5 e quase 4,5%, res-
pectivamente, liderando as 
perdas nas 10 maiores ações 
do índice.

As ações dos EUA ter-
minaram em baixa na se-
gunda-feira, com os três 
principais índices rela-
tando perdas ao longo do 
primeiro dia de negocia-
ção da semana. A Média 
Industrial Dow Jones caiu 

66,47 pontos, ou 0,25%, 
para 26.438,48. O S&P 
500 caiu 13,17 pontos, ou 
0,45%, para 2.932,47. O 
Nasdaq Composite Index 
perdeu 40,71 pontos, ou 
0,50%, para 8.123,29.

O índice Cboe Volatility, 
amplamente considerado o 
melhor medidor de medo 
do mercado acionário, caiu 
19,97% para 15,44% na se-
gunda-feira.

Na sexta-feira, o índice 
S&P U.S. Listed China 50 fi-
cou em 3.048,67, marcando 
um aumento de 1,09% para 
os retornos acumulados no 
mês e um ganho de 33,05% 
para os retornos acumulados 
no ano.
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Site vaza informação e  
ação da Hapvida sobe 7%

As ações da Hapvida subiram mais de 7% após o mer-
cado tomar conhecimento da compra do Grupo São Fran-
cisco por R$ 5 bilhões. A notícia foi publicada com ex-
clusividade por um site, o que levou a B3 a suspender os 
negócios com as ações da empresa, que chegaram a regis-
trar alta de até 7,52%, até que houvesse o comunicado ofi-
cial da companhia listada. A Hapvida, no entanto, somente 
confirmou a negociação às 15h39, e suas ações voltaram 
a ser negociadas, mas num patamar bem inferior, ou seja, 
R$ 32,42, e a valorização foi reduzida para 5,95%.

A Hapvida informou que a compra será paga à vista, na 
data de conclusão do negócio, sendo que R$ 4,75 bilhões 
serão pagos em dinheiro e R$ 250 milhões em suas própri-
as ações. Porém, o site havia antecipado que, com R$ 3 
bilhões em caixa, a companhia emitirá R$ 2 bilhões para 
financiar o resto da aquisição, elevando a dívida líquida, 
que passa a representar uma vez o seu Ebitda. Ah, a com-
panhia divulgou que, com grande presença no Nordeste, a 
operação agora a coloca no interior de São Paulo, além das 
regiões Centro-Oeste e Sul. E, com a efetivação, a com-
panhia assumirá a liderança nacional em número total de 
beneficiários, dando continuidade aos planos de expansão 
apresentados à época de sua oferta pública inicial, tornan-
do-se uma operadora de abrangência nacional.

Resta saber qual será o procedimento da Comissão de 
Valores Mobiliários em relação ao vazamento dessa infor-
mação. Alguém foi beneficiado e compete ao regulador 
descobrir quem passou a informação para o site?

Energisa recebe licença em tempo recorde
A Energisa Pará Transmissora de Energia II obteve da 

Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará 
a licença de instalação, obtida em tempo recorde, ou seja, 
em menos de oito meses após a assinatura do contrato de 
concessão, com o processo classificado pelo órgão emis-
sor como não significativo em termos de impactos ambi-
entais. A obtenção dessa licença é de extrema importância 
para a frente ambiental e permitirá imediata mobilização 
dos canteiros de obras desse empreendimento. Esse pro-
jeto, localizado no Pará, representará uma Receita Anual 
Permitida (RAP) da ordem de R$ 34 milhões (data base 
jun/2018), conforme resultado do leilão.

Receita controlará criptomedas
No Diário Oficial da União desta terça-feira, está pub-

licada a Instrução Normativa 1.888/2019, da Receita Fed-
eral, que institui e disciplina a obrigatoriedade de presta-
ção de informações relativas às operações realizadas com 
criptomoedas.

Bradesco disponibiliza mais informações
Para melhor transparência de suas informações, o 

Bradesco disponibilizou a versão complementar do 
relatório integrado de 2018. Essa versão contempla maior 
detalhamento de informações e indicadores relacionados 
ao tema, incluindo os da Global Reporting Initiative (GRI, 
ou Iniciativa Global de Reporte) e os aspectos propostos 
pelo International Integrated Reporting Council (IIRC, 
ou Conselho Internacional para Relato Integrado). Além 
destes está sinalizada também a correlação dos principais 
temas da Organização com os Objetivos de Desenvolvim-
ento Sustentável (ODS). A nova publicação pode ser ob-
tida com o acesso do site de Relações com Investidores do 
Bradesco – banco.bradesco/ri.

Via Varejo vai ser vendida?
Nos últimos sete dias, as ações da Via Varejo acumu-

laram ganhos de mais de 13%. Dois motivos estão provo-
cando a valorização: a) os boatos cada vez mais fortes de 
que a empresa será vendida; e b) alguns analistas são de 
opinião de que a cotação pode registrar grande valorização 
caso sejam resolvidos problemas internos.

JUÍZO DE DIREITO DA 03ª VARA CÍVEL 
REGIONAL DA BARRA DA TIJUCA/RJ.

EDITAL de 1º e 2º PÚBLICO LEILÃO PRESECIAL E INTIMAÇÃO, 
com prazo de 05 (cinco) dias, extraído dos autos da Ação de 
Cobrança proposta pelo CONDOMINIO VILLAGE DAS PEDRAS 
em face do WAGNER REZENDE DE OLIVEIRA - Processo nº. 
0023351-74.2008.8.19.0209 (2002.209.023123-8) – passado na 
forma abaixo: O DR MARCO ANTÔNIO CAVALCANTI DE SOUZA 
- Juíza de Direito Titular da Quarta Vara Cível, FAZ SABER aos que 
o presente Edital, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar 
possa, especialmente a WAGNER REZENDE DE OLIVEIRA – 
CPF Nº. 279.881.981-49, na forma do Art. 889, Inciso I do CPC,
de que no dia 13/05/2019 às 15:00horas, no Átrio do Fórum, 
pelo Leiloeiro Público GUSTAVO PORTELLA LOURENÇO, será 
vendido acima da avaliação, ou no dia 15/05/2019, pela maior 
oferta o imóvel situado na RUA RANCHARIA, Nº 22, ITANHANGÁ-
RJ, MATRICULA Nº 156.084 DO 9º REGISTRO DE IMÓVEIS.
Avaliação: R$ 864.263,00 (Oitocentos e sessenta e quatro 
mil, duzentos e sessenta e três reais). Conforme certidão do 
9º RGI - matriculado sob o nº 156.084, constando no ato R-12
ADJUDICAÇÃO: Pela carta de adjudicação da 01º VC JPA, a 
BRJ-CRÉDITO IMOBILIÁRIO S/A, adjudicou o imóvel de ELZA 
FELICIDADE MOREIRA MAIA; R-17 PENHORA: Oriunda da 
própria ação. Débito de IPTU no exercício de 2015 á 2019, total de 
R$ 24.442,32, mais os acréscimos legais. FUNESBOM no exercício 
de 2013 á 2016, total de R$ 784,29. Condição de pagamento: 
Á vista, acrescido de 5% de comissão ao Leiloeiro, e ás custas 
de cartório. Para conhecimento de todo foi expedido o presente 
Edital, outro na íntegra está afixado no Átrio do Fórum e nos autos 
acima. Fica o devedor, o coproprietário, os usufrutuários, o credor 
pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou com penhora 
anteriormente averbada e o promitente comprador e vendedor, 
pelo presente edital na pessoa dos seus procuradores intimados 
da hasta pública, suprindo, assim, a exigência contida no Art. 889 
do CPC. As certidões estão nos autos. Rio de Janeiro, 29/03/2019. 
Eu, Teresa Cristina Pereira Campos, Chefe de Serventia, mat. 
01/28146, o fiz datilografar e subscrevo. 

AUSTRAL PARTICIPAÇÕES II S.A.
CNPJ/MF nº 30.094.010/0001-02 / NIRE nº 33.3.0032669-3

Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária. 1. Data, Hora e Local:
Aos 29/04/2019, às 12h, na Av. Bartolomeu Mitre, 336, Parte, Leblon, RJ/RJ, CEP: 
22.431-002. 2. Convocação e Presença: Dispensada a convocação em razão da 
presença do acionista representante de 100% do capital social da Companhia, 
conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas da Compa-
nhia, observado o disposto no §4º do art.133 da Lei 6.404/76 (“Lei das S.A.”), bem 
como nos termos do § 3º do artigo 8º do Estatuto Social da Companhia. 3. Mesa:
Presidente: Sr. Ricardo Villela Abreu dos Santos. Secretária: Sra. Daniella Lugac-
rinho Fischer Matos. 4. Ordem do Dia: Apreciar e deliberar sobre: (A) Em AGO:
(i) a lavratura da ata em forma de sumário; (ii) a aprovação das Demonstrações
Financeiras, do Balanço Patrimonial e do Parecer dos Auditores Independentes,
referentes ao exercício findo em 31/12/2018; (iii) o registro da existência de lucro
no exercício findo em 31/12/2018; e B) Em AGE: (iv) a distribuição de dividendos
intermediários ao único acionista da Companhia. 5. Deliberações: Todas as de-
liberações foram tomadas e aprovadas pelo acionista presente, sem quaisquer
ressalvas ou restrições: A. Em AGO: (i) A lavratura da ata em forma de sumário.
Aprovar a lavratura da presente ata em forma de sumário, conforme Art. 130 § 1º 
da Lei das S.A. (ii) A aprovação das Demonstrações Financeiras, do Balanço Pa-
trimonial e do Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício findo 
em 31/12/2018. Aprovar as Demonstrações Financeiras e o Balanço Patrimonial
referente ao exercício social findo em 31/12/2018, em conformidade com as pu-
blicações efetivadas no dia 29/03/2019 no DOERJ, Parte V, página 2 e no dia
29/03/2019 no Monitor Mercantil, página 15, os quais estiveram à disposição do
acionista com a antecedência legal. (iii) O registro da existência de lucro no exer-
cício findo em 31/12/2018. Aprovar e ratificar a proposta da administração para a
destinação do lucro líquido apurado no exercício social encerrado em 31/12/2018, 
no montante de R$ 16.155.896,08 da seguinte forma: (i) R$ 807.794,80 para
constituição da Reserva Legal; e (ii) R$ 6.999.101,28 foram destinados para a
constituição de outras reservas de lucro. Fica, ainda, consignado que o montan-
te bruto de R$ 8.349.000,00 registrado a título de crédito de juros sobre capital
próprio ao acionista da Companhia, devidamente apurado e pago, conforme a
deliberação constante na AGE realizada em 28/12/2018, foi imputado ao valor do 
dividendo mínimo obrigatório, relativo ao exercício de 2018, previsto no Artigo 32
do Estatuto Social da Companhia. B. Em AGE: (iv) A distribuição de dividendos in-
termediários ao único acionista da Companhia. O único acionista da Companhia
resolveu aprovar a distribuição de dividendos intermediários no montante total de 
R$ 700.000,00, a serem distribuídos da conta de outras reservas de lucro, sendo 
certo que o referido montante será pago ao único acionista da Companhia em até 
90 dias a contar da presente data, nos termos do Artigo 33 do Estatuto Social da
Companhia. O único acionista da Companhia autorizou a Diretoria da Companhia 
a praticar todos os atos necessários para efetivação da distribuição de dividendos 
aprovada no item (iv) acima. 6. Administradores: Presentes os administradores
da Companhia, consoante o disposto no artigo 134, § 1º da Lei das S.A. 7. Audi-
tores Independentes: Foi dispensada a presença dos Auditores Independentes.
8. Conselho Fiscal: O Conselho Fiscal da Companhia não foi ouvido por não se
encontrar instalado no período. 9. Documentos Arquivados: Foram arquivados
na sede da Companhia, devidamente autenticados pela Mesa, os documentos
submetidos à apreciação da Assembleia, referidos nesta ata. 10. Encerramento,
Lavratura, Aprovação e Assinatura da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, foi
a presente ata lavrada, lida, aprovada e assinada por todos os presentes. Mesa:
Sr. Ricardo Villela de Abreu dos Santos – Presidente; e Sra. Daniella Lugarinho
Fischer Matos – Secretária. Acionista presente: Austral Participações S.A. Admi-
nistradores Presentes: Bruno Augusto Sacchi Zaremba, Guilherme Geraldo de
Moraes Teixeira e Ricardo Villela Abreu dos Santos. RJ, 29/04/2019. Jucerja reg.
sob o nº 3595424 em 30/04/2019. Bernardo F.S. Berwanger - Secretário Geral.

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

Edital de 1º e 2º Leilões Extrajudiciais, com o prazo de 10 (dez) 
dias e Intimação - Eu, RODRIGO LOPES PORTELLA, Leiloeiro 
Público Oficial, comunico a todos os interessados e em especial 
à Sra. ALICE DONOLA LAURO VIEIRA (devedora fiduciante) - 
CPF. nº 405.540.747-53, que devidamente autorizado por ROYAL 
TRUST INVESTIMENTOS E SECURITIZAÇÃO DE CRÉDITOS 
S.A. (credora fiduciária) – CNPJ. nº 24.044.662/0001-21, e 
com fundamento no Art. 27 da Lei nº 9.514/97, realizarei no dia 
20/05/2019, às 12:00 horas, em meu escritório, à Av. Nilo Peçanha 
nº 12 - Gr. 810 – Castelo – Rio de Janeiro/RJ., o 1º Leilão  Público, 
por preço não inferior ao valor de R$ 326.283,37 (trezentos 
e vinte e seis mil, duzentos e oitenta e três reais e trinta e sete 
centavos), ou no dia 04/06/2019, no mesmo horário e local, o 2º 
Leilão Público, por preço não inferior ao valor de R$ 352.395,27 
(trezentos e cinquenta e dois mil, trezentos e noventa e cinco reais 
e vinte e sete centavos), do Imóvel constituído pelo Apartamento 
101 - Bloco 05, do prédio situado na Estrada do Rio Morto, nº 
95 – Vargem Grande/RJ., com direito a uma vaga de garagem 
descoberta situada na área de uso comum e correspondente 
fração de 0,007367 para o apartamento do terreno designado por 
lote 2 do PAL. 45688; transcrito no Cartório do 9º Ofício de Registro 
de Imóveis/RJ., sob a matrícula nº 283075. – Tudo nos termos do 
Contrato de Compra e Venda com Alienação Fiduciária, firmado 
12/04/2004, e, da Intimação feita à Sra. Alice Donola Lauro Vieira, 
através de edital, publicado no Jornal O DIA, nas datas de 04, 05 e 
06/12/2018, em razão da mesma encontrar-se em lugar ignorado, 
conforme certidão negativa expedida em 25/09/2018, pelo 1º 
Ofício de Registro de Títulos e  Documentos/RJ., constante na Av-
09 da referida matrícula. - Fica por este edital intimada dos Leilões 
a devedora acima mencionada. - Ficam cientes os interessados 
de que no ato da arrematação serão efetuados os seguintes 
pagamentos: arrematação à vista, acrescida da comissão de 5% 
ao Leiloeiro, e das despesas efetuadas com os leilões. Cientes 
ainda de que serão de sua responsabilidade as providências 
necessárias para promover, a custo próprio, as medidas para 
reintegração de posse do imóvel. - A escritura definitiva será 
realizada no prazo de 10 (dez) dias contados da arrematação, 
sendo certo que todas as despesas com cartório, certidões, e 
tributos, serão arcadas pelo arrematante. – RJ, 07/05/2019. (as.) 
Rodrigo Lopes Portella – Leiloeiro Público.

Petrobras lucra R$ 4 bilhões no trimestre
Resultado é 
inferior em 
42% ao mesmo 
período de 2018

A Petrobras registrou lu-
cro líquido de R$ 4 bilhões 
no primeiro trimestre de 
2019, aumento de 92% em 
relação ao quarto trimestre 
de 2018, principalmente pela 
menor incidência de itens 
especiais, que totalizaram 
R$ 600 milhões (negativos). 
Mas em relação ao primeiro 
trimestre de 2018 houve uma 
queda de 42% no resultado 
apurado de R$ 6,9 bilhões..

O Ebitda ajustado, de R$ 
27,5 bilhões, foi 6% inferior 
ao quarto trimestre de 2018, 
motivado especialmente pela 
queda no preço do Brent, en-
quanto o fluxo de caixa livre 
foi positivo pelo 16º trimes-
tre consecutivo, totalizando 
R$ 12,1 bilhões.

“Desde os primeiros dias 
do ano, iniciamos uma agen-
da transformacional basea-
da em pilares estratégicos: 
maximização do retorno 
sobre o capital empregado, 
redução de custo de capital, 
busca incessante por custos 
mais baixos, implementação 
de uma cultura meritocrá-
tica e respeito às pessoas e 
ao meio ambiente, com foco 

na segurança das operações. 
Queremos preparar a compa-
nhia para os desafios do fu-
turo”, afirma o presidente da 
Petrobras, Roberto Castello 
Branco.

Adoção da IFRS 16

Segundo a estatal, a di-
vulgação do resultado finan-
ceiro do primeiro trimestre 
de 2019 marca a adoção da 
norma contábil IFRS 16 
pela Petrobras. A nova nor-
ma, que está sendo adota-
da por todas as empresas 
que seguem o padrão IFRS 
(normas internacionais de 
contabilidade), é referente a 
operações de arrendamento 
mercantil (leasing).

Dentre as mudanças da 
norma, o IFRS 16 elimi-
nou a classificação entre 
arrendamentos mercantis 
financeiros e operacionais, 
passando a existir um úni-
co modelo no qual todos os 
arrendamentos mercantis 
resultam no reconhecimen-
to de ativos referentes aos 
direitos de uso dos ativos 
arrendados e um passivo de 
arrendamento.

O endividamento bru-
to da companhia diminuiu 
US$ 23,6 bilhões ao longo 
dos últimos 12 meses, che-
gando, ao fim de março de 
2019, em US$ 78,8 bilhões 
(excluindo-se os efeitos da 
IFRS 16). Os benefícios já 
estão sendo sentidos pela 

Futuros de petróleo bruto em alta
Os preços dos futuros de 

petróleo bruto fecharam em 
alta nesta última terça-feira 
na Bolsa Internacional de 
Energia de Xangai. O preço 
do contrato de petróleo bruto 
mais negociado com entre-
ga em junho cresceu 13,5 
iuanes (US$ 2), encerrando 
o pregão em 485,2 iuanes o 
barril.

Nesta terça-feira, o vo-

lume total de comércio dos 
seis contratos de futuros de 
petróleo bruto listados na 
Bolsa chegou a 271.720 lo-
tes, com um valor de 131,1 
bilhões de iuanes.

Em 26 de março do ano 
passado, a China lançou o 
comércio de futuros de pe-
tróleo bruto, aberto também 
para os investidores interna-
cionais.

companhia: a despesa com 
financiamento no primeiro 
trimestre de 2019 foi de US$ 
1,6 bilhão, uma redução de 
US$ 294 milhões em rela-
ção ao primeiro trimestre de 
2018, o que representa uma 
economia anualizada de 
US$ 1,2 bilhão. A produção 
de petróleo diminuiu 4% na 
comparação com o trimestre 
anterior, em função da usual 
concentração de paradas de 
manutenção no primeiro tri-
mestre.

O market share da Pe-
trobras para o diesel e para 
a gasolina caiu. Isso indi-
ca que houve aumento da 
concorrência no mercado 
de derivados, em função da 
prática de preços competiti-
vos pela companhia. A taxa 
de acidentes registráveis por 
milhão de homens-horas 
(TAR) da companhia fechou 
o trimestre em 0,93, abaixo 
do limite de alerta de 1,0, o 

que representa uma redução 
de 8% face ao trimestre an-
terior.

Perspectivas para 2019

Segundo ainda a estatal, 
consistente com a meta de 
concentração nos ativos em 
que somos donos naturais, 
nos quatro primeiros meses 
do ano nossos desinvesti-
mentos chegaram a US$11,3 
bilhões, um recorde para a 
Petrobras.

A transação de maior valor 
foi a venda de 90% da TAG 
por US$ 8,6 bilhões. Ainda 
nesse período, a companhia 
lançou o teaser de venda da 
Liquigás e adicionou vários 
ativos ao seu programa de 
desinvestimentos: oito refi-
narias, a rede de postos de 
serviço do Uruguai e realiza-
ção de oferta secundária de 
ações da Petrobras Distribui-
dora.
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GIPAR S.A.
CNPJ/MF nº 02.260.956/0001-58 

NIRE 33.300.167.293
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

REALIZADA EM 18 DE MARÇO DE 2019
1. DATA, HORA E LOCAL: Em 18 de março de 2019, às 10:00 horas, na
sede social da GIPAR S.A., situada na Capital do Estado do Rio de Janeiro,
na Avenida Pasteur, nº 110, 6º andar (parte), Botafogo, CEP 22290-240 
(“Companhia”). 2. PRESENÇA: Acionistas representando a totalidade do ca-
pital social, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas 
da Companhia. 3. CONVOCAÇÃO: Dispensada, nos termos do art. 124, § 4º
da Lei nº 6.404/76 (“Lei das S.A.”), em razão da presença de acionistas repre-
sentando a totalidade do capital social. 4. COMPOSIÇÃO DA MESA: Sr.
Maurício Perez Botelho, Presidente. Sr. João Paulo Paes de Barros, Secretá-
rio. 5. DELIBERAÇÕES: As seguintes deliberações foram tomadas por una-
nimidade de votos: (i) Ratificar que do montante total aportado pelo acionista
Itaú Unibanco S.A. na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia reali-
zada em 04 de dezembro de 2018, equivalente a R$ 200.000.005,00 (duzen-
tos milhões e cinco reais), R$ 39.999.752,06 (trinta e nove milhões, novecen-
tos e noventa e nove mil, setecentos e cinquenta e dois reais e seis centavos)
são destinados ao capital social da Companhia e R$ 160.000.252,94 (cento e
sessenta milhões, duzentos e cinquenta e dois reais e noventa e quatro cen-
tavos) são destinados à reserva de capital da Companhia. (ii) Retificar o valor
do aumento do capital social aprovado na Assembleia Geral Extraordinária
realizada em 04 de dezembro de 2018 no montante de R$ 39.999.752,06
(trinta e nove milhões, novecentos e noventa e nove mil, setecentos e cin-
quenta e dois reais e seis centavos). (iii) Em decorrência do aumento de ca-
pital ora retificado, aprovar a retificação da alteração do Artigo 5º do Estatuto
Social da Companhia, que passa a vigorar com a seguinte nova redação:
“Art. 5º. O capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado
em moeda corrente nacional, é de R$ 594.003.818,22 (quinhentos e noventa
e quatro milhões, três mil, oitocentos e dezoito reais e vinte e dois centavos),
dividido em 410.881.096 (quatrocentos e dez milhões, oitocentas e oitenta e
uma mil, noventa e seis) ações, sendo (i) 334.475.674 (trezentos e trinta e
quatro milhões, quatrocentas e setenta e cinco mil, seiscentas e setenta e
quatro) ações ordinárias; (ii) 63.961.110 (sessenta e três milhões, novecen-
tas e sessenta e uma mil, cento e dez) ações preferenciais classe A; e (iii)
12.444.312 (doze milhões, quatrocentas e quarenta e quatro mil, trezentas e
doze) ações preferenciais classe B.” (iv) Aprovar a consolidação do Estatuto
Social da Companhia, que passa a vigorar com a redação constante do Ane-
xo I à presente ata; e 6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar,
lavrou-se a ata a que se refere esta reunião que, depois de lida e aprovada,
foi assinada por todos os presentes. Presidente: Maurício Perez Botelho. Se-
cretário: João Paulo Paes de Barros. Acionistas: (i) Nova Gipar Holding S.A.,
acionista representado pelos seus diretores Ricardo Perez Botelho e Maurí-
cio Perez Botelho; e (ii) Itaú Unibanco S.A., acionista representado por seus
procuradores Claudia Beatriz Geyer e Albertina de Fatima Batista de Oliveira. 
A presente é cópia fiel do original lavrado em livro próprio. João Paulo Paes
de Barros - Secretário. Anexo I - (à Ata da Assembleia Geral Extraordinária
realizada em 18 de março de 2019): ESTATUTO SOCIAL DA GIPAR S.A.:
Art. 1º - GIPAR S.A. é uma sociedade anônima fechada, regida pelo presen-
te estatuto social, pela legislação aplicável, incluindo, mas não se limitando,
pela Lei nº 6.404/76 (“Lei das S.A.”) e pelo acordo de acionistas arquivado em
sua sede social, conforme aditado de tempos em tempos (“Acordo de Acio-
nistas”). Art. 2º - A Companhia tem sede e foro na Cidade do Rio de Janeiro,
Estado do Rio de Janeiro, na Av. Pasteur, nº 110 (parte). Art. 3º - O prazo de
duração da Companhia é indeterminado. Art. 4º - O objeto social da Compa-
nhia é a participação no capital de outras sociedades, na qualidade de sócia,
quotista ou acionista, no ramo de eletricidade, telecomunicações, TV por as-
sinatura e saneamento básico. Art. 5º - O capital social da Companhia, total-
mente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional, é de
R$ 594.003.818,22 (quinhentos e noventa e quatro milhões, três mil, oitocen-
tos e dezoito reais e vinte e dois centavos), dividido em 410.881.096 (quatro-
centos e dez milhões, oitocentas e oitenta e uma mil, noventa e seis) ações,
sendo (i) 334.475.674 (trezentos e trinta e quatro milhões, quatrocentas e
setenta e cinco mil, seiscentas e setenta e quatro) ações ordinárias; (ii)
63.961.110 (sessenta e três milhões, novecentas e sessenta e uma mil, cen-
to e dez) ações preferenciais classe A; e (iii) 12.444.312 (doze milhões, qua-
trocentas e quarenta e quatro mil, trezentas e doze) ações preferenciais clas-
se B. Art. 6º - A cada ação ordinária corresponde um voto nas deliberações
da assembleia geral. Art. 7º - As ações preferenciais classe “A” (“Ações Pre-
ferenciais Classe A”) e as ações preferenciais classe B (“Ações Preferenciais
Classe B” e, em conjunto com as Ações Preferenciais Classe A, “Ações Pre-
ferenciais”), quando emitidas, têm as seguintes preferências, vantagens e
características: (i) Escriturais. As Ações Preferenciais são escriturais e sem
valor nominal. (ii) Dividendos Prioritários. Os dividendos a que fazem jus as
Ações Preferenciais: (a) são fixos e calculados com base em taxa de retorno
equivalente a 101% (cento e um por cento) da taxa média de depósitos inter-
bancários, “over extra grupo”, com base em 252 dias úteis, apurada e divul-
gada pela B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão - Segmento CETIP UTVM, ou qual-
quer outro índice que venha a substituí-la no futuro (a “Taxa DI”), de forma
exponencial e cumulativa pro rata temporis, por dias úteis, decorridos desde
as respectivas datas de subscrição e integralização de cada uma das Ações
Preferenciais (inclusive) e até a data de seu resgate (exclusive); (b) têm direi-
to de participar dos dividendos declarados e distribuídos pela Companhia de
acordo com o seguinte critério: prioridade no recebimento dos dividendos
calculados com base no lucro líquido e dos valores distribuídos à conta da
reserva de lucros (cuja distribuição observará o disposto na Lei das S.A. e no
Estatuto Social) ou à conta da reserva de capital da Companhia (neste último
caso, somente na ausência de saldo nas contas de lucro do exercício e na
conta de reserva de lucros); (c) são prioritários (mesmo os declarados e não
pagos) em relação a qualquer classe de ações ordinárias, no que se refere à
distribuição de dividendos, pagamento de juros sobre capital próprio e quais-
quer outras distribuições, bonificações, pagamentos ou proventos; (d) são
obrigatórios; (e) são cumulativos, sendo certo que na hipótese da Companhia
deixar de distribuir dividendos pela ausência de saldo na conta de lucros do
exercício e na conta da reserva de lucros em determinado semestre, e a ad-
ministração não propuser o pagamento à conta da reserva de capital, o mon-
tante dos Dividendos Prioritários (conforme definição abaixo) referentes ao
semestre em questão será cumulado com os Dividendos Prioritários devidos
aos detentores de Ações Preferenciais no semestre seguinte (e assim suces-
sivamente, conforme estabelecido no artigo 203 da Lei das S.A.), observado
que (e.1) o valor dos Dividendos Prioritários das Ações Preferenciais Classe
A cumulados será devido e calculado com base em taxa de retorno equiva-
lente a 120% (cento e vinte por cento) da Taxa DI a partir da data em que os
Dividendos Prioritários das Ações Preferenciais Classe A deveriam ter sido
pagos e até a data do seu efetivo pagamento, observado o disposto no Acor-
do de Acionista, e (e.2) o valor dos Dividendos Prioritários das Ações Prefe-
renciais Classe B cumulados será devido e calculado com base em taxa de
retorno equivalente a 130% (cento e trinta por cento) da Taxa DI a partir da
data em que os Dividendos Prioritários das Ações Preferenciais Classe B
deveriam ter sido pagos e até a data do seu efetivo pagamento, observado o
disposto no Acordo de Acionista; e (e) são pagos semestralmente, nos meses 
de março e setembro de cada ano (os “Dividendos Prioritários”). No caso de
indisponibilidade, temporária ou não, da Taxa DI, será utilizada na apuração
dos Dividendos Prioritários a SELIC, ou aquela que vier a substituí-la, sendo
certo que a Taxa DI voltará a ser utilizada a partir do momento em que estiver
novamente disponível, se for o caso. Para os fins da presente, “SELIC” signi-
fica a taxa de juros oficial brasileira definida pelo COPOM (Comitê de Política
Monetária do Banco Central do Brasil) com base na taxa média de operações 
financeiras em Sistema Especial de Liquidação e Custódia. Caso a Compa-
nhia deixe de deliberar, declarar e pagar os Dividendos Prioritários nos ter-
mos do Estatuto Social e do Acordo de Acionistas, exceto nas hipóteses
(a) de verificação de prejuízos no exercício a que se referem os Dividendos
Prioritários, (b) de inexistência de reserva de lucros e reserva de capital, e (c)
das retenções permitidas pela Lei das S.A., para fins do cálculo do Valor de
Resgate, conforme definido abaixo, (i) o valor dos Dividendos Prioritários das
Ações Preferenciais Classe A não pagos e cumulados passará a ser remune-
rado por taxa equivalente a 120% (cento e vinte por cento) da Taxa DI, calcu-
lados de forma exponencial e cumulativa pro rata temporis, por dias úteis
decorridos desde a data em que os Dividendos Prioritários das Ações Prefe-
renciais Classe A deveriam ter sido pagos e até a data do seu efetivo paga-
mento pela Companhia aos titulares das Ações Preferenciais Classe A; e (ii)
o valor dos Dividendos Prioritários das Ações Preferenciais Classe B não
pagos e cumulados passará a ser remunerado por taxa equivalente a 130%
(cento e trinta por cento) da Taxa DI, calculados de forma exponencial e
cumulativa pro rata temporis, por dias úteis decorridos desde a data em que
os Dividendos Prioritários das Ações Preferenciais Classe B deveriam ter
sido pagos e até a data do seu efetivo pagamento pela Companhia aos titula-
res das Ações Preferenciais Classe B. (iii) Prioridade em Liquidação. As
Ações Preferenciais têm, em caso de liquidação da Companhia, prioridade no
reembolso de capital na proporção da participação no capital social, sem prê-
mio, em relação (a) a quaisquer outras classes de ações preferenciais; e (b)
qualquer classe de ações ordinárias; sendo certo que as Ações Preferenciais
Classe A e as Ações Preferenciais Classe B terão a mesma prioridade em
caso de liquidação da Companhia. (iv) Direito de Voto. As Ações Preferen-
ciais não têm direito de voto, exceto, exclusivamente, (a) nas matérias em
que a Lei das S.A. expressamente determinar a necessidade de aprovação
de titulares de ações preferenciais, e (b) nas matérias indicadas no Parágrafo 
Único do Artigo 9º abaixo. (v) Resgate - Ações Preferenciais Classe A. As
Ações Preferenciais Classe A serão objeto de resgate obrigatório em sua to-
talidade de acordo com a seguinte programação: (i) em 30 de setembro de
2019 (“Data do 1º PNA”), a Companhia deverá resgatar 10% (dez por cento)
da totalidade das Ações Preferenciais Classe A então emitidas (“1º Resgate
PNA”); (ii) em 30 de setembro de 2020 (“Data do 2º Resgate PNA”), a Com-
panhia deverá resgatar 20% (vinte por cento) da totalidade das Ações Prefe-
renciais Classe A então emitidas (“2º Resgate PNA”); (iii) em 30 de setembro
de 2021 (“Data do 3º Resgate PNA”), a Companhia deverá resgatar 30%
(trinta por cento) da totalidade das Ações Preferenciais Classe A então emiti-
das (“3º Resgate PNA”); e (iv) em 30 de setembro de 2022 (“Data do 4º Res-
gate PNA”), a Companhia deverá resgatar a totalidade das Ações Preferen-
ciais Classe A então emitidas (“4º Resgate PNA” e, em conjunto e indistinta-
mente com o 1º Resgate PNA, o 2º Resgate PNA e o 3º Resgate PNA, o
“Resgate das Ações Preferenciais Classe A”), sendo certo que em todos os
casos o Resgate das Ações Preferenciais Classe A deverá ser realizado de
forma proporcional à participação detida por cada titular de Ações Preferen-
ciais Classe A. O valor total de resgate agregado para todas as Ações Prefe-
renciais Classe A (o “Valor de Resgate das Ações Preferenciais Classe A”)
será calculado de acordo com as fórmulas constantes do Acordo de Acionis-
tas, sendo certo que o pagamento de cada uma das parcelas do Valor de

Resgate das Ações Preferenciais Classe A será realizado de acordo com os 
termos e condições estabelecidos no Acordo de Acionistas. (vi) Resgate - 
Ações Preferenciais Classe B. As Ações Preferenciais Classe B serão objeto 
de resgate obrigatório em sua totalidade de acordo com a seguinte programa-
ção: (i) em 30 de setembro de 2020 (“Data do 1º Resgate PNB”), a Compa-
nhia deverá resgatar 5% (cinco por cento) da totalidade das Ações Preferen-
ciais Classe B emitidas (“1º Resgate PNB”); (ii) em 30 de setembro de 2021 
(“Data do 2º Resgate PNB”), a Companhia deverá resgatar 10% (dez por 
cento) da totalidade das Ações Preferenciais Classe B emitidas (“2º Resgate 
PNB”); (iii) em 30 de setembro de 2022 (“Data do 3º Resgate PNB”), a Com-
panhia deverá resgatar 15% (quinze por cento) da totalidade das Ações Pre-
ferenciais Classe B emitidas (“3º Resgate PNB”); e (iv) em 30 de setembro de 
2023 (“Data do 4º Resgate PNB”), a Companhia deverá resgatar a totalidade 
das Ações Preferenciais Classe B emitidas (“4º Resgate PNB” e, em conjunto 
e indistintamente com o 1º Resgate PNB, o 2º Resgate PNB e o 3º Resgate 
PNB, o “Resgate das Ações Preferenciais Classe B”), sendo certo que em 
todos os casos o Resgate das Ações Preferenciais Classe B deverá ser rea-
lizado de forma proporcional à participação detida por cada titular de Ações 
Preferenciais Classe B. A quantidade de Ações Preferenciais Classe B a se-
rem objeto de cada Resgate das Ações Preferenciais Classe B será calcula-
do de acordo com as fórmulas constantes do Acordo de Acionistas (“Quanti-
dade de Ações Preferenciais Classe B”), sendo certo que o pagamento de 
cada uma das parcelas do Resgate das Ações Preferenciais Classe B será 
realizado de acordo com os termos e condições estabelecidos no Acordo de 
Acionistas. Art. 8º - A Assembleia Geral Ordinária realizar-se-á anualmente 
nos 4 (quatro) primeiros meses seguintes ao termino do exercício social, a fim 
de deliberar sobre as matérias elencadas no art. 132 da Lei das S.A. As as-
sembleias gerais extraordinárias realizar-se-ão sempre que os interesses da 
Companhia o exigirem. Parágrafo único - Os trabalhos da assembleia serão 
dirigidos por mesa composta de presidente e secretário, escolhidos pelos 
acionistas presentes. Art. 9º - As deliberações da Assembleia Geral, ressal-
vadas as exceções previstas em lei e no Parágrafo único abaixo, e observado 
o disposto no Acordo de Acionistas, serão tomadas por maioria absoluta de
votos. Parágrafo único - A aprovação das matérias indicadas abaixo, neces-
sitará, além da maioria absoluta de votos dos acionistas titulares de ações
ordinárias, do voto favorável de acionistas titulares de, pelo menos, 60%
(sessenta por cento) das Ações Preferenciais então em circulação: (i) aliena-
ção de qualquer participação societária detida pela Companhia, incluindo,
mas não se limitando, a participação societária detida pela Companhia, a
qualquer tempo, na Energisa S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº
00.864.214/0001-06 (a “Energisa” e “Participação Energisa”, respectivamen-
te), exceto conforme disposto no Acordo de Acionistas; e (ii) venda, aliena-
ção, ou qualquer forma de Transferência (inclusive a título gratuito e exceto
pela criação de ônus involuntários), a qualquer tempo, de bens, ativos e direi-
tos da Companhia, não incluindo participações societárias, exceto por títulos
adquiridos pela Companhia com a observância dos requisitos previstos no
Acordo de Acionistas. Art. 10 - É vedada a emissão de partes beneficiárias
pela Companhia. Art. 11 - A administração e representação da Companhia
competirão à diretoria. Art. 12 - A diretoria será composta de 2 (dois) a 3
(três) diretores, eleitos para um mandato unificado de 1 (um) ano, permitida a
reeleição. Parágrafo único - Em caso de vacância do cargo de diretor, obser-
vada a composição mínima estabelecida no caput, convocar-se-á a assem-
bleia geral para eleger-lhe o substituto que completará o prazo de gestão do
substituído. Art. 13 - A prática dos atos a seguir arrolados competirá a qual-
quer Diretor, assinando isoladamente, ou dois procuradores constituídos na
forma do §2º abaixo, assinando em conjunto: a) representar a Companhia
perante qualquer instituição financeira e/ou gestora de recursos financeiros
(inclusive corretoras de câmbio, títulos e valores mobiliários), podendo abrir,
movimentar e encerrar conta corrente ou de poupança; fazer retiradas, dar
ordens de pagamento, assinar cheques; efetuar quaisquer transações com
câmbio, títulos e valores mobiliários, através de quaisquer plataformas ou
meios de operação disponíveis (internet banking, homebroker, etc.); efetuar
quaisquer aplicações financeiras e resgates, a qualquer título; celebrar con-
tratos de empréstimos bancários e de aquisição de títulos de crédito; retirar
cartão magnético e respectiva senha, sacar, depositar, solicitar saldos, extra-
tos de contas, talões de cheques; reconhecer e/ou contestar saldos; receber
tudo quanto por qualquer título lhe seja depositado e devido; dar e receber
quitações; emitir, assinar, endossar, descontar cheques; receber juros e cor-
reções monetárias; atualizar cadastros; assinar todos os documentos neces-
sários à efetivação dos atos descritos nesta alínea; b) emitir promissórias ou
aceitar letras de câmbio de valor equivalente a até R$ 4.000.000,00 (quatro
milhões de reais), valor de alçada este a ser corrigido mensalmente, de acor-
do com a variação do IGP-M ocorrida a partir de 1º de maio de 2010. Acima
desse limite, deverá haver autorização expressa da Assembleia Geral; c) as-
sinar quaisquer instrumentos, sem limitação decorrente de seu valor, que
sejam garantidos por caução de duplicatas de emissão da Companhia; d)
assinar borderôs de desconto de títulos; e) exercer os respectivos direitos
que decorrem da posição de Companhia como sócia, acionista ou participan-
te em outras sociedades, inclusive de voto e o de subscrição de aumento de
capital; f) aceitar, emitir e endossar duplicatas, especificamente para cobran-
ça, desconto e caução; g) endossar cheques para depósito em conta da
Companhia; h) constituir mandatários judiciais da Companhia, sem prazo de-
terminado, escolhidos dentre os profissionais componentes do quadro de ad-
vogados da Companhia ou de suas controladas ou controladoras, autorizan-
do-os, também, a nomear prepostos da Companhia; i) nomear prepostos da
Companhia para representá-la em quaisquer questões perante a Justiça do
Trabalho, nos termos do art. 843, § 1º da Consolidação das Leis do Trabalho,
sendo que tal nomeação também poderá ser feita pelos mandatários referi-
dos na alínea anterior; j) representar a Companhia em assuntos de rotina
perante quaisquer repartições e autoridades federais, estaduais ou munici-
pais, Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS e quaisquer outras insti-
tuições da administração pública direta, indireta ou descentralizada; l) assi-
nar, no local apropriado dos cheques emitidos pela Companhia, a declaração
de finalidade dos respectivos desembolsos; m) representar a Companhia na
execução ou na assinatura de atos na forma da específica deliberação da
Assembleia Geral; n) representar a Companhia em juízo, ativa ou passiva-
mente, recebendo citação inicial. Parágrafo 1º - As procurações em nome da 
Companhia serão sempre outorgadas conjuntamente por 2 (dois) diretores,
salvo as procurações para exercício dos direitos de sócio ou acionista da
Companhia em sociedades nas quais tenha participação, que poderão ser
outorgadas por um diretor, isoladamente. Parágrafo 2º - É vedado aos dire-
tores e procuradores comprometer a Companhia ou contrair obrigações em
nome desta em negócios estranhos a seu objeto social e/ou em desacordo
com o disposto no Acordo de Acionistas. Parágrafo 3º - Os atos praticados
com violação deste dispositivo não serão válidos ou eficazes, nem obrigarão
a Companhia, respondendo o Diretor ou o procurador infrator pessoalmente
pelos efeitos de tais atos e pelas obrigações deles decorrentes. Art. 14 - A
Companhia se compromete a, quando solicitada pelos acionistas, disponibili-
zar a tal acionista solicitante, contratos com partes relacionadas, acordos de
acionistas e programas de opções de aquisição de ações ou de outros títulos
ou valores mobiliários de emissão da Companhia, se houver, observado o
disposto no Acordo de Acionistas. Art. 15 - O conselho fiscal não terá funcio-
namento permanente, instalando-se somente a pedido dos acionistas, nos
casos previsto na Lei. Art. 16 - O exercício social terminará em 31 de dezem-
bro de cada ano. Art. 17 - No final de cada exercício social serão levantadas
as demonstrações financeiras de acordo com o disposto no art. 176 da Lei
das S.A. Art. 18 - Do resultado do exercício, serão deduzidos os prejuízos
acumulados e a provisão para o imposto sobre a renda e para a contribuição
social sobre o lucro líquido. Do lucro líquido apurado após as deduções pre-
vistas neste artigo, serão destinados sucessivamente e nesta ordem: (i) 5%
(cinco por cento) serão deduzidos para a constituição da reserva legal até o
limite máximo de 20% (vinte por cento) do capital social, sendo que a consti-
tuição da reserva legal poderá ser dispensada no exercício em que o saldo
desta reserva, acrescido do montante das reservas de capital, exceder a 30%
(trinta por cento) do capital social; (ii) pagamento dos Dividendos Prioritários;
(iii) após as deduções previstas em “i” e “ii”, acima, 25% (vinte e cinco por
cento) serão distribuídos aos acionistas detentores de ações ordinárias,
como dividendo mínimo obrigatório, compensados os dividendos intermediá-
rios que já tenham sido pagos durante o exercício e o valor líquido dos juros
sobre o capital próprio imputados aos dividendos obrigatórios; e (iv) o saldo
do lucro líquido terá a destinação que a Assembleia Geral determinar, obser-
vado o disposto no Acordo de Acionistas e as disposições legais aplicáveis.
Parágrafo 1º - Não obstante o disposto no caput deste artigo e observado o
disposto no Acordo de Acionistas, a Companhia deverá levantar balanços
nos meses de março e setembro de cada ano e, por deliberação da Diretoria,
observadas as restrições legais aplicáveis, declarar e distribuir dividendos
intercalares à conta de lucros apurados em referidos balanços, aos titulares
das Ações Preferenciais, em pagamento dos Dividendos Prioritários. Pará-
grafo 2º - A Diretoria poderá declarar e distribuir dividendos intermediários à
conta de lucros acumulados ou de reservas de lucros existentes no último
balanço anual aprovado em Assembleia, bem como poderá determinar o pa-
gamento de juros sobre o capital próprio, imputando-se o valor líquido dos
juros pagos ou creditados ao valor do dividendo obrigatórios, nos termos do
Artigo 18, item “iii”, acima. Parágrafo 3º - Eventual reserva de capital consti-
tuída pela Companhia, observado o disposto no Acordo de Acionistas, pode-
rá ser utilizada para pagamento dos Dividendos Prioritários a que fazem jus
os titulares de Ações Preferenciais somente em caso de ausência de saldo
nas contas de lucro do exercício e de reserva de lucros. Art. 19 - Observado
o disposto no Acordo de Acionistas, a Companhia entrará em dissolução, li-
quidação e extinção nos casos previstos em lei. Art. 20 - Os Acordos de
Acionistas será observado pela Companhia, sendo certo que na hipótese de
conflito entre as disposições deste Estatuto Social e do Acordo de Acionistas,
as disposições do Acordo de Acionistas deverão prevalecer e os acionistas
da Companhia deverão, no menor prazo possível, realizar uma Assembleia
Geral da Companhia para ajustar as disposições do presente Estatuto Social
a fim de refletir o estabelecido no Acordo de Acionistas. Parágrafo 1º - O
presidente da assembleia de acionistas não levará em consideração o voto
que se der em violação ao Acordo de Acionistas. Parágrafo 2º - Não se re-
gistrará junto ao agente escriturador da Companhia, sendo nula e ineficaz em
relação à Companhia, a transferência de ações que se fizer em violação ao
Acordo de Acionistas. Art. 21 - Quaisquer litígios ou controvérsias decorren-
tes de ou relativos a este Estatuto Social deverão ser resolvidos através de
tentativas de acordo na forma prevista no Acordo de Acionistas, sendo certo
que, não havendo acordo, tal litígio ou controvérsia será submetido à arbitra-
gem, nos termos da Lei nº 9.307/96, e será dirimido de acordo com o Regu-
lamento de Arbitragem do Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de
Comércio Brasil-Canadá, observadas as disposições do Acordo de Acionis-
tas.” Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro. Empresa: GIPAR S/A.
Certifico o arquivamento em 06/05/2019 sob o nº 00003600854. Bernardo F.
S. Berwanger - Secretário Geral.

DECLARAÇÃO DE PROPÓSITO
PLÍNIO PISTORESI, inscrito no CPF sob o nº 260.379.968-14, DECLARA,
nos termos do art. 6º do Regulamento Anexo II à Resolução nº 4.122, de 
2 de agosto de 2012, sua intenção de exercer cargos de administração 
na MODAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 
LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 05.389.174/0001-01. ESCLARECE que 
eventuais objeções à presente declaração devem ser comunicadas direta-
mente ao Banco Central do Brasil, no endereço abaixo, no prazo de quinze 
dias contados da divulgação, por aquela Autarquia, de comunicado públi-
co acerca desta, por meio formal em que os autores estejam devidamente 
identificados, acompanhado da documentação comprobatória, observado 
que os declarantes podem, na forma da legislação em vigor, ter direito a vis-
tas do processo respectivo.BANCO CENTRAL DO BRASIL Departamento 
de Organização do Sistema Financeiro – DEORF Gerência Técnica no Rio 
de Janeiro - GTRJA Av. Presidente Vargas, nº 730, 19º andar, Centro Rio de 
Janeiro, RJ, CEP 20071-900

Rendimento abaixo 
da inflação provoca 
fuga da poupança
Retirada de 
quase R$ 3 bi em 
abril vira pior 
resultado para o 
mês em três anos

Os brasileiros voltaram a 
retirar dinheiro da poupança 
em abril. No mês passado, 
os saques superaram os de-
pósitos em R$ 2,88 bilhões, 
informou nesta última terça-
feira o Banco Central (BC). 
Essa foi a maior retirada lí-
quida da caderneta para me-
ses de abril desde 2016 (-R$ 
8,25 bilhões).

Com o resultado de abril, 
a caderneta de poupança re-
gistrou saques líquidos de 
R$ 16,28 bilhões no primei-
ro quadrimestre. No mesmo 
período do ano passado, as 
retiradas líquidas tinham so-
mado R$ 694,4 milhões.

Até 2014, os brasileiros 
depositavam mais do que 
retiravam da poupança. Na-
quele ano, as captações lí-
quidas chegaram a R$ 24 
bilhões. Com o início da re-
cessão econômica, em 2015, 
os investidores passaram a 

retirar dinheiro da caderneta 
para cobrirem dívidas, num 
cenário de queda da renda e 
de aumento de desemprego.

Em 2015, R$ 53,57 bi-
lhões foram sacados da 
poupança, a maior retirada 
líquida da história. Em 2016, 
os saques superaram os de-
pósitos em R$ 40,7 bilhões. 
A tendência inverteu-se em 
2017, quando as captações 
excederam as retiradas em 
R$ 17,12 bilhões, e em 2018 
(captação líquida de R$ 
38,26 bilhões).

Com rendimento de 70% 
da Taxa Selic (juros básicos 
da economia), a poupança 
está se tornando menos atrati-
va porque os juros básicos es-
tão no menor nível da história, 
em 6,5% ao ano. Nos últimos 
meses, o investimento não 
tem conseguido garantir ren-
dimentos acima da inflação.

Nos 12 meses termina-
dos em abril, a poupança 
rendeu 4,16%. O Índice de 
Preços ao Consumidor Am-
plo (IPCA)-15, que funciona 
como uma prévia da infla-
ção oficial, acumula 4,71% 
no mesmo período. No dia 
10 (sexta-feira), o Instituto 
Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE) divulga o 
IPCA cheio de abril.

Transações bancárias 
feitas por celular 
aumentam 24%

O número de transações 
bancárias feitas pelo celu-
lar, por meio de aplicati-
vos, cresceu 24% em 2018 
em comparação ao ano 
anterior. Pesquisa divulga-
da nesta última terça-feira 
pela Federação Nacional 
dos Bancos (Febraban), 
aponta que o número de 
transações bancárias com 
movimentações financeiras 
cresceu 33%. A quantidade 
de transações com movi-
mentações financeiras por 
celular aumentou 80%.

Em 2018 foram feitos 
2,5 milhões de pagamentos 
e transferências (incluindo 
Documento de Ordem de 
Crédito - DOC e Transfe-
rência Eletrônica Dispo-
nível - TED), superando o 
internet banking. “Obser-
vamos a migração do nos-
so cliente para o mobile. 
A facilidade em poder re-
solver questões financeiras 
apenas utilizando o celular 
é um ponto chave desse 
crescimento”, disse o dire-
tor setorial de Tecnologia 
e Automação Bancária da 
Febraban, Gustavo Fosse. 

Segundo os dados da Pes-
quisa de Tecnologia Bancá-
ria 2019, feita por meio de 
questionários a 20 bancos 
associados, o avanço de 80% 
está relacionado ao cresci-
mento do número de contas 
pagas por meio desse canal, 
que chegou a 1,6 bilhão, e do 
aumento de 119% na quan-
tidade de DOCs, TED e ou-
tras transferências de valores 
em contas bancárias (862 

milhões). “No celular tive-
mos incremento em todos 
os tipos de transações que 
pesquisamos”, acrescentou o 
executivo.

Crédito

A contratação de crédito 
pelo celular aumentou 60% 
ao chegar aos 359 milhões 
em 2018. Os investimen-
tos e aplicações feitas pelo 
mesmo canal cresceram 
36%. Os dados também 
indicam que a abertura de 
contas feitas por aplicativo 
chegaram aos 2,5 milhões 
em 2018, enquanto que em 
2017 foram 1,6 milhão.

“O grande destaque aqui 
é o cliente preferindo usar 
o canal digital para abrir 
uma conta ao invés de ir 
a uma agência para fazer 
isso. Estamos observando 
que os clientes estão bus-
cando operações mais es-
truturadas, como a abertura 
de contas, pelo mobile. Isso 
já foi muito discutido no 
setor e com a flexibilidade 
de legislação, facilidade de 
fotografar um documento e 
transferir, os clientes estão 
buscando também essa op-
ção”, disse. 

A comunicação entre 
cliente e banco por web-chat 
teve crescimento de 364%, 
com 138,3 milhões no ano 
passado. Os atendimentos 
via chatbot passaram de 3 
milhões em 2017 para 80,6 
milhões em 2018, o que cor-
responde a um aumento de 
2.585%.




