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‘Agora vai’
Ex-ator e produtor de filmes 

pornô, o deputado federal Ale-
xandre Frota (PSL-SP) – aliado 
de primeira hora do presidente 
Jair Bolsonaro – vai assumir, 
logo no primeiro mandato, uma 
missão das mais importantes 
para os interesses do governo: a 
coordenação da comissão espe-
cial da reforma da Previdência 
na Câmara, segundo informou a 
colunista Mônica Bergamo, do 
jornal Folha de S.Paulo.

Frota, que estava a Comis-
são de Cultura da Câmara, 
mostrou-se orgulhoso com a 
escolha: Fui designado para 
ser coordenador da comissão 
especial da reforma da Pre-
vidência e serão três sessões 
semanais, disse o parlamentar.

A deputada Sâmia Bonfim 
(PSOL-SP) ironizou a nova 
função de Frota. “Agora vai 
rs”, disse.

Vendas do 
comércio só 
caem em relação
a março de 2018

O volume de vendas do comércio 
varejista brasileiro cresceu 0,3% na 
passagem de fevereiro para março 
deste ano, segundo dados da Pes-
quisa Mensal de Comércio (PMC) 
divulgada nesta quinta-feira pelo Ins-
tituto Brasileiro de Geografia e Esta-
tística (IBGE). A alta veio depois da 
estabilidade de janeiro para fevereiro.

O comércio recuou 4,5% na com-
paração com março do ano passado, 
mas teve alta nos outros tipos de com-
paração: 0,3% na média móvel tri-
mestral, 0,3% no acumulado do ano e 
1,3% no acumulado de 12 meses.

A alta de fevereiro para março foi 
sustentada apenas por três setores: 
artigos farmacêuticos, médicos, or-
topédicos, de perfumaria e cosmé-
ticos (1,4%), outros artigos de uso 
pessoal e doméstico (0,7%) e equi-
pamentos e material para escritório, 
informática e comunicação (2,9%).

Por outro lado, houve quedas nos 
setores de hipermercados, super-
mercados, produtos alimentícios, 
bebidas e fumo (0,4%), combustí-
veis e lubrificantes (0,8%) e móveis 
e eletrodomésticos (0,1%).

Economia à beira do abismo 
pode ganhar empurrão
Governo estuda 
anunciar novo 
contingenciamento 
do orçamento

É grande a probabilidade de o 
Governo Bolsonaro anunciar novo 
corte no orçamento, admitiu o se-
cretário especial da Fazenda, Wal-
dery Rodrigues. “Fizemos recente-
mente [em março], por necessidade 
e transparência, um contingencia-
mento de R$ 29,8 bilhões em fun-
ção de reestimativas do crescimen-

to do PIB. Isso tem impacto sobre 
receita, e em particular receita pri-
mária, e isso vai levar com grande 
probabilidade a um novo contin-
genciamento.”

A medida deve ser uma resposta 
às reduções na projeção de cres-
cimento de Produto Interno Bruto 
(PIB) brasileiro, o que também re-
duz as expectativas de receita do 
governo. Rodrigues afirmou que, 
no dia 22 deste mês, vai revelar a 
reavaliação bimestral de despesas e 
receitas.

Novos cortes no orçamento agra-
varão a crise na economia. Com o 
elevado desemprego e massa sala-
rial em baixa, os empresários não 

se motivam a investir. Para isso, 
seria fundamental o governo lide-
rar a recuperação, fazendo investi-
mentos em áreas que trazem grande 
repercussão, como construção civil 
e infraestrutura.

A receita ortodoxa, porém, pre-
ga o contrário e tem levado o país 
a afundar cada vez mais. Desde 
2015, ainda no Governo Dilma, a 
política econômica tem sido con-
tracionista, em nome de uma auste-
ridade que só traz como resultados 
mais quedas.

Waldery Rodrigues adiantou 
que o governo vem estudando mu-
danças de gestão e governança do 
Fundo de Garantia do Tempo de 

Serviço (FGTS), com o objetivo de 
aumentar a rentabilidade do fundo 
e modificar as possibilidades de sa-
que. O FGTS é o maior fundo pú-
blico, com um estoque de mais de 
R$ 500 bilhões.

O acesso a recursos no Fundo 
foi a fórmula heterodoxa encontra-
da pelo Governo Temer para tentar 
tirar a economia do marasmo, em 
2017. Rodrigues indiretamente ad-
mitiu este objetivo, ao afirmar que 
antes da mudança nos saques do 
FGTS será feita a devolução de re-
cursos do PIS/Pasep, que chegam a 
R$ 22 bilhões. O objetivo da medi-
da é impulsionar o consumo, disse 
Rodrigues.

Sanções dos EUA já mataram 40 mil na Venezuela 
As sanções impostas pelo go-

verno de Donald Trump contra a 
Venezuela para fragilizar o presi-
dente Nicolás Maduro têm causado 
prejuízos graves à vida humana e 
à saúde da população, tendo como 
resultado estimadas 40 mil mortes 
entre 2017 e 2018 no país. A con-
clusão é do estudo “Sanções Eco-
nômicas como Punição Coletiva: 
O Caso da Venezuela”, publicado 
neste mês em português, inglês e 
espanhol pelo Centro de Pesquisas 
Econômicas e de Políticas Públicas 
(CEPR), nos Estados Unidos.

A estimativa do estudo se baseou em 
dados da Pesquisa Nacional de Condi-
ções de Vida (Encovi), levantamento 
anual realizado por três universidades 
venezuelanas, que apontou um cres-
cimento de 31% da mortalidade entre 
2017 e 2018 – um aumento de 40 mil 
mortes no período.

O documento aponta que as san-
ções do governo Trump reduziram 
a oferta de alimentos e medicamen-
tos e aumentaram a incidência de 
doenças e a mortalidade no país, 
encaixando-se na definição de cas-

tigo coletivo da população civil es-
tabelecida nas convenções interna-
cionais tanto de Genebra quanto de 
Haia, das quais os Estados Unidos 
são signatários. 

Segundo o estudo, mais de 300 
mil pessoas estão em situação de 
risco por falta de acesso a medica-
mento ou tratamento médico. Os 
dados do relatório incluem 80 mil 
pessoas portadoras do HIV/Aids 
que não recebem tratamento antir-
retroviral desde 2017, 16 mil pa-
cientes que precisam de diálise, 16 
mil pessoas com câncer e 4 milhões 
com diabetes e hipertensão. 

Além disso, a crise no forneci-
mento de energia elétrica também 
afetou hospitais e serviços de saú-
de.

Para o pesquisadores responsáveis 
pelo levantamento, Mark Weisbrot e 
Jeffrey Sachs, os números demons-
tram que as sanções impostas pelos 
Estados Unidos no início deste ano – 
muito mais rígidas que as de anos an-
teriores – representam uma “pena de 
morte” para dezenas de milhares de 
venezuelanos. “Isso é especialmente 

Brasil puxa para baixo 
clima econômico da AL

Na Sondagem Econômica da 
América Latina referente ao mês 
de janeiro de 2019 e divulgada em 
fevereiro foi destacada a lideran-
ça do Brasil na melhora do clima 
econômico da região. Mas o cená-
rio se inverteu. O Indicador Ifo/
FGV de Clima Econômico (ICE) 
da América Latina – elaborado em 
parceria entre o Instituto alemão 
Ifo e a Fundação Getúlio Vargas – 
após dois trimestres consecutivos 
de recuperação recuou ao passar 
de 3,6 pontos positivos para 21,1 
pontos negativos entre janeiro e 
abril de 2019. A deterioração do 
índice foi influenciada pela que-
da do Indicador da Situação Atual 
(ISA) e do Indicador das Expec-
tativas (IE). O Indicador das Ex-
pectativas (IE) caiu 15,8 pontos 
ao passar de 25,0 para 9,2 pontos. 
Já o Indicador da Situação Atual 
(ISA) apresentou queda menor, 
de 9,0 pontos. 

A queda do ICE da América La-
tina foi influenciada pela piora dos 
indicadores do Brasil e do México, 
considerando que o resultado dos 
indicadores é ponderado pela par-

ticipação do Produto Interno Bruto 
de cada país, e que juntos são res-
ponsáveis por 63% do resultado 
agregado América Latina. 

Em sentido oposto ao da Améri-
ca Latina e ao resultado de janei-
ro, o Índice de Clima Econômico 
(ICE) do mundo melhorou liderado 
pelas expectativas e acompanhado 
de uma pequena piora na avaliação 
da situação atual. Os resultados do 
mês de abril confirmam uma ten-
dência iniciada em abril de 2013 
– o ICE da América Latina sempre 
abaixo do ICE do mundo – e, que 
só foi interrompida em janeiro de 
2019.

O ICE melhorou apenas na Co-
lômbia e Peru registrando em am-
bos os casos recuperação das ex-
pectativas e da avaliação sobre a 
situação atual. Nos demais países, 
houve piora do clima econômi-
co, com exceção do Equador que 
não registrou nenhuma mudança. 
Ressalta-se que, apesar da piora no 
ICE, Chile e Paraguai, ao lado da 
Colômbia e do Peru são os únicos 
países que estão em zona de avalia-
ção favorável.

Miséria se espalha pelas ruas de Caracas

Reprodução/internet

verdadeiro se a queda projetada de 
67% na receita petroleira se materia-
lizar em 2019”.

O estudo ressalta também que a 
Venezuela seria capaz de adotar um 
programa para combater e controlar 
a hiperinflação caso não estivesse 
sofrendo com as sanções impostas 

pelos EUA. Com grandes reservas 
de petróleo e outros minerais para 
ajudar a garantir a recuperação eco-
nômica, não só seria possível evitar 
o aumento de 40 mil mortos, pode-
ria haver uma redução da mortali-
dade e a melhoria dos indicadores 
de saúde.

Após derrota de Moro, MP
do Coaf pode caducar

A derrota sofrida pelo governo 
no Congresso nesta quinta-feira, ao 
ver negada a pretensão de transferir 
o Conselho de Controle de Ativida-
des Financeiras (Coaf) do Ministé-
rio da Economia para o Ministério 
da Justiça pode ser agravada com a 
possibilidade de a MP que altera a 
estrutura administrativa caducar.

Após a comissão especial mista 
que analisa a Medida Provisória 
870/19 derrotar, pela manhã, por 
14 votos a 11, a transferência da 
Coaf para o ministro Sergio Moro, 
o presidente da Câmara, Rodrigo 
Maia (DEM-RJ) tentou levar a MP 
para votação no plenário da Casa à 
tarde.

A manobra pegaria o governo 
desarticulado. A intenção era apro-
var na Câmara e levar ainda nesta 
quinta-feira ao Senado. O deputado 
Diego Garcia (Pode-PR), porém, 
questionou a decisão de Maia e co-
brou que outras MPs anteriores à 
870 fossem votadas, como determi-
na o regimento.

Rodrigo Maia determinou então 
que outras cinco medidas entrem 
em votação. Porém insinuou que 

a Medida Provisória da reformula-
ção dos ministérios poderá caducar. 
“Como a base está desorganizada, 
vai ter que se reorganizar rapida-
mente. Já vi governo votar 30 MPs 
aqui, no governo Lula”, alfinetou o 
presidente da Câmara.

Maia disse que estava costuran-
do um acordo para votar os pontos 
polêmicos. “Aí veio a questão de 
ordem num momento em que até a 
oposição aceitava votar os dois des-
taques”, disse, se referindo à atua-
ção dos auditores da Receita, além 
do destino do Coaf.

A permanência do Coaf na pas-
ta comandada por Sergio Moro 
era defendida pelo ministro, que 
fez peregrinação durante a semana 
para tentar angariar apoio. A deci-
são da comissão é vista como uma 
dura derrota do ministro. A mudan-
ça teve o apoio do Centrão (DEM, 
PP, PSD, PR, PTB, PRB, Pros, Po-
demos e Solidariedade) e da oposi-
ção.

Para não expirar, o texto de con-
versão da Medida Provisória 870 
precisa ter a votação concluída na 
Câmara e no Senado até 3 de junho.
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O tom de cordialidade na 
visita do presidente Bolso-
naro ao presidente Trump 
irá refletir efetivamente em 
negócios? A verdade é que 
o comércio internacional de 
Brasil X EUA é completa-
mente favorável ao EUA. O 
déficit comercial na balança 
é enorme, e as importações 
superam com folga as expor-
tações. Há um espaço enorme 
para buscar e o Brasil sabe 
que tem que diminuir esta 
disparidade. Neste aspecto 
essa aproximação pode sim 
ser bastante positiva.

Outra oportunidade im-
portante são os investimen-
tos norte-americanos dire-
cionados à América Latina. 
Como nos últimos anos o 
grande parceiro dos Esta-
dos Unidos foi o México, 
e recentemente o país pas-
sou a ser liderado por um 
governo de esquerda, com 
fortes propostas e ações an-
timercado, fez com que au-
mentassem as restrições de 
investimentos ao México. O 
muro do Trump é também 
uma questão que vem deteri-
orando ainda mais a relação 
entre os dois países. Com 
isto, países na região como 
Colômbia, Chile e Brasil 
estão disputando o posto de 
“queridinho” dos EUA.

Por outro lado, uma das 
principais empresas ex-
portadoras para os EUA, a 

Embraer, recentemente fez 
um acordo comercial com 
Boeing e ainda são incertas 
as consequências nas opera-
ções da empresa brasileira. 
Deixar de contar com esta 
produção nacional e trans-
ferir fábrica para os EUA 
seria um desastre para a 
balança comercial entre os 
dois países. A aproximação 
pode determinar uma maior 
confiança mútua, reduzindo 
os riscos mencionados aci-
ma. Além disso, aeronaves 
militares e jatos leves, que 
ficaram fora da fusão em 
um primeiro momento, têm 
grande espaço para incre-
mento de vendas nos EUA.

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

Quais são os desafios? 
Um primeiro desafio é que 
alguns setores da economia 

nos EUA são extremamente 
protegidos pelos congres-
sistas norte-americanos, e 
mudar as regras não depende 
exclusivamente do presiden-
te ou de atuação diplomática.

Outro fato é que a aproxi-
mação deveria ser feita mais 
institucional e não por ideo-
logias pessoais. Não podem-
os esquecer que Trump, 
internamente, também so-
fre fortes rejeições não 
só do partido de oposição 
(democrata), mas também 
do partido aliado (republica-
nos). Também há uma inves-
tigação que cada dia avança 
na direção de responsabilizar 
o presidente Trump e, apesar 
de remota neste momento, 
a possibilidade de impeach-
ment existe.

Enfim, o Brasil divide a 
vitrine com outras nações 
que disputam investimentos. 
Neste contexto, ter a sim-
patia do governante norte-
americano é algo que neste 
momento é fundamental. 
Redução de barreiras comer-
ciais e incremento dos inves-
timentos diretos são muito 
bem-vindos. O caminho é 
este mesmo: sorriso e “tap-
inha nas costas”, mas saber 
muito bem o que precisa-
mos.

q  Julio Lage
Sócio e CEO do 

grupo Belvedere.

Sorriso e ‘tapinha 
nas costas’, mas 
devemos saber 
muito bem do que 
precisamos

A (necessária) eutanásia do rentismo

Educação, política de Estado

China e EUA disputam  
5G enquanto Brasil estagna no 3G

Brasil e aproximação  
com os Estados Unidos

Em nossa dinâmica so-
ciedade ocidentalizada, po-
der é a capacidade de impor 
preferências e/ou interesses, 
através de uma adequada 
ação política. É também a 
capacidade de impor uma 
agenda de debates e vetar te-
mas incômodos, bem como 
influenciar pensamentos e 
desejos mediante o controle 
seletivo da informação.

Trazendo esta questão 
para nossa sofrida terra da 
jabuticaba, onde 22% das 
famílias não mora adequada-
mente, tem acesso precário 
à saúde e educação de qua-
lidade, gasta longas horas 
para se deslocar de casa ao 
trabalho e vive com medo de 
sair à rua tarde da noite, esta 
face societária nos remete ao 
tamanho do desafio que te-
mos pela frente.

Na economia não é mui-
to diferente. Enquanto a 
tropa de pequenos empre-
endedores, de boa fé, dis-
cute questões secundárias, 
os economistas/analistas/
financistas – os oráculos do 
“deus” mercado de capital 

fictício – sentenciam sem 
pudor: que o ajuste “guedia-
no” da contrarreforma previ-
denciária representa, apenas, 
1 por cento dos 5% do PIB 
da meta exigida pelos credo-
res da dívida pública. Resu-
mo da ópera: nossos finan-
cistas de plantão possuem o 
agradável caráter híbrido de 
vigaristas e profetas do caos.

Vasculhando com cuidado 
os dados do Cadastro Geral 
de Empregados e Desempre-
gados (Caged), do próprio 
Governo Federal, constata-
se que nos últimos anos o 
saldo de contratações com 
remuneração superior a R$ 
3 mil mensais é negativo. 
Sem incremento da massa de 
salários e demanda efetiva, 
ninguém investe.

Com tantos ajustes assim, 
a economia não retoma seu 
ritmo necessário para gerar 
bons empregos tão cedo. 
Confirmando minhas suspei-
tas, o Indicador de Incerteza 
da Economia medido pela 
Fundação Getulio Vargas 
avançou 8,1 pontos em abril, 
para 117,3 pontos, o maior 

nível, desde setembro de 
2018 (121,5 pontos).

Chegamos a um estágio 
na crise do capitalismo bra-
sileiro em que o lucro é sinô-
nimo de destruição. O estou-
ro de barragens, a queda de 
pontes e viadutos, tudo isso 
é somente a expressão mais 
superficial de uma sociedade 
em crise, aparecendo de for-
ma espetacular na imprensa 
como simples “acidentes”. 
Da mesma forma que a vio-
lência urbana esconde o de-
semprego e o desespero das 
famílias.

O desafio presente me 
faz recordar Franz Kafka 
para quem “as portas de 
saída são inúmeras, as pos-
sibilidades de saídas são 
aparentemente numerosas, 
entretanto a saída concre-
ta é uma só: resistir e lutar 
pela superação do rentismo 
que assola nossa rica nação 
de natureza exuberante e 
elite colonizada”. Vida que 
segue...

q  Ranulfo Vidigal
Economista.

Abraham Bragança de 
Vasconcellos Weintraub 
tornou-se o segundo minis-
tro da Educação do Governo 
Jair Bolsonaro, sucedendo 
ao professor Ricardo Veléz. 
Antes, fora secretário-exe-
cutivo da Casa Civil. Wein-
traub nasceu em São Paulo, 
é professor da Universidade 
Federal de São Paulo, mestre 
em Administração na área de 
Finanças, pela Fundação Ge-
túlio Vargas, e graduado, em 
Ciências Econômicas, pela 
Universidade de São Paulo.

Executivo do mercado 
financeiro com mais de 20 
anos de experiência, atuou 
como economista-chefe e 
diretor do Banco Votoran-
tim. Após, se tornou sócio 
na Quest Investimentos. 
Ele também já foi membro 
do comitê de Trading da 
BM&FBovespa.

Sem experiência específica 
na área, Weintraub tem um 
grande desafio pela frente, 
uma vez que, para se coman-
dar a Pasta da Educação, é 
necessário ter muito fôlego, 
grande disposição, cercar-se 
de profissionais talentosos e 
observar a educação em seus 
vários níveis e aspectos, desde 
a educação infantil aos cur-
sos de pós-graduação, assim 
como o controle nos progra-
mas governamentais, como o 
Fies e ProUNi.

Um das questões prin-
cipais que precisa ser en-
frentada pelo novo minis-
tro da Educação tange às 
avaliações institucionais 
e de cursos, que merecem 
ser observadas com grande 
proximidade, uma vez que 
os processos avaliativos 
são bastante questionáveis, 
e instituições sem qualquer 
infraestrutura estão sendo 
credenciadas pelo Poder Pú-
blico, assim como cursos, 

sem laboratórios específi-
cos, sem número mínimo de 
computadores, estão sendo 
autorizados. Cursos sem alu-
nos matriculados têm sido 
reconhecidos!

Observo, com perplexida-
de, a falta de experiência de 
muitos dos novos avaliado-
res que, sem um treinamento 
mais profundo e adequado, 
são logo designados para 
fazer parte de comissões de 
avaliação, pelo país afora.

Sem uma visão crítica do 
processo avaliativo, vários 
deles se deixam levar por 
justificativas tolas de alguns 
dirigentes de instituições 
que escamoteiam informa-
ções, criam resoluções in-
verídicas, apresentam labo-
ratórios e livros itinerantes, 
sem que, por exemplo, esses 
mesmos avaliadores lhes co-
brem o patrimônio daquilo 
que lhes está sendo exibido. 
Não está havendo, em mui-
tas situações, nem cautela e 
nem rigor.

E, assim, dezenas de no-
vas faculdades têm sido 
abertas e centenas de cursos 
estão sendo autorizados sem 
que, mais uma vez, sejam 
observados os regimes de 
trabalho dos docentes, ou 
seja, se os professores são 
mesmo contratados em re-
gime de tempo parcial e/ou 
integral, se moram na locali-
dade na qual a faculdade está 
sendo aberta, dentre tantos 
outros quesitos.

Esse descalabro nos pro-
cessos de avaliação só pre-
judica os alunos que, após 
ingressarem nessa ou naque-
la instituição, começam a se 
deparar com a falta mínima 
de infraestrutura para levar 
adiante o seu curso, uma 
vez, que nem sempre, inclu-
sive, o curso tem de fato um 
coordenador, o que é indis-

pensável pelos instrumentos 
de avaliação.

Há faculdades que no-
meiam um coordenador, e 
esse coordenador responde 
por vários cursos, não tendo 
esse profissional, evidente-
mente, perfil para coordenar 
e liderar professores de várias 
áreas do conhecimento e nem 
muito menos dar atenção aos 
alunos de áreas distintas.

E esse panorama sombrio 
e que vigora, lamentavel-
mente, em algumas institui-
ções brasileiras, precisa ser 
mais bem inspecionado, nas 
verificações in loco. A exi-
gência de serem exibidos os 
contratos de trabalho ou as 
carteiras de trabalho deveria, 
igualmente, prevalecer.

O Brasil não pode mais 
continuar a permitir que ver-
dadeiros estelionatos edu-
cacionais continuem a ser 
praticados. O controle nos 
programas governamentais, 
Fies e ProUNI, devem ser 
igualmente vigiados, com as-
siduidade, zelo, cuidado. Não 
é possível um aluno se matri-
cular em um curso de uma fa-
culdade em um determinado 
estado da Federação e fazer 
esse mesmo curso em outro 
estado, e isso pode ocorrer ou 
vem ocorrendo quando uma 
mantenedora mantém institui-
ções multi campi.

Na realidade, essa nova 
gestão do MEC, se é que a 
Educação de fato vai ser 
prioridade do Estado brasi-
leiro, tem de estar atenta a to-
dos os setores do Ministério 
da Educação, cobrando-lhes 
atenção, responsabilidade, 
comprometimento e, sobre-
tudo, resultados em prol de 
uma educação que seja de 
qualidade e para todos.

q  Paulo Alonso
Jornalista.

Sem nenhuma surpresa, 
a imprensa tem noticiado o 
lançamento comercial dos 
primeiros serviços 5G nos 
Estados Unidos – Verizon – 
e na Coreia do Sul, com as 
principais operadoras de te-
lefonia móvel. Para garantir 
que o Brasil não fique para 
trás quando o assunto é 5G, 
a Anatel (Agência Nacional 
das Telecomunicações) não 
perdeu tempo e acelerou a 
definição dos últimos deta-
lhes para a implementação 
da rede. O edital deve ser 
publicado ainda este ano e o 
leilão de frequência para as 
operadoras pode acontecer 
até março de 2020.

Mas será que a nossa in-
fraestrutura está preparada 
para comportar o 5G? Em 
termos gerais, a conexão 
nos bairros de classe alta é 
descente, funciona. Já nas 
áreas periféricas e/ou menos 
populadas é bastante ruim – 
situação parecida com os Es-
tados Unidos. O desenvolvi-
mento do mercado 5G por lá 
será um balizador do que nos 
espera por aqui.

É consenso que a inter-
ligação de torres de celular 
com fibra óptica é funda-
mental para proporcionar 
velocidade e experiências 
compatíveis com a alta ex-
pectativa do mercado sobre a 

nova fronteira que será o 5G. 
Além disso, há a necessida-
de de instalar muitas novas 
torres – quatro a cinco vezes 
maiores do que a quantidade 
atualmente existente para 
atender ao mesmo mercado 
endereçável.

Um dos nossos grandes 
desafios é: como pensare-
mos na expansão da infra-
estrutura de telecom no país 
se os impostos do setor estão 
entre os maiores do mundo? 
Reduzir os tributos seria um 
importante passo para que 
operadoras investissem mais 
em suas próprias redes ou 
na aquisição de acessos de 
terceiros – que igualmente 
teriam incentivo de investir 
em rede.

Já a Anatel poderia fo-
mentar com mais ênfase as 
parcerias para regular o uso 
de infraestrutura a preços 
justos e isonômicos, colabo-
rando para que exista uma 
infraestrutura de qualidade, 
alta disponibilidade e com a 
maior abrangência possível.

Sem infraestrutura, as 
operadoras chegarão com 
marketing e preços agressi-
vos, mas a qualidade conti-
nuará sendo uma barreira. 
Atualmente, é comum a rede 
3G não entregar por comple-
to a taxa de transferência de 
dados de 384 kbps (quilobit 

por segundo). O 4G ainda é 
um serviço restrito, sendo 
sua cobertura ainda pequena 
e se baseando mais em uma 
questão de marketing do que 
de produto. A experiência 
não é completa, exceto por 
alguns poucos bairros onde 
se há uma presença maior de 
antenas capazes de suportar 
a necessidade de dados do 
4G.

Já a rede 5G, para atingir 
seu potencial (IoT), precisa 
ser mais parruda para supor-
tar não apenas uma quanti-
dade de dados exponencial-
mente maior, mas também 
um crescente número de dis-
positivos conectados simul-
taneamente.

Todo este contexto pro-
voca uma discussão mais 
abrangente. A rede 5G certa-
mente estará presente em re-
giões mais nobres, mas para 
o restante do país o serviço 
não será uma realidade tão 
próxima. Infelizmente, exis-
te uma falta de entendimento 
ou interesse neste sentido. 
A falha do mercado de tele-
comunicações tem sido não 
abordar o tema da infraestru-
tura com a devida seriedade 
e profundidade necessárias.

q  Carlos Eduardo 
Sedeh

CEO da Megatelecom.
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CNI não admite reduzir 
gastos financeiros do governo

CNI, oficialmente, é Confederação Nacional da Indús-
tria. Mas ficaria mais adequado chamar de Confedera-
ção Nacional de Investidores (no mercado financeiro). 
A entidade pouco tem feito para recuperar a produção 
brasileira. Prefere ficar repetindo os mantras do merca-
do. Entre eles, a reforma da Previdência.

A pesquisa divulgada nesta quarta-feira pela CNI vai 
nessa direção. Os números foram torturados para aparen-
tarem um apoio inexistente. Mas os dados eram tão elo-
quentes que não foi possível escapar da constatação de 
que o brasileiro admite mudanças na Previdência, mas não 
aquelas que constam na proposta do Governo Bolsonaro.

Uma das perguntas da pesquisa feita pelo Ibope para a 
CNI ilustra a rendição ao rentismo da entidade suposta-
mente da indústria. A questão era: “Caso não seja possív-
el aumentar impostos para complementar os recursos da 
Previdência, o governo deveria gastar menos com paga-
mento de aposentadorias e pensões ou reduzir recursos 
de outras áreas? (Se reduzir recursos) De qual área?

Nada menos do que 76% optaram por reduzir recursos. 
Mas onde? Bem, o questionário dava como opções saúde, 
educação, segurança, programas sociais (Bolsa Família, 
Minha Casa Minha Vida), investimentos em infraestrutura 
e nenhuma das áreas apresentadas/outras. Não colocou 
como alternativa a redução dos gastos financeiros.

Pois um em cada quatro (24%) optaram por “outras”. 
Quais? A pesquisa não informa, nem deixa informar. Ao 
lado do questionário, vinha a determinação ao pesquisa-
dor: “não especificar”.

Mais de cinco
A propaganda do governo é de que a reforma da Pre-

vidência acabará com privilégios. Mas a pesquisa CNI/
Ibope mostra que o parco apoio às propostas vem dos 
“privilegiados”. O recorte por renda mostra que 67% dos 
que ganham acima de cinco salários mínimos (marajás, 
claro) têm amplo conhecimento ou ao menos conhece 
os principais pontos da proposta. Destes, há um empate 
técnico: 47% a favor e 45% contra a reforma.

Na parcela da população que ganha de um a dois 
salários mínimos o conhecimento é menor (33%), e a 
oposição é avassaladora: 54% a 35%.

Negócio da saúde
As operadoras de seguro e planos de saúde estão fatu-

rando mais este ano. No final de 2018, a diferença entre 
as receitas e as principais despesas era de R$ 2,3 bil-
hões. O número passou para R$ 5,3 bilhões no primeiro 
trimestre de 2019, apesar da leve queda no número de 
beneficiários (de 47,2 milhões em dezembro para 47 mil-
hões em março, 200 mil clientes a menos). A sinistrali-
dade caiu de 84,7% para 83,2%. Os dados são da ANS.

Nova direção
O ex-subsecretário de Transporte Delmo Pinho será 

nomeado secretário da Pasta pelo governador do Rio de 
Janeiro, Wilson Witzel.

Mulher nas empresas
A participação feminina nas empresas familiares subiu 

de 21% em 2017 para 31% em 2018, de acordo com a 
última edição da pesquisa “Retratos de família”, real-
izada pela KPMG. O estudo contou com a participação 
de 217 empresas familiares de 19 estados de todas as 
regiões do país. Os dados do levantamento mostraram 
que um número significativo de mulheres ainda não ocu-
pa uma posição de destaque, mas que houve leve queda: 
45% em 2018 e 41% em 2017.

A pesquisa está em assets.kpmg/content/dam/kpmg/
br/pdf/2018/11/br-retratos-de-familia-3a-edicao.pdf

Vermelho
Líder do Democratas na Câmara, Elmar Nascimento 

se candidata a liderar a oposição. Na votação que det-
onou a entrega do Coaf a Moro, o deputado disparou: 
“Governos autoritários que o mundo presenciou surgi-
ram sob o argumento de combate à corrupção”.

Rápidas
Em 16 e 17 de maio, a Universidade Veiga de Almeida 

abrirá as portas para mais uma edição da Semana da Co-
municação, evento realizado por alunos. O tema desse ano 
será “50 anos do plano piloto da Barra da Tijuca”. Mais 
em facebook.com/SECOMBARRA/ *** A Diretoria de 
Portos e Costas (DPC) da Marinha do Brasil realizará em 
27 de maio, no Centro de Convenções RB1, no Rio de 
Janeiro, o seminário “Modelo de Administração Portuária 
Landlord: Oportunidades e Desafios”, das 9h às 17h *** 
Começa nesta sexta e vai até domingo o Valqueire Rock 
Cover, que reúne gastronomia e bandas cover, de Red Hot 
Chilli Peppers a Mamonas Assassinas *** A Merck anun-
ciou a contratação do executivo Luiz André Magno para 
assumir a direção médica da empresa no Brasil.

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.

TERMINAL GARAGEM MENEZES CÔRTES S.A.
Companhia Aberta - CNPJ/MF 02.664.042/0001-52 - NIRE 33.300.26031-5

Ata da RCA realizada em 22/03/2019. A RCA da Terminal Garagem Mene-
zes Côrtes S.A. (Companhia), instalada com a presença de todos os seus 
membros, independentemente de convocação, presidida pelo Sr. Marcello
Romualdo da Silva Pereira e secretariada pelo Sr. Marcelo Siqueira de 
Carvalho, realizou-se às 11h do dia 22/03/2019, na sede social, na Rua São 
José, 35/16º, Centro, RJ. Na conformidade da Ordem do Dia, as seguintes 
deliberações foram tomadas, por unanimidade de votos: (a) aprovar a pro-
posta de Orçamento de Investimento de Capital (“Proposta”) preparada pela 
Diretoria da Companhia, que é o DOCUMENTO I da presente ata, autenti-
cada pela Mesa e que será arquivado na sede da Cia.; (b) consignar que 
foram analisados e aprovados, para submissão, análise e aprovação pela 
AGO, os seguintes documentos: (i) o Relatório da Administração; e (ii) as 
Demonstrações Financeiras completas da Companhia referentes ao exer-
cício social encerrado em 31/12/2018; e (c) determinar a convocação das 
AGOE, a serem realizadas, cumulativamente, às 11h do dia 12/04/2019, para 
deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) em AGO: (a) exame, discussão 
e votação das contas dos administradores e das Demonstrações Financeiras 
completas relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2018; (b) exame, 
discussão e votação do Orçamento de Investimentos da Cia.; (c) destina-
ção do lucro líquido do exercício findo em 31/12/2018 e distribuição de divi-
dendos; (d) instalação, eleição e fixação da remuneração dos membros do 
Conselho Fiscal da Cia., e, (ii) em AGE: (e) fixação da remuneração anual 
e global para a administração da Cia.; e, (f) atribuição de verba destinada 
a pagamento do PPR aos funcionários da Cia. Os termos desta ata foram 
aprovados pelos conselheiros presentes, que a subscrevem. RJ, 22/03/2019. 
Marcello Romualdo da Silva Pereira - Presidente da Mesa; Marcelo Si-
queira de Carvalho - Secretário da Mesa. Marcello Romualdo da Silva 
Pereira; Marcelo Siqueira de Carvalho; Carlos Alberto do Prado; Antonio 
Carneiro Alves. DOCUMENTO I - Orçamento de Investimento de Capi-
tal - Senhores Acionistas: De acordo com o previsto no artigo 196, da Lei 
de Sociedades por Ações, a Diretoria do Terminal Garagem Menezes Côrtes 
S.A. vem informar o quanto segue: 1. O orçamento previsto para o inves-
timento é de R$23.308.000,00. 2. O investimento acima será arcado com 
recursos próprios e de terceiros e foram parcialmente registrados na conta de 
Reserva de Retenção de Lucros pelo valor total de R$13.261.566,80, sendo 
o valor de R$11.952.719,73, registrado em dezembro/2017, destinado em 
AGOE de 26.04.18 e R$1.308.847,07 em dezembro/2018, proveniente dos 
lucros do exercício de 2018 e cujo o orçamento de capital visa garantir os 
investimentos. 3. Esta quantia será utilizada na realização do Orçamento de 
Capital - Projeto da ampliação do 16º andar da TGMC, previsto no documento 
da Companhia “Orçamento de Investimento de Capital de 2019”. Esta é a 
proposta que temos a apresentar aos Senhores Acionistas. RJ, 20/03/2019. 
A Diretoria -  Luiz Felipe Barbero Goulart Pereira; Ana Cristina Xavier Roque. 
Autenticação da mesa da RCA realizada em 22/03/2019. Marcello Romualdo 
da Silva Pereira - Presidente da Mesa ; Marcelo Siqueira de Carvalho - Se-
cretário da Mesa. Certidão - Jucerja - Registrada sob o nº 00003598443 em
03/05/2019. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário-Geral.

Nova confiança no empreendedorismo
Presidente do 
BNDES diz que 
inovação gera alto 
valor agregado

O Brasil está vivendo um 
momento de nova confiança 
no empreendedorismo e na 
vontade de fazer as coisas de 
maneira diferente. A avalia-
ção é do presidente do Ban-
co Nacional de Desenvolvi-
mento Econômico e Social 
(BNDES), Joaquim Levy, 
ao participar nesta quinta-
feira do segundo painel do 
Fórum Nacional, no Rio de 
Janeiro. Entende que, nesse 
contexto, a internet das coi-
sas (IOT) faz a ligação com 
os diversos centros tecnoló-
gicos existentes no país e o 
BNDES está ancorando uma 
série de iniciativas e de de-
senvolvedores.

Levy destacou o olhar 
“atencioso e atento” que o 
Ministério da Economia está 
tendo em relação ao Institu-
to Nacional da Propriedade 
Industrial (INPI), no sentido 
de simplificar o sistema de 
patentes. “A gente sabe que 
ali há um gargalo que se ar-
rasta há anos e renovar essa 
parte é extremamente impor-
tante”, ressaltou.

O presidente disse, tam-
bém, ter confiança que quan-
do se olha o atual momento 
no país, para ele cheio de 
possibilidades e também 
dúvidas, muitas companhias 
querem mudar seus proces-
sos nas áreas onde atuam, 
enquanto outras desejam 
conquistar novos nichos de 
atividade. O BNDES tem 
um papel importante a de-
sempenhar para ajudar essas 
empresas, tanto dando crédi-
to, como criando possibili-
dade de encontrar gente que 
vai poder ajudá-las a ter essa 
inovação, assim como dando 

até o capital de que necessi-
tam. “Junto com a simplifi-
cação regulatória que o Mi-
nistério da Economia está 
fazendo, eu acho que isso 
dá novas perspectivas para a 
economia brasileira”.

Levy disse que se não há 
um aumento de produtivi-
dade na economia, não há 
aumento de renda. “A gente 
sabe como precisa aumentar 
a renda e continuar o traba-
lho de inclusão de milhões 
de brasileiros”. 

Inovação

O presidente disse que 
há a necessidade de o Brasil 
estar se adiantando na área 
da inovação, da pesquisa e 
da relação entre a ciência, o 
conhecimento e as indústrias 
nacionais, com a finalidade 
de ter atividades de alto va-
lor agregado no país.

Levy citou, em particular, 
a área aeroespacial, em que o 
Brasil tem destaque. O presi-

dente do BNDES disse que 
o Brasil tem capacidade para 
crescer, mas precisa de am-
bição e muito planejamento 
e preparação. Para ele, é pre-
ciso ainda ter um ambien-
te competitivo que crie as 
condições para as empresas 
quererem inovar, porque 
monopólios não consideram 
interessante a inovação. Para 
Levy, é preciso forçar as 
companhias que têm poten-
cial de mercado a se mexe-
rem e a adorem novas tecno-
logias, pois isto permite dar 
saltos de qualidade.

O secretário-executivo 
adjunto do Ministério da Ci-
ência, Tecnologia, Inovações 
e Comunicações, Carlos Al-
berto Flora Baptistucci, dis-
se que inovação é uma das 
políticas nacionais da pas-
ta, no conceito de inovação 
tecnológica, com o objetivo 
principal de melhorar e faci-
litar a vida das pessoas. “Ela 
tem uma função social extre-
mamente relevante”.

Crescimento da inadimplência e falências 
Como superar 
a tendência 
pessimista  
no mundo

No decorrer deste ano, 
duas a cada três empresas 
no mundo deverão apresen-
tar aumento no número de 
inadimplências e que as fa-
lências nos negócios deverão 
apresentar crescimento pelo 
terceiro ano consecutivo. A 
previsão consta da recente 
pesquisa The View, conduzi-
da pela Euler Hermes,  em-
presa de seguros de crédito 
subsidiária da Allianz SE, 
que oferece ampla gama de 
serviços de garantia de títu-
los e cobranças para o ge-
renciamento de recebíveis 
comerciais entre empresas.

Segundo a pesquisa, ape-
sar de o Brasil, assim como 
os EUA, se destacar como 

um dos poucos países que 
não deverá seguir essa ten-
dência pessimista em com-
paração ao resto do mundo, 
Luciano Mendonça, diretor 
Comercial da Euler Hermes 
no Brasil, reuniu alguns si-
nais que podem indicar um 
futuro caso de inadimplên-
cia. “Estar atento a esses 
detalhes pode auxiliar em-
presários de quaisquer seg-
mentos a se prevenirem con-
tra a falta de pagamento de 
seus clientes”, ressalta.

Alertas

Os primeiros alertas vêm 
normalmente por meio de 
atrasos em pagamentos e o 
não cumprimento de condi-
ções de crédito. Problemas 
no fluxo de caixa deverão vir 
acompanhados de desculpas 
e recorrentes pedidos de ex-
tensão.

 “Pedidos de mudanças 
nos prazos de pagamento são 
aceitáveis em qualquer em-

presa, porém quando isso se 
torna um padrão, temos um 
forte indício de que proble-
mas mais profundos estão 
ocorrendo”, explica Mendon-
ça. O caso merece atenção 
redobrada e medidas mais 
firmes em caso de falta de 
retorno por parte do cliente 
após diversas tentativas de 
contato. “Digamos que seu 
cliente tenha realizado uma 
grande transação para um 
comprador de índole duvi-
dosa. Fique atento! A falta de 
uma política de crédito séria 
por parte do seu cliente pode 
refletir a maneira como ele irá 
exercer seus pagamentos”.

Padrão de compra

O executivo lembra que 
compras que fogem do pa-
drão normal de forma drás-
tica também demonstram 
que algo pode não estar 
indo bem. “aumentos ou 
diminuições muito gran-
des no volume de compra 

devem ser analisados e 
questionados”,explica. Caso 
a empresa não esteja cum-
prindo com suas obrigações, 
outros fornecedores também 
deverão estar sofrendo com 
inadimplência. “É possível 
monitorar a imprensa espe-
cializada, sites de avaliação 
e redes sociais do setor e da 
empresa devedora em busca 
de notícias ou reclamações.

Constantes verificações 
de crédito de instituições fi-
nanceiras diferentes também 
são um sinal de alerta. “Isso 
pode significar que a empre-
sa está com problemas para 
pagar seus fornecedores ou 
está desesperada para cobrir 
perdas”. Novos processos 
financeiros, como financia-
mentos ou mudanças de ban-
cos, ou ainda trocas na ad-
ministração, podem sinalizar 
problemas no horizonte. “A 
mudança de banco pode se 
dar porque o banco atual não 
está mais concedendo crédi-
to”, completa Mendonça.

NE pede revisão de bloqueio  
de recursos nas universidades

Os governadores do Nor-
deste pediram nesta quinta-
feira, durante reunião com o 
presidente Jair Bolsonaro, a 
revisão do contingenciamen-
to de 30% no orçamento das 
universidades e institutos fe-
derais feito nos últimos dias. 
Eles também reforçaram o 

pedido para que o gover-
no apresente um projeto de 
emenda constitucional desti-
nado a prorrogar a validade 
do Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educa-
ção Básica e de Valorização 
dos Profissionais da Educa-
ção (Fundeb).
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YOLANDA PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ Nº 00.572.960/0001-26 NIRE 33300161091

SUBSIDIÁRIA INTEGRAL DA SOUZA CRUZ LTDA.

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 - Em milhares de reais

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 - Em milhares de reais
Capital
social

realizado

Reservas de lucros Ajustes de 
avaliação

patrimonial
Lucros

acumulados TotalLegal
Lucros a

realizar
Saldos em 31 de dezembro de 2016 39.000 7.800 68.623 12.191 – 127.614
Variação cambial sobre investimentos no exterior  –   –    –   903 – 903
Ganhos e perdas resultantes de conversão de moeda estrangeira  –   –    –   1.287 – 1.287
Lucro líquido do exercício  –   –    –  –    14.088 14.088
Destinações do Lucro Líquido do Exercício:
  Constituição de reservas  –   –   14.088 – (14.088)  –   
Saldos em 31 de dezembro de 2017 39.000 7.800 82.711 14.381 – 143.892
Variação cambial sobre investimentos no exterior  –   –    –   307 – 307
Ganhos e perdas resultantes de conversão de moeda estrangeira  –   –    –   23.997 – 23.997
Aumento de Capital 17.000  –  –    –   –   17.000
Lucro líquido do exercício  –   –    –  –    60.224 60.224
Destinações do Lucro Líquido do Exercício:
  Constituição de reservas  –   –    60.224 – (60.224)  –   
Saldos em 31 de dezembro de 2018 56.000 7.800 142.935 38.685 – 245.420

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS DOS EXERCÍCIOS 
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 - Em milhares de reais

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS ABRANGENTES DOS 
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017

Em milhares de reais

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA DOS EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 - Em milhares de reais

Nota 2018 2017

Ativo circulante

  Caixa e equivalentes de caixa (8) 17.288 16.220

  Tributos a recolher  (12a) 1.069 2.579

  Contas a receber de parte relacionada (14) 66.917 52.516

 85.274 71.315

Ativo não circulante

  Contas a receber de parte relacionada (14) 167.844 25.980

  Investimentos em Sociedade (9) 97.918 128.430

 265.762 154.410

TOTAL DO ATIVO  351.036  225.725 

Nota 2018 2017
Passivo circulante
  Imposto de renda e contribuição social  10.921 21.547
  Contas a pagar para parte relacionada (14) 74.385 53.432
  Dividendos a pagar (14) 243 243
  Outrras contas a pagar 13 10

 85.562 75.232
Passivo não circulante
Provisões para contingências (10) – 862
Outras provisões – 14
Imposto de Renda e Contribuição Social 
Diferidos  (12b)  8.725 5.725

Contas a pagar - partes relacionadas (14) 11.329  –   
 20.054  6.601 

Patrimônio líquido  (11) 
Capital social  56.000 39.000
Reserva de lucros  150.735 90.511
Ajustes de avaliação patrimonial  38.685 14.381

 245.420 143.892
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO  351.036 225.725

Nota 2018 2017
Receitas (despesas) operacionais
  Gerais e administrativas  696  (197)
  Outras Receitas (despesas) operacionais  –   –   
Lucro ou prejuízo operacional antes do resultado 
  financeiro e da participação societária  696  (197)
Resultado financeiro
  Receitas financeiras (13) 9.377  2.326
  Despesas financeiras (13) (837)  (124)
  Variação cambial, líquida (13) 18.130  294 

 26.670  2.496 
Participações Societárias
  Resultado de equivalência patrimonial (9) 51.907  34.784
Lucro antes do imposto de renda e da
  contribuição social  79.273  37.083 
Imposto de Renda e Contribuição Social (12c)
  Corrente  (14.539) (22.696)
  Diferido  (4.510)  (299)
Lucro líquido do exercício  60.224  14.088 

As notas explicativas são parte integrante
das demonstrações financeiras.

2018 2017
Lucro líquido do exercício  60.224  14.088 
Outros componentes do lucro abrangente:
  Variação cambial sobre investimentos no exterior  307  903 
  Ganhos e perdas resultantes de conversão 
    de moeda estrangeira  23.997  1.287 
Resultado abrangente  84.528  16.278 

As notas explicativas são parte integrante
das demonstrações financeiras.

2018 2017
Fluxo de caixa das atividades operacionais
  Lucro líquido do exercício  60.224  14.088 
Ajustes para reconciliar o lucro líquido com recursos
  Resultado de equivalência patrimonial  (51.907)  (34.784)
  Provisão (Reversão) para honorário de êxito (862) 79
  Provisão Imposto de Renda e Contribuição Social  19.049  22.925 
  Juros e variação cambial sobre empréstimos e
    financiamentos  (18.130)  (294)

 8.374  2.014 
Variações no capital circulante 
  Tributos a recuperar  1.510  23 
  Outras contas a pagar e ourtras provisões  2.112  (1.200)
  Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos  (25.188)  (791)
  Partes relacionadas  (9.327)  5.783 

 (30.893)  3.815 
Caixa líquido (aplicado)/gerado nas atividades
  operacionais  (22.519)  5.829 
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
  Dividendos recebidos  6.587  4.930 
  Aumento de capital em investida  17.000  (149)
Caixa líquido gerado pelas atividades de investimento  23.587  4.781 
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
  Dividendos distribuidos   –   –   
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento   –   –   
Aumento/(Redução) no caixa e equivalentes de caixa  1.068  10.610 
Saldo de caixa e equivalentes de caixa no início do exercício  16.220  5.610 
Saldo de caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício  17.288  16.220 
Aumento (Redução) no caixa e equivalentes de caixa  1.068  10.610 

As notas explicativas são parte integrante
das demonstrações financeiras.

continua

1. Contexto operacional: A Yolanda Participações S.A. (“Yolanda” ou
“Companhia”) é uma sociedade anônima de capital fechado, subsidiária
integral da Souza Cruz Ltda. (“Souza Cruz”), e não possui empregados
diretos. Foi criada em 24 de março de 1995 e está localizada no Rio de
Janeiro - RJ. Seu objeto social é a participação em outras sociedades, e seus 
resultados consistem, essencialmente, da equivalência patrimonial sobre o
resultado de sua investida no exterior, do resultado financeiro oriundos de
aplicações financeiras e de juros e variação cambial sobre ativos e passivos
com partes relacionadas. Neste contexto, a Brascuba Cigarrillos, S.A.
(“Brascuba”), era uma operação em conjunto (joint-operation) entre a
Companhia e o governo de Cuba, estabelecida em 1996, para a produção de 
cigarros. Em 2018, a Companhia adquiriu o controle dessa investida a partir
da obtenção de direitos substantivos que lhe conferem a capacidade de
dirigir suas atividades relevantes, nos termos da definição de controle do
CPC 36 (R3) - Demonstrações Consolidadas. O mercado interno cubano tem 
uma característica especial porque está dividido entre “soft currency”
(monopólio estatal a preços muito baixos) e “hard currency” (parte do
mercado onde Brascuba realiza sua comercialização). 2. Base de 
preparação: 2.1. Apresentação das demonstrações financeiras:  
A administração da Companhia optou por não apresentar as demonstrações
financeiras consolidadas, de acordo com CPC 36 - Demonstrações
Consolidadas. As demonstrações financeiras consolidadas do Grupo serão
apresentadas pela sua controladora Souza Cruz Ltda. de acordo com as
normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo
International Accounting Standards Board - IASB e as práticas contábeis
adotadas no Brasil. As demonstrações financeiras foram preparadas
considerando o custo histórico como base de valor e ativos e passivos
financeiros mensurados a valor justo e em consonância com as práticas
contábeis adotadas no Brasil emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos
Contábeis (CPCs). A emissão das presentes demonstrações financeiras foi
aprovada pela administração da Companhia em  29 de Abril de 2019. 
2.2. Moeda funcional e moeda de apresentação: Os itens incluídos nas
demonstrações financeiras são mensurados utilizando-se a moeda do
ambiente econômico primário no qual cada entidade atua. Essas
demonstrações estão apresentadas em Reais (R$), que é a moeda funcional 
e a moeda de apresentação da Companhia. A Brascuba Cigarrillos, S.A.
possui moeda funcional “dólar norte-americano”, diferente de sua controladora. 
Transações e saldos: Os resultados e a posição financeira da Brascuba são
convertidos para moeda de apresentação para fins de equivalência
patrimonial, como segue: (i) Os ativos e passivos de cada balanço patrimonial 
apresentado são convertidos pela taxa de câmbio vigente na data de
fechamento do balanço. (ii) As receitas e despesas de cada demonstração do 
resultado são convertidas pelas taxas de câmbio médias (a menos que essa
média não seja uma aproximação razoável do efeito cumulativo das taxas
vigentes nas datas das operações, e, nesse caso, as receitas e despesas
são convertidas pela taxa das datas das operações). (iii) Todas as diferenças
de câmbio resultantes são reconhecidas como um componente separado no
patrimônio líquido e somente são registradas ao resultado do exercício
quando o investimento for vendido ou baixado para perda. Em relação à
variação cambial desses investimentos em controladas no exterior, as
variações no valor do investimento decorrentes exclusivamente de variação
cambial são registradas na conta “Ajuste de avaliação patrimonial”, no
patrimônio líquido da Companhia, e somente são registradas ao resultado do 
exercício quando o investimento for vendido ou baixado para perda. 
3. Sumário das principais práticas contábeis e estimativas contábeis
críticas: 3.1. Investimento no exterior: A Yolanda detém 50% da participação 
acionária da Brascuba Cigarrillos, S.A.. Nas demonstrações financeiras
individuais da controladora, as informações financeiras são reconhecidas
através do método de equivalência patrimonial. As políticas contábeis da
Brascuba estão alinhadas com as políticas adotadas pelo Grupo. 
3.2. Reconhecimento da receita financeira: As receitas financeiras são
reconhecidas em base “pro rata” dia com base no método da taxa de juros
efetiva. 3.3. Caixa e equivalentes de caixa: Contemplam numerários em
caixa, saldos em bancos e investimentos de liquidez imediata, com prazos de 
vencimento original de até três meses e com risco insignificante de mudança
de valor. Esses valores estão demonstrados ao custo acrescido das
remunerações contratadas e reconhecidas proporcionalmente até a data das 
demonstrações financeiras. 3.4. Provisões para contingências: 
As provisões para contingências são constituídas com base na expectativa
de perda provável nas respectivas ações em andamento, manifestada pelos
consultores jurídicos internos e externos da Companhia. 3.5. Imposto de
renda e contribuição social: As despesas de imposto de renda e
contribuição social compreendem a parcela corrente e diferida desses
tributos e são reconhecidos na demonstração do resultado. 4. Uso de
estimativas e julgamentos: Estimativas contábeis críticas são aquelas que
são tanto (a) importantes para demonstrar a condição financeira e os
resultados quanto (b) requerem julgamentos mais difíceis subjetivos e
complexos por parte da administração, frequentemente como resultado da
necessidade de fazer estimativas que têm impacto sobre questões
inerentemente incertas. À medida que aumenta o número de variáveis e
premissas que afetam a possível solução futura dessas incertezas, esses
julgamentos se tornam ainda mais subjetivos e complexos. As seguintes
estimativas, derivadas de experiência histórica e de vários outros fatores que 
a administração julga como razoáveis e relevantes, sob certas circunstâncias, 
foram classificadas como sendo as de maior complexidade quando da
preparação dessas demonstrações financeiras: a. Provisões para
contingências: As contingências são analisadas pela administração em
conjunto com seus assessores jurídicos. A Companhia considera em suas
análises fatores como hierarquia das leis, jurisprudências disponíveis,
decisões mais recentes nos tribunais e sua relevância no ordenamento
jurídico. Essas avaliações envolvem julgamentos da administração. 
b. Provisões para honorários de êxito: Provisão constituída com base nos
contratos firmados pela Companhia para pagamento dos honorários devidos
aos seus advogados externos no caso de decisão final favorável nos
processos judiciais e administrativos de interesse da Companhia. 5. Novas
normas e interpretações: Os novos pronunciamentos, alterações e
interpretações de normas que poderiam ser relevantes para o Grupo estão
divulgados abaixo: IFRS 16 - Operações de arrendamento mercantil: 
A partir de 1º de janeiro de 2019, referida norma substituirá a norma anterior
de arrendamento mercantil, IAS 17 / CPC 06 (R1) e interpretações
relacionadas. O CPC 06 (R2) introduz um modelo único de contabilização de 
arrendamentos no balanço patrimonial para arrendatários. Um arrendatário
reconhece um ativo de direito de uso que representa o seu direito de utilizar
o ativo arrendado e um passivo de arrendamento que representa a sua
obrigação de efetuar pagamentos do arrendamento. Isenções opcionais
estão disponíveis para arrendamentos de curto prazo e itens de baixo valor. 
A contabilidade do arrendador permanece semelhante à norma atual, isto é,
os arrendadores continuam a classificar os arrendamentos em financeiros ou 
operacionais. A Companhia adotará o CPC 06 (R2) prospectivamente,
optando por utilizar as isenções propostas pela norma para contratos de
arrendamento cujo prazo se encerre em 12 meses a partir da data da adoção 
inicial, e contratos de arrendamento cujo ativo objeto seja de baixo valor.
Como a Companhia não possui arrendamentos não foram identificados
possíveis impactos em decorrência da adoção à nova norma. 6. Gestão de
risco financeiro: Uma das principais responsabilidades da administração da 
Companhia é o gerenciamento, dentro de uma política global, das exposições 
aos riscos de mercado, de crédito e de liquidez. Nesse contexto, a Companhia 
adota as mesmas políticas da controladora e mantém operações com
instrumentos financeiros, cujos riscos são administrados por meio de
estratégias de posições financeiras e sistemas de controles de limites de
exposição aos mesmos. 6.1. Risco de mercado: a. Risco de taxa de
câmbio: A Companhia está exposta ao risco de taxa de câmbio na conversão 
de balanço da moeda funcional da operação em conjunto domiciliada no
exterior para reais, moeda de reporte da Companhia, e nos créditos com
partes relacionadas, conforme Nota 14. Para reduzir esse risco, além do
monitoramento permanente do mercado de câmbio pela sua administração,
a Companhia contrata, quando julga necessário, derivativos financeiros para

compensar esses eventuais impactos. Em 31 de dezembro de 2018 e de 
2017, a Companhia não possuía operações com derivativos. b. Risco de 
taxa de Juros: O objetivo da política de gerenciamento do risco de taxa de 
juros da Companhia é o de minimizar as possibilidades de perdas por conta 
de flutuações nas taxas de juros que impactem seus resultados financeiros. 
A Companhia monitora continuamente as taxas de juros de mercado com 
objetivo de avaliar a eventual necessidade de contratação de operações para 
se proteger contra o risco de volatilidade dessas taxas e adotam política 
conservadora de captação e aplicação de seus recursos financeiros.  
6.2. Risco de crédito: Caixa e equivalentes de caixa: Quanto ao risco de 
crédito associado às aplicações financeiras, a Companhia somente realiza 
operações em instituições com baixo risco de crédito avaliadas por agências 
independentes de classificação de riscos (rating mínimo Baa2 de acordo 
com a empresa Moody’s), além de manter limites financeiros de operações 
individualizados por instituição financeira. Contas a Receber: O valor 
contábil dos ativos financeiros representa a exposição máxima do risco de 
crédito. A Companhia possui baixa exposição a este risco, a exposição 
líquida do risco de crédito na data das demonstrações financeira é de  
R$ 234.761 (2017 - R$ 78.496) relacionado a créditos com partes relacionadas 
(Nota 14). O risco de crédito é oriundo, substancialmente, do adiantamento 
para futuro aumento de capital na investida Brascuba para a construção da 
nova fábrica no montante de R$ 85.714 em 31 de dezembro de 2018 (2017 
- R$ 53.432). 6.3. Risco de liquidez: A política de gerenciamento de risco de 
liquidez implica em manter um nível seguro de disponibilidade de caixa e
acessos a recursos imediatos. Dessa forma, a Companhia somente possui
aplicações de curto prazo e com liquidez imediata, cujos montantes são
suficientes para fazer face a uma eventual exigibilidade imediata dos saldos
de contas a pagar que tenham vencimento de menos de 1 ano. O principal
passivo financeiro da Companhia, refere-se substancialmente ao valor a
pagar à sua controladora. Os montantes foram destinados para a construção
nova fábrica em Cuba. 7. Instrumentos Financeiros por categoria: 
CPC 48 / IFRS 9 - Instrumentos Financeiros: O CPC 48 / IFRS 9
Instrumentos Financeiros, estabelece requerimentos para reconhecer e
mensurar ativos financeiros, passivos financeiros e alguns contratos para
comprar ou vender itens não financeiros. Esta norma substitui o CPC 38 / IAS 
39 Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e Mensuração. A Companhia
irá aproveitar a isenção que lhe permite não reapresentar informações
comparativas de períodos anteriores decorrentes das alterações na 
classificação e mensuração de instrumentos financeiros (incluindo perdas de 
crédito esperadas). As potenciais diferenças nos saldos contábeis de ativos
e passivos financeiros resultantes da adoção do CPC 48 / IFRS 9, serão
geralmente reconhecidas nos lucros acumulados e reservas em 1º de janeiro 
de 2018. Em 1º de janeiro de 2018, as mudanças trazidas pelo CPC 48 / IFRS 
9 não impactaram materialmente o Patrimônio Líquido da Companhia. 
A seguir são apresentados cada uma das principais mudanças trazidas com
os requerimentos do CPC 48 / IFRS 9 no contexto da operação da Companhia: 
(i) Classificação  - Ativos financeiros: O CPC 48 / IFRS 9 contém uma
nova abordagem de classificação e mensuração de ativos financeiros que
reflete o modelo de negócios em que os ativos são administrados e suas
características de fluxo de caixa. O CPC 48 / IFRS 9 contém três principais
categorias de classificação para ativos financeiros: mensurados ao custo
amortizado, ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes
(VJORA) e ao valor justo por meio do resultado (VJR). A norma elimina as
categorias existentes na IAS 39 de mantidos até o vencimento, empréstimos
e recebíveis e disponíveis para venda. (ii) Classificação  - Passivos
financeiros: O CPC 48 / IFRS 9 retém grande parte dos requerimentos da
IAS 39 para a classificação de passivos financeiros. Contudo, de acordo com
a IAS 39, todas as variações de valor justo dos passivos designados como
VJR são reconhecidas no resultado, enquanto que, de acordo com o CPC 48 
/ IFRS 9, estas alterações de valor justo são geralmente apresentadas da
seguinte forma: • O valor da variação do valor justo que é atribuível às
alterações no risco de crédito do passivo financeiro são apresentado em
ORA; e • O valor remanescente da variação do valor justo é apresentado no
resultado. (iii) Demais aspectos do CPC 48 / IFRS 9: A Administração
avaliou os potenciais impactos dos novos elementos introduzidos pela nova
norma, tais como: (a) redução no valor recuperável “impairment”;  
(b) contabilidade de hedge “hedge accounting”, (c) divulgações e entre
outros e não são esperados efeitos materiais oriundos desses temas,
principalmente, em função da natureza da operação da Companhia. 
7.1. Estimativa com base no valor justo: Pressupõe-se que a estimativa de
saldos de recebíveis e contas a pagar aos fornecedores pelo valor contábil,
esteja próxima de seus valores justos. A Companhia utilizou os preços
cotados em mercados ativos para instrumentos idênticos sobre a avaliação
dos valores justos usados. A Companhia aplica o CPC 48 para instrumentos
financeiros mensurados no balanço patrimonial pelo valor justo, o que requer 
divulgação das mensurações do valor justo pelo nível da seguinte hierarquia: 
• Nível 1 - Preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos
ou passivos idênticos. • Nível 2 - Inputs, exceto preços cotados, incluídas no
Nível 1 que são observáveis para o ativo ou passivo, diretamente (preços) ou 
indiretamente (derivado de preços). • Nível 3 - Premissas, para o ativo ou
passivo, que não são baseadas em dados observáveis de mercado (inputs
não observáveis). O quadro a seguir apresenta os valores contábeis e justos
dos referidos ativos e passivos: 

2018 2017
Valor

contábil
Valor
justo

Valor
contábil

Valor
justo

Ativos financeiros
. Caixa e equivalentes de caixa (Nota 8) 17.288 17.288 16.220 16.220
. Contas a receber de parte relacionada 
    (Nota 14) 234.761 234.761 78.496 78.496

252.049 252.049 94.716 94.716
Passivos financeiros:
. Contas a pagar para parte relacionadas 
   (Nota 14) 85.714 85.714 53.432 53.432
. Outros contas a pagar 13 13 10 10
. Dividendos a pagar 243 243 243 243

85.970 85.970 53.685 53.685
8. Caixa e equivalentes de caixa

2018 2017
Caixa e bancos 7.913 1.663
Aplicações financeiras (a) 9.375 14.557

17.288 16.220
(a) Contemplam saldos de investimentos em títulos de renda fixa de liquidez
imediata com instituições financeiras que possuem classificação externa de
crédito considerada de primeira linha pelas agências de riscos e que são
prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa, sujeitas a um 
insignificante risco de mudança de valor cuja a taxa média de rentabilidade
varia entre 99% e 100% do CDI.
9. Investimentos em Sociedade: Corresponde a participação de 50% que a 
Companhia possui na Brascuba Cigarrilhos S.A.

31.12.2018 31.12.2017
Saldo inicial 128.430 96.237
Aumento de capital – 149
Resultado de equivalência patrimonial 51.907 34.784
Dividendos (106.723) (4.930)
Ajustes de Avaliação Patrimonial apropriados
  diretamente no Patrimônio Líquido:
Variação cambial sobre investimento no exterior 307 903
Ganhos ou perdas conversão de moeda estrangeira 23.997 1.287
Saldo final 97.918 128.430
10. Provisões para contingências: a. Provisões para honorários de êxito:  
A provisão de honorários advocatícios de êxito, no montante de R$ 862 em 2017 
foi revertida em abril de 2018 devido a revisão da nossa área jurídica. Desta
forma, a Companhia não possui saldos em 31 de dezembro de 2018 (2017 -
R$ 862) relacionados aos honorários advocatícios de êxito. b. Comentários
sobre os principais processos: Em 31 de dezembro de 2018 a Companhia
possui R$ 1.458 bilhões (R$ 1.439 bilhões em 2017) relacionados às principais 

disputas em processos administrativos e judiciais cuja probabilidade de perda 
é considerada possível, conforme resumo abaixo: Tributação de Lucros 
auferidos no exterior - probabilidade de perda possível: A Receita Federal 
lavrou cinco autos de infração contra a Yolanda Participações objetivando a 
cobrança dos tributos (CSLL e IRPJ) supostamente incidentes sobre os lucros 
auferidos pelas suas controladas no exterior, Yolanda Netherlands, Brascuba 
e Souza Cruz Overseas: a) 1º Auto: Exercícios de 2004 a 2006 (Lucros 
disponibilizados por Yolanda Netherlands e Brascuba). Situação atual: Após 
ter sido negado seguimento ao recurso especial da Yolanda com relação 
ao débito de CSLL, o processo administrativo original foi desmembrado.  
A parcela referente aos débitos de IRPJ seguiu para julgamento pela 
Câmara Superior de Recursos Fiscais e a parcela referente aos débitos de 
CSLL foi levada à discussão na esfera judicial, tendo sido ajuizada ação 
anulatória. O valor envolvido nesta discussão (IRPJ + CSLL) é aprox.  
R$ 478,2Mn. b) 2º Auto: Exercícios de 2007 a 2008 (Lucros disponibilizados por 
Yolanda Netherlands e Brascuba). Situação atual: Após decisão desfavorável 
de 1ª instância a empresa apresentou recurso ao Conselho Administrativo 
de Recursos Fiscais que, por motivos processuais, não aceitou o presente 
recurso. Em 2ª instância, a empresa obteve decisão também desfavorável e 
apresentou recurso especial à Câmara Superior de Recursos Fiscais, ainda 
pendente de julgamento. O valor envolvido atualmente nesta discussão é de 
aprox. R$ 331,4Mn. c) 3º Auto: Exercício de 2009 (Lucros disponibilizados 
por Yolanda Netherlands). Situação atual: Após decisão desfavorável de 
1ª instância, a empresa apresentou recurso ao Conselho Administrativo 
de Recursos Fiscais, que manteve a decisão. Em 2ª instância, a empresa 
obteve decisão também desfavorável e apresentou recurso especial à 
Câmara Superior de Recursos Fiscais, ainda pendente de julgamento.  
O valor envolvido atualmente nesta discussão é de aprox. R$ 290,7 milhões. d) 
4º Auto: Exercício de 2010 (Lucros disponibilizados por Yolanda Netherlands 
e Souza Cruz Overseas). Situação atual: Após decisão desfavorável de 1ª 
instância a empresa apresentou recurso, que atualmente aguarda julgamento. 
O valor envolvido atualmente nesta discussão é de aprox. R$ 185,9 milhões. 
e) 5º Auto: Exercício de 2011 e 2012 (Lucros disponibilizados por Yolanda
Netherlands e Brascuba). Situação atual: Após decisão desfavorável de 1ª
instância a empresa apresentou recurso e obteve decisão integralmente
favorável. O valor envolvido atualmente nesta discussão é de aprox. R$ 171,9 
milhões. f) Ação anulatória ref. ào débito de CSLL (Autos de Infração 2004 -
2006). Situação atual: Recentemente a empresa foi intimada sobre decisão de 
1ª instância favorável proferida pelo Judiciário. Na decisão o juízo reconheceu 
o direito da empresa e determinou a anulação integral do auto de infração.
11. Patrimônio líquido: a. Capital social: Em 12/03/2018 foi aprovado em
Assembléia Geral Extraordinária o aumento de capital da Companhia em
R$17.000. Dessa forma, seu capital social passa a ser de R$56.000 com
um total de 159.967 ações ordinárias, sem valor nominal. Esse aumento de
capital foi feito com aporte de novos recursos em caixa, realizado pela sua
controladora, para manutenção do capital de giro da Companhia. b. Reserva
legal: Constituída com 5% do lucro líquido do exercício, limitada a 20% do
capital social. A Companhia poderá deixar de constituir a reserva legal no
exercício em que o saldo dessa reserva, acrescido do montante das reservas 
de capital, exceder a 30% do capital social, conforme previsto na Lei das
Sociedades por Ações. c. Reserva de lucros a realizar: A reserva de lucros
a realizar é constituída pelos resultados de equivalência patrimonial ainda
não realizados sob a forma de recebimento de dividendos e do resultado
das respectivas variações cambiais sobre recebíveis de partes relacionadas.  
d. Remuneração dos acionistas: De acordo com as disposições estatutárias 
da Companhia, o dividendo mínimo obrigatório é de 25% do lucro líquido do 
exercício, ajustado na forma da lei societária. Em 31 de dezembro de 2018, 
a Companhia não registrou dividendos mínimos obrigatório a pagar, uma 
vez que o lucro contábil apurado ainda não teve a sua respectiva realização 
financeira. e. Ajustes de avaliação patrimonial: A conta de ajustes de 
avaliação patrimonial está composta pelos ajustes acumulados de conversão 
das demonstrações financeiras de investimento no exterior. Os valores 
registrados em ajustes de avaliação patrimonial são reclassificados para o 
resultado do exercício integral ou parcialmente, quando da alienação dos 
ativos a que elas se referem. 12. Imposto de renda e contribuição social: 
a. Impostos a recuperar: O saldo de imposto a recuperar de R$ 1.069
(R$ 2.579 em 31 de dezembro de 2017) refere-se à antecipação de 
Imposto de Renda e Contribuição Social realizada no exercício de 
2018, o qual tem expectativa de realização no exercício seguinte.  
b. Imposto de renda e contribuição social diferidos: Os saldos de
ativos e passivos diferidos da Companhia apresentam-se como segue:

2018 2017
Diferenças temporárias geradas por provisões
  Ativos:
  Provisões operacionais – –
  Honorários de êxito – 293
  Outras Provisões – 54

– 347
  Passivos:
  Diferimento variação cambial (base caixa) (8.725) (6.072)

(8.725) (6.072)
  Passivo - Líquido (8.725) (5.725)
Os ativos e passivos diferidos de imposto de renda e contribuição social 
decorrentes de diferenças temporárias são reconhecidos levando-se em 
consideração a realização provável desses tributos, a partir de projeções de 
resultados futuros elaboradas com base em premissas internas e em cenários 
econômicos futuros que podem, portanto, sofrer alterações. Considerando 
a expectativa de longo prazo para realização desses ativos e passivos 
diferidos, os referidos saldos são demonstrados no passivo não circulante. 
c. Reconciliação da despesa do imposto de renda e da contribuição
social: Os valores de imposto de renda (alíquota de 25%) e contribuição
social (alíquota de 9%), demonstrados no resultado, apresentam a seguinte
reconciliação em seus valores à alíquota nominal combinada:

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Senhores Acionistas,
Apresentamos as demonstrações financeiras da Yolanda Participações S.A. referentes aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017. Liel Marcio Cintra Miranda

Diretor Presidente
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continuação

DIRETORIA

Liel Marcio Cintra Miranda - Diretor Presidente André Basile Mendonça - Diretor Cristiano Schramm Roth  - Diretor CONTADOR: Christian Santana Maddalena - CRC RJ - 104962/O-S

2018 2017
Lucro antes da tributação 79.273 37.083
Resultado de equivalência patrimonial (51.907) (34.784)
Lucros auferidos com partes relacionadas - Exterior 58.115 64.927
Variação cambial não realizada (16.061) (460)
Itens permanentes, líquidos – 60
Itens temporários (1.020) (880)
Lucro Tributável 68.400 65.946
Alíquota combinada do imposto de renda e da
  contribuição social % 34% 34%
Imposto de renda e contribuição social 
  antes das deduções 23.256 22.995
Corrente (14.539) (22.696)
Diferido (4.510) (299)
Alíquota efetiva 24,0% 62,0%
13. Resultado financeiro: O resultado financeiro pode ser demonstrado
como segue:

2018 2017
Receitas financeiras
Rendimentos sobre aplicações financeiras 9.377 2.326

9.377 2.326
Despesas financeiras
IOF sobre operação de redução de investimento (837) (124)

(837) (124)
Variações cambiais
Variação cambial sobre créditos com partes relacionadas 18.130 294

18.130 294
Resultado Financeiro Líquido 26.670 2.496

14. Partes relacionadas: a. Transações e saldos com partes relacionadas

Natureza da Operação

Montante 
envolvido

no negócio

Nomes das 
partes

relacionadas
Saldos em
31.12.2018

Saldos em
31.12.2017

Crédito com parte
  relacionada:

Créditos com parte
  relacionadas (I)

US$ 31.001
(2017 - US$ 
7.994) I e III Brascuba 34.391 25.980

AFAC - Construção de
  nova fábrica em Cuba (I) Brascuba 85.714 52.256
Dividendos a receber (II) Brascuba 114.656 260

234.761 78.496
Débito com parte
  relacionadas:
AFAC - Construção de
  nova fábrica em Cuba (I) Souza Cruz 85.714 53.432
Dividendo mínimo
  obrigatório Souza Cruz 243 243
Outros contas a pagar 13 10

85.970 53.685

(I) Adiantamento para futuro aumento de capital: A Companhia possui o
montante de R$120.105 (US$ 31.001) a receber de Brascuba. Sendo parte
referente ao adiantamento para futuro aumento de capital com Brascuba
R$85.702 (US$22.121). E o restante referente ao empréstimo a receber de
Holguin R$34.493 (US$8.880). O montante registrado no passivo corresponde 
ao funding aportado pelo acionista controlador, Souza Cruz Ltda., enquanto
que o montante registrado no ativo corresponde ao aporte feito na Controlada 
Brascuba para construção da nova fábrica em Mariel. (II) Dividendos a
receber: A controlada da Companhia, Brascuba, declarou dividendos em
julho de 2018 no montante equivalente a R$121.242. Adicionalmente sua
controlada declarou recebimento de dividendos no montante de R$6.586
remanescendo um saldo a receber em 31 de dezembro de 2018 equivalente a 
R$ 114.656. b. Remuneração administradores: Os administradores são
remunerados pela Souza Cruz sem custos para a Companhia. 15. Eventos
Subsequentes: Em 01/03/2019 a Souza Cruz realizou o AFAC que possuía
registrado na Yolanda Participações em dezembro de 2018, gerando um
aumento de capital da Companhia no montante de R$74.385 (US$22.121).
Em 28/03/2019 a Yolanda Participações realizou parte do AFAC registrado
em Brascuba em dezembro de 2018, gerando um aumento de capital de
sua investida no montante de R$66.917 (US$16.863). Esses aportes foram
feitos em linha com o plano estratégico de expansão do negócio de produção 
de cigarros da Brascuba Cigarrillos S.A. localizada em Mariel, Cuba.

CONSTRUTORA SANTA ISABEL S.A. 
CNPJ/MF nº 33.530.098/0001-48

Relatório da Administração: Senhores Acionistas, cumprindo disposições legais e estatutárias, apresentamos a seguir as Demonstrações Financeiras da 
Construtora Santa Isabel S/A., relativas aos exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2018 e 2017, e colocamo-nos à disposição de V.Sas. para qualquer 
esclarecimento que se faça necessário. Rio de Janeiro - RJ, 31 de março de 2019. A Diretoria.

Balanço Patrimonial em 31/12/2018 e 2017 (Em R$)

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (Em R$)

Demonstração de Resultado em 31/12/2018 e 2017 (Em R$)

Demonstração dos Fluxos de Caixa em 31/12/2018 e 2017 (Em R$)

Notas Explicativas das Demonstrações Financeiras em 31/12/2018 e 2017 (Em R$)

Capital
Social

Reserva de 
Capital

Reseva de 
Lucros

Reserva de 
Reavaliação Afac

Resultados
Acumulados Total

Saldo em 31/12/2016 8.444.302 - 10.789.572 7.946.791 21.705.000 (5.465.971) 43.419.694
Adiantamento para futuro aumento de capital - - - - 1.217.000 - 1.217.000
Ajuste exercícios anteriores - - - - - 244.738 244.738
Resultado Líquido do Exercício - - - - - (7.390.434) (7.390.434)
Saldo em 31/12/2017 8.444.302 - 10.789.572 7.946.791 22.922.000 (12.611.667) 37.490.998
Adiantamento para futuro aumento de capital - - - - 3.335.000 - 3.335.000
Ajuste exercícios anteriores - - - - - (2.646.396) (2.646.396)
Resultado Líquido do Exercício - - - - - (4.673.411) (4.673.411)
Saldo em 31/12/2018 8.444.302 - 10.789.572 7.946.791 26.257.000 (19.931.474) 33.506.191

1) Contexto operacional: a) Objeto social: A sociedade tem como objetivo a explo-
ração das atividades de engenharia civil, construção, incorporação de empreendi-
mentos imobiliários, administração de obras, compra e venda de materiais de cons-
trução e compra e venda de imóveis por conta própria, podendo participar de outras 
empresas. 2) Apresentação das demonstrações contábeis: As demonstrações 
contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Bra-
sil, constantes da lei nº 6.404/76 com as alterações trazidas pela Lei nº 11.638/07 e 
11.941/09, no que for aplicável. 3) Princípios e práticas contábeis: O resultado é 
apurado pelo regime contábil de competência. a) Aplicações financeiras: São de-
monstradas ao custo acrescido dos rendimentos auferidos até a data do balanço, não 
excedendo o valor do mercado. b) Demais ativos e passivos sujeitos à atualização 
monetária: Foram atualizados de acordo com cláusulas contratuais, com base nos 
índices previstos nos respectivos dispositivos, de forma a refletir os valores atualiza-
dos nas datas dos balanços. c) Estoques: Os estoques estão registrados pelo custo 
de aquisição e não excedem ao valor de mercado. d) Imobilizado: As contas do 
ativo imobilizado estão registrados pelo custo de aquisição. As depreciações sobre o 
custo foram calculados pelo método linear as taxas permitidas pela legislação fiscal, 
considerando-se a vida útil do bem e estão absorvidas diretamente no resultado.
4) Estoques 31/12/2018 31/12/2017
Terrenos 361.338 404.332
Imóveis concluidos 36.379.967 28.698.902
Imóveis em construção 2.462.191 19.304.939
Total dos Estoques 39.203.496 48.408.173

5) Imobilizado 31/12/2018 31/12/2017
Imóveis 12.893.741 12.944.925
Instalações 217.021 217.021
Móveis e utensílios 154.864 125.054
Veículos 748.718 748.718
Máquinas e equipamentos 187.550 154.995
Hardware 581.994 551.361
Imobilizado - Custo 14.783.888 14.742.074
( - ) Depreciações acumuladas (2.401.458) (1.767.342)
Imobilizado - Líquido 12.382.430 12.974.732
6) Intangível 31/12/2018 31/12/2017
Marcas e patentes 54.360 54.360
Software - 73.972
Intangível - Custo 54.360 128.332
( - ) Amortizações acumuladas - (65.376)
Intangível - Líquido 54.360 62.956
7) Capital Social: O capital social autorizado, em 31 de dezembro de 2018 é de 
R$8.444.302 (oito milhões, quatrocentos e quarenta e quatro mil, trezentos e 
dois reais), sendo que o capital subscrito e integralizado está representado por 
ações sem valor nominal, assim distribuídas:

Conselho de Administração: Ferdinando Valle Magalhães - Presidente do Conselho; 
Maria Isabel Ferraz Magalhães - Conselheira; Isabel Ferraz Magalhães - Conselheira.

Diretoria: Creston Fernandes - Diretor Presidente; Marcelo Romero Rodrigues Parente - Diretor Técnico; 
Alexandre Ferrreira Novello - Diretor Financeiro; Isabel Ferraz Magalhães - Diretora Administrativa; Alfredo Lopes de Souza Junior - Diretor Adjunto

Contador: Joelson Antonio Augusto - CRC-RJ 067164/O-9 

Ativo 31/12/2018 31/12/2017
Ativo Circulante 51.150.665 65.237.490
Caixa e Equivalentes de Caixa 970.306 1.335.568
Caixa 147.631 229.308
Bancos 68.632 111.390
Aplicações financeiras 754.043 994.870

Clientes 7.104.727 10.827.733
Estoques - item 4 39.203.495 48.408.173
Adiantamentos 196.615 184.709
Confissão de dívida 24.594 -
Impostos a compensar 3.161.436 3.885.511
Despesas a apropriar 11.843 12.686
Outros devedores 477.649 583.110
Ativo Não-Circulante 26.052.122 28.190.380
Realizável a Longo Prazo 13.533.850 15.071.210
Clientes 9.950.391 10.342.925
Depósitos judiciais 655.727 1.784.538
Outros devedores 2.927.732 2.943.747
Investimentos 81.482 81.482
Imobilizado líquido - item 5 12.382.430 12.974.732
Intangível líquido - item 6 54.360 62.956
Total do Ativo 77.202.787 93.427.870

Passivo 31/12/2018 31/12/2017
Passivo Circulante 16.791.713 39.519.989
Fornecedores 142.170 240.180
Obrigações sociais e trabalhistas 526.814 563.126
Impostos e contribuições 456.568 412.928
Obrigações incorporções imobiliárias 4.400.000 -
Dividendos a pagar 10.974.517 22.574.517
Financiamentos - 13.509.322
Outros credores 291.644 2.219.916
Passivo Não-Circulante 26.904.883 16.416.883
Coligadas e controladas 20.541.000 10.053.000
Contencioso 346.346 346.346
Outros credores 6.017.537 6.017.537
Patrimônio Líquido 33.506.191 37.490.998
Capital social - item 7 8.444.302 8.444.302
Reserva de lucros 10.789.572 10.789.572
Reserva de reavaliação 7.946.791 7.946.791
Adiantamento para futuro aumento de capital 26.257.000 22.922.000
Resultados acumulados (15.258.063) (5.221.233)
Resultado do exercício (4.673.411) (7.390.434)
Total do Passivo 77.202.787 93.427.870

31/12/2018 31/12/2017
Receita Operacional 9.156.692 11.212.070
- Receitas operacionais 9.559.243 11.352.783
- Impostos (402.551) (140.713)
Custo Operacional (6.596.927) (9.754.747)
- Custos operacionais (6.596.927) (9.754.747)
Lucro Bruto 2.559.765 1.457.323
Despesas e Receitas Operacionais (8.804.202) (7.385.835)
- Despesas c/ pessoal (4.800.341) (6.384.224)
- Despesas administrativas (4.029.956) (4.562.100)
- Despesas tributárias (391.285) (993.699)
- Despesas não dedutiveis (1.328) (1.000)
- Despesas c/ vendas (362.002) (153.876)
- Depreciações e amortizações (597.335) (355.372)
- Outras receitas/(despesas) 819.623 5.064.436
- Resultado em equivalência patrimonial 558.422 -
Resultado Líquido Financeiro 1.571.026 (1.461.922)
- Despesas financeiras (832.108) (2.471.469)
- Receitas financeiras 2.403.134 1.009.547
Resultado Operacional (4.673.411) (7.390.434)
Resultado do Exercício (4.673.411) (7.390.434)
Resultado por Ação - (Em R$ 1,00) -0,0737 -0,1166

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais 31/12/2018 31/12/2017
Das atividades (4.673.411) (7.390.434)
Lucro/(Prejuízo) líquido do exercício (4.673.411) (7.390.434)
Operações que não representam saídas (entradas)
 de caixa: (2.049.061) 600.109
Depreciações e amortizações 597.335 355.372
Ajuste de exercícios anteriores (2.646.396) 244.737
De contas do ativo e passivo 17.639.970 16.502.744
(Aumento)/Redução em contas a receber com clientes 4.115.540 6.452.728
(Aumento)/Redução em estoques 9.204.678 1.997.642
(Aumento)/Redução em impostos a compensar/recuperar 724.075 954.618
(Aumento)/Redução em outros Ativos 1.214.630 2.716.507
Aumento/(Redução) em fornecedores (98.009) (247.841)
Aumento/(Redução) em obrigações sociais e trabalhistas (36.312) (706.062)
Aumento/(Redução) em impostos e contribuições 43.640 (741.525)
Aumento/(Redução) em outros passivos 2.471.728 6.076.677
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais 10.917.498 9.712.419
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos
(Aumento)/Redução do imobilizado (5.033) 785.366
(Aumento)/Redução do intangivél 8.595 54.109
Caixa Líquido Aplicados nas Atividades
 de Investimentos 3.562 839.475
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos
(Capitação)/Devolução de adiant. p/futuro aum.
 de capital - passivo 3.335.000 1.217.000
Capitação/(Liquidação) de empréstimos e financiamentos (3.021.322) (563.575)
Pagamento dividendos (11.600.000)(10.390.000)
Integralização/(Redução) de capital - -
Caixa líquido aplicados nas atividades
 de financiamentos (11.286.322) (9.736.575)
Aumento (Redução) Liquido de Caixa
 e Equivalente de Caixa (365.262) 815.319
Caixa e equivalente de caixa no início do exercício 1.335.568 520.249
Caixa e equivalente de caixa no final do exercício 970.306 1.335.568
Aumento (Redução) Líquido de Caixa
 e Equivalente de Caixa (365.262) 815.319

Quantidade de ações subscritas e integralizadas
Tipo de Ações 31/12/2018 31/12/2017
Ordinárias nominativas 49.202.483 49.202.483
Preferenciais 14.192.636 14.192.636
Total de Ações 63.395.119 63.395.119
As ações preferenciais não têm direito a voto, porém, gozam de participação integral 
nos resultados da sociedade e terão prioridade na distribuição de dividendo mínimo 
obrigatório.

União pede que Rio devolva R$ 134 milhões de obras das Olimpíadas
Verba repassada pela 

União a município com 
destinação específica não 
pode ser usada para pagar 
dívidas da cidade. Com 
esse argumento, a Advo-
cacia-Geral da União pe-
diu que o município do 
Rio de Janeiro devolva R$ 

134,3 milhões ao governo 
federal. AGU diz que Rio 
só poderia usar verba fe-
deral para obras das Olim-
píadas.

Para pagar os salários de 
profissionais da saúde que 
moveram reclamação traba-
lhista, o Rio indicou verbas 

que a União lhe repassou 
para a construção e manu-
tenção de complexos espor-
tivos usados nas Olimpíadas 
de 2016. Assim, a Justiça do 
Trabalho determinou o ar-
resto de R$ 134,3 milhões 
em contas da Caixa Econô-
mica Federal.

Porém, a AGU argu-
menta que os valores não 
são do município do Rio, 
mas da União, e tem des-
tinação vinculada às obras 
das arenas olímpicas es-
pecificadas nos temos de 
compromisso. E a União 
nem foi intimada do ar-

resto, o que viola o artigo 
789 do Código de Proces-
so Civil, argumentam os 
procuradores federais.

Eles também sustentam 
as verbas destinadas às 
obras para os Jogos Olím-
picos não poderiam ter sido 
usadas para outro fim sem 

autorização legislativa, 
como exige o artigo 167 da 
Constituição Federal. Além 
disso, a AGU aponta que o 
Rio violou o princípio fede-
rativo ao indicar os valores 
da União para quitar suas 
dívidas com profissionais 
da saúde.
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Avita Participações Ltda.
CNPJ nº 31.242.266/0001-74 - NIRE: 33.2.1042575-7
Extrato da Ata de Assembleia Geral de 11.03.2019

Data, hora, local: 11.03.2019, 10hs, na sede social, Avenida Ataulfo de 
Paiva, 1.079, Salas 905, 906 e 907, Leblon, Rio de Janeiro/RJ. Presença: 
Totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Jorge Nuno Odone de 
Vicente da Silva Salgado, Secretário: Augusto Afonso Teixeira de Freitas. 
Deliberações aprovadas: (a) Redução do capital social, de R$ 15.055.904,00, 
totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente, para R$ 
12.021.952,68, confi gurando uma redução de R$ 3.033.951,32, uma vez 
que o capital social anterior estava excessivo em relação ao objeto da 
sociedade, com o cancelamento parcial de ações da Companhia, mantendo-
se inalterado o percentual de participação dos acionistas. Em razão da 
aprovação da redução do capital social, aprova-se também a alteração da 
Cláusula 6ª do Contrato Social da Sociedade, que passará a vigorar com 
a seguinte redação: “Capital: Cláusula 6ª. O Capital Social da sociedade, 
totalmente subscrito e integralizado, em moeda corrente nacional e em bens, 
é de R$ 12.021.952,68, distribuído por quotas, entre os sócios, da seguinte 
forma: Sócio - Nº de Quotas - Valor em R$: Jorge Nuno Odone de Vicente 
da Silva Salgado - 3.927.158 - 3.927.158,00; Augusto Afonso Teixeira de 
Freitas - 3.927.158 - 3.927.158,00; Alex Nunes Pinto - 27.464 - 27.464,00; 
Alexandre dos Santos Moreira - 13.691 - 13.691,00; Andre Silva - 27.464 - 
27.464,00; Angelica Oliveira de Almeida - 55.011 - 55.011,00; Antonio Carlos 
De Toledo Costa - 275.137 - 275.137,00; Arlindo Sá (Caju) - 110.022 - 
110.022,00; Arnaldo Augusto Dequech Curvello - 275.137 - 275.137,00; Attilio 
de Souza Mello Boselli - 275.137 - 275.137,00; Cesar Mariano Scarambone 
Menezes - 27.464 - 27.464,00; Fabio Gabay - 137.568 - 137.568,00; Felipe 
de Paula Machado Galvão - 13.691 - 13.691,00; Helena Procopio de Araujo 
Carvalho - 1.100.797 - 1.100.797,00; Humberto Jorge da Silva Alves - 27.464 
- 27.464,00; Luis Augusto Castilho Barone - 275.137 - 275.137,00; Jose
Roberto Penteado - 41.238 - 41.238,00; Juliana Figueiredo De Oliveira -
96.249 - 96.249,00; Laurita Basso C de Siqueira Utrabo - 27.464 - 27.464,00;
Leandro Medeiros - 27.464 - 27.464,00; Manoel Aparecido Pereira - 13.691
- 13.691,00; Marcelo Oliveira D’ávila - 13.691 - 13.691,00; Marcelo Tadeu
Donnici Magri - 206.353 - 206.353,00; Mauricio Serrano de Lima - 110.022
- 110.022,00; Paulo Vitor Dos Santos Marques - 27.464 - 27.464,00; Rafael
Minas Kolanian Gouveia - 206.353 - 206.353,00; Raul Camillo Correa Meyer
- 261.364 - 261.364,010; Rebeca Emillia Coutinho Nevares Magalhães -
55.011 - 55.011,00; Roberto Masuda Lavdovsky - 41.238 - 41.238,00; Rodrigo
Carvalho Rocha De Albuquerque - 41.238 - 41.238,00; Rodrigo Fontana
Guimarães - 27.464 - 27.464,00; Sylvio Araújo Fleury - 302.684 - 302.684,00;
Victor Gomes Malaquias - 27.464 - 27.464,00. Total: 12.021.952 -
12.021.952,00. § 1º - A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de
suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do
capital social. Os sócios não respondem, nem subsidiariamente, pelas
obrigações sociais. § 2º - As quotas são indivisíveis em relação à Sociedade, 
e cada uma delas dará direito a um voto nas deliberações sociais. § 3º - Os
Sócios terão direito de preferência para participar do aumento de capital, na 
proporção das quotas que possuírem,  cando desde logo certo que há o
compromisso de ceder e/ou renunciar expressamente e abster-se de exercer 
o direito de preferência na subscrição, sempre que houver criação de quotas: 
(i) para a entrada de terceiro que tenha sido aprovado pelos sócios titulares 
de quotas representativas da maioria do capital social na forma deste Contrato 
Social; (ii) no âmbito de planos de outorga de opção de compra de quotas
para administradores e/ou empregados da Sociedade. (b) Alterar a Cláusula
21 “Administração”. (c) Consolidar o Contrato Social. Nada mais, lavrou-
se a ata, que vai assinada por todos os Acionistas. Rio de Janeiro (RJ),
11.03.2019. Jorge Nuno Odone de Vicente da Silva Salgado - Presidente,
Augusto Afonso Teixeira de Freitas - Secretário.

MERCK S.A.
CNPJ/MF nº 33.069.212/0001-84 NIRE 3.330.002.278-3

Ata da Reunião do Conselho de Administração. 1. Data, Hora e Local: 
Realizada no dia 01/04/19, às 10h, na sede social na Estrada dos Bandeirantes  
nº 1099, Jacarepaguá/RJ, CEP: 22.710-571. 2. Convocação e Presenças: 
Dispensadas as formalidades de convocação por estarem presentes a 
totalidade dos membros do Conselho de Administração. 3. Mesa: Os 
trabalhos foram presididos pelo Sr. Luiz Alberto Barreto e secretariados pela 
Sra. Priscila Nobre Rodrigues. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre a eleição 
de membro da Diretoria. 5. Deliberações: Por unanimidade e sem ressalvas: 
I. Os conselheiros deliberaram a eleição do Sr. Pedro David Galviz Belalcazar,
colombiano, casado, engenheiro industrial, passaporte colombiano sob o nº
PE099375, CPF nº 060.278.427-17, residente e domiciliado na Estrada dos
Bandeirantes nº 1099, Jacarepaguá/RJ, CEP: 22.710-571, como Diretor-
Presidente da Cia, com mandato até a AGO de 2022, permitida a reeleição,
nos termos do artigo 10 do Estatuto Social da Cia, observadas as condições 
abaixo descritas. II. A posse e o exercício do cargo de Diretor-Presidente
pelo Sr. Pedro David Galviz Belalcazar serão condicionados à obtenção
do número do Registro Nacional Migratório (“CRNM”), na Delegacia de
Polícia de Imigração, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, após o
seu ingresso no Brasil portando seu visto temporário, com base em acordo
Mercosul, emitido pela repartição consular brasileira no exterior, nos termos
da legislação em vigor, ocasião em que lhe serão outorgados todos os
poderes necessários à administração da Sociedade e assinado o respectivo 
termo de posse, que será posteriormente arquivado na JUCERJA. 
III. Ato subsequente, o Diretor ora eleito declarou não estar impedido por
lei especial de exercer a administração de sociedades empresárias, bem
como não foi condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou
suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou
a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o
acesso a cargos públicos, atendendo a todos os requisitos previstos no art. 
147 da Lei 6.404/76. IV. Os conselheiros da Cia, ainda, na oportunidade,
decidem ratificar a eleição dos demais membros da Diretoria, quais sejam:
(i) Ariovaldo Cruppe Junior, brasileiro, casado, engenheiro eletroeletrônico, 
C.I. nº 06.336.197-6, DETRAN/RJ, CPF nº 939.512.137-87, com endereço
comercial na Estrada dos Bandeirantes, nº 1099, Jacarepaguá/RJ, CEP:
22.710-571, como Diretor sem designação específica; e (ii) Sr. Luiz Alberto 
Barreto, brasileiro, casado, economista, C.I. nº 04.797.252-6, IFP/RJ, CPF
nº 606.485.207-06, com endereço comercial na Estrada dos Bandeirantes,
nº 1099, Jacarepaguá/RJ, CEP: 22.710-571, como Diretor Financeiro. 
V. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer
outra manifestação, foram os trabalhos suspensos pelo tempo necessário
à lavratura da presente ata, que, depois de lida e aprovada, é por todos
assinada. RJ, 01/04/19. Luiz Alberto Barreto - Presidente; Priscila Nobre
Rodrigues - Secretária. Jucerja nº 3576903 em 11/04/19.

TRANSPORTES CAVALINHO LTDA 
CNPJ: 88.473.731/0003-67 

CONCESSÃO DE AVERBAÇÃO 
TRANSPORTES CAVALINHO LTDA torna público que recebeu do Instituto 
Estadual do Ambiente - INEA, a AVERBAÇÃO AVB004052; que altera os 
termos da LO Nº IN037942, 1- Fica alterado o objeto: Onde se lê: para 
realizar as atividades de coleta e transporte rodoviário de resíduos perigosos 
(classe I) e não perigosos (classe IIA e classe IIB), Alterar: para realizar as 
atividades de coleta e transporte rodoviário de resíduos perigosos classe I 
- chorume, em todo o território do Estado do Rio de Janeiro, 2 - Substituir
as condições de validade: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22, em TODO O TERRITÓRIO DO ESTADO DO
RIO DE JANEIRO - TODOS OS BAIRROS, município TODOS. Processo n° 
E-07/002.9627/2016.

DECISÕES ECONÔMICAS

Sergio
Braga

Ronaldo
Ferraz

ronaldoferraz35@yahoo.com.br

Palácio Tiradentes 
completa 93 anos e 
será repaginado

O Palácio Tiradentes, sede da Assembleia 
Legislativa do Rio, fez aniversário na última 
segunda-feira, dia 6 de maio, completando 
93 anos. Os presentes ainda estão por vir. O 
prédio histórico vai ganhar uma iluminação 
artística, para valorizar ainda mais os seus 
contornos à noite, e até o final do ano será 
transformado em Centro Cultural. As sessões 
plenárias dos deputados estaduais e as reuni-
ões das comissões e CPIs serão transferidas 
para a nova sede do Legislativo Fluminense, 
na Rua da Ajuda, onde funcionou o Banerj e 
repartições do Governo do Estado.

Prédio histórico  
com muitas histórias

Inaugurado em 1926, o Palácio Tiradentes 
foi palco da cerimônia de posse de todos os 
governadores do Estado do Rio de Janeiro e, 
até 1960, de todos os presidentes da Repúbli-
ca. Naquele ano, houve a transferência da 
capital do país do Rio para Brasília, e o Palá-
cio Tiradentes passou a abrigar a Assembleia 
Legislativa do Estado da Guanabara (Aleg). 
Quinze anos depois, com a fusão dos esta-
dos da Guanabara e do Rio de Janeiro, surgiu 
a Assembleia Legislativa do Estado do Rio 
de Janeiro (Alerj). O seu plenário recebeu o 
nome do “imortal” Barbosa Lima Sobrinho, 
e a sala de imprensa presta uma homenagem 
ao jornalista Tim Lopes, que foi morto por 
traficantes.

Cenário de filmes e minissérie
O Palácio Tiradentes também foi cenários 

para várias produções cinematográficas. E 
continua atraindo a atenção de produtores. 
Em junho, a minissérie O Renegado começa 
a ser rodada na sede do Legislativo fluminen-
se. Na trama, escrita pelo fundador do grupo 
AfroReggae, José Júnior, a atriz Rita Guedes 
será a presidente da Alerj. A série terá dez 
episódios e um elenco com cerca de 90 ato-
res. Serão dez semanas de trabalho aprovei-
tando o recesso parlamentar do meio do ano. 
Rita Guedes e parte da produção visitaram a 
Alerj na última terça-feira (7) e foram recebi-
dos pelo presidente da Casa, deputado André 
Ceciliano. Ela disse que ficou encantada com 
a beleza arquitetônica do palácio.

Parlamento Juvenil
A Assembleia Legislativa do Rio abriu 

inscrições para a 12ª edição do Parlamento 
Juvenil, que permite a estudantes vivenciar 

a experiência de um deputado estadual, vo-
tando e aprovando projetos no plenário da 
Casa. O objetivo é aproximar os jovens da 
política. As inscrições estarão abertas até 7 
de junho através do site parlamento-juvenil.
rj.gov.br/. Podem participar jovens entre 14 
e 17 anos que estejam cursando o 1º ou o 2º 
ano do Ensino Médio da rede pública esta-
dual. Pena que alunos da rede particular não 
tenham essa oportunidade! Bem que a Alerj 
poderia reservar algumas vagas para os jo-
vens que não estudam em unidades públicas. 
Fica a dica!

Benefícios para pessoas  
com visão monocular

Pessoas com visão monocular, ou seja, que 
tenham cegueira de um dos seus olhos, pode-
rão ter direito a todos os programas e bene-
fícios destinados às pessoas com deficiência 
no Estado do Rio. Projeto de lei assinado pelo 
presidente da Casa, deputado André Cecilia-
no (PT) e pelo ex-deputado Geraldo Pudim, 
foi aprovado no plenário da Alerj na última 
terça-feira (07) e seguiu para ser sancionado 
pelo governador Wilson Witzel. O fundador 
e ex-presidente do Comitê Paralímpico Bra-
sileiro (CPB), João Batista Carvalho, acom-
panhou a votação.

Educação ambiental online
O município de Belford Roxo, na Baixada 

Fluminense, vive um turbilhão político, com 
o a cassação do prefeito Waguinho. Mas de 
lá vem um bom exemplo. Um curso online 
de Degradação Ambiental, desenvolvido 
pela Secretaria Municipal de Meio Ambien-
te (Sema) no site meioambientedigital.com/
moodle/. São 22 aulas, que abordarão temas 
como efeito estufa, degradação natural e de-
senvolvimento sustentável. O curso faz parte 
do Programa de Educação Ambiental (PEA), 
resultado de uma parceria da Sema e a Secre-
taria Municipal de Ciência e Tecnologia. Ao 
término, os alunos irão receber certificados 
de participação com as horas estudadas. Tudo 
de graça.

Sucessão municipal em pauta
Ano que vem tem eleições municipais e 

vários deputados estaduais e vereadores já 
sonham com a possibilidade de se transfor-
marem em gestores nos seus municípios. 
Alguns já materializam essa possibilidade. 
As peças já se movimentam no tabuleiro e o 
burburinho já toma conta dos corredores da 
Alerj e das Câmaras Municipais. Os depu-
tados Carlos Caiado (DEM), Dionísio Lins 
(PP), Marcio Pacheco (PSC), Rodrigo Amor-
im (PSC) e Martha Rocha (PDT) articulam 
suas candidaturas à Prefeitura do Rio.
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RODRIGO LOPES PORTELLA - LEILOEIRO PÚBLICO
CPF. Nº 336.490.497-91

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

IBF - INDÚSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A
CNPJ: 33.255.787/0001-91

AUDITORIA AMBIENTAL. A IBF - INDÚSTRIA BRASILEIRA DE FILMES 
S/A. torna público que entregou ao Instituto Estadual do Ambiente – INEA, em 
16.04.2019, Relatório de Auditoria Ambiental agosto de 2017 a dezembro de 
2018  para realizar corte e embalagem de filmes gráficos e médicos, fabricação 
de chapas pré-sensibilizadas de alumínio, fabricação de produtos químicos 
usados nos segmentos gráfico e médico-hospitalar, embalagem e estocagem 
de produtos, e informa   que este estará à disposição para consulta na Rua Dr. 
Sabino Arias, 187 - Mantiquira no Município de Duque de Caxias, no período 
de 15/05/2019 a 15/06/2019, das 8h às 17h. Informa, ainda, que o referido 
relatório também estará disponível para consulta na biblioteca do INEA, na 
Av. Venezuela, 110 - Saúde, no horário das 9h às 12h e das 13h30 às 17h30.

ASSOCIAÇÃO FIBRA – PROJETOS EDUCACIONAIS 
TRANSFORMADORES

Estrada da Gávea, 445 – Rocinha – Rio de Janeiro – RJ – CEP: 22451-
265 -  CNPJ: 01.799.551/0001-20

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
O Diretor Geral da ASSOCIAÇÃO FIBRA – PROJETOS EDUCACIONAIS 
TRANSFORMADORES, usando das atribuições que lhe confere o 
Estatuto Social, vem convocar os associados para a ASSEMBLÉIA 
GERAL ORDINÁRIA, a ser realizada no dia 11/05/2019, às 11:00h, em 
primeira convocação, e às 11:30h, em segunda e última convocação, 
à Rua Marquês de São Vicente, 351 – Ap 1103 – Bloco 2 - Leblon – 
Rio de Janeiro – RJ,  para deliberarem sobre os seguintes assuntos: 1. 
- Prestação de Contas do Exercício 2018; 2. – Eleição de Dirigentes e 
Conselho Fiscal 3. - Assuntos Gerais. Rio de Janeiro, 02 de maio de 2019

Antônio Luiz Bogado Fernandes
Diretor Geral

Procon-SP quer dados sobre aumento de acidentes com patinetes
A Fundação Procon de 

São Paulo notificou quatro 
empresas que alugam pati-
netes elétricos e bicicletas 
na capital paulista para que 
elas forneçam informações 
sobre o aumento do número 
de acidentes envolvendo es-
ses meios de locomoção. Se-
gundo o Procon, o objetivo é 
avaliar se o serviço prestado 
pelas empresas garante se-
gurança aos consumidores.

Foram notificadas as em-
presas Itaú Unibanco, Rap-
pi Brasil Intermediação de 
Negócios, Scoo Mobilidade 
e Yellow Soluções de Mobi-
lidade.

O Procon solicitou infor-
mações gerais sobre o servi-
ço, entre elas, as restrições 
de uso, a velocidade máxima 
atingida pelos equipamen-
tos, as informações forneci-
das aos consumidores sobre 
riscos e regras de trânsito e 
a oferta de equipamentos de 
segurança.

“O que nós perguntamos 
para as empresas é se a in-
formação prestada sobre o 
risco do serviço é suficien-
te para o consumidor saber 
que, apesar de parecer um 
brinquedo ou uma coisa 
inofensiva, ele corre risco. 
Perguntamos também se eles 
informam sobre a necessi-
dade de itens de segurança 
bem como se fornecem equi-
pamentos de segurança para 
o usuário”, disse o diretor de 
Atendimento e Orientação 
do Procon-SP, Rodrigo Tri-
tapepe.

Caso as informações não 
sejam prestadas, o Procon 
pode entender que a empresa 

cometeu uma infração e apli-
car penalidades.

O Procon também solici-
tou dados sobre a quantidade 
de acidentes ocorridos du-
rante a locomoção com pa-
tinetes elétricos e bicicletas 
alugadas. Segundo Tritape-
pe, apesar de não haver um 
levantamento com relação 
a esse número, a fundação 
tem observado um aumento 
de casos, o que tem gerado 
preocupação.

“Já temos acompanhado 
isso há pelo menos 30 dias, 
com nosso núcleo de pesqui-
sas”, disse.

Ainda segundo ele, o Pro-
con está em contado com 
órgãos de segurança de São 
Paulo e as secretarias de saú-
de para tentar contabilizar, 
oficialmente, o número de 
acidentes.

Com as respostas das em-
presas que alugam patinetes 
e bicicletas, o Procon preten-
de saber ainda se o serviço 
vem sendo prestado de for-
ma correta.

“O patinete é um serviço 
novo, que teve um boom este 
ano. É uma novidade para 
todo mundo. Mas entende-
mos que a informação deve 
ser clara, informando o risco 
para o usuário, oriente ele 
quanto às regras de trânsito, 
de velocidade, de tráfego e 
de condições de uso. E, em 
segundo, que esse serviço 
seja bem prestado. Ou seja, 
o patinete ter perfeita manu-
tenção, ter os freios funcio-
nando, ter estabilidade e que 
os itens de segurança sejam 
fornecidos para o consumi-
dor”, disse.

A assessoria de imprensa 
do Instituto de Ortopedia e 
Traumatologia do Hospital 
das Clínicas da Faculdade 
de Medicina da Universida-
de de São Paulo informou 
que também não tem um le-
vantamento sobre o número 
de acidentes envolvendo o 
uso de patinetes elétricos. O 
hospital informou ainda que 
não atende casos de baixa 
complexidade, tais como ar-
ranhões ou torções, os mais 
comuns em acidentes envol-
vendo patinetes.

Além do lazer, o patinete 
elétrico vem sendo utiliza-
do, na capital paulista, como 
forma rápida de locomoção 
em curtas distâncias e, algu-
mas vezes, para atividades 
de trabalho.

Procurada pela Agência 
Brasil, a Yellow informou 
que foi notificada ontem e 
que está em contato com o 
Procon para “alinhar a me-
lhor forma de fornecer os 
dados solicitados”. A em-
presa disse ainda que todos 
os novos usuários precisam 
passar por um tutorial que 
fornece orientações de se-
gurança antes de começar 
a usar o aplicativo e que as 
orientações e dicas de segu-
rança estão disponíveis para 
consulta permanente nos 
sites da empresa. A Yellow 
acrescentou que vai doar 
aos seus usuários 20 mil ca-
pacetes até o final do ano, 
sendo que 2 mil foram en-
tregues até este momento, e 
que vai inaugurar uma aca-
demia com oferta de cursos 
gratuitos sobre condução de 
patinete e de bike.

Já o Bike Itaú, informou 
que, desde que começou 
a ser operado pela startup 
Tembici, nunca registrou 
um acidente grave envol-
vendo bicicletas e usuá-
rios. “Ao longo de 2019, 
após a realização de mais 
de 4 milhões de viagens em 
100 dias, foram reportados 
0,0001% de acidentes de 
usuários pedalados com as 
nossas laranjinhas”, diz a 
empresa, em nota. Segun-
do a empresa, desde janeiro 
do ano passado, as bicicle-
tas oferecidas ficaram mais 
seguras, com sistema de 
freios rollerbrake, que ga-
rante freadas mais seguras, 
refletores frontais e trasei-
ros com sistema de ilumi-
nação, pneus com lados 
reflexivos e configuração 
de marchas para três velo-
cidades.

A Scoo informou que “é a 
única empresa hoje no Brasil 
que obriga o uso do capacete 
pelos seus clientes pensando 
justamente na segurança”. A 
empresa informou ainda que 
tem profissionais uniformi-
zados nas estações de pati-
nete que passam orientações 
sobre o uso correto do equi-
pamento, além de fornecer 
gratuitamente o capacete, 
que é devolvido pelo consu-
midor após o uso em outra 
estação. A Scoo também dis-
se que orienta seus usuários 
a não ultrapassar o limite de 
velocidade de 6km/h nas ci-
clovias.

A Rappi foi procurada 
pela reportagem, mas não 
respondeu a solicitação até a 
publicação desta matéria.

No Uruguai, veículos fazem 
sucesso entre turistas

O uso de patinetes elé-
tricos, que tem se tornado 
cena comum nos centros das 
grandes cidades brasileiras, 
também é uma alternativa 
cada vez mais popular entre 
turistas e moradores da ca-
pital uruguaia, Montevidéu. 
O número de veículos do-
brou desde fevereiro deste 
ano, quando tiveram início 
as operações na cidade. O 
sucesso é tanto que as em-
presas já trabalham com a 
expectativa de aumentar a 
quantidade de patinetes até 
junho.

Em Montevidéu, duas 
empresas operam os patine-
tes elétricos. A primeira a se 
instalar, em fevereiro deste 
ano, foi a mexicana Grin, que 
trouxe para as ruas da cidade 
cerca de 200 monopatines 
(como são conhecidos). No 
final de abril, desembarcou 
no país a norte-americana 
Lime, com mais 300 veícu-
los. Há ainda a expectativa da 
chegada da espanhola Movo, 
com outros 300 patinetes.

O diretor de relações go-
vernamentais da Lime para 
América do Sul, Felipe 
Daud, afirma que, além da 
mobilidade urbana, o uso 
dos patinetes elétricos é um 
importante aliado para a di-
minuição da poluição do ar.

“O tema da poluição do 
ar é muito importante para 
cidades como Bogotá, Cida-
de do México e Santiago do 
Chile, cidades muito poluí-
das. No Chile, por exemplo, 
a gente acabou de fazer uma 
pesquisa e descobrimos que 
cerca de 30% a 35% das nos-
sas viagens substituem corri-
das de carro. As corridas de 
patinete chamamos de “últi-
ma milha”, pois é feita para 
você andar mais ou menos 
1 ou 2 quilômetros, por dez 
ou quinze minutos, no má-
ximo. Já se sabe que muitas 
das viagens de Uber ou de 
táxi são viagens curtas, de 
até dois quilômetros, com 

apenas um passageiro. Essa 
viagem pode ser facilmente 
substituída pelo patinete”, 
defende Felipe.

De acordo com ele, a 
Lime é a maior empresa de 
patinetes elétricos do mun-
do, presente em mais de cem 
cidades. Apenas em Santia-
go, capital do Chile, já foram 
feitas mais de 700 mil corri-
das usando o patinete elétri-
co. Na América Latina, ele 
afirma que já foram regis-
tradas mais de 1 milhão de 
viagens e, no mundo, mais 
de 50 milhões.

“A gente estima que o 
mercado de Bogotá, por 
exemplo, no futuro, possa ter 
até 100 mil patinetes (sendo 
1 patinete para cada cem 
habitantes). É um mercado 
onde você pouparia 48 mi-
lhões de toneladas cúbicas 
de CO2/ano”, afirma Felipe.

De acordo com pesqui-
sas globais conduzidas pela 
Lime em 26 cidades, apro-
ximadamente 1 em cada três 
viagens feitas em patinete 
substituiu um passeio que, de 
outra forma, teria sido feito 
de carro. A empresa estima 
que, com isso, tenha impedi-
do a emissão de 6.220 tonela-
das de carbono na atmosfera.

O secretário geral da Uni-
dade Nacional de Segurança 
Viária (Unasev) do Uruguai, 
Adrián Bringa, explicou que 
o país vive um boom seme-
lhante ao ocorrido alguns 
anos antes com as bicicletas 
elétricas.

A regulamentação desse 
tipo de transporte, enquadra-
do com veículo elétrico, foi 
fruto de um trabalho técnico 
rigoroso para definição de 
regras e normas. Por enquan-
to, os patinetes são equipara-
dos às bicicletas elétricas e 
os usuários não estão sujei-
tos a multas.

Ainda segundo Bringa, os 
usuários dos patinetes, assim 
como os ciclistas, devem se-
guir as normas de trânsito.
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DIÁRIO
Vale Itaubanco

Gerdau CVC

Braskem Randon

As ações ordinárias da Vale terminaram cotadas a R$ 48,51, 
com perda de 0,04%. Um dos três indicadores semanais mostra 
mercado comprado e os outros dois, vendido.

As ações preferenciais do Itaubanco terminaram cotadas a R$ 
32,56, com perda 1,24%.  Os três indicadores semanais mostram 
mercado vendido.

As ações preferenciais da Gerdau terminaram cotadas em R$ 
14,24 com perda de 1,79%. Os três indicadores semanais mos-
tram mercado vendido.

As ações ordinárias da CVC terminaram cotadas a R$ 58,65, 
permanecendo estáveis. Os três indicadores semanais mostram 
mercado comprado.

As ações preferenciais da Braskem terminaram cotadas a R$ 
40,53, com desvalorização de 7,35%. Os três indicadores sema-
nais mostram mercado vendido.

As ações preferenciais da Randon terminaram cotadas a R$ 
8,66, com desvalorização de 2,46%. Os três indicadores sema-
nais mostram mercado vendido.

Sexta-feira, 10 de maio de 2019

Regras para privatizar as refinarias da Petrobras

Demissão no Uruguai

Capacidade de 
processamento 
supera 1 milhão 
de barris por dia 

O Conselho Nacional de 
Política Energética (CNPE), li-
gado ao Ministério de Minas e 
Energia, aprovou nesta quinta-
feira uma resolução que trata da 
venda de refinarias da Petrobras 
para dar mais competitividade 
ao setor. No final de abril, a em-
presa, que domina o mercado 
de refino e distribuição de com-
bustíveis no país, informou que 
pretende vender oito de suas 13 
refinarias.

De acordo com o CNPE, a 
resolução aprovada regula o 
processo de desinvestimento 
da empresa para evitar nova 
verticalização do mercado 
após a venda dos ativos da 
Petrobras. Em todo o mundo 

os grandes grupos de petró-
leo e gás atuam de forma in-
tegrada e verticalizada.

A resolução diz que a 
alienação concomitante de 
refinarias e seus respectivos 
ativos de infraestrutura usa-
dos para a movimentação de 
insumos e produtos próprios 
devem ser transferidos pre-
ferencialmente para grupos 
econômicos que não atuem 
em todos os segmentos do 
setor de petróleo.

Segundo o ministério, a 
resolução estabelece que é 
de “interesse nacional” que 
as refinarias potencialmente 
concorrentes sejam aliena-
das para grupos econômicos 
distintos. A Petrobras tam-
bém fica proibida de manter 
participação societária nos 
empreendimentos.

A determinação vai ao en-
contro do que disse na quarta-
feira o presidente da Petrobras, 
Roberto Castello Branco, de 
que a BR Distribuidora não par-
ticipará de nenhum processo de 
compra de refinarias. 

“Não faz sentido. Seria uma 
operação como se dizia no pas-
sado de Zé com Zé. A Petro-
bras tem como objetivo vender 
100% das refinarias listadas”. 
Na terça-feira Rafael Grisolia, 
presidente da BR Distribuidora, 
havia a afirmado que a distri-
buidora tinha interesse em ad-
quirir unidades de refino. 

Oferta

Atualmente a Petrobras 
oferta mais de 1 milhão de 
barris/dia de capacidade de 
processamento nos estados 
do Amazonas, do Ceará, da 
Bahia, de Minas Gerais, de 
Pernambuco, do Paraná e do 
Rio Grande do Sul. A em-
presa ainda não deu maiores 
detalhes sobre o processo de 
venda das refinarias. A venda, 
estimada em cerca de US$ 20 
bilhões, fará parte do plano de 
negócios da companhia para o 
período entre 2020 e 2024.

Para o ministério, a deter-
minação visa estimular a en-
trada de novos agentes econô-

micos no setor de refino com 
a atração de investimentos no 
segmento. “Há expectativa de 
aumento da competitividade 
no fornecimento primário de 
combustíveis e demais deri-
vados de petróleo, garantindo 
um mercado capaz de atender 
o consumidor brasileiro em 
condições adequadas de preço 
e qualidade”, disse o ministé-
rio em nota.

Alíquotas

O CNPE definiu ainda no-
vos parâmetros para o cálculo 
de produção média diária dos 
poços aprovados para a 6ª Ro-
dada de Partilha de Produção, 
na qual serão ofertadas as áre-
as de Aram, Norte de Brava, 
Sudoeste de Sagitário, Bume-
rangue e Cruzeiro do Sul.  Pela 
definição, a Alíquota Mínima 
do Excedente em Óleo para a 
União a ser ofertada no certa-
me utilizará como base a célula 
referente à produção média diá-
ria entre 9,5 mil e 10 mil barris 
de petróleo por poço produtor 

Um empregado da subsi-
diária da Petrobras na capital 
uruguaia, a MontevideoGas, in-
formou que funcionários estão 
sendo notificados sobre demis-
sões. Vinte trabalhadores esta-
vam em seguro-desemprego 
que venceria nesta sexta-feira, 
e tinham a esperança de serem 
reintegrados a seus postos.

Após o anúncio das de-
missões, ainda não se sabe ao 
certo quantas serão, o sindica-
to dos trabalhadores do setor 
de gás do país convocou uma 
assembleia geral para as 15 
horas desta sexta-feira.

A empresa já havia anun-
ciado, no mês passado, a 
intenção de despedir 37 
funcionários. A Petrobras 
é dona das empresas Mon-
tevideoGas e Conecta, que 
prestam os serviços de dis-
tribuição de gás na capital e 
no interior do país, respecti-
vamente No dia 26 de abril, 
a Petrobras anunciou a sua 
intenção de deixar o país. Há 
nove dias, 3 funcionários da 
MontevideoGas começaram 
uma greve de fome, diante 
do Ministério da Indústria 
do Uruguai.

ativo, o que torna necessária a 
retificação da Resolução CNPE 
nº 18, de 2018.

Outra alteração aprovada 
pelo colegiado diz respeito às 
Alíquotas Mínimas do Exce-
dente em Óleo para a União 
relativas à Rodada de Partilha 
de Produção dos Volumes Ex-
cedentes aos Contratados em 

Cessão Onerosa. Com a al-
teração os novos percentuais 
da Alíquota Mínima do Exce-
dente em Óleo para a União 
passam a ser de 26,23% na 
área de Atapu, 23,24% na área 
de Búzios, 18,15% na área de 
Itapu, e de 27,88% na área de 
Sépia.
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Passividade da CVM 
transforma mercado brasileiro

No pregão da quarta-feira, as ações do Pão de Açúcar 
registraram desvalorização de 7,4%, e as da Via Varejo ti-
veram perdas de 4,03% na B3, após a divulgação de fracos 
resultados da varejista e deo colunista Lauro Jardim, de O
Globo, noticiar que a empresa quer combinar seus negó-
cios na América do Sul, e o Grupo Pão de Açúcar seria o 
carro-chefe deste novo grupo, que migraria para o Novo 
Mercado. Na quinta-feira, o Casino Guichard-Perrachon, 
controlador do grupo GPA, confirmou que estuda várias 
opções estratégicas para uma combinação de seus ativos 
latino-americanos, mas que isso até agora não justifica 
uma comunicação ao mercado. Ora, como os franceses ex-
plicam essa grande oscilação com as ações da subsidiária? 
Fariam isso na França? Evidentemente que não, pois a 
Commission des Opérations de Bourse não é um regula-
dor inerte como a Comissão de Valores Mobiliários.

Trump admite conversar com Xi
Donald Trump, afirmou que recebeu uma “linda carta” 

do presidente chinês, Xi Jinping, e que eles, em breve, vão 
conversar provavelmente por telefone, buscando uma al-
ternativa “excelente” ao acordo comercial que está em ne-
gociação entre delegações dos dois países em Washington. 
Ao ser perguntado se um entendimento será alcançado, o 
presidente dos Estados Unidos respondeu “veremos” e 
acrescentou: “Mas nossa alternativa é excelente”, embora 
não tenha deixado claro se já existe uma contraproposta 
norte-americana nas tratativas ou à imposição de tarifas 
maiores a bens chineses a partir de amanhã. Mas Trump 
garantiu que é possível chegar a um acordo nesta sema-
na, e as conversas bilaterais serão retomadas às 18h desta 
quinta-feira. A delegação chinesa em Washington é lidera-
da pelo vice-premiê Liu He.

Lucro trimestral do BB surpreende analistas
O resultado do Banco do Brasil ficou acima da maior 

projeção dos analistas consultados pela Bloomberg, que 
era de lucro de R$ 3,88 bilhões. O banco fechou o trimes-
tre com lucro líquido ajustado de R$ 4,25 bilhões, uma alta 
de 40,3% sobre o mesmo período do ano passado. Esse foi 
o maior resultado nominal em um trimestre na história do 
BB, devido ao aumento da margem financeira; da redução 
das despesas de provisão de crédito; e aumento das rendas 
de tarifas e pelo controle de custos.

MP e Defensoria de Alagoas deliram?
O Ministério Público Estadual e a Defensoria Públi-

ca de Alagoas pediram o bloqueio de R$ 6,7 bilhões da 
Braskem que, por causa das operações de exploração de 
sal gema, está sendo acusada de provocar as rachaduras 
e crateras que estão surgindo em Maceió. Evidentemente, 
existe um delírio bairrista, supervalorizando as residências 
na capital alagoana. A Braskem informou que já tomou 
conhecimento do relatório apresentado pelo Serviço Ge-
ológico do Brasil (CPRM) sobre o fenômeno geológico 
ocorrido em Maceió. O Ministério Público Estadual e a 
Defensoria Pública de Alagoas querem que a Justiça re-
conheça que as operações da empresa são os potenciais 
motivos para causar danos nas residências. A Braskem 
registrou lucro líquido trimestral de R$ 1,03 bilhão, que 
foi 2% menor que o de mesmo período do exercício ante-
rior. A receita líquida ficou estável no comparativo anual, 
para R$ 12,978 bilhões.

Oito portugueses devem mais de € 4 bi
Sete portugueses devem mais de € 4 bilhões aos bancos. 

Segundo a revista semanal Sábado, são eles: Joe Berardo, 
Joaquim Oliveira, Bernardo Moniz da Maia, Luís Filipe 
Vieira, Emídio Catum, Manuel Fino e José Guilherme. E 
isso sem contar com Nuno Vasconcellos, responsável pela 
Ongoing, proprietária do extinto Diário Económico, que, 
depois de deixar dívidas de mais de € 1,2 bilhão com os 
bancos, em impostos, com fornecedores e trabalhadores, 
se mandou de Portugal para o Brasil. Agora, Nuno vive em 
São Paulo. Porém, a revista fez uma pesquisa e descobriu 
que o seu nome está ligado a 13 empresas brasileiras, da 
tecnologia ao setor de comunicações.

DELPHOS SERVIÇOS TÉCNICOS S. A. 
CNPJ N.º 33.697.723/0001-40

AGE Convocação. Convidam-se os Srs. acionistas da Delphos Serviços 
Técnicos S.A. A reunirem-se em AGE, a realizar-se à Rua Itapiru, nº 1287, 
Rio Comprido/RJ, no dia 30/05/19, às 15h, a fim de deliberarem sobre a 
seguinte ordem do dia: a) Fixação da remuneração anual dos membros do 
Conselho Consultivo; b) Discutir outros assuntos de interesse da sociedade. 
RJ 10/05/19. Eduardo da Silva Menezes, Diretor - Presidente. 

SINDICATO DOS JORNALISTAS PROFISSIONAIS 
DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO 

CNPJ 34.057.448/0001-63 
EDITAL CONVOCAÇÃO DAS ELEIÇÕES PARA O SJPMRJ 

(TRIÊNIO 2019-2022) 
A Comissão Eleitoral, eleita em Assembleia Geral realizada no dia 4 de 
abril de 2019 para conduzir o processo eleitoral que renovará a Diretoria, 
o Conselho Fiscal e a Comissão de Ética do Sindicato dos Jornalistas 
Profissionais do Município do Rio de Janeiro (SJPMRJ) para o triênio 2019-
2022, realizou sua primeira reunião, no dia 10 de abril de 2019, na sede da 
entidade, localizada na rua Evaristo da Veiga, 16 – 17o andar, no Centro 
da cidade do Rio de Janeiro. Para a presidência da Comissão Eleitoral 
foi decidido por consenso o nome de Rogério Marques Gomes, Francisco 
(Xico) Teixeira foi indicado para primeiro-secretário e Ilza Araujo dos Santos 
como segunda- secretária. As suplentes eleitas são Elisabete Romero 
Burlamarqui de Lucena e Terezinha Santos. A Comissão Eleitoral decidiu 
que a votação para a nova composição será realizada nos dias 16, 17 e 18 
de julho de 2019, em pleito casado com o processo eleitoral que indicará a 
nova diretoria da Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj). O Regimento 
Eleitoral elaborado pela Comissão Eleitoral, de acordo com Artigo 37 do 
Estatuto do SJPMRJ, determina que: Art. 37 - São condições exigidas para 
candidatar-se à eleição sindical: a) ser associado ativo do sindicato há pelo 
menos 90 (noventa) dias; b) estar no gozo de seus direitos sindicais; Assim, 
o prazo estatutário de filiação ao SJPMRJ para se candidatar à eleição 
no SJPMRJ, em uma das chapas, ao Conselho Fiscal ou à Comissão 
de Ética, terminará no dia 17 de abril de 2019. INSCRIÇÕES O período
da inscrição das chapas será de 8 de maio a 5 de junho de 2019. A 
Comissão Eleitoral receberá a documentação digitalizada, juntamente com o 
Requerimento e a Ficha de Inscrição de cada integrante da chapa pelo e-mail
comissaoeleitoralsindjor2019@gmail.com A mensagem eletrônica deverá 
conter na identificação do Assunto: “Documentos para inscrição de Chapa” 
OU “Documentos para a inscrição de candidato para a Comissão de Ética” 
OU “Documentos para a inscrição de candidato para o Conselho Fiscal”. 
Depois de análise da documentação, será agendado o comparecimento dos 
inscritos para a efetivação do registro e assinatura presencial do termo de 
inscrição, com os originais da documentação enviada. Qualquer exigência ou 
incompatibilidade será esclarecida neste momento. A comissão irá assinalar 
o recebimento do e-mail e dará um recibo ao receber os requerimentos 
de inscrição de chapa e de candidaturas avulsas. Da mesma forma será 
feito o agendamento. A Comissão Eleitoral realizará plantões na Sede do 
Sindicato para os atendimentos agendados e eventuais esclarecimentos, 
em datas e horários a serem definidos em comum acordo com a Diretoria 
do SJPMRJ e previamente divulgados, pelas mídias sociais do SJPMRJ e 
para os endereços de e-mails dos candidatos. DOCUMENTOS PARA AS 
CANDIDATURAS Rua Evaristo da Veiga, 16/17o - Centro - Rio de Janeiro/
RJ - CEP 20031-040 Tel.: 3906-2450 – Fax: 21 3906-2463 sindicato-rio@
jornalistas.org.br - http: //www.jornalistas.org.br - CNPJ: 34.057.448/0001-
63 – Insc. Mun. 40548400. Os formulários para a inscrições serão 
disponibilizados em mídia eletrônica do SJPMRJ ou poderão ser solicitados 
pelo e-mail comissaoeleitoralsindjor2019@gmail.com. a) DOCUMENTAÇÃO 
PARA INSCRIÇÃO DE CHAPAS Os documentos exigidos para o registro de 
chapa, previstos no Regimento Eleitoral, são os seguintes: - Requerimento de 
registro da chapa endereçado à Comissão Eleitoral, assinado por integrante 
da chapa a ser inscrita - Ficha de inscrição da chapa e de cada candidato 
- Documento de identificação de cada candidato. b) DOCUMENTOS PARA 
AS CANDIDATURAS AVULSAS – Conselho Fiscal e Comissão de Ética Para 
a inscrição de candidatos ao Conselho Fiscal e para a Comissão de Ética 
deverão ser encaminhados para o e-mail comissaoeleitoralsindjor2019@
gmail.com os seguintes documentos: - Ficha de inscrição do cada candidato 
- Documento de identificação do candidato. CALENDÁRIO DO PROCESSO 
ELEITORAL - De 8 de maio a 5 junho de 2019: PRAZO de inscrição de 
chapas e apresentação de documentos dos candidatos das chapas 
concorrentes; - 10 de junho de 2019: PRAZO FINAL para a complementação 
de documentação e substituição de candidatos; - 11 de junho de 2019: PRAZO 
MÁXIMO para solicitação de impugnação de candidaturas; - 13 de junho de 
2019: PRAZO MÁXIMO para impugnações de candidaturas e publicação da 
relação das chapas. -Poderão votar os jornalistas sindicalizados até o dia 
4 de julho de 2019 e os que tiverem quitado sua mensalidade de junho de 
2019 até 12 dias antes da eleição (4 de julho de 2019). Rio de Janeiro, 30 
de abril de 2019. Rogério Marques Gomes – Presidente da Comissão 
Eleitoral Francisco Teixeira – Primeiro Secretário Ilza Araujo dos 
Santos – Segunda Secretária Elisabete Romero Burlamarqui de Lucena 
– Suplente Terezinha Santos – Suplente 

*republicado por erro na publicação original (09/05/2019) 
Rua Evaristo da Veiga, 16/17o - Centro - Rio de Janeiro/RJ 

- CEP 20031-040 Tel.: 3906-2450 – Fax: 21 3906-2463 sindicato-
rio@jornalistas.org.br - http: //www.jornalistas.org.br - CNPJ: 

34.057.448/0001-63 – Insc. Mun. 40548400 

TERMINAL GARAGEM MENEZES CÔRTES S.A.
Companhia Aberta - CNPJ/MF Nº 02.664.042/0001-52 - NIRE 33.300.26031-5

Ata das AGOE realizadas em 12/04/2019. As AGOE da Terminal Garagem 
Menezes Côrtes S.A. (“Companhia”), devidamente convocadas por editais 
publicados no DOERJ, nas edições dos dias 25, 26 e 27/03/2019, nas págs.  
36, 45 e 104, respectivamente, e no “MM“, nas edições dos dias 23/24/25, 
26 e 27/03/2019, nas págs. 7, 10 e 3, respectivamente, instaladas com a 
presença de acionistas representando 99,99% do capital social com direito 
a voto, presididas pelo Presidente do Conselho de Administração, Sr. Mar-
cello Romualdo da Silva Pereira, e secretariadas pelo Sr. Marcelo Siqueira 
de Carvalho, realizaram-se, cumulativamente, às 11h do dia 12/04/2019, na 
sede da Cia., na Rua São José, 35/16º andar, Centro, RJ. Na conformidade 
da Ordem do Dia e estando presentes às Assembleias os Administradores da 
Cia. e o representante legal da empresa de auditoria externa independente, 
Premiumbravo Auditores Independentes, as seguintes deliberações foram 
tomadas por unanimidade de votos, abstendo-se de votar os legalmente im-
pedidos, quando exigido por lei: (a) aprovar, sem reservas, o Balanço Patri-
monial e as demais Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social 
encerrado em 31/12/2018, documentos esses aprovados por unanimidade 
pelo Conselho Fiscal da Companhia em parecer do dia 19.02.2019, e, pu-
blicados no DOERJ e no “MM”, ambos na edição do dia 28/02/2019, tendo 
sido dispensada a publicação dos anúncios a que se refere o art. 133 da Lei 
6.404/76, conforme permitido pelo §5º do mesmo artigo; (b) aprovar, de acor-
do com a Proposta da Diretoria, datada de 22.03.2019, que é Documento I
da presente ata, autenticado pela Mesa e que será arquivado na sede da Cia., 
o Orçamento de Capital para 2019; (c) aprovar a distribuição dos dividendos
aos acionistas, proporcionalmente à participação de cada um deles no capital 
social, no total de R$7.000.000,00, correspondente a 84,25% dos lucros do 
exercício e equivalente ao valor de R$13,30 por ação, a serem pagos ao lon-
go do ano de 2019, com base na posição acionária na data desta AGO; (d)
aprovar o valor total retido e registrado em Reserva de Retenção de Lucros,
conforme Orçamento de Capital, de R$13.261.566,80, que corresponde ao 
valor de (i) R$11.952.719,73 retidos no exercício anterior de 2017 e aprovado 
na AGOE de 26/04/2018 e registrado em conta de Reserva de Retenção de 
Lucros - Investimento de Capital, aqui ratificada e (ii) R$1.308.847,07 retidos 
dos lucros do exercício de 2018. O valor total de R$13.261.566,80 é baseado 
no Orçamento de Capital, aprovado em Ata da RCA de 22/03/2019; (e) fixar
para a administração da Cia., para o presente exercício social, uma remu-
neração global de até R$1.500.000,00, a ser distribuída entre os membros 
do Conselho de Administração e da Diretoria, conforme vier a ser delibera-
do pelo Conselho de Administração; (f) aprovar a instalação do Conselho
Fiscal da Cia. para o exercício social a encerrar-se em 31/12/2019; (g) ele-
ger para o Conselho Fiscal da Cia., para mandatos que se estenderão até
a AGO que vier a deliberar sobre as contas do exercício social a se encerrar 
em 31/12/2019: (g.i) por indicação do acionista controlador, os Srs. Gláucio 
Cesar Ramos Coelho, brasileiro, casado, contador, CI n° 086.206/O-3 - CRC/
RJ e CPF/MF n° 069.629.697-75, residente e domiciliado na Rua Justina Bu-
lhões, 37/1203, Ingá, em Niterói-RJ, CEP 24210-455, e, Paulo Cesar Ribeiro 
Gomes, brasileiro, casado, contador, CI nº 060742/O-2 - CRC/RJ e CPF/MF
nº 160.179.277-87, residente e domiciliado na Rua Queiroz Junior, 95/805, 
Jacarepaguá, RJ, CEP 22775-170, como membros efetivos; e os Srs. Mar-
celo Pfaender de Lima, brasileiro, casado, contador, CI nº 08808551-9 - IFP 
e CPF/MF nº 042.980.837-21, residente e domiciliado na Rua Marques de 
Abrantes, 181/1101, Flamengo-RJ, CEP 22230-060, e, Valdemar Francisco,
brasileiro, casado, contador, CI nº 41.848 - CRC/RJ e CPF/MF nº 353.227.487-
68, residente e domiciliado na Rua Marechal Raul de Albuquerque, 206/704, 
Charitas, em Niterói-RJ, CEP 24370-025, como seus respectivos suplentes; 
e (g.ii) por indicação do acionista minoritário, o Sr. Gilson Felix da Silva,
brasileiro, casado, economista, CI nº 19089-6 - CORECON/RJ e CPF/MF nº 
822.860.947-72, residente e domiciliado Av. Jarbas de Carvalho, 901/301, Re-
creio dos Bandeirantes-RJ, CEP 22795-445, como membro efetivo, e, Vitor 
Hugo Porto Altino Vieira, brasileiro, solteiro, economista, CI nº 21.418.652-0
- DETRAN e CPF/MF nº 131.915.427-10, residente e domiciliado Rua Edmur
Péricles Camargo, 27, Bangu-RJ, CEP 21832-145, como membro suplente; 
(h) fixar para os membros em exercício do Conselho Fiscal a remuneração
mínima prevista em lei; e (i) aprovar o pagamento de R$213.047,36 a título de
prêmio aos funcionários da Cia., nos moldes estabelecidos no PPR, aprovado 
na AGE de 18/09/2007, arquivada na Jucerja nº 00001735150, em sessão de 
19/09/2007. Os termos desta ata foram aprovados pelos acionistas presentes, 
que a subscrevem. RJ, 12/04/2019. Marcello Romualdo da Silva Pereira, Pre-
sidente da Mesa; Marcelo Siqueira de Carvalho, Secretário da Mesa. Merca-
tor Investment Fund Limited - Marcello Romualdo da Silva Pereira; Fundo
de Investimento Caixa Rio Preto Multimercado Crédito Privado - Antonio
Carneiro Alves;  Marcello Romualdo da Silva Pereira - Presidente da Mesa.
Marcelo Siqueira de Carvalho - Secretário da Mesa. Certidão - Jucerja -
Registrada sob o nº 00003598435 em 03/05/2019. Bernardo F. S. Berwanger 
- Secretário-Geral.

Participação das hidrelétricas  
no mercado cai de 85% para 63%
Governos não 
apoiam mesmo 
sendo a mais 
barata

A energia hidrelétrica é a 
mais barata do Brasil, mas a 
que menos recebe subsídios 
e incentivos governamentais. 
Não à toa, a sua participação 
na matriz energética foi se re-
duzindo: caiu de 85%, na dé-
cada de 1990, para 63%.

Estudo da Engenho Con-
sultoria mostrou que nos 
últimos 8 anos, o custo mé-
dio direto por fonte, aquele 
efetivamente pago pelo con-
sumidor, foi de R$ 212 por 
megawatt-hora (MWh) no 
caso das pequenas centrais 
hidrelétricas. Trata-se do 
menor custo em comparação 
com todas as outras fontes 
renováveis e fósseis: a eóli-
ca custou R$ 327 por MWh; 
a biomassa, R$ 445/MWh; 
o carvão, R$ 256/MWh; o 
óleo pesado, R$ 912/MWh; 
e o Diesel, R$ 5.542/MWh.

Apesar do menor custo e 
inúmeros outros benefícios, 
dados do planejamento da 
Empresa de Pesquisas Ener-
géticas (EPE) para o período 
de 2017 a 2027, apontam para 
uma redução ainda maior da 
capacidade instalada das hi-
drelétricas: de 62,9% para 
49,4%. O mesmo documento 
aponta crescimento para todas 

as outras fontes, tanto as po-
luentes quanto as demais re-
nováveis. As térmicas devem 
crescer de 15,3% para 21,6%; 
a eólica de 9,1% para 12% e a 
solar de 0,3% para 4,1%.

Embora a capacidade ins-
talada das hidrelétricas esteja 
em queda, elas são ainda a 
principal fornecedora do país. 
Os números apontam que a 
fonte contava com 63,9% da 
capacidade instalada no iní-
cio deste ano, mas gerou até 
30 de abril último, 79,4% da 
energia elétrica consumida no 
Brasil. Foi a única fonte que 
conseguiu nos últimos 8 anos 
gerar um percentual da ener-
gia sempre maior que a sua 
participação na matriz e ainda 
a um custo menor.

“As hidrelétricas gera-
ram nos primeiros 4 meses 
de 2019, 79,4% da energia 
consumida no Brasil, com 
apenas 63,9% da capacidade 
instalada. São as hidrelétri-
cas que estão assegurando o 
abastecimento do país”, afir-
ma Paulo Arbex, presidente 
da Diretoria Executiva da 
Associação Brasileira de Pe-
quenas Centrais Hidrelétri-
cas (Abrapch), em workshop 
realizado nesta última quar-
ta-feira, primeiro dia da 3ª 
edição da Conferência Na-
cional de Pequenas Centrais 
Hidrelétricas (PCHs) e Cen-
trais Geradoras Hidrelétricas 
(CGHs), que termina nesta 
sexta-feira, em Curitiba.

Enquanto o mundo todo 
luta para descarbonizar a 
sua matriz elétrica, o Brasil 

carbonizou a sua, aumentan-
do em 700% as emissões do 
setor elétrico nos últimos 20 
anos. O consumidor também 
sofreu muito com a redução 
da participação das hidrelé-
tricas na matriz. O custo da 
energia subiu 450% acima 
da inflação. A hidreletrici-
dade era a mais barata do 
mundo segundo dados da 
Agencia Internacional de 
Energia, e hoje é a 5ª mais 
cara do mundo. “A explosão 
de 700% nas emissões e o 
aumento de 450% acima da 
inflação nas tarifas contribu-
íram para agravar o desem-
prego e a desindustrializa-
ção”, criticou Arbex.

Isonomia e competição

O presidente do Conselho 
de Administração da Abrap-
ch, Valmor Alves, defende a 
igualdade de competição en-
tre os modais para que haja 
uma concorrência benéfica 
ao país. “O país que não cui-
dar da área energética nunca 
vai conseguir ser competi-
tivo. O Brasil está compe-
tindo em mercado global e 
precisa de baixo custo para 
ter emprego no país”, diz. 
“Certamente, o Custo Brasil 
nos impede de termos mais 
representatividade no mer-
cado internacional, e energia 
barata é estratégica. Quanto 
mais barata, maior a capa-
cidade para agregar valor às 
matérias-primas”, ressalta.

Entre as sugestões do 
setor, estão a obtenção da 

igualdade de tratamento, 
como os incentivos de R$ 
450 bilhões com a suspen-
são de tributos federais na 
importação de equipamen-
tos para o setor de petróleo 
e gás, as isenções de 30% 
de impostos na cadeia pro-
dutiva das usinas eólicas e 
solares, a criação de linhas 
de crédito subsidiadas e a 
igualdade de compensação 
de 100% dos impactos am-
bientais para todos os seg-
mentos – o que hoje só ocor-
re com as hidrelétricas. “Não 
temos nada contra os outros 
modais, mas há muitas di-
ficuldades para as PCHs e 
CGHs. Precisamos mudar 
essa sistemática, dando as 
mesmas políticas de incen-
tivo para outros segmentos 
para o nosso”, sugere Alves.

Licenciamento

No segundo workshop da 
tarde, a diretora de Assun-
tos Ambientais da Abrap-
ch, Gleyse Gulin, o vice-
presidente do Conselho de 
Administração da entidade, 
Pedro Luiz Fuentes Dias, e 
a advogada da Coli Advoga-
cia, Adriana Coli, discutiram 
os aspectos socioambientais, 
culturais e históricos das 
PCHs e CGHs.

Entre os temas abordados, 
estiveram o licenciamento 
ambiental, o reassentamen-
to, os recursos hídricos e os 
conflitos de competências, 
assim como programas so-
cioambientais.

Itaú empresta R$ 3,1 bi a empresas de mulheres
Com o objetivo de en-

tender a composição da 
carteira de crédito de em-
presas compostas, majori-
tariamente, por mulheres, 
além de evidenciar a im-
portância do fomento ao 
empreendedorismo femi-
nino no Brasil, o Itaú Uni-
banco realizou um estudo 
de mensuração dos inves-
timentos nessa frente ao 

longo do ano de 2018. O 
material integra a nova edi-
ção do Relatório Anual do 
Itaú. No ano passado o Itaú 
emprestou R$ 3,1 bilhões a 
empresas de mulheres. 

Realizado pelas áreas de 
Sustentabilidade e Finanças do 
banco, e assegurado pela PwC, 
o estudo mostra que clientes 
que participam do programa 
Itaú Mulher Empreendedora 

apresentam maior limite de 
crédito e menor probabilidade 
de ficar inadimplente do que os 
demais correntistas.

Em estudos anteriores, 
verificou-se que as mulhe-
res participantes do citado 
programa apresentam au-
mento de margem finan-
ceira, margem de serviços, 
faturamento e melhora nos 
indicadores de crédito. Em 

uma nova pesquisa, divul-
gada em janeiro de 2019 e 
refletindo o ano anterior, 
notou-se que isso se man-
tém:, pois as clientes cor-
rentistas que participam do 
programa apresentaram, em 
média, um limite de crédito 
máximo global 77% maior 
do que os outros correntistas 
(controlando-se por risco de 
mercado e faturamento).
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JUÍZO DE DIREITO DA 7ª VARA CÍVEL REGIONAL
BARRA DA TIJUCA  

DA COMARCA DA CAPITAL- RJ
 EDITAL DE 1º, 2º LEILÃO E INTIMAÇÃO, com prazo de 5 (cinco) 
dias, extraído do processo nº 0006284-96.2008.8.19.0209, proposta 
por GLORIA CRISTINA ROCHA BRANDAO e JOSÉ JORGE 
BAETA CERINEU em face do PAN 2007 EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIARIOS S/A (Patrocinado pelo Dr. ROMER DE CARVALHO 
LIMA E SILVA, OAB/RJ 148.959, conforme procuração às fls. 
272),em que a Dra. CAROLINE ROSSY BRANDAO FONSECA,
Juíza de Direito em exercício da 7ª Vara Cível Regional da Barra 
da Tijuca, FAZ SABER  aos que o presente Edital, virem ou dele 
conhecimento tiverem e interessar possa, especialmente o réu 
acima citado, de que no dia 16/05/2019, às 13:30 horas, no 
Átrio do Fórum Regional da Barra da Tijuca, situado na Av. Luiz 
Carlos Prestes, s/nº CEP:22775-055, térreo – Barra da Tijuca/
RJ, pelo Leiloeiro Público Oficial Maicon Rodrigues Itaboray, 
matrícula 0149, será apregoado e vendido, em primeira praça, 
a quem oferecer maior valor em relação à avaliação, ou, no dia 
23/05/2019 no mesmo local , às 13:30 horas, pela maior oferta, 
desde que superior a 50% (cinquenta por cento) ao valor da 
avaliação, decisão determinando a penhora às fls. 419, termo de 
penhora às fls. 422, certidão para o registro geral de imóveis às fls. 
425, laudo de avaliação indireta às fls. 441, o imóvel constituído 
pelo APARTAMENTO 103 do bloco 8, situado na Rua Claudio 
Besserman Vianna nº03, registrado no cartório do 9° Ofício 
do Registro de Imóveis sob a matrícula nº 290725. Posição de 
fundos e área edificada de 77m², conforme espelho do IPTU 
(Inscrição nº 3.103.647-8). O empreendimento conta com 
guarita 24 horas, portaria, garagem, elevadores e área de lazer 
contendo churrasqueira, piscina, sauna, games, salão de 
festas, parquinho infantil e outros. O apartamento é constituído 
de 2 quartos. Tais informações foram obtidas no local, através 
da Administração do Condomínio. O imóvel encontra-se 
desocupado segundo informações de Eliane, funcionária da 
Administração da Vila do Pan. Sendo avaliado indiretamente 
por R$350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) em 03 de 
maio de 2018.   cientes de que a arrematação, adjudicação ou 
remição far-se-á à vista, mediante o pagamento imediato do preço 
pelo arrematante, na forma do art. 892, CPC; acrescida de 5% 
de comissão ao Leiloeiro, de acordo com o parágrafo único, do 
art. 24, Decreto nº 21.981/32; e custas de cartório de 1% até o 
máximo permitido. Na hipótese de acordo ou remição, após a 
inclusão do bem em hasta pública, o leiloeiro fará jus à comissão, 
conforme Parágrafo 3º art. 7º da resolução 236/2016 do CNJ. Os 
interessados em adquirir o bem em prestações, poderão protocolar 
petição com a proposta de que trata o art. 895 do CPC até o 
horário designado para o início do leilão. O imóvel será vendido 
livre e desembaraçado dos créditos de natureza tributária (art. 130, 
parágrafo único, CTN), bem como livre dos demais créditos de que 
trata o art. 908, §1º, CPC (propter rem), que se sub-rogam sobre o 
respectivo preço. Não consta recurso ou processo pendente sobre 
o bem (art. 886, VI, CPC). Fica a parte executada intimada das 
praças por intermédio deste edital, na pessoa de seu advogado 
constituído nos autos (art. 889, CPC). As certidões necessárias à 
prática do ato serão apresentadas aos interessados no momento 
da praça. Rio de Janeiro, 04 de abril de 2019. Eu, __, subscrevo.  
__ Juiz de Direito.

Lucro ajustado do BB é de R$ 4,2 bilhões
Resultado 
trimestral é 
o melhor da 
história do banco

O Banco do Brasil (BB) 
divulgou nesta última quin-
ta-feira o lucro líquido ajus-
tado do primeiro trimestre 
de 2019, de R$ 4,2 bilhões. 
Esse foi o maior resultado 
trimestral nominal na histó-
ria do BB. O valor é 40,3% 
maior se comparado ao pri-
meiro trimestre de 2018 (R$ 
3,0 bilhões) e 10,5% supe-
rior ao resultado do quarto 
trimestre do ano passado.

Serão distribuídos aos 
acionistas R$ 1,6 bilhão em 
forma de Juros Sobre o Ca-
pital Próprio (JCP) referen-
tes ao trimestre, crescimen-
to de 93,2% na comparação 
com os primeiros três meses 
de 2018.

Motivos

O resultado foi influencia-
do pelo crescimento do cré-
dito com foco nas linhas com 
melhor relação risco/retorno 
e manutenção da qualidade 
da carteira, e pela especiali-
zação do atendimento soma-
do ao avanço da estratégia 
digital com impactos positi-
vos no desempenho das ren-
das de tarifas, bem como no 

controle das despesas e na 
satisfação dos clientes.

Mas a carteira de crédi-
to ampliada totalizou R$ 
684,1 bilhões e cresceu 
apenas 0,8% em 12 meses. 
A carteira para pessoa físi-
ca orgânica ampliada cres-
ceu 9,0% em 12 meses (R$ 
16,0 bilhões), fruto do de-
sempenho positivo em cré-
dito consignado (R$ 5,0 bi-
lhões) e da alta de 7,1% do 
financiamento imobiliário 
(R$ 3,2 bilhões). Destaque 
especial para a linha Em-
préstimo Pessoal, que cres-
ceu 85,9% em comparação 
a março de 2018 e alcançou 
R$ 8,5 bilhões, resultado 
da estratégia de crescimen-
to de crédito em operações 
mais rentáveis.

A carteira de crédito am-
pliada para pessoa jurídica 
recuou 3,7% em 12 meses. 
Considerando a dinâmica 
das carteiras por segmen-
tação de cliente, a principal 
redução ocorreu com Gran-
des Empresas (13,0%) ou 
R$ 15,7 bilhões, sendo que 
parte dessa queda se refere 
a liquidação antecipada de 
operações no segmento Lar-
ge Corporate.

No caso dos clientes pe-
quenos e médios, aqueles 
com faturamento anual de 
até R$ 200 milhões, desta-
que para o crescimento de 
22,1% (R$ 5,0 bilhões) nas 
linhas de capital de giro e re-
cebíveis, fruto da estratégia 

de aplicação em linhas com 
melhor relação risco retor-
no, de prazos mais curtos e 
com uso de garantias e rece-
bíveis. O saldo para clientes 
governamentais cresceu R$ 
3,5 bilhões na comparação 
com março de 2018.

Crédito rural

A carteira rural ampliada 
apresentou desempenho po-
sitivo de 4,4% na compara-
ção anual (R$ 7,1 bilhões), 
com destaque para a carteira 
de FCO Rural (R$ 3,9 bi-
lhões), investimento agro-
pecuário (R$ 2,8 bilhões) e 
Pronaf (R$ 731 milhões). 
Considerando o desembolso 
nos nove primeiros meses 
da safra 2018/2019 o cres-
cimento foi de 3,3% (R$ 1,9 
bilhão) na comparação com 
o mesmo período da safra 
2017/2018. Destaque para a 
participação bem-sucedida 
do BB na Agrishow onde 
mais de R$ 2,3 bilhões em 
intenções de negócios foram 
acolhidas, crescimento de 
156% em relação à 2018, o 
que corrobora a parceria que 
o Banco do Brasil mantém 
com esse setor.

O índice de inadimplência 
INAD+90d (relação entre as 
operações vencidas há mais 
de 90 dias e o saldo da car-
teira de crédito classificada) 
alcançou 2,59% em mar-
ço/19, com destaque para a 
queda de 265 pontos base na 

carteira PJ e 17 pontos base 
na carteira de agronegócios 
na comparação anual. O ín-
dice de cobertura alcançou 
214,0%, acima do Sistema 
Financeiro Nacional (SFN).

A despesa que conta com 
a recuperação de crédito, 
caiu 26,3% na comparação 
com os primeiros três meses 
de 2018, alcançando R$ 3,1 
bilhões no trimestre, fruto da 
maior recuperação no perío-
do (crescimento de 43,2%) 
e pela melhor qualidade na 
originação de crédito.

As despesas administra-
tivas ficaram sob controle, 
com crescimento de 1,7% na 
comparação com o primeiro 
trimestre de 2018. Estas des-
pesas cresceram abaixo da 
inflação, resultando em um 
índice de eficiência em 12 
meses de 36,9% no primei-
ro trimestre deste ano, com 
melhora de 60 pontos base 
em relação a igual período 
de 2018.

Serviços

No primeiro trimestre 
deste ano as receitas com 
prestação de serviços cres-
ceram 3,8% na comparação 
com igual período de 2018, 
alcançando R$ 6,8 bilhões, 
com destaque para o desem-
penho das linhas de con-
sórcios (+33,5%), cartão de 
crédito (+12,7%); seguros, 
previdência e capitalização 
(+9,1%); administração de 

Roubo de R$ 26 milhões
A Polícia Civil do Distrito 

Federal iniciou nesta última 
quinta-feira uma operação 
para prender uma organiza-
ção criminosa acusada da 
prática de fraude e pecula-
to contra o Banco do Brasil 
(BB). Entre 2017 e 2018, o 
grupo desviou  R$ 26 mi-
lhões do banco, de acordo 
com a polícia. Foram cum-
pridos 28 mandados de bus-
ca e apreensão e 17 manda-
dos de prisão temporária.

Até o fim da manhã, 15 
pessoas foram presas. A 
polícia ainda apreendeu ve-
ículos de luxo e dinheiro 
em moeda estrangeira. Os 
mandados foram cumpridos 
no Distrito Federal, Goiás, 
São Paulo, Minas Gerais, 
Pernambuco, Paraná, Santa 
Catarina, Mato Grosso e Rio 
de Janeiro.

O grupo criminoso é for-
mado por servidores do Ban-
co do Brasil e empresários 
vinculados a empresas de 
cobrança e recuperação de 
crédito. Ainda segundo a Po-
lícia Civil, as investigações 

mostraram que havia funcio-
nários e ex-funcionários do 
banco fraudando repasses de 
valores a essas empresas de 
cobrança. Posteriormente, 
as empresas passavam parte 
das quantias aos funcioná-
rios do Banco do Brasil.

O delegado da Polícia Ci-
vil do DF, Leonardo de Cas-
tro, disse que as investigações 
continuam para apurar se hou-
ve desvio de dinheiro anterior 
ao período de 2017 e 2018. 
“Essas empresas trabalham 
com o banco desde 2006 e 
ainda vai ser apurado o perío-
do anterior. Já foi determinado 
pela Justiça o bloqueio de R$ 
16 milhões nas contas dos in-
vestigados”, explicou.

Os envolvidos são inves-
tigados pelos crimes de or-
ganização criminosa, com 
aumento de pena em virtude 
da participação de funcioná-
rios públicos, além de pecu-
lato e lavagem de dinheiro. 
A Polícia Civil informou que 
o Banco do Brasil prestou 
todo o apoio necessário às 
investigações.

fundos (+6,9%) e conta-
corrente (+5,4%). O desem-
penho foi resultado da evo-
lução da especialização do 
atendimento ao cliente e da 
transformação digital, com a 
oferta de produtos e serviços 
modernos e adequados ao 
perfil de cada cliente.

O índice de Basileia atin-
giu 19,26% em março de 

2019. O índice de capital ní-
vel I chegou a 14,00%, sendo 
10,53% de capital principal 
e o patrimônio de referência 
alcançou R$ 134,9 bilhões. 
O foco está na geração orgâ-
nica de capital, pelo cresci-
mento do crédito em linhas 
com menor consumo de ca-
pital e mais atrativas sob o 
critério retorno versus risco.




