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Cobrar mais IR de ‘privilegiados’ 
pode render R$ 160 bi por ano
Proposta é de senador, 
que culpa dívida 
pública pela crise  
na economia

Uma mudança na tabela do 
Imposto de Renda, reduzindo ou 
isentando a tributação para mais 
de 90% dos contribuintes e estabe-
lecendo uma alíquota justa, a mes-
ma dos países da OCDE, para os 
3% mais ricos, ou seja, para pouco 
mais de 700 mil pessoas, poderia 
acrescentar R$ 160 bilhões por ano 
aos cofres da União, mais dos que 
os R$ 100 bilhões (R$ 1 trilhão em 
dez anos) sonhados por Paulo Gue-
des com os cortes na Previdência.

A conta é do senador Jorge Ka-
juru (PSB-GO), que apresentará 
projeto de lei nesse sentido “como 
contribuição para o equilíbrio das 
contas públicas”. Ele disse que 
a iniciativa vai sugerir que 38% 
dos contribuintes sejam isentos de 
qualquer pagamento de Imposto de 
Renda. Outros 48% serão desone-
rados por alíquotas progressivas, 
que vão variar entre 7,5% e 22%, 
inferiores aos atuais 27%. E apro-
ximadamente 3% dos contribuin-

tes, aqueles com renda mais eleva-
da, serão onerados por alíquotas de 
35% e 40%.

Enquanto no Brasil a alíquota 
máxima do IR é de 27,5%, nos 30 
países que fazem parte da Organi-
zação para Cooperação e Desen-
volvimento Econômico (OCDE) a 
média é de 41,58%. Levantamento 
da consultoria KPMG mostra que a 
média dos países da América Lati-
na é de 31,87%, da União Europeia 
fica em 33,78%, e na América do 
Norte bate em 34,3%.

“No contexto de acentuada 
concentração de renda verificado 
no país, uma reforma tributária 
que amplie a progressividade, al-
cançando as altas rendas do capi-
tal, poderia ter impactos positivos 
para o desenvolvimento econômi-
co”, defende Sérgio Wulff Gobet-
ti, técnico do Ipea, no estudo Tri-
butação do Capital no Brasil e no 
Mundo. O país é particularmente 
tímido na tributação de dividen-
dos e juros sobre capital próprio 
(JCP) distribuídos a acionistas de 
empresas.

Em discurso no plenário, nes-
ta sexta-feira, Kajuru afirmou que 
discorda da afirmação de que a 
crise econômica do Brasil se deve 
à gastança pública, ao gigantismo 
estatal ou à ineficiência da gestão. 
Para ele, a causa da ameaça às con-
tas da União é o sistema financeiro 

mantido pela economia nacional. 
Entre os causadores do endivida-
mento público, o senador citou a 
prática de juros elevados adotada 
há anos.

Kajuru ainda informou que a ro-
lagem da dívida pública, combina-
da com a política de juros altos e a 
renúncia fiscal concedida a vários 
setores, engolem anualmente mais 

da metade do Orçamento da União, 
prejudicando o investimento em 
áreas fundamentais como saúde, 
educação, seguridade social e in-
fraestrutura.

Empurrado pela 
crise, brasileiro 
gasta menos para 
presentear mãe

O brasileiro vai gastar menos este 
ano com o presente para o Dia das 
Mães, aponta pesquisa especial da 
Sondagem do Consumidor do Insti-
tuto Brasileiro de Economia da Fun-
dação Getulio Vargas (FGV Ibre), 
divulgada nesta sexta-feira, no Rio de 
Janeiro. Feita com 1.737 pessoas entre 
os dias 2 e 20 de abril, a pesquisa reve-
la que o preço médio apontado para a 
data caiu 3,1%, passando de R$ 67,1, 
em 2018, para R$ 65 este ano.

O percentual de brasileiros que 
pretendem gastar menos (35,3%) 
está maior do que aquele com in-
tenção de gastar mais (6,8%), disse 
o economista Rodolpho Tobler, co-
ordenador das Sondagens da FGV 
Ibre. “Isso é um pouco normal. Ano 
após ano é natural que os consumi-
dores digam que pretendem gastar 
menos. O percentual melhorou em 
relação a 2018 (37,1%), mas ainda 
é um percentual baixo”.

Tobler disse que a parcela da po-
pulação que deseja gastar mais com 
o presente das mães (6,8%) é posi-
tiva, “porque é o maior percentual 
desde 2014, que é o início da reces-
são. Mas a gente ainda tem aí um 
saldo de 71,5 pontos percentuais, 
que é o nosso indicador de consumi-
dores com intenção de compra para 
o Dia das Mães. Ou seja, tem mais 
consumidores dizendo que vão gas-
tar menos do que gastar mais”.

A intenção de efetuar um gasto 
menor com os presentes para a data 
este ano se espalhou para todas as 
faixas de renda. “Mostra que é uma 
dinâmica geral. Não é específico de 
algum grupo de consumidores”, dis-
se Tobler. A maior queda ocorreu en-
tre as famílias que ganham de R$ 4,8 
mil a R$ 9,6 mil mensais, em que o 
gasto caiu de R$ 74,1 para R$ 71,1.

Rendimento escolar melhora no país
As taxas de rendimento escolar 

no país – aprovação, reprovação 
e abandono – coletadas pelo Cen-
so Escolar 2018, já disponíveis 
para consulta no Portal do Inep, 
seguem a tendência de melho-
ra. Tanto no ensino fundamental, 
quanto no ensino médio, diminuiu 
a reprovação, a aprovação melho-
rou e o abandono manteve-se em 
queda ou estável.

Os dados foram divulgados pelo 
Instituto Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais Anísio Tei-
xeira (Inep) nesta sexta-feira.

As taxas de rendimento são infor-
madas pelas escolas, durante a segun-
da etapa do Censo Escolar. Elas re-
velam a situação dos alunos ao final 
do ano letivo de 2018: se foram apro-
vados ou reprovados, segundo os re-
quisitos de avaliação de desempenho 
estabelecidos pela própria escola, ou 
se deixaram de frequentar a escola ao 
longo do ano letivo de 2018.

As taxas de rendimento são fun-
damentais para a verificação e o 

acompanhamento por parte dos 
profissionais das redes de ensino 
(estados e municípios), mas, so-
bretudo pelas escolas. Além disso, 
são indicadores utilizados no cál-
culo do Índice de Desenvolvimen-
to da Educação Básica (Ideb), um 

indicador de desempenho educa-
cional divulgado a cada dois anos 
pelo Inep que combina as taxas de 
rendimento do Censo Escolar com 
o desempenho dos estudantes no 
Sistema de Avaliação da Educação 
Básica (Saeb).

MORDAÇA - O secretário es-
pecial da Receita Federal, Marcos 
Cintra, disse nesta sexta-feira que 
uma emenda à Medida Provisória 
n°870 na Câmara dos Deputados 
vai limitar o trabalho dos audito-
res fiscais. “Uma ‘mordaça’ está 
sendo imposta ao órgão pela nova 
redação da MP da reforma admi-
nistrativa”, reclamou Cintra, pelo 
Twitter. Os deputados incluíram 
na MP da reforma administrativa 
restrição às investigações coman-
dadas pela Receita e limitação ao 
compartilhamento de informações 
bancárias e fiscais com órgãos, 
medida criticada por técnicos  que 
dizem que o objetivo seria frear 
ações de combate a crimes, como 
a Lava Jato, que utilizam dados do 
Fisco.

Bradesco prevê economia 
tão fraca quanto em 2018

O Bradesco reduziu a projeção 
de crescimento da economia bra-
sileira este ano. O segundo maior 
banco privado do país espera uma 
elevação de apenas 1,1% do Pro-
duto Interno Bruto (PIB) em 2019, 
similar à alta do ano passado.

Em janeiro, a equipe econômi-
ca do Bradesco esperava um cres-
cimento de 2,8%, projeção que 
despencou a partir de março. Os 
analistas também esperam uma in-
flação de 4%, levemente maior do 
que a perspectiva anterior.

A redução está em linha com 
outras instituições financeiras. Em 

abril, o Itaú cortou sua previsão de 
crescimento para 1,3%. O banco 
das famílias Villela, Setúbal e Mo-
reira Salles ainda não refez as pro-
jeções em maio. A média das esti-
mativas das instituições, divulgada 
no Boletim Focus, está em 1,49%, 
com tendência de baixa.

Nesta semana, serão divulgados 
os dados de atividade do primeiro 
trimestre de 2019. O Departamento 
de Pesquisa Econômica do Santan-
der não espera nada diferente do 
observado até agora: recuperação 
bastante lenta do crescimento eco-
nômico.
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Décio Oddone usa falácias para defender privatizações na Petrobras
O termo falácia deriva 

do verbo latino fallere, que 
significa enganar. Designa-
se por falácia um raciocínio 
errado com aparência de 
verdadeiro. Na lógica e na 
retórica, uma falácia é um 
argumento logicamente in-
coerente, sem fundamento, 
inválido ou falho na tentati-
va de provar eficazmente o 
que alega. Argumentos que 
se destinam à persuasão po-
dem parecer convincentes 
para grande parte do público, 
apesar de conterem falácias, 
mas não deixam de ser falsos 
por causa disso (Wikipedia).

A Agência Nacional do 
Petróleo, Gás Natural e Bio-
combustíveis (ANP), por seu 
diretor-geral, Décio Oddone, 
no afã de defender o inde-
fensável, nos entulha de fa-
lácias sobre a economia e a 
gestão do petróleo no Brasil.

FALÁCIA #1: A recente 
crise do preço do diesel é re-
sultado da concentração no 
setor de petróleo e gás

“A recente crise do preço 
do diesel mostrou o resulta-
do de um modelo que vem 
fazendo água há tempos: o 
da concentração no setor de 
petróleo e gás.” (Oddone, 
2019). Esta falácia deve ser 
classificada como de Falsa 
Causa. Ela acontece quando 
se afirma que apenas porque 
dois eventos ocorreram jun-
tos, eles estão relacionados.

A Petrobras detém cerca 
de 98% da capacidade de re-
fino no Brasil, mas a greve 
dos caminhoneiros de maio 
de 2018 e a recente crise re-
lativa ao reajuste do preço 
do diesel não são consequ-
ências disso. São consequên-
cias da política de preços ini-
ciada por Pedro Parente, em 
outubro de 2016, e mantida 
pelas direções da Petrobras 
desde então.

Com maior ou menor con-
centração no setor, a prática 
de preços vinculados à va-
riação do preço do petróleo 
no mercado internacional e 
superiores aos custos de im-
portação, em períodos de ele-
vação do preço do petróleo e/
ou de desvalorização cambial, 
resultam em preços altos dos 
combustíveis que motivaram 
e motivam a mobilização dos 
caminhoneiros.

Portanto, a crise do preço 
do diesel é resultado da de-
sastrosa política de preços 
dos combustíveis, que lhes 
traz a volatilidade dos pre-
ços internacionais do petró-
leo e a desnecessária parida-
de destes preços aos custos 
de importação. Esta política 
desconsidera que a Petrobras 
é capaz de produzir petróleo, 
refiná-lo e abastecer o mer-
cado de diesel do país com 

custos muito menores, em 
comparação com os custos 
de importação.

FALÁCIA #2: O petróleo 
caminha para a obsolescên-
cia

“O petróleo caminha para 
a obsolescência, mas ainda 
não conhecemos o poten-
cial brasileiro, pois grande 
parte do nosso território se-
gue inexplorada.” (Oddone, 
2019) Esta falácia é clas-
sificada como de Apelo à 
Consequência e à Urgência. 
Considera uma premissa 
como se fosse verdadeira 
porque sua consequência é 
desejada.

Oddone afirma que o pe-
tróleo caminha para a ob-
solescência e assim deixa 
subentendido que será subs-
tituído por melhores fontes 
primárias de energia. Assim, 
ele apela à urgência para 
explorar o petróleo, tenta 
convencer ao seu leitor que 
o Brasil deve promover ace-
leradamente a exploração, 
produção e exportação de 
petróleo cru por multinacio-
nais estrangeiras. Apesar de 
nenhum país ter se desenvol-
vido a partir da exportação 
de petróleo cru por compa-
nhias estrangeiras.

O petróleo é mais do que 
uma simples mercadoria ne-
gociada nas bolsas de valo-
res. É um ativo estratégico 
para a defesa do Brasil e o 
desenvolvimento tecnológi-
co e econômico da Nação. 
A produção de derivados de 
petróleo é crucial para ga-
rantir a mobilidade de pes-
soas e de cargas, aumentar 
a produtividade do trabalho, 
dinamizar a atividade eco-
nômica, além de viabilizar 
a cadeia de valor das indús-
trias petroquímicas, de ferti-
lizantes e de transformação.

O petróleo e seus deriva-
dos são recursos chave na 
geopolítica internacional e 
fundamentais para o com-
plexo industrial-militar de 
defesa. De acordo com os 
cenários de referência das 
instituições da indústria – 
Agência Internacional de 
Energia (IEA), Departa-
mento de Energia dos EUA 
(DOE) – e publicações espe-
cializadas, o petróleo conti-
nuará sendo a principal fonte 
primária de energia do mun-
do no horizonte 2040.

FALÁCIA #3: A produção 
dos campos maduros da Ba-
cia de Campos e do Nordeste 
declinam por falta de inves-
timentos

“Os campos maduros da 
Bacia de Campos e do Nor-
deste declinam por falta de in-
vestimentos.” (Oddone, 2019) 
Esta falácia é tipificada como 

de Causa Complexa. Ocorre 
quando se supervaloriza uma 
causa quando há várias, ou 
um sistema de causas.

O declínio da produção 
em campos maduros é re-
sultado do esgotamento das 
reservas, com a elevação dos 
custos de produção e a redu-
ção da produção de petróleo 
em relação ao gás natural e/
ou à água utilizados nas téc-
nicas de recuperação.

Os investimentos podem 
retardar o início do declínio 
e reduzir sua velocidade, 
mas estão submetidos às res-
trições econômicas e da na-
tureza das reservas.

FALÁCIA #4: O Brasil 
se tornou exportador de pe-
tróleo cru e importador de 
combustíveis porque não há 
refinarias suficientes

“Por não ter refinarias 
suficientes, nos tornamos 
um exportador de petróleo 
que importa combustíveis.” 
(Oddone, 2019) Esta é uma 
falácia de Terceira Causa. 
Trata-se de ignorar a exis-
tência de uma terceira causa, 
não levada em conta nas pre-
missas.

O Brasil se tornou impor-
tador relativamente crescen-
te de combustíveis pela po-
lítica de preços adotada pela 
direção da Petrobras desde 
outubro de 2016. Com pre-
ços altos em relação ao custo 
de importação, o diesel da 
Petrobras fica encalhado nas 
suas refinarias, e parte do 
mercado brasileiro é trans-
ferido para os importadores. 
A ociosidade das refinarias 
brasileiras aumenta, há redu-
ção do processamento de pe-
tróleo e da produção de com-
bustíveis no Brasil. Aumenta 
a exportação de petróleo cru.

Combustíveis produzidos 
nos EUA são trazidos ao 
Brasil por multinacionais es-
trangeiras da logística e dis-
tribuídos pelos concorrentes 
da Petrobras. A Petrobras 
perde com redução da sua 
participação no mercado. O 
consumidor paga mais caro, 
desnecessariamente, com o 
alinhamento aos preços in-
ternacionais do petróleo e à 
cotação do câmbio.

Ganham as refinarias dos 
EUA, as multinacionais da 
logística e as distribuidoras 
privadas. Também são bene-
ficiados os produtores e im-
portadores de etanol, com a 
gasolina relativamente mais 
cara que perde mercado.

A exportação de petróleo 
cru se deve à redução do seu 
processamento nas refinarias 
brasileiras, que se tornaram 
ociosas, assim como pela 
elevação da produção de 
petróleo no país. Em 2018, 
24% do diesel consumido no 

Brasil foi importado, a maior 
parte (84%) veio dos EUA. 
Se o fator de utilização do 
parque de refino da Petro-
bras – em 2018 de apenas 
76% – tivesse sido igual ao 
de 2014, de 98%, se impor-
taria perto de 5% do diesel 
consumido no país.

A capacidade de refino 
nacional é compatível com 
nosso mercado atual de com-
bustíveis, o problema é que 
ela é subutilizada em conse-
quência da desastrosa políti-
ca de preços adotada desde 
2016. Cabe registrar que no-
vos investimentos no refino, 
transporte e comercialização 
são necessários, conside-
rando que o consumo per 
capita de energia no Brasil 
é relativamente baixo e que 
devemos promover o cresci-
mento econômico e o desen-
volvimento humano e social 
que dependem do aumento 
do consumo de energia.

FALÁCIA #5: A Petro-
bras tem o “monopólio de 
fato” no refino e por isso o 
debate sobre os preços con-
tamina o governo

“Como a estatal detém o 
monopólio de fato no refino, 
o debate sobre os preços dos 
combustíveis contamina o go-
verno.” (Oddone, 2019) Esta 
é uma Falácia de Distorção 
dos Fatos combinada com a 
Falácia da Terceira Causa.

Oddone parte do prin-
cípio de que existe o “mo-
nopólio de fato” do refino 
para depois dizer que ele é 
a causa do questionamento 
ao governo sobre o preço 
dos combustíveis. Desde 
1997, não há monopólio no 
segmento de refino exercido 
pela Petrobras. O mercado 
brasileiro é aberto e compe-
titivo.

A alegação de que existe 
“monopólio de fato” no setor 
de refino do Brasil, implica-
ria a possibilidade da Petro-
bras praticar preços acima 
do nível competitivo e, mes-
mo assim, não incorrer em 
perda de mercado (market 
share).

Essa hipótese é falsa, con-
forme mostram os dados 
de perda de participação no 
mercado da Petrobras nos 
anos de 2016 e 2017, quan-
do a empresa perdeu parcela 
significativa do mercado de 
diesel (acima de 20%, ou 
200 mil bpd) para refinarias 
estadunidenses, localizadas 
no Golfo do México, ao pra-
ticar preços acima da parida-
de de importação (PPI).

O aumento expressivo 
da ociosidade do parque de 
refino brasileiro em 2017 
e no primeiro trimestre de 
2018 (quando se aproximou 
de 30%) também comprova 

a nulidade do conceito de 
“monopólio de fato” no re-
fino do Brasil, uma vez que 
mostra a incapacidade da 
Petrobras sustentar preços 
acima da PPI sem perda de 
market share.

Tal fato revela um outro 
conceito econômico asso-
ciado à estrutura de mercado 
denominada monopólio, o 
do Mercado Relevante. Ao 
se verificar que a concorrên-
cia de um mercado baseado 
em uma commodity, como a 
gasolina e o diesel acontece 
entre empresas situadas em 
uma região mais ampla que 
as fronteiras de um país, 
deve-se ampliar o Mercado 
Relevante na qual se insere 
a análise do monopolista hi-
potético. Nesse caso, deve-
se ampliar para a Bacia do 
Atlântico, onde se situam as 
principais concorrentes da 
Petrobras, sobre o mercado 
brasileiro de derivados.

Mas quais são as ver-
dadeiras causas da “conta-
minação” do governo pelo 
debate relativo à política de 
preços dos combustíveis? 
A importância dos combus-
tíveis para a economia se 
evidencia pelo impacto dos 
seus preços, em especial do 
diesel, em custos de produ-
ção e preços de tantas outras 
mercadorias essenciais à 
vida moderna.

A elevação dos custos dos 
caminhoneiros e a dificulda-
de de se elevar os preços dos 
fretes sem impactar a via-
bilidade de diversos setores 
da economia levam à ques-
tão do preço ao governo que 
precisa assumir seu papel de 
regulador da economia e me-
diador de crises. Acabar com 
o falso “monopólio de fato” 
da Petrobras no refino não 
vai evitar que a questão dos 
preços dos combustíveis al-
cance o governo. O governo 
não pode se eximir de admi-
nistrar o país.

FALÁCIA #6: A venda 
dos ativos da Petrobras nos 
levará à modernidade, à 
competição e à transparência 
e trará aumento do investi-
mento no setor

“Se a Petrobras vender 
seus campos maduros, a me-
tade do parque de refino e as 
subsidiárias que operam na 
distribuição de combustíveis 
e de GLP, como anunciou, se 
o mercado de gás for aberto 
para a competição, como tem 
sido discutido, e se a ANP 
estipular regras claras para 
a divulgação dos preços, es-
tarão dados os passos mais 
importantes para modernizar 
o setor. Em pouco tempo te-
remos substituído um mono-
pólio por uma indústria com-
petitiva e transparente. Os 

investimentos crescerão. Os 
preços passarão a ser ditados 
pela competição e a ser di-
vulgados de forma transpa-
rente, tornando sem sentido 
potenciais intervenções do 
governo. ” (Oddone, 2019)

Neste trecho há uma cole-
tânea de falácias. Destaco a 
Falácia da Teoria Irrefutável. 
Quando se apresenta argu-
mentos e hipóteses que não 
podem ser testadas. Como 
vimos anteriormente não há 
monopólio, a onda privatista 
defendida pode não trazer, 
e certamente não trará, com 
ela uma indústria competiti-
va e transparente.

A desnacionalização da 
indústria do refino, trans-
porte e comercialização de 
petróleo e combustíveis no 
Brasil pode trazer, isto sim, a 
formação de oligopólios pri-
vados de capital estrangeiro 
que buscam maximizar seus 
lucros de curto prazo. É mais 
provável que haja aumento 
dos preços e sua vinculação 
ao preço internacional do 
petróleo, os lucros do seg-
mento serão remetidos ao 
exterior, enquanto os bens 
e serviços serão contratados 
fora do país.

As desnacionalizações de 
outros setores da economia 
demonstram historicamente 
suas consequências para a 
economia do Brasil. A alega-
ção de que privatizações tra-
zem maiores investimentos 
não tem respaldo histórico.

Entre 2009 e 2014, a Pe-
trobras investiu US$ 292 bi-
lhões, média anual de US$ 
48,7 bilhões, em valores 
atualizados. Esta é a reali-
dade concreta que deve ser 
contrastada com projeções 
ilusórias de abundância de 
capital estrangeiro em inves-
timento produtivo no Brasil.

Por último, mas não por ser 
menos relevante, a competi-
tividade em mercados com 
características idênticas a do 
petróleo – energias, em geral, 
indústrias de base e comuni-
cações – são, no século XXI, 
majoritariamente controlados 
por megaempresas finan-
ceiras, que detêm o controle 
acionário das poucas empre-
sas com tecnologia e econo-
mia para neles atuar.

Assim, é ilusório ima-
ginar que haverá competi-
ção entre empresas de um 
mesmo dono. O insucesso 
da política de incentivos 
para a indústria automobi-
lística, promovido pela ex-
presidente Dilma Rousseff 
(2011/2012), foi uma com-
provação desta assertiva.

q  Felipe Coutinho
Presidente da Associação dos 

Engenheiros da Petrobrás 
(Aepet).

Adoção rima com coração
Em maio, o Dia das Mães 

(sempre neste segundo do-
mingo) e o Dia Nacional da 
Adoção (25 de maio) guar-
dam especial afinidade. O 
sagrado dom da materni-
dade, também expresso no 
belo gesto da adoção, deve 
compartilhar amor e afeto 
igualmente de forma inclu-
siva.

Esse importante tema foi 
discutido na Boa Vontade 
TV, no programa Sociedade 

Solidária. Na ocasião, o so-
ciólogo e apresentador Da-
niel Guimarães entrevistou 
Mônica Natale de Camargo, 
gerente executiva do Grupo 
de Apoio à Adoção de São 
Paulo (Gaasp).

Estimativas apontam 
que, para cada criança na 
fila de adoção, há seis ca-
sais ou indivíduos pre-
tendentes. Mônica Natale 
esclarece: “Ainda temos 
aquela cultura do perfil. 

O que a maioria dos pre-
tendentes deseja? Eles ge-
ralmente querem aquelas 
crianças menores, bebês, 
brancos ou da mesma et-
nia. E as crianças que estão 
disponíveis geralmente são 
de grupos de irmãos e com 
idade avançada, e algumas 
com necessidades espe-
ciais. Então, o que tem de 
se fazer? Mudar essa cul-
tura em torno da adoção no 
Brasil. O pretendente tem 

que entender qual é a rea-
lidade do país, e começar 
a olhar com carinho para 
as crianças, mudar aquela 
concepção do filho ideali-
zado para o filho possível”.

O alto sentido de huma-
nidade precisa habitar o 
coração das criaturas, não 
deixando espaço para pre-
conceitos. A gerente do Ga-
asp aponta para o que pode 
ser feito: “Primeiro, uma 
divulgação maior do que é a 

adoção, entender o que sig-
nifica adotar, o que significa 
um filho na sua vida. Isso 
é importante! A cultura da 
adoção tem que ser mudada, 
sim, com programas de TV 
como este onde se discute, 
onde se fala dessas necessi-
dades”.

O assunto realmen-
te merece um olhar mais 
atento da parte de todos, 
seja das políticas públicas 
ou da sociedade. É direito 

básico de toda criança ter 
uma família que a prote-
ja, ame e respeite. Quem 
quiser se informar melhor, 
acesse o site do Grupo de 
Apoio à Adoção de São 
Paulo: gaasp.org.br. Pro-
cure também conhecer a 
legislação brasileira sobre 
o tema.

q  José de Paiva Netto
Jornalista, radialista 

e escritor.
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Empresários brasileiros 
preferem pelados e doidões

Descobrimos que os estudantes brasileiros de uni-
versidades públicas vivem pelados pelos campus e 
queimando “unzinho”. Com isso, concluímos que nos-
sos empresários são irresponsáveis, pois são os alunos 
formados nas instituições do Estado os preferidos pelos 
empregadores.

A pesquisa Graduate Employability Rankings 2019 
lista uma universidade do Brasil entre as 100 preferidas 
pelo mercado de trabalho mundial: a USP, que está no 
67º lugar. No levantamento das 500 primeiras, aparecem 
mais cinco brasileiras (Unicamp, UFRJ, Unesp, UFMG 
e Unifesp), todas igualmente públicas.

A preferência tem explicação: elas melhores. Os rank-
ings das melhores universidades do mundo comprovam. 
No levantamento da revista inglesa Times Higher Educa-
tion (THE) de 2019, aparecem 1.250 universidades de 
36 países. Do Brasil, 36 instituições foram classificadas 
entre as 1.100 melhores do planeta. Apenas três não são 
públicas (nem se pode dizer privadas; são pontifícias 
universidades católicas).

No ranking da revista para a América Latina constam 
43 instituições brasileiras, e finalmente aparecem três 
privadas “raiz”. As demais são públicas ou PUCs.

Reforma e dívida pública
Coube à Comissão de Direitos Humanos e Legislação 

Participativa do Senado colocar sob o ângulo correto a 
discussão sobre a Previdência. Audiência pública, nesta 
segunda-feira, vai destacar a relação entre a reforma e a 
dívida pública.

O gasto financeiro consumirá quase 44% do total de 
R$ 1,4 trilhão no Orçamento da União aprovado para 
2019. Para debater o assunto foram convidados Paulo 
Fontoura Valle, subsecretário do Regime de Previdência 
Complementar da Secretaria Especial de Previdência e 
Trabalho do Ministério da Economia; Maria Lucia Fat-
torelli, coordenadora-geral da Auditoria Cidadã da Dívi-
da Pública; Antonio Gonçalves Filho, presidente do Sin-
dicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino 
Superior (Andes-SN); e o economista Rodrigo Vieira de 
Ávila. A audiência está marcada para as 9h na sala 6 da 
Ala Senador Nilo Coelho.

Brasil na tela
Os Seminários da Brasilidade chegam à sexta edição 

com debate sobre “Infraestrutura de Comunicação e Mí-
dia” nesta segunda-feira (13). Inaugurada em 8 de abril, 
com Roberto Requião e Aldo Rebelo, a série leva a dis-
cussão temas fundamentais para o país.

Os debatedores do próximo encontro serão Marcos 
Dantas, professor titular da Escola de Comunicação da 
UFRJ e membro eleito do Comitê Gestor da Internet; 
Márcio Patusco Lana Lobo, conselheiro do Clube de 
Engenharia e ex-presidente do conselho consultivo da 
Anatel; e Gustavo Gindre Monteiro Soares, ex-secretário 
executivo do Fórum Nacional pela Democratização da 
Comunicação.

Os seminários ocorrem no Rio de Janeiro, no Casarão 
Ameno Resedá (R. Pedro Américo, 277, Catete), e a en-
trada é franca. Mais em bit.ly/eventobrasilidade

Narciso
Na hora de pesquisar uma futura viagem, olhar o Ins-

tagram em busca de ideias para fotos é a prioridade para 
41,4% dos viajantes, revela levantamento feito com 500 
brasileiros pela Hoteis.com. Atividades no destino são 
prioridades para apenas 21,8%. Hotel? Só 13,5%. Mais 
espantoso é que a segurança do destino cativa somente 
12,5% dos viajantes.

Viés de alta
A inflação oficial ficou em 0,57% em abril, maior taxa 

para o mês desde 2016. A tendência é piorar. Os índices 
de preços ao produtor têm crescido mais do ao consumi-
dor. Exemplo é a gasolina: no ano, subiu 35% na refi-
naria, mas somente 3,7% na bomba.

Rápidas
O ministro do STJ Sebastião Reis fará palestra sobre 

o tema “Habeas corpus nos tribunais superiores” em de-
bate com o ex-presidente do Instituto dos Advogados 
Brasileiros (IAB) Técio Lins e Silva, na quarta-feira 
(15), às 10h30, no plenário do IAB, no Centro do Rio. 
Inscrições gratuitas em iabnacional.org.br/eventos *** A 
vacinação contra a gripe desembarcará dia 15 no Carioca 
Shopping, das 10h às 17h *** A OAB/RJ recebe o presi-
dente do Ibama, Eduardo Fortunato Bim, para uma pal-
estra sobre as novas perspectivas do licenciamento am-
biental no Brasil. O evento, aberto ao público, será nesta 
segunda-feira (13), de 9h30 às 13h, no Plenário Evandro 
Lins e Silva *** No dia 17, às 14h, a Secretária de Am-
biente e Sustentabilidade do Estado Rio de Janeiro, Ana 
Lucia Santoro, realiza palestra sobre perspectivas e desa-
fios, na Associação Comercial (ACRJ) *** Pouca gente 
ainda recorda, mas em 13 de maio de 1888 foi assinada 
a Lei Áurea.

ARBITRAL FINANCE DO BRASIL LTDA
CNPJ/MF 01.124.548/0001-06 - RCPJ:145.291

Ata da Reunião de Sócios-Quotistas. (Lavrada sob a forma de sumário). 
I. Data, Hora e Local: No dia 30/04/2019, às 11:30h, reuniram-se os sócios da
Arbitral Finance do Brasil Ltda. (“Sociedade”) em sua sede, na Praça Santos Du-
mont, 70, 4°, Gávea, RJ/RJ, CEP 22.470-060, inscrita no CNPJ 01.124.548/0001-
06, com seus atos constitutivos arquivados no RCPJ 145.291, por despacho de
12/12/1995. II. Convocação e Presença: Dispensadas as formalidades de convo-
cação face à presença de sócios titulares de 100% do capital social, nos termos
do art. 1.072, §2º do Código Civil (Lei 10.406/02). III. Mesa: Presidente: Francisco
José Malzoni - Secretário: Rodrigo Ribeiro de Souza Mota. IV. Ordem do Dia:
Deliberação sobre a redução do capital social da Sociedade por ser considerado 
excessivo em relação ao objeto da Sociedade. V. Deliberações: Após a leitura
dos documentos pertinentes e debatida a matéria constante da Ordem do Dia,
os sócios, por unanimidade de votos, deliberaram o que se segue: Aprovar a
proposta da Diretoria de redução do capital social da Sociedade, atualmente
considerado excessivo, de R$48.240.510,00, para R$47.317.937,00, com uma
redução efetiva no valor de R$922.573.00. O capital da Sociedade passa a ser de 
R$47.317.937,00, em moeda corrente nacional, com o cancelamento de 922.573 
quotas, de valor nominal de R$1,00 cada, mantendo-se inalterado o percentual
de participação dos Srs Sócios no capital social.  A eficácia da redução de capital 
ora aprovada e o montante total a ser restituído aos Sr. Sócio será pago após
o transcurso do prazo de oposição de credores, previsto no §2° do art. 1.084
do Código Civil Brasileiro. Face a esta deliberação, os sócios aprovaram a 32ª
Alteração do Contrato Social da Sociedade, celebrada na presente data, na qual
o capítulo II, art. 3º do Contrato Social, que trata do capital social e participação,
passará a vigorar com a seguinte redação: Capítulo II - Capital e Participação: Art. 
3º - O Capital Social é de 47.317.937,00, cada, totalmente subscrito e integraliza-
do em moeda corrente no país, dividido em 47.317.937 quotas, no valor nominal 
de R$1,00 cada uma. Assim distribuído o Capital Social entre sócios. (Art.997,
III, CC/2002). Sócio; Quotas; Valor: Arbitral International Corp.: 47.317.931;
R$47.317.931,00. Francisco José Malzoni: 1; R$ 1,00. Antonio Pedro Marcon-
des Ferraz: 1; R$ 1,00. Fernando Mauricio da Rocha Perreira Leite: 1; R$ 1,00.
Rodrigo Ribeiro de Souza Mota: 1; R$ 1,00. Francesca Malzoni: 1; R$ 1,00. Ber-
nardo Macedo Platz Amaral: 1; R$ 1,00. Total: 47.317.937; R$47.317.937,00. Os 
Sócios autorizam a Diretoria da Cia. a praticar todos os atos necessários para a
formalização e execução da redução do capital social ora aprovada, inclusive o
registro da 32ª Alteração do Contrato Social referente à redução do capital social 
ora aprovada, assinada pelos Sócios. VI. Lavratura e Leitura da Ata: Nada mais
havendo a tratar, foi suspensa a Reunião para lavratura desta Ata, a qual, após
lida e aprovada, foi assinada por todos os sócios. RJ, 30/04/2019. Sócios-Quotis-
tas: Arbitral International Corp. Por: Francisco José Malzoni. Cargo: Procurador.
Francisco José Malzoni. Cargo: Sócio-Administrador. Rodrigo Ribeiro de Souza
Mota. Cargo: Sócio-Administrador. Antonio Pedro Marcondes Ferraz. Cargo: Só-
cio. Fernando Mauricio da Rocha Perreira Leite: Cargo: Sócio. Francesca Malzo-
ni. Cargo: Sócio. Bernardo Macedo Platz Amaral. Cargo: Sócio. 

REPSOL SINOPEC BRASIL S.A.
CNPJ nº 02.270.689/0001-08 - NIRE nº 3330016653-0

Certidão da Ata da RCA: Data, Local e Horário: Ao 14/03/2019, às 12h, na 
sede social da Companhia, localizada na Praia de Botafogo, n° 300, salas 
501 e 701, RJ/RJ, Brasil. Mesa: Sr. Mariano Carlos Ferrari – Presidente e Sr. 
Pablo Luis Gay Ger - Secretário. Presença: Dispensada a convocação, em 
virtude da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administra-
ção da Cia.. Ordem do Dia: Deliberar sobre as Demonstrações Financeiras 
(DFs) relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2018 e proposta para 
destinação do lucro líquido do exercício 2018.  Deliberações: Considerando 
a recomendação da Diretoria, os Conselheiros aprovaram por unanimidade 
a submissão para aprovação da Assembleia Geral Ordinária (AGO) das 
DFs relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2018, revisadas pelos 
auditores independentes, juntamente com uma proposta para: (i) referendo 
da distribuições de dividendos intercalares aprovadas em 31/07/2018 e em 
14/12/2018 no valor de R$ 768,5 milhões, com base em balanço semestral, 
ad referendum dos acionistas; e (ii) a distribuição de dividendos no valor de 
R$ 1.121,9 milhões dos quais R$ 768,5 milhões já foram distribuídos como 
dividendos intercalares conforme mencionado no item (i) acima, de acordo 
com o lucro líquido do exercício social encerrado em 31/12/2018 refletido nas 
DFs auditadas referidas acima, a serem pagos em ou antes de 31/12/2019. 
Encerramento: Oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso, e nada 
mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente 
ata que, lida e achada conforme, foi aprovada e assinada por todos os pre-
sentes. Assinaturas: Sr. Mariano Carlos Ferrari – Presidente e Sr. Pablo 
Luis Gay Ger – Secretário. Manuel Tomás Garcia Blanco, Hu Xinmiao, José 
Carlos de Vicente Bravo, Miguel Ernesto Klingenberg Calvo, Tian Jianguo, 
José Ángel Murillas Angoiti, Ding Yanxia, Hou Jianguo, Guillermo Llopis 
Garcia e Mariano Carlos Ferrari. Certifico e atesto que a deliberação acima 
foi extraída da ata lavrada no Livro de Atas de Reuniões do Conselho de 
Administração da Cia.. RJ, 14/03/2019. Pablo Luis Gay Ger - Secretário. 
Jucerja nº 3569225 em 04/04/2019.

REIT SECURITIZADORA DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ/MF nº 13.349.677/0001-81 

CONVOCAÇÃO AGE. Convoca os seus acionistas para AGE, a se realizar 
no dia 28 de maio, às 10h, na sede da Sociedade, na Av. Rio Branco, nº 
181, sala 711, Centro/RJ, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) 
Alteração do Estatuto Social, especificamente o Art. 23, para permitir emissão 
de CRI com valor nominal unitário inferior a R$ 300.000,00. RJ, 13/05/2019.

Decreto de armas: STF pede 
informações e Legislativo é contra
Rosa Weber dá 
prazo de 5 dias 
para Bolsonaro 
explicar

A ministra do Supremo 
Tribunal Federal (STF) Rosa 
Weber pediu informações 
ao governo sobre o Decreto 
Presidencial nº 9.785/2019, 
que altera a regulamentação 
do Estatuto do Desarmamen-
to (Lei nº 10.826/2016). A 
medida muda regras sobre 
aquisição, cadastro, registro, 
posse, porte e comercializa-
ção de armas de fogo. Em seu 
despacho, Rosa Weber dá o 
prazo de cinco dias para que 
o presidente Jair Bolsonaro e 
o ministro da Justiça e Segu-
rança Pública, Sergio Moro, 
deem explicações sobre o de-
creto que flexibiliza a posse e 
facilita o porte de armas, assi-
nado na terça-feira (7).

A ministra é relatora da 
ação proposta pelo partido 
Rede contra o decreto. Ela 
deverá aguardar a resposta 
para decidir se suspende, ou 

não, o decreto de forma li-
minar. Rosa Weber também 
abriu a possibilidade para 
que a Advocacia-Geral da 
União, a Procuradoria-Geral 
da República, o Senado Fe-
deral e a Câmara dos Depu-
tados se manifestem sobre o 
texto. Nesta quinta-feira (9), 
o presidente Jair Bolsonaro 
disse ter agido “no limite da 
lei” em relação ao decreto 
assinado esta semana.

O Ministério da Justi-
ça informou que ainda não 
foi notificado do despacho 
de Rosa Weber. O prazo de 
cinco dias começa a contar a 
partir do momento em que o 
presidente e o ministro rece-
berem a notificação.

Legislativo

Por sua vez, as áreas téc-
nicas da Câmara dos De-
putados e do Senado divul-
garam pareceres contrários 
ao decreto que altera regras 
sobre aquisição, cadastro, 
registro, posse, porte e co-
mercialização de armas de 
fogo no país. De acordo com 
estudo elaborado pelo Sena-
do, o decreto contraria o que 
estabelece a legislação atual, 

o Estatuto do Desarmamen-
to, aprovado em 2003.

“O decreto pode contem-
plar qualquer pessoa, entida-
de ou categoria, presumindo, 
de forma absoluta, que ela 
necessitaria do porte de arma 
de fogo para o exercício da 
sua atividade profissional ou 
para a defesa da sua integri-
dade física”, aponta o estu-
do, elaborado a pedido dos 
senadores Randolfe Rodri-
gues (Rede-AP) e Fabiano 
Contarato (Rede-ES).

Segundo o parecer, a lei 
atual prevê que “agentes 
operacionais do sistema pe-
nitenciário” tenham o porte 
e não todo e qualquer fun-
cionário do sistema órgão, 
como estabeleceu o decreto: 
“Vê-se então, claramente, 
que o decreto é, nesses pon-
tos, exorbitante, ampliando 
os servidores habilitados 
a portar arma naqueles ór-
gãos”, assinala o documento.

Pela nota técnica, o decre-
to também teria extrapola-
do o poder regulamentar ao 
conceder o porte de arma de 
fogo geral e irrestrito a cole-
cionadores e caçadores, pre-
sumindo, de forma absoluta, 
que tais categorias cumprem 

o requisito de “efetiva ne-
cessidade” do Estatuto do 
Desarmamento.

Decreto

Entre as novidades, o de-
creto amplia a diversidade 
de calibres de armas de uso 
permitido, incluindo semiau-
tomáticas; aumenta a quanti-
dade de compra de munições 
para armas de uso permitido 
(5 mil unidades por ano) e 
para armas de uso restrito (1 
mil unidades por ano).

A nova norma estende a 11 
categorias o direito de porte 
de armas. Foram contempla-
dos, entre outros, instrutores 
de tiros, colecionadores e ca-
çadores; detentores de man-
datos eletivos (Executivo e 
Legislativo), advogados e 
jornalistas que façam cober-
tura de pautas policiais.

O decreto abre o merca-
do e faculta a possibilidade 
de importação de armas de 
fogo, desde que autorizada 
pelo Exército, por diferen-
tes instituições de segurança 
pública, empresas de comer-
cialização de armamento e 
munições e pessoas físicas 
autorizadas.

Venezuela reabre fronteira com o Brasil
Enquanto o autodecla-

rado presidente interino da 
Venezuela, Juan Guaidó, 
pedia ação à comunidade 
internacional para resolver a 
crise no país, o governo ve-
nezuelano anunciava, nesta 
sexta-feira, a reabertura da 
fronteira do Brasil, medida 
anunciada pelo vice-presi-
dente de Economia, Tareck 
El Aissami, ao afirmar que 
“queremos convertê-la em 
uma região de fronteira pa-
cífica”.

Em um discurso na tele-
visão estatal, ressaltou que 
“recebemos garantias de que 
nossa soberania será respei-
tada e que não haverá in-
terferência em questões que 
devem ser tratadas pelos ve-
nezuelanos”.

Além da fronteira com o 

Brasil, em Pacarama, a Ve-
nezuela também irá reabrir a 
fronteira com a ilha caribenha 
de Aruba, disse o ministro. El 
Aissami não comentou sobre 
as fronteiras marítimas e aé-
reas com as também ilhas vi-
zinhas do Caribe holandês de 
Curaçao e Bonaire, ou com 
relação à fronteira terrestre 
com a vizinha Colômbia, que 
também foram fechadas em 
fevereiro. Também informou 
que as fronteiras entre a Ve-
nezuela e Colômbia perma-
necerão fechadas.

Segundo o Núcleo de Po-
liciamento e Fiscalização da 
Superintendência da Polícia 
Rodoviária Federal em Ro-
raima, até as 15 horas, o trá-
fego de veículos continuava 
retido e não havia nenhuma 
comunicação oficial ao ór-

gão, que está com efetivo ro-
tineiro a postos na BR-174.

“A partir de hoje, ficam 
reestabelecidas as fronteiras 
com Aruba e com o Brasil”, 
declarou Aissami antes de 
completar que a Venezuela 

manterá fechada as fronteiras 
com a Colômbia, Curaçao e 
Bonaire até que “cessem as 
hostilidades, o assédio e a fa-
cilitação à entrada de grupos 
paramilitares para agredir ao 
povo venezuelano”.

Restabelecidas a ligação com Pacarama

Marcelo Camargo/ABr

Ministro diz que BNDES não pode fabricar privilégios
O ministro da Economia, 

Paulo Guedes, disse nes-
ta última sexta-feira que o 
Banco Nacional de Desen-
volvimento Econômico e 
Social (BNDES) não pode 
ser uma fábrica de privilé-
gios e que não pode esco-
lher apenas algumas em-

presas para receber a maior 
parte dos investimentos. A 
afirmação foi feita durante 
o 31º Fórum Nacional, que 
acontece no BNDES, no 
Rio de Janeiro.

De acordo com o minis-
tro, o banco não pode exer-
cer apenas o papel de “dar 

grana para gato gordo”. 
“Tem que acabar com essa 
história de [criar empreen-
dimento] campeão nacional. 
Quem cria campeão nacio-
nal é o mercado. Isso aqui 
não pode ser uma fábrica de 
privilégios”, disse.

Segundo ele, o banco de-

veria ter um papel de inves-
tir em projetos de utilidade 
pública, como a política de 
saneamento, mas também 
na reestruturação financeira 
de estados e municípios, nas 
privatizações e no Programa 
de Parcerias de Investimen-
tos (PPIs).
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Por que olhar pra trás?
A menção do ano de colheita na garrafa irá se gene-

ralizar na segunda metade do século XX, em função da 
crescente organização de degustações especializadas, da 
necessidade de referências para a conservação e guarda 
dos vinhos e, ainda, na França, em decorrência da criação 
do sistema de AOCs. A safra não aponta apenas a idade 
do vinho, mas pode dizer muito sobre a sua qualidade, 
não somente se tem potencial para ser bom ou ruim, mas 
de sua tendência a apresentar certas características: vi-
nhos mais leves para serem consumidos jovens, vinhos 
de guarda, vinhos com mais acidez, mais alcoólicos etc 
– todos resultam das qualidades das uvas, que dependem 
do clima. É fato que isso demanda um conhecimento e 
acompanhamento pontual de certas produções, o que 
acontece normalmente em relação a uma gama de vinhos 
de qualidade notória e preços compatíveis.

Um clima ruim pode impactar apenas a quantidade, 
gerando perdas, porque muitos frutos não vingaram na 
primavera ou porque geadas, pragas, acidentes atraves-
saram o percurso e reduziram a produção de vinhos, 
apesar de eles apresentarem uma qualidade positiva. 
Isso vai acontecer nas mais nobres regiões mundiais, 
como Borgonha e Bordeaux, que lidam com uma signi-
ficativa instabilidade climática, especialmente em tem-
pos de aquecimento global. As propriedades produtoras 
dos vinhos mais célebres muitas vezes nem se arriscam 
a manchar sua reputação com produtos que não corres-
pondam à qualidade que os consagrou.

Dentro de uma região rigorosamente demarcada, uma 
boa safra indica, em tese, bons produtos para todos – o 
produtor deve fazer jus a seu diferencial. As safras ruins, 
entretanto, acabam abonando desvios, mas também ten-
dem a sacrificar os preços de todos. Os anos de climas 
desastrosos para a vinha são muitas vezes denominados 
“Safras dos Enólogos”, justamente porque impõem de-
safios às condutas rotineiras dos produtores, para mini-
mizar os impactos do clima nas qualidades e quantida-
des usuais de seus vinhos.

Para o consumidor que não quer acompanhar nenhum 
desses detalhes, o que saber e fazer? Falando de modo 
mais genérico, para começar, regiões de climas do tipo 
mediterrâneo – com pouca propensão a chuvas excessi-
vas em momentos cruciais para a vinha e boa insolação 
no momento da colheita – tendem a contar com uma es-
tabilidade de safras, poucas perdas, menos riscos de pra-
gas e qualidade estável. Exemplos: Vale Central/Chile, 
Napa Valley e Costa da Califórnia, Oeste e Sul da Aus-
trália, Cape Town/África do Sul, Sul da França, Centro-
sul da Itália, Sul da Espanha e boa parte de Portugal.

Climas continentais e marítimos são mais trabalhosos 
e susceptíveis de qualidade irregular, isso não se levan-
do em conta outros aspectos que podem facilitar ou di-
ficultar os resultados, como altitude, ventos etc. Vinhos 
muito comerciais, de grande quantidade, são mais tecno-
lógicos. Corre-se pouco risco de perda, faz-se muita cor-
reção na produção, já que se trabalha com um mínimo 
denominador de qualidade.

Há vinhos tradicionalmente não safrados, como 
os espumantes e boa parte dos vinhos fortificados. O 
corte (assemblage) de parcelas e safras diferentes é 
um recurso para garantir um padrão mais fixo de qua-
lidade. Bom exemplo disso é Champagne, cujo clima 
é muito extremo e susceptível a variações e, assim, 
as marcas criaram uma identidade de corte, um estilo 
de sabor que as consagraram e que tentam reproduzir 
com fidelidade, fazendo um equilíbrio entre os seus 
vinhos de base e safras boas e ruins. Nesses casos, a 
exceção é o que chama a atenção: quando há vinhos 
safrados, são excepcionais. Um Champagne Millési-
me, um Porto Vintage são vinhos diferenciados, feitos 
de safras muito especiais e, por conseguinte, muito 
caros.

Para os vinhos de porte de regiões com variações 
significativas, um recurso bom para o consumidor é 
acompanhar as safras. É simples encontrar tabelas de 
safras regionais, fornecidas por importadoras, lojas 
especializadas, guias críticos e sites de vinhos dessas 
regiões, até mesmo de países com menos variações. Se 
você vai investir em vinhos caros, não custa tentar es-
colher uma boa safra. Atenção: para estes vinhos (tin-
tos, especialmente), normalmente as melhores safras 
são as com maior potencial de guarda. E aí, se você é 
adepto incondicional da filosofia “carpe diem”, esque-
ça! Terá que buscar as safras antigas deste vinho em 
algum leilão!!!

Encontro Mistral 2019
Criado em 2003 e realizado a cada dois anos, o evento 

chega a sua nona edição. Em São Paulo, acontece nos 
dias 27 e 28 de maio, no Hotel Grand Hyatt, e no Rio 
de Janeiro, no dia 29, no Belmond Copacabana Palace. 
Vinícolas das principais regiões produtoras de 14 países 
serão representadas por seus proprietários ou enólogos, 
que apresentarão pessoalmente ao público mais de 450 
grandes rótulos. A Mistral é uma das mais tradicionais e 
respeitadas importadoras do Brasil, com uma bela sele-
ção de vinhos, e esta é uma oportunidade de provar rótu-
los de consagradas vinícolas nacionais e internacionais 
por ela representadas. O valor do ingresso é R$ 350.

Detalhes da programação: mistral.com.br/encontro

Para saber mais sobre eventos, turmas abertas de for-
mação em vinhos da Escola Cafa, de Bordeaux, entre 
outros projetos realizados por Miriam Aguiar, visite mi-
riamaguiar.com.br

DE 27 A 29 DE JUNHO - SÃO PAULO

Inscreva-se em 
congresso.abraji.org.br

Governo Federal recupera R$ 1,2 bi de 
dívidas via Cartórios de Protesto em 2018
Não pagamento 
de IRPF e 
outras dívidas 
vem sendo 
protestadas por 
entes públicos.

A União recuperou gra-
tuitamente, via Cartórios 
de Protesto, mais de R$ 1,2 
bilhão em dívidas não pagas 
por contribuintes brasileiros 
no ano de 2018. Os núme-
ros, divulgados pela Procu-
radoria Geral da Fazenda 
Nacional (PGFN), são 44% 
maiores que os valores ar-
recadados em 2017. Desde 
2013, quando a Procuradoria 
iniciou o protesto de dívidas 
em cartórios já foram resti-
tuídos R$ 2,44 bilhões aos 
cofres públicos federais.

Entre as principais dívidas 
não pagas pelos contribuin-
tes e que são levadas à pro-
testo pela Procuradoria Na-
cional estão às relacionadas 
ao recolhimento de imposto 
de renda de pessoas físicas e 
jurídicas – inclusive aquelas 
enquadradas no Simples –, 
FGTS, PIS e Confins. Ao se-
rem inscritas na Dívida Ati-

va, tais dívidas passam a ser 
chamadas de Certidões de 
Dívida Ativa (CDA), e po-
dem ser enviadas a protesto 
em Cartório. 

Já no Estado de São Paulo, 
de 2012 até outubro de 2018, 
já foram recuperados mais 
de R$ 4,4 bilhões em dívidas 
não pagas por contribuintes, 
por meio dos Cartórios de 
Protesto, segundo dados da 
Procuradoria Geral do Esta-
do de São Paulo (PGE-SP). 
Já na capital paulistana, se-
gundo dados da Procurado-
ria Geral do Município de 
São Paulo (PGM-SP), de 
2012 até 2018, foram recu-
perados mais de R$ 246 mi-
lhões em dívidas não pagas 
pelos contribuintes por meio 
dos Cartórios de Protesto. 

Em razão do sucesso e 
efetividade do protesto em 
Cartório, que possui índices 
de recuperação em torno 
de 28% em apenas três dias 
úteis, a União aumentou 
sucessivamente o teto dos 
títulos que podem ser pro-
testados, que em 2013 eram 
limitados a dívidas de até R$ 
20 mil, e hoje possuem teto 
de R$ 1 milhão. “O protes-
to, quanto mais cedo é rea-
lizado, ou seja, logo após o 
vencimento, é a forma mais 
rápida e eficiente de se recu-
perar uma dívida”, explica o 
presidente da Associação de 
Notários e Registradores do 

Brasil (Anoreg/BR), Cláu-
dio Marçal Freire.

Além de possibilitar um 
incremento na arrecadação 
de tributos para o Governo, 
o protesto trouxe economia 
aos cofres públicos, que dei-
xaram de ter gastos médios 
da ordem R$ 4 mil para cada 
ação movida pela União na 
Justiça Federal para reaver 
os mesmos créditos, cuja 
taxa de recuperação não che-
gava a 2%. Outro ponto que 
merece destaque é a dimi-
nuição do número de ações 
judiciais, que deixaram de 
sobrecarregar o Poder Judi-
ciário.

Serviço

Ao receber uma intima-
ção de protesto – via carta 
registrada com aviso de re-
cebimento – AR, o devedor 
recebe também um boleto 
para quitação do débito em 
até três dias úteis. Feito o pa-
gamento, o contribuinte pas-
sa a estar em conformidade 
com suas obrigações. 

Caso não se efetue a qui-
tação da dívida, o protesto é 
feito, e o nome do devedor 
passa a figurar na Central 
Nacional de Informações de 
Protesto – CNP e é inscri-
to nos sistemas de proteção 
ao crédito. Após a lavratura 
do protesto, o débito com a 
União só poderá ser regula-

rizado mediante Documen-
to de Arrecadação (Darf ou 
DAS) emitido pelo site Re-
gularize, da própria Procu-
radoria da Fazenda Nacio-
nal (https://www.regularize.
pgfn.gov.br/). Feito este pa-
gamento, o devedor deverá 
comparecer, após cinco dias 
– tempo que a PGFN leva 
para dar baixa e comunicar 
a quitação - ao Cartório de 
Protesto que o intimou para 
pagamento dos emolumen-
tos, e pedir baixa do protes-
to.

Constitucionalidade

O primeiro órgão a pro-
testar dívidas no Brasil foi a 
Procuradoria Geral Federal 
(PGF), referentes às dívi-
das com o Imetro, Denit etc. 
Após a decisão do Supremo 
Tribunal Federal (STF) na 
Ação Direta de Inconstitu-
cionalidade (ADI) 5135, que 
estabeleceu que “o protesto 
das Certidões de Dívida Ati-
va constitui mecanismo cons-
titucional e legítimo por não 
restringir de forma despro-
porcional quaisquer direitos 
fundamentais garantidos aos 
contribuintes e, assim, não 
constituir sanção política”, 
também a PGFN e outros en-
tes como os estados e municí-
pios, têm utilizado o protesto 
para recuperar seus créditos 
inscritos na Divida Ativa.

Shoppings preveem alta de 4% em vendas no Dia das Mães
De acordo com dados da 

Associação Brasileira de Lo-
jistas de Shopping (Alshop) 
no Dia das Mães, comemo-
rado neste domingo, o varejo 
de shopping este ano deverá 
registrar um aumento de 4% 
nas vendas do dia das mães 
em relação ao ano passado.

A expectativa do comér-
cio varejista é de um movi-
mento de vendas ainda mais 
intenso durante esta semana 
que antecede a data.

Segundo a Confedera-
ção Nacional do Comércio 
(CNC) a alta será de 3,8%. 
Já de acordo com a Confe-
deração Nacional de Diri-
gentes e Lojistas (CNDL), 
a alta será de 3,5%. Porém, 
“como os shoppings sempre 
vendem mais, a estimativa é 
mesmo de 4%”, comentou 
Luís Augusto Ildefonso, di-
retor institucional da Alshop.

Segundo a entidade, os 
segmentos mais procurados 
para presentear as mães são: 
moda, perfumaria, cosméti-
cos, calçados, flores e tam-

bém restaurantes. Os shop-
pings centers, de acordo com 
a CNDL e o Serviço de Pro-
teção ao Crédito (SPC Bra-
sil), são o principal ponto de 
compra para a data, atraindo 
mais de um terço (34%) dos 
consumidores.

Vendas on line

Pesquisa sobre comporta-
mento, intenção de compra 
e preferências para a data 
realizada pela Federação das 
Câmaras Dirigentes Lojistas 
do Estado de São Paulo en-
tre os dias 30 de abril e 4 de 
maio apontou para este ano 
alto índice de pretensão de 
compra: cerca de 62% das 
pessoas afirmaram que fa-
rão compras para o Dia das 
Mães, seguido de 22% que 
ainda não decidiram e ape-
nas 15% com nenhuma in-
tenção de consumo.

Entre os entrevistados, em 
sua maioria mulheres (81%), 
93% declarou fazer pesqui-
sas virtualmente; no entanto, 

destes, 83% tem intenção de 
finalizar as compras em lojas 
físicas.

Os dados ainda revelam 
que mais de 60% dos consu-
midores começa a pesquisa 
sobre o que comprar apro-
ximadamente 15 dias antes, 
com o intuito de verificar 
promoções, comparar pre-
ços e encontrar as melhores 
ofertas em uma época de alta 
demanda. Pouco menos de 
20% da amostragem afirmou 
começar a verificação sete 
dias antes, seguido de 11% 
que adquirem presentes na 
véspera e 9% que compram 
apenas no dia.

Influenciados por preço 
(58%) e qualidade do produ-
to (61%), a média de renda 
daqueles que tem intenções 
de consumo na data é, em 
sua maioria, de R$ 1.000 
a R$ 2.500. Além disso, as 
compras realizadas em e-
commerces representam 
pouco mais de 17% do to-
tal das intenções, enquanto 
a aquisição de produtos em 

shoppings e comércios de 
rua somam mais de 80%.

Liderança de moda

A maior parte dos pesqui-
sados pretende comprar algu-
ma lembrança para as mães 
(80%), mas as sogras, espo-
sas, avós não passam desper-
cebidas, somando quase 40% 
das intenções gerais. Já o pro-
duto preferido para aquisição 
pelos entrevistados, foi en-
quadrado na categoria moda 
(31%), como pode ser visto 
na representação gráfica. O 
ranking é seguido por outros 
(26%), cosméticos (24%), 
eletrônicos (22%) e vale-pre-
sentes (5%).

O questionário continha 
12 perguntas de múltipla es-
colha e duas abertas e ouviu 
3.359 pessoas de todas as 
regiões do Brasil. Sendo os 
resultados coletados em 25 
estados, a maior parte do pú-
blico possuía entre 18 e 49 
anos, representando mais de 
82% da amostra.
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DIÁRIO
Santander Telefônica Brasil

Light Magazine Luiza

Embraer Cyrela

As units do Santander terminaram cotadas a R$ 43,44, com 
perda de 0,84%. Os três indicadores semanais mostram mercado 
vendido.

As ações preferenciais da Telefônica Brasil terminaram cota-
das a R$ 45,39, com perda 0,37%.  Os três indicadores semanais 
mostram mercado vendido.

As ações preferenciais da Light terminaram cotadas em R$ 
20,98 com ganho de 1,05%. Os três indicadores semanais mos-
tram mercado vendido.

As ações ordinárias do Magazine Luiza terminaram cotadas 
a R$ 186,50, com ganho de 0,32%. Os três indicadores semanais 
mostram mercado comprado.

As ações ordinárias da Embraer terminaram cotadas a R$ 
19,29, com valorização de 0,42%. Dois dos três indicadores se-
manais mostram mercado comprado e um, vendido.

As ações ordinárias da Cyrela terminaram cotadas a R$ 
17,15, com desvalorização de 0,58%. Dois dos três indicadores 
semanais mostram mercado comprado e um, vendido.

SONDOTÉCNICA ENGENHARIA DE SOLOS S.A.
CNPJ/MF nº 33.386.210/0001-19 - NIRE nº 3.330.013.730-1

Companhia Aberta
Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 29/04/2019

1. Data, hora e local: Aos 29/04/2019, às 14h, na sede social da Cia., na
Rua Voluntários da Pátria, 45, 8º andar, Botafogo, RJ. 2. Composição da
Mesa: Sr. Jaime Rotstein, Presidente; Sr. Fabio Bergman, Secretário. 2.1.
Leitura de documentos, recebimento de votos e lavratura da Ata: (1)
dispensada, por unanimidade, a leitura dos documentos relacionados às
matérias a serem deliberadas nesta Assembleia Geral, uma vez que são do 
inteiro conhecimento dos acionistas; (2) as declarações de voto, protestos
e dissidências porventura apresentados serão numerados, recebidos e au-
tenticados pela Mesa e ficarão arquivados na sede da Cia., nos termos do
disposto no §1º do art. 130 da Lei nº 6.404/76; (3) autorizada a lavratura da
presente ata em forma de sumário e a sua publicação com omissão das as-
sinaturas da totalidade dos acionistas, nos termos dos §§1º e 2º do art. 130
da Lei nº 6.404/76. 3. Convocação/Publicação: (1) O Edital de Convoca-
ção e a comunicação referente ao art. 133 da Lei nº 6.404/76 foram publica-
dos nos jornais “Jornal Monitor Mercantil” nos dias 28 e 29/03 e 1º/04/2019,
e no “DOERJ” nos dias 28 e 29/03 e 1º/04/2019; (2) Os documentos de que
trata o art. 133 da Lei nº 6.404/76, incluindo o Relatório da Administração,
Demonstrações Financeiras e Parecer dos Auditores Independentes, rela-
tivos ao exercício social encerrado em 31/12/2017, foram publicados nos
jornais “Jornal Monitor Mercantil” (RJ) e “DOERJ”, no dia 28/03/2019. 4.
Presença: Presentes os acionistas representando mais de 2/3 do capital
social com direito de voto, conforme assinaturas constantes do Livro de
Presença de Acionistas. Presentes, também, o diretor Presidente da Cia.,
Sr. Jaime Rotstein, e o Diretor de Relações com Investidores, Sr. Fabio
Bergman. 5. Ordem do Dia: A) Em matéria de Ordem Ordinária: (a) tomar
as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações 
financeiras; (b) deliberar sobre a destinação do lucro do exercício encerrado 
em 31/12/2018; (c) eleger os membros do Conselho de Administração, que
terão mandato até a realização da AGO em 2020; e (d) fixar o montante da
remuneração dos administradores. B) Assuntos legais. 6. Deliberações:
Após detida análise e discussão das matérias constantes da Ordem do Dia,
os Srs. Acionistas deliberaram: A) Em matéria de Ordem Ordinária: (a)
aprovar, por unanimidade dos votos proferidos, com a abstenção dos le-
galmente impedidos, as contas dos administradores, o Relatório da Admi-
nistração e as Demonstrações Financeiras da Cia. referentes ao exercício
social encerrado em 31/12/2018, as quais foram auditadas pela Mazars Au-
ditores Independentes; (b) Tendo em vista que, do Lucro Líquido apresen-
tado no exercício de 2018, no valor de 6.971.028,15, já se acham deduzidas 
as provisões para o imposto de renda e para a contribuição social, aprovar,
por unanimidade dos votos proferidos, a seguinte destinação do lucro apu-
rado no exercício em comento, conforme proposta dos membros do Con-
selho de Administração e Diretoria: I) R$348.551,41, para Reserva Legal;
II) Reverter o valor de R$9.354.242,42, oriundos do saldo das reservas de
lucros; totalizando assim, em 31/12/2018, o montante de R$15.976.719,16,
destinando-se R$14.976.719,16 para distribuição a título de dividendo aos
acionistas, que se dará ao longo do exercício de 2019, conforme previsto no 
Estatuto Social e já aprovado pelos membros do Conselho de Administra-
ção, e R$1.000.000,00 para investimento na migração tecnológica. (c) Ree-
leger os membros do Conselho de Administração com mandato até a AGO
de 2020. Assim, o referido órgão permanecerá com a seguinte composição: 
Sr. Jaime Rotstein, brasileiro, divorciado, engenheiro, CONFEA-CREA/
RJ 200164213-0 e no CPF/MF 003.520.127-49, residente e domiciliado
na Rua Leôncio Corrêa, 273, Leblon, RJ, como Presidente do Conselho;
Sra. Carolina Rotstein Schor Accioly, brasileira, casada, empresária, RG
26581194-3, IFP/RJ, CPF/MF 087.091.507-06, residente e domiciliada na
Av. San Martin, 311, Ap. 101, Leblon, RJ, como Conselheira; e Sr. Daniel
Bergman, brasileiro, casado, administrador de Cias., CRA/RJ 02.61047-
7 e no CPF/MF 055.268.477-56, residente e domiciliado na Av. Lavandis-
ca, 31, Ap.141, Moema, SP, como Conselheiro. Os membros ora eleitos
serão empossados mediante assinatura do competente Termo de Posse
lavrado em livro próprio. (d) Aprovar a fixação do montante global anual
de R$2.124.000,00 para remuneração dos membros dos órgãos de admi-
nistração da Cia., ficando a critério e a cargo do Conselho de Administração 
a sua distribuição individualizada; B) Assuntos Legais: Por não haver sido
solicitada sua instalação, a Assembleia deixou de instalar o Conselho Fiscal 
para o exercício de 2019/2020. 7. Recebimento de Votos: O Secretário
da Mesa recebeu as declarações de voto dos acionistas, as quais foram
numeradas e autenticadas, e ficarão arquivadas na sede da Cia., nos ter-
mos do disposto no §1º do Art. 130 da Lei nº 6.404/76. 8. Encerramento:
Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente suspendeu os trabalhos
pelo tempo necessário à lavratura desta ata. Reaberta a sessão, a ata foi
lida e aprovada pelos presentes, assinada pelo Presidente e pelo Secretá-
rio da Mesa e pelos acionistas abaixo identificados. RJ, 29/04/2019. Acio-
nistas: Jaime Rotstein - Presidente; Fabio Bergman - Secretário; Lully
Administração e Participações Ltda. Por Jaime Rotstein - Sócio-Admi-
nistrador. Visto: Eduardo de Souza Maria - OAB/RJ 170.054. JUCERJA em
09/05/2019 sob o nº 3605301. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

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. 

Índice ABCR cai 0,7% em abril
O índice ABCR de ativi-

dade referente a abril de 2019 
apresentou queda de 0,7% 
no comparativo com março, 
considerando os dados des-
sazonalizados. O índice que 
mede o fluxo pedagiado de 
veículos nas estradas é cons-
truído pela Associação Bra-
sileira de Concessionárias 
de Rodovias (ABCR) jun-
tamente com a Tendências 
Consultoria Integrada.

Mantida a comparação 
mensal dessazonalizada, o 
índice de fluxo pedagiado 
de veículos leves contraiu 
1,4%, enquanto o fluxo de 
pesados cresceu 1,4%. “O 
início do segundo trimestre 
renova os sinais de desem-
penho modesto do fluxo de 
veículos neste ano. Os últi-
mos resultados, inclusive, 
configuram um quadro de 
desaceleração desses indi-
cadores que manifestam a 
perda de velocidade da já 
lenta retomada econômica 
em 2019”, diz Thiago Xa-
vier, analista da Tendências 
Consultorias.

Nos últimos doze meses, 

o índice total acumula queda 
de 1,1%, fruto da contração 
de 1,6% dos veículos leves e 
da modesta alta de 0,4% dos 
veículos pesados. “O con-
junto de indicadores condiz 
com o baixo desempenho da 
atividade econômica nacio-
nal, uma vez que a retomada 
da atividade passa, literal-
mente, pelo modal rodoviá-
rio”, explica Thiago.

A ABCR foi criada em 
1996 e representa o setor 
de concessões de rodovias. 
Atualmente, são 59 empre-
sas privadas associadas, que 
administram 19.410 quilô-
metros de rodovias nos esta-
dos da Bahia, Espírito Santo, 
Goiás, Minas Gerais, Mato 
Grosso do Sul, Mato Gros-
so, Pernambuco, Paraná, 
Rio de Janeiro, Rio Grande 
do Sul, Santa Catarina e São 
Paulo, sendo 20 concessio-
nárias federais, 37 estaduais 
e 2 municipais. Em 2016, 
essas empresas geraram 55 
mil empregos diretos e in-
vestiram R$ 6,7 bilhões em 
ampliação e operação de ro-
dovias.

Tenda registra lucro líquido de  
R$ 49,8 milhões no primeiro trimestre
 Cenário é 
desafiador 
para o setor de 
habitação popular

A Construtora Tenda, uma 
das principais construtoras e 
incorporadoras do país com 
foco no segmento de empre-
endimentos residenciais popu-
lares enquadrados nas faixas 
1,5 e 2 do programa Minha 
Casa, Minha Vida (MCMV), 
divulgou os seus resultados 
operacionais e financeiros do 
primeiro trimestre de 2019.

Indicadores importantes 
para o acompanhamento do 
setor imobiliário tiveram 
desempenho bastante signi-

ficativo no trimestre, apesar 
do cenário desafiador. No 
acumulado dos primeiros 
três meses do ano, o lucro 
líquido da companhia foi de 
R$ 49,8 milhões, crescimen-
to de 37,2% em relação ao 
primeiro trimestre de 2018.

As vendas líquidas da 
Tenda atingiram R$ 406,9 
milhões nos primeiros três 
meses deste ano. Já o re-
torno sobre o patrimônio 
líquido (ROE) cresceu pelo 
11º trimestre consecuti-
vo, atingindo o patamar de 
17,8%, 6,9 p.p. acima da 
rentabilidade registrada no 
período anterior.

O banco de terrenos da 
companhia, por sua vez, 
cresceu 37,0% com relação 
ao primeiro trimestre de 
2018, totalizando R$ 9,42 
bilhões. Além disso, foram 

lançados 10 empreendimen-
tos, totalizando R$ 385,6 
milhões, com crescimento 
de 44,8%. Este número é de-
vido ao aumento do número 
de empreendimentos e do ta-
manho médio dos empreen-
dimentos lançados.

O segundo trimestre de 
2019 segue impondo desa-
fios à companhia, que pre-
tende continuar focada no 
objetivo de buscar o maior 
retorno aos acionistas nes-
te setor. “Em meio ao atual 
cenário, a Tenda tem con-
centrado esforços em três 
principais frentes: perseguir 
a excelência operacional, 
manter estrutura de capital 
conservadora, com baixa 
alavancagem; e atuar em re-
giões metropolitanas, onde 
o déficit habitacional é des-
proporcional e a barreira 

de entrada é maior”, afirma 
Renan Sanches, diretor fi-
nanceiro e de relações com 
investidores.

A Construtora Tenda é 
uma das principais constru-
toras e incorporadoras do 
país com foco em empre-
endimentos econômicos. A 
qualidade dos seus imóveis 
se expressa na padronização 
dos projetos, escolha dos 
materiais e na capacitação 
permanente de sua equipe. 

Presente em mais de 100 
cidades de 11 estados do 
país, a Tenda é a vencedora 
do prêmio Top Imobiliário 
2018 e conta, atualmente, 
com mais de 40 lojas pró-
prias e uma equipe de ven-
das preparada para orientar o 
cliente no processo de aqui-
sição do imóvel em um aten-
dimento personalizado.
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ENEVA S.A. 
CNPJ/MF: 04.423.567/0001-21

NIRE 33.3.0028402-8
Companhia Aberta

Ata da Reunião do Conselho de Administração 
realizada em 26 de abril de 2019

1. Data, Hora e Local: Aos 26/04/2019, às 18h, na sede social da Eneva S.A.
(“Cia.”), situada na Praia de Botafogo, 501, bloco I, sala 701 (parte), Botafogo/
RJ. 2. Convocação e Presença: Convocação dispensada na forma do Esta-
tuto Social da Cia., devido à presença da totalidade dos membros do Conse-
lho de Administração, a saber: Jerson Kelman, José Aurélio Drummond Jr.,
Edwyn Neves, Lavinia Hollanda, Guilherme Bottura, Marcelo Pereira Lopes de 
Medeiros e Renato Antônio Secondo Mazzola. 3. Mesa: Após a presença e
disponibilidade dos membros do Conselho de Administração ter sido verifica-
da, o Sr. Jerson Kelman assumiu a Presidência da Mesa e designou o Sr.
Thiago Freitas para atuar como Secretário. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre
(i) a realização, pela Cia., da 2ª emissão de debêntures simples, não conver-
síveis em ações, da espécie quirografária, em até três séries, para distribuição 
pública, com esforços restritos; (ii) a autorização à diretoria da Cia. para prati-
car todos os atos necessários à efetivação, formalização e administração das
deliberações desta reunião, assim como representar a Cia. junto às entidades
participantes da Emissão (conforme definido abaixo) e da Oferta (conforme
definido abaixo); e (iii) a ratificação dos atos eventualmente já praticados pela
diretoria e demais representantes legais da Cia., em consonância com as ma-
térias acima. 5. Deliberações: Após análise e discussões, os membros do
Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade, aprovar: (i) a reali-
zação, pela Cia., da 2ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em
ações, da espécie quirografária, em até três séries (“Debêntures” e “Emis-
são”), para distribuição pública com esforços restritos, nos termos da Instru-
ção da CVM nº 476, de 16/01/2009, conforme alterada (“Instrução CVM 476”
e “Oferta”, respectivamente), com as seguintes características, a serem regu-
ladas na “Escritura Particular da 2ª Emissão de Debêntures Simples, Não
Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em até Três Séries, para
Distribuição Pública, com Esforços Restritos, da Eneva S.A.” (“Escritura de
Emissão”): (a) Número da emissão: a Emissão será a 2ª emissão de debên-
tures da Cia.. (b) Valor Total da Emissão: O valor total da Emissão é de R$
2.000.000.000,00, na Data de Emissão (conforme definido abaixo), sendo ve-
dada a distribuição parcial das Debêntures. (c) Número de Séries: A Emissão 
será realizada em até 3 séries, observado que: (i) o somatório das Debêntures 
da 1ª série (“Debêntures da 1ª Série” e os titulares das Debêntures da 1ª Sé-
rie, “Debenturistas da 1ª Série”), das Debêntures da 2ª série (“Debêntures da
2ª Série” e os titulares das Debêntures da 2ª Série, “Debenturistas da 2ª Sé-
rie”) e das Debêntures da 3ª série (“Debêntures da 3ª Série” e, em conjunto
com as Debêntures da 1ª Série e as Debêntures da 2ª Série, “Debêntures” e
os titulares das Debêntures da 3ª Série, “Debenturistas da 3ª Série” e, em
conjunto com os Debenturistas da 1ª Série e os Debenturistas da 2ª Série,
“Debenturistas”) não poderá exceder a quantidade de Debêntures prevista na
alínea (d) abaixo; e (ii) a existência da 1ª série e/ou 2ª série e a quantidade de
Debêntures a ser alocada em tais séries será definida conforme o Procedi-
mento de Bookbuilding (conforme definido abaixo). (d) Quantidade de De-
bêntures: Serão emitidas 2.000.000 de Debêntures em até 3 séries, sendo
que as Debêntures da 1ª Série e as Debêntures da 2ª Série da Emissão serão
alocadas de acordo com a demanda verificada no Procedimento de Bookbuil-
ding, de acordo com o sistema de vasos comunicantes entre as Debêntures
da 1ª Série e as Debêntures da 2ª Série (“Sistema de Vasos Comunicantes”),
sendo certo que a quantidade de Debêntures emitida em uma das séries de-
verá ser abatida da quantidade total de Debêntures e determinada de acordo
com a demanda pelas Debêntures apurada no Procedimento de Bookbuilding
conduzido pelos Coordenadores (conforme definido abaixo) junto aos poten-
ciais investidores no âmbito do procedimento de distribuição das Debêntures.
Serão alocadas, no máximo, 500.000 Debêntures na primeira série da Emis-
são e, no mínimo, 1.000.000 de Debêntures na segunda série da Emissão.
Adicionalmente, serão alocadas 500.000 Debêntures na terceira série da 
Emissão. (e) Valor Nominal Unitário: O valor nominal unitário das Debêntu-
res será de R$1.000,00, na Data de Emissão (conforme definido abaixo) (“Va-
lor Nominal Unitário”). (f) Data de Emissão: Para todos os fins de direito e
efeitos, a data de emissão das Debêntures será aquela definida na Escritura
de Emissão (“Data de Emissão”). (g) Regime de Colocação: As Debêntures
serão objeto de oferta pública de distribuição com esforços restritos, sob o
regime de garantia firme de colocação, nos termos da Instrução CVM 476,
conforme o “Contrato de Estruturação, Coordenação e Distribuição Pública de 
Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária,
em até Três Séries, sob o Regime de Garantia Firme de Colocação, da 2ª
Emissão da Eneva S.A.” (“Contrato de Distribuição”), com intermediação de
instituições financeiras integrantes do sistema de distribuição de valores mo-
biliários (“Coordenadores”), sendo uma delas o coordenador líder da Oferta
Restrita (“Coordenador Líder”), tendo como público alvo das Debêntures
quaisquer investidores profissionais, nos termos definidos no Art. 9º-A da Ins-
trução CVM nº539, de 13/11/2013, conforme alterada (“Investidores Profissio-
nais” e “Instrução CVM 539”). (h) Plano de Colocação. o plano de colocação
seguirá o procedimento descrito na Instrução CVM 476, conforme previsto no
Contrato de Distribuição e, para tanto, as Debêntures deverão ser colocadas
exclusivamente junto a Investidores Profissionais, sendo certo que poderão
ser acessados até 75 Investidores Profissionais e as Debêntures serão desti-
nadas exclusivamente à subscrição por, no máximo, 50 Investidores Profissio-
nais, observado o estabelecido no Art. 3º da Instrução CVM 476, bem como os 
termos e condições do Contrato de Distribuição. (i) Procedimento de Book-
building: Será adotado procedimento de coleta de intenções de investimento
dos potenciais investidores nas Debêntures, a ser realizado pelos Coordena-
dores, com o acompanhamento pela Cia., sem recebimento de reservas, sem
lotes mínimos ou máximos, nos termos do Contrato de Distribuição, para veri-
ficação da demanda pelas Debêntures da 1ª Série, pelas Debêntures da 2ª
Série e pelas Debêntures da 3ª Série, inclusive em diferentes níveis de taxas
de juros remuneratórios (“Procedimento de Bookbuilding”), de forma a definir,
de comum acordo com a Cia.: (i) a quantidade de Debêntures a ser alocada
em cada série da Emissão, por meio do Sistema de Vasos Comunicantes ex-
clusivamente para as Debêntures da 1ª Série e para as Debêntures da 2ª
Série, observado o disposto na alínea (d) acima; e (ii) a taxa final a ser utiliza-
da para apuração dos Juros Remuneratórios da 1ª Série (conforme abaixo
definido), dos Juros Remuneratórios da 2ª Série (conforme abaixo definido) e
dos Juros Remuneratórios da Terceira Série (conforme abaixo definido). A
quantidade final de Debêntures alocada na 1ª série e/ou na 2ª série da Emis-
são, bem como a existência das Debêntures da 1ª Série, será refletida por
meio de aditamento à Escritura de Emissão, sendo dispensadas tanto realiza-
ção de novo ato societário da Cia., quanto a assembleia geral de Debenturis-
tas, para tanto. (j) Depósito para Distribuição e Negociação: As Debêntures 
serão depositadas para (a) distribuição no mercado primário por meio do MDA 
- Módulo de Distribuição de Ativos, administrado e operacionalizado pela B3
S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão - Segmento CETIP UTVM (“B3”), sendo a distribui-
ção das Debêntures liquidada financeiramente por meio da B3; e (b) negocia-
ção no mercado secundário por meio do CETIP21 - Títulos e Valores Mobiliá-
rios, administrado e operacionalizado pela B3, sendo as negociações das
Debêntures liquidadas financeiramente por meio da B3 e as Debêntures cus-
todiadas eletronicamente na B3. Não obstante o descrito neste inciso, as De-
bêntures somente poderão ser negociadas nos mercados regulamentados de
valores mobiliários depois de decorridos 90 dias contados da data de cada
subscrição ou aquisição pelos Investidores Profissionais, conforme disposto
no Art. 13 da Instrução CVM 476, e uma vez verificado o cumprimento, pela
Cia., de suas obrigações previstas no Art. 17 da Instrução CVM 476, observa-
do ainda o disposto no caput do Art. 15 da Instrução CVM 476 em relação à
negociação das Debêntures entre investidores qualificados, nos termos defini-
dos no Art. 9º-B da Instrução CVM 539, bem como as exceções estabelecidas
em seus parágrafos 1º e 2º, conforme aplicáveis. O prazo de 90 dias de restri-
ção de negociação das Debêntures referido acima não será aplicável às insti-
tuições intermediárias para as Debêntures que tenham sido subscritas e inte-
gralizadas em razão do exercício da garantia firme de colocação, nos termos
do Contrato de Distribuição, observado o disposto no inciso II do Art. 13 da
Instrução CVM 476, desde que sejam observadas as seguintes condições: (i)
o Investidor Profissional adquirente das Debêntures observe o prazo de 90
dias de restrição de negociação, contado da data do exercício da garantia fir-
me pelos Coordenadores, nos termos do inciso I do parágrafo único do Art. 13 
da Instrução CVM 476; (ii) os Coordenadores verifiquem o cumprimento das
regras previstas nos Arts. 2º e 3º da Instrução CVM 476; e (iii) a negociação
das Debêntures deve ser realizada nas mesmas condições aplicáveis à Oferta
Restrita, podendo o valor de transferência das Debêntures ser o seu Valor
Nominal Unitário (conforme abaixo definido) ou o saldo do Valor Nominal Uni-
tário ou o seu Valor Nominal Atualizado (conforme definido abaixo), conforme
o caso, acrescido da respectiva Remuneração (conforme definido abaixo),
calculada pro rata temporis, desde a Primeira Data de Integralização (confor-
me definido abaixo) da respectiva série até a data de sua efetiva negociação.
(k) Destinação dos Recursos: Os recursos obtidos pela Cia. por meio das
Debêntures da 1ª Série e das Debêntures da 2ª Série serão utilizados para
refinanciamento de dívidas da Cia.. Os recursos obtidos pela Cia. por meio
das Debêntures da 3ª Série serão destinados para o pagamento ou reembol-
so, conforme o caso, de gastos, despesas e/ou dívidas relacionados ao Proje-
to (conforme definido na Escritura de Emissão), o qual foi enquadrado pelo
Ministério de Minas e Energia (“MME”) como prioritário, conforme a Lei nº
12.431, de 24/06/2011, conforme alterada (“Lei 12.431”), e do Decreto nº
8.874, de 11/10/2016 (“Decreto 8.874”), que tenham ocorrido em prazo igual
ou inferior a 24 meses da data de encerramento da Oferta. (l) Portaria do
Ministério de Minas e Energia: As Debêntures da Terceira Série serão emi-
tidas nos termos do Art. 2º da Lei 12.431 e do Decreto 8.874, cujos recursos
serão destinados ao Projeto (conforme definido e detalhado na Escritura de
Emissão, cujo caráter prioritário, na forma da Lei 12.431, foi objeto da Portaria
nº 102/2019, de 04/02/2019, publicada no Diário Oficial da União em
07/02/2019, emitida pelo MME. (m) Preço de Subscrição: O preço de subs-
crição de cada uma das Debêntures, na 1ª Data de Integralização (conforme
definido abaixo) da respectiva série, será o Valor Nominal Unitário, e, caso
ocorra a integralização das Debêntures em mais de uma data, o preço de
subscrição para as Debêntures que forem integralizadas após a Primeira Data 
de Integralização será o Valor Nominal Unitário ou o Valor Nominal Atualizado 
(conforme definido abaixo), conforme o caso, acrescido da Remuneração
(conforme definido abaixo) da respectiva série, calculada desde a 1ª Data de
Integralização da respectiva série até a data da sua efetiva subscrição e inte-
gralização, utilizando-se 8 casas decimais, sem arredondamento (“Preço de
Subscrição”). As Debêntures poderão ser colocadas com ágio ou deságio, a
ser definido pelos Coordenadores, se for o caso, no ato de subscrição das
Debêntures, desde que referido ágio ou deságio seja aplicado à totalidade das 
Debêntures da mesma série da Emissão. (n) Forma de Subscrição e Inte-
gralização: As Debêntures serão subscritas e integralizadas, no mercado pri-
mário, em uma ou mais datas, sendo considerada “Primeira Data de Integrali-
zação”, para fins da Escritura de Emissão, a data da primeira subscrição e
integralização das Debêntures. A integralização das Debêntures será realiza-
da à vista, no ato de subscrição, em moeda corrente nacional, dentro do perí-
odo de distribuição na forma do Art. 7-A e 8º da Instrução CVM 476, e de
acordo com os procedimentos da B3, em valor correspondente ao Preço de
Subscrição, sendo a liquidação realizada por meio da B3, podendo haver ágio
ou deságio. (o) Prazo e Data de Vencimento: Ressalvadas as hipóteses de

liquidação antecipada em razão do resgate antecipado das Debêntures da 
respectiva série, conforme o caso, e/ou do vencimento antecipado das obriga-
ções decorrentes das Debêntures, nos termos previstos na Escritura de Emis-
são, o vencimento das Debêntures da 1ª Série ocorrerá em 5 anos contado da 
Data de Emissão (“Data de Vencimento da 1ª Série”), o vencimento das De-
bêntures da 2ª Série ocorrerá em 8 anos contado da Data de Emissão (“Data 
de Vencimento da 2ª Série”), e o vencimento das Debêntures da 3ª Série 
ocorrerá em 10 anos contados da Data de Emissão (“Data de Vencimento da 
3ª Série” e, quando indistintamente e em conjunto com a Data de Vencimento 
da 1ª Série e a Data de Vencimento da 2ª Série, “Data de Vencimento”). (p)
Prazo de Subscrição: As Debêntures serão subscritas, a qualquer tempo 
dentro do prazo de distribuição das Debêntures. (q) Forma e Comprovação 
de Titularidade das Debêntures: As Debêntures serão emitidas na forma 
nominativa e escritural, sem a emissão de cautelas ou certificados, sendo que, 
para todos os fins de direito, a titularidade das Debêntures será comprovada 
pelo extrato das Debêntures emitido pelo Escriturador. Adicionalmente, para 
as Debêntures custodiadas eletronicamente na B3, será expedido extrato em 
nome do Debenturista que servirá de comprovante de titularidade de tais De-
bêntures. (r) Conversibilidade e Permutabilidade: As Debêntures serão 
simples, não conversíveis em ações de emissão da Cia., nem permutáveis em 
ações de outras sociedades ou por outros valores mobiliários de qualquer 
natureza. (s) Espécie: As Debêntures serão da espécie quirografária, nos 
termos do Art. 58 da Lei das S.A., e não conferirão qualquer privilégio especial 
ou geral aos seus titulares, nem especificarão bens para garantir eventual 
execução judicial ou extrajudicial das obrigações da Cia. decorrentes das De-
bêntures. (t) Garantias: As Debêntures não contarão com nenhum tipo de 
garantia. (u) Atualização Monetária e Juros Remuneratórios das Debêntu-
res da 1ª Série e das Debêntures da 2ª Série. Atualização Monetária: O 
Valor Nominal Unitário das Debêntures da 1ª Série e das Debêntures da 2ª 
Série não será atualizado monetariamente. Juros Remuneratórios das De-
bêntures da 1ª Série: Sobre o Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor No-
minal Unitário das Debêntures da 1ª Série, conforme o caso, incidirão juros 
remuneratórios correspondentes a 100% da variação acumulada das taxas 
médias diárias dos DI - Depósitos Interfinanceiros de um dia, “over extra-gru-
po”, expressas na forma percentual ao ano, base 252 dias úteis, calculadas e 
divulgadas diariamente pela B3, no informativo diário disponível em sua pági-
na na Internet (http://www.b3.com.br) (“Taxa DI”), acrescida de sobretaxa a 
ser definida no Procedimento de Bookbuilding, em todo caso, limitada a 1,05% 
ao ano, base 252 Dias Úteis, calculados de forma exponencial e cumulativa 
pro rata temporis por Dias Úteis decorridos desde a Primeira Data de Integra-
lização das Debêntures da 1ª Série ou a Data de Pagamento dos Juros Remu-
neratórios da 1ª Série (conforme definido abaixo) imediatamente anterior, con-
forme o caso, inclusive, até a data do efetivo pagamento dos Juros Remune-
ratórios da 1ª Série, exclusive (“Juros Remuneratórios da 1ª Série”), obedeci-
da a fórmula prevista na Escritura de Emissão. Juros Remuneratórios das 
Debêntures da 2ª Série: Sobre o Valor Nominal Unitário, ou saldo do Valor 
Nominal Unitário, das Debêntures da 2ª Série, conforme o caso, incidirão juros 
remuneratórios correspondentes a 100% da variação acumulada da Taxa DI, 
acrescida de sobretaxa a ser definida no Procedimento de Bookbuilding, em 
todo caso, limitada a 1,45%) ao ano, base 252 dias úteis, calculados de forma 
exponencial e cumulativa pro rata temporis por Dias Úteis decorridos desde a 
Primeira Data de Integralização das Debêntures da 2ª Série ou a Data de 
Pagamento dos Juros Remuneratórios da 2ª Série (conforme definido abaixo) 
imediatamente anterior, conforme o caso, inclusive, até a data do efetivo pa-
gamento dos Juros Remuneratórios da Segunda Série, exclusive (“Juros Re-
muneratórios da Segunda Série”) obedecida a fórmula prevista na Escritura de 
Emissão. (v) Atualização Monetária e Juros Remuneratórios das Debên-
tures da 3ª Série. Atualização Monetária: O Valor Nominal Unitário, ou o 
saldo do Valor Nominal Unitário, das Debêntures da 3ª Série, conforme o 
caso, será atualizado monetariamente pela variação acumulada do Índice Na-
cional de Preços ao Consumidor Amplo (“IPCA”), calculado e divulgado men-
salmente pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (“IBGE”), desde a 
Primeira Data de Integralização das Debêntures da 3ª Série até a data de seu 
efetivo pagamento (“Atualização Monetária”), sendo o produto da Atualização 
Monetária da 3ª Série automaticamente incorporado ao Valor Nominal Unitário 
ou ao saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures da 3ª Série, conforme 
o caso (“Valor Nominal Atualizado”), calculado de forma pro rata temporis,
com base em 252 dias úteis, de acordo com a fórmula prevista na Escritura de 
Emissão. Juros Remuneratórios das Debêntures da 3ª Série: Sobre o Va-
lor Nominal Atualizado, incidirão juros remuneratórios correspondentes a de-
terminado percentual ao ano, a ser definido em Procedimento de Bookbuil-
ding, em todo caso limitado à taxa máxima que for maior entre: (i) 0,90% ao
ano, base 252 dias úteis, acrescidos exponencialmente da taxa interna de re-
torno do Tesouro IPCA com Juros Semestrais, com vencimento em 15/08/2028 
(Tesouro IPCA+2028), baseada na cotação indicativa divulgada pela ANBIMA 
em sua página na rede mundial de computadores (http://www.anbima.com.br), 
a ser apurada no fechamento do Dia Útil imediatamente anterior à data de
realização do Procedimento de Bookbuilding; ou (ii) 5,25% ao ano, base 252
Dias Úteis (“Juros Remuneratórios da 3ª Série” e, quando indistintamente e
em conjunto com os Juros Remuneratórios da 1ª Série e os Juros Remunera-
tórios da 2ª Série, “Remuneração”). (w) Amortização do Valor Nominal Uni-
tário. Pagamento do Valor Nominal Unitário das Debêntures da 1ª Série.
Ressalvadas as hipóteses de amortização extraordinária e de liquidação ante-
cipada em razão do resgate antecipado das Debêntures da 1ª Série e/ou do
vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures, nos ter-
mos previstos na Escritura de Emissão, o saldo do Valor Nominal Unitário das
Debêntures da 1ª Série, conforme o caso, será integralmente pago na Data de 
Vencimento da 1ª Série. Amortização Programada das Debêntures da 2ª
Série: Ressalvadas as hipóteses de amortização extraordinária e de liquida-
ção antecipada em razão do resgate antecipado das Debêntures da 2ª Série
e/ou do vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures,
nos termos previstos na Escritura de Emissão, o saldo do Valor Nominal Uni-
tário das Debêntures da 2ª Série será amortizado em 3 parcelas anuais e
consecutivas, vencendo-se a primeira em 6 anos contados da Data de Emis-
são e a última na Data de Vencimento das Debêntures da 2ª Série, conforme
tabela a ser descrita na Escritura de Emissão. Amortização Programada das 
Debêntures da 3ª Série: Ressalvadas as hipóteses de liquidação antecipada
em razão do resgate antecipado das Debêntures da 3ª Série, desde que per-
mitido por lei, e/ou do vencimento antecipado das obrigações decorrentes das
Debêntures, nos termos previstos na Escritura de Emissão, o Valor Nominal
Atualizado das Debêntures da 3ª Série será amortizado em 3 parcelas anuais
e consecutivas, vencendo-se a primeira em 8 anos contados da Data de Emis-
são e a última na Data de Vencimento das Debêntures da 3ª Série, conforme
tabela a ser descrita na Escritura de Emissão. (x) Aquisição Facultativa. A
Cia. poderá, a seu exclusivo critério, adquirir Debêntures por valor igual ou
inferior ao Valor Nominal Unitário, devendo tal fato constar do relatório da ad-
ministração e demonstrações financeiras da Cia., ou por valor superior ao
Valor Nominal Unitário, desde que observadas as regras expedidas pela CVM
e pelo Conselho Monetário Nacional, conforme aplicável, observado o dispos-
to no § 3º do Art. 55 da Lei das Sociedades por Ações, observados os demais
termos e condições previstos na Escritura de Emissão (“Aquisição Antecipada 
Facultativa”). As Debêntures da 1ª Série e da 2ª Série adquiridas pela Cia. nos 
termos da Escritura de Emissão poderão, por opção da Cia., ser canceladas,
permanecer em tesouraria ou ser novamente colocadas no mercado. As De-
bêntures da 3ª Série adquiridas pela Cia. poderão, a critério da Cia., permane-
cer em tesouraria ou ser novamente colocadas no mercado e somente pode-
rão ser canceladas na forma que vier a ser regulamentada pelo Conselho
Monetário Nacional e caso a referida regulamentação seja aplicável às De-
bêntures da Terceira Série, em conformidade com o disposto na Lei 12.431.
As Debêntures adquiridas pela Cia. para permanência em tesouraria, se e
quando recolocadas no mercado, farão jus aos Juros Remuneratórios da 1ª
Série, Juros Remuneratórios da 2ª Série ou Juros Remuneratórios da 3ª Série, 
conforme o caso. (y) Pagamento dos Juros Remuneratórios: Pagamento
dos Juros Remuneratórios da 1ª Série: Ressalvadas as hipóteses amortiza-
ção extraordinária e de liquidação antecipada em razão do resgate antecipado
das Debêntures da 1ª Série ou do vencimento antecipado das obrigações de-
correntes das Debêntures, nos termos previstos na Escritura de Emissão, os
Juros Remuneratórios da 1ª Série serão pagos semestralmente, conforme 
tabela a ser descrita na Escritura de Emissão, sem carência, a partir da Data
de Emissão (cada uma dessas datas, uma “Data de Pagamento dos Juros
Remuneratórios da 1ª Série”). Pagamento dos Juros Remuneratórios da 2ª
Série: Ressalvadas as hipóteses de amortização extraordinária e de liquida-
ção antecipada em razão do resgate antecipado das Debêntures da 2ª Série
e/ou do vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures,
nos termos previstos na Escritura de Emissão, os Juros Remuneratórios da 2ª
Série serão pagos semestralmente, conforme tabela a ser descrita na Escritu-
ra de Emissão, sem carência, a partir da Data de Emissão (cada uma dessas
datas, uma “Data de Pagamento dos Juros Remuneratórios da 2ª Série”). Pa-
gamento dos Juros Remuneratórios da 3ª Série: Ressalvadas as hipóteses 
de liquidação antecipada em razão do resgate antecipado das Debêntures da
3ª Série e/ou do vencimento antecipado das obrigações decorrentes das De-
bêntures, nos termos previstos na Escritura de Emissão, os Juros Remunera-
tórios da 3ª Série serão pagos semestralmente, conforme tabela a ser descrita 
na Escritura de Emissão, sem carência, a partir da Data de Emissão (cada
uma dessas datas, uma “Data de Pagamento dos Juros Remuneratórios da 3ª 
Série” e, quando indistintamente e em conjunto com as Datas de Pagamento
dos Juros Remuneratórios da 1ª Série e as Datas de Pagamento dos Juros
Remuneratórios da 2ª Série, “Datas de Pagamento da Remuneração”). (z)
Prêmio Extraordinário: Durante a vigência da Emissão, a Cia. deverá manter 
a relação Dívida Líquida / EBITDA em, no máximo, 4,5 (quatro inteiros e cin-
quenta centésimos) (“Índice Financeiro”), conforme apuração a ser feita por
meio de suas informações financeiras trimestrais. Caso seja verificado, por
meio das informações financeiras trimestrais da Cia. divulgadas exclusiva-
mente entre 30/09/2020 (inclusive) e 30/06/2022 (inclusive), que o quociente
da divisão da Dívida Líquida pelo EBITDA for superior a 4,5 e inferior a 5,0, a
Cia. pagará aos Debenturistas um prêmio equivalente a 0,5% ao ano, base
252 Dias Úteis, incidente sobre o Valor Nominal Unitário, ou saldo do Valor
Nominal Unitário, ou sobre o Valor Nominal Atualizado, conforme o caso, das
Debêntures (“Prêmio Extraordinário”), nos termos e condições definidos na
Escritura de Emissão. (aa) Local de Pagamento: Os pagamentos a que fa-
zem jus as Debêntures serão efetuados pela Cia. (i) com relação àquelas que
estejam custodiadas eletronicamente pela B3, utilizando-se os procedimentos
adotados pela B3; ou (ii) na hipótese de as Debêntures não estarem custodia-
das eletronicamente na B3, (a) na sede da Cia. ou, conforme o caso, (b) de
acordo com os procedimentos adotados pelo escriturador. (bb) Prorrogação
dos Prazos: Considerar-se-ão automaticamente prorrogadas as datas de pa-
gamento de qualquer obrigação até o 1º Dia Útil subsequente, se a data de
vencimento da respectiva obrigação coincidir com feriado declarado nacional,
sábado ou domingo, ou ainda, quando não houver expediente comercial ou
bancário na Cidade de São Paulo/SP, ou na Cidade do Rio de Janeiro/RJ,
sem qualquer acréscimo aos valores a serem pagos, ressalvados os casos de
obrigações pecuniárias cujos pagamentos devam ser realizados por meio da
B3, hipótese em que somente haverá prorrogação quando a data de paga-
mento da respectiva obrigação coincidir com sábado, domingo ou feriado de-
clarado nacional. (cc) Encargos Moratórios: Sem prejuízo da Remuneração
e, conforme aplicável, da Atualização Monetária, ocorrendo impontualidade no 
pagamento pela Cia. de quaisquer obrigações pecuniárias relativas às Debên-
tures, os débitos vencidos e não pagos serão acrescidos de juros de mora de
1% té a data do efetivo pagamento, bem como de multa não compensatória de 
2% sobre o valor devido, independentemente de aviso, notificação ou interpe-

lação judicial ou extrajudicial (“Encargos Moratórios”). (dd) Repactuação Pro-
gramada. Não haverá repactuação programada das Debêntures. (ee) Amor-
tização Extraordinária Facultativa. Amortização Extraordinária Facultati-
va das Debêntures da 1ª Série. A Cia. poderá amortizar antecipadamente 
até 98% por cento do Valor Nominal Unitário das Debêntures da 1ª Série ou 
do saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures da 1ª Série, conforme o 
caso, a seu exclusivo critério, em uma ou mais vezes, a partir do 24º mês, 
exclusive, contado da Data de Emissão, mediante o pagamento de parcela do 
Valor Nominal Unitário das Debêntures da 1ª Série ou saldo do Valor Nominal 
Unitário das Debêntures da 1ª Série, acrescido dos Juros Remuneratórios da 
1ª Série, apurados desde a Primeira Data de Integralização das Debêntures 
da 1ª Série ou Data de Pagamento dos Juros Remuneratórios da 1ª Série 
imediatamente anterior, conforme o caso, até a data do efetivo pagamento da 
amortização extraordinária (“Data da Amortização Extraordinária Facultativa 
das Debêntures da 1ª Série”), acrescido dos Encargos Moratórios, se aplicá-
vel, devidos e não pagos até a Data da Amortização Extraordinária Facultativa 
das Debêntures da 1ª Série, e acrescido do prêmio incidente sobre a parcela 
do Valor Nominal Unitário das Debêntures da Primeira Série (ou saldo do Va-
lor Nominal Unitário das Debêntures da 1ª Série, conforme o caso) a ser amor-
tizada, acrescida dos Juros Remuneratórios da 1ª Série, calculados pro rata 
temporis, desde a respectiva Primeira Data de Integralização da referida série 
ou Data de Pagamento dos Juros Remuneratórios da 1ª Série imediatamente 
anterior, conforme o caso, até a data do efetivo pagamento da amortização 
extraordinária, acrescido de Encargos Moratórios, se aplicável, devidos e não 
pagos até a Data da Amortização Extraordinária Facultativa das Debêntures 
da 1ª Série equivalente a: (i) 0,4000% ao ano base 252 dias úteis, caso a 
Amortização Extraordinária Facultativa das Debêntures da 1ª Série ocorra do 
25º mês (inclusive) contado da Data de Emissão, inclusive, até 42º mês, inclu-
sive, contados da Data de Emissão, inclusive; e (ii) 0,3000% ao ano base 252  
dias úteis, caso a Amortização Extraordinária Facultativa das Debêntures da 
1ª Série ocorra a partir do 43º mês, inclusive, contados da Data de Emissão, 
exclusive, até a Data de Vencimento da 1ª Série, conforme fórmula descrita na 
Escritura de Emissão (“Amortização Extraordinária Facultativa das Debêntu-
res da 1ª Série”). Amortização Extraordinária Facultativa das Debêntures 
da 2ª Série. A Cia. poderá amortizar antecipadamente até 98% por cento do 
Valor Nominal Unitário das Debêntures da 2ª Série ou do saldo do Valor No-
minal Unitário das Debêntures da 2ª Série, conforme o caso, a seu exclusivo 
critério, em uma ou mais vezes, a partir do 48º mês contado da Data de Emis-
são, mediante pagamento de parcela do Valor Nominal Unitário das Debêntu-
res da 2ª Série ou saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures da 2ª Sé-
rie, acrescido dos Juros Remuneratórios da 2ª Série, apurados desde a Pri-
meira Data de Integralização da referida série ou Data de Pagamento dos 
Juros Remuneratórios da 2ª Série imediatamente anterior, conforme o caso, 
até a data do efetivo pagamento da amortização extraordinária (“Data da 
Amortização Extraordinária Facultativa das Debêntures da 2ª Série”), acresci-
do dos Encargos Moratórios, se aplicável, devidos e não pagos até a Data da 
Amortização Extraordinária Facultativa das Debêntures da 2ª Série, e acresci-
do do prêmio incidente sobre a parcela do Valor Nominal Unitário das Debên-
tures da 2ª Série (ou saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures da 2ª 
Série, conforme o caso) a ser amortizada, acrescida dos Juros Remunerató-
rios da 2ª Série, calculados pro rata temporis, desde a respectiva Primeira 
Data de Integralização da referida série ou Data de Pagamento dos Juros 
Remuneratórios da 2ª Série imediatamente anterior, conforme o caso, até a 
data do efetivo pagamento da amortização extraordinária, acrescido de Encar-
gos Moratórios, se aplicável, devidos e não pagos até a Data da Amortização 
Extraordinária Facultativa das Debêntures da 2ª Série, equivalente a: (i) 
0,4000%  ao ano base 252 dias úteis, caso a Amortização Extraordinária Fa-
cultativa das Debêntures da 2ª Série ocorra a partir do 48º mês, exclusive, do 
quarto ano contado da Data de Emissão, inclusive, até o 72º mês (inclusive) 
contado da Data de Emissão, inclusive; e (ii) 0,3000% ao ano base 252 dias 
úteis, caso a Amortização Extraordinária Facultativa das Debêntures da 2ª 
Série ocorra a partir do 73º mês (inclusive) contado da Data de Emissão, ex-
clusive, até a Data de Vencimento da 2ª Série, conforme fórmula descrita na 
Escritura de Emissão (“Amortização Extraordinária Facultativa das Debêntu-
res da 2ª Série”). Amortização Extraordinária Facultativa das Debêntures 
da 3ª Série. As Debêntures da 3ª Série não estão sujeitas à amortização ex-
traordinária facultativa. (ff) Resgate Antecipado Facultativo. Resgate Ante-
cipado Facultativo das Debêntures da 1ª Série. A Cia. poderá resgatar an-
tecipadamente a totalidade das Debêntures da 1ª Série, a seu exclusivo crité-
rio, a qualquer tempo, a partir do segundo ano contado da Data de Emissão, 
mediante pagamento do Valor Nominal Unitário das Debêntures da 1ª Série 
ou saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures da 1ª Série, acrescido dos 
Juros Remuneratórios da 1ª Série, apurados desde a Primeira Data de Inte-
gralização da referida série ou Data de Pagamento dos Juros Remuneratórios 
da 1ª Série imediatamente anterior, conforme o caso, até a data do efetivo 
pagamento do resgate antecipado (“Data do Resgate Antecipado Facultativo 
das Debêntures da 1ª Série”), acrescido dos Encargos Moratórios, se aplicá-
vel, devidos e não pagos até a Data do Resgate Antecipado Facultativo das 
Debêntures da 1ª Série, e acrescido do prêmio incidente sobre o Valor Nomi-
nal Unitário das Debêntures da 1ª Série ou saldo do Valor Nominal Unitário 
das Debêntures da 1ª Série, conforme o caso, acrescido dos Juros Remune-
ratórios da 1ª Série, calculados pro rata temporis, desde a respectiva Primeira 
Data de Integralização da referida série ou Data de Pagamento dos Juros 
Remuneratórios da 1ª Série imediatamente anterior, conforme o caso, até a 
Data do Resgate Antecipado Facultativo da 1ª Série, acrescido de Encargos 
Moratórios, se aplicável, devidos e não pagos até a Data do Resgate Anteci-
pado Facultativo das Debêntures da 1ª Série, equivalente a: (i) 0,4000% ao 
ano base 252 dias úteis, caso o Resgate Antecipado Facultativo das Debêntu-
res da 1ª Série ocorra do segundo ano contado da Data de Emissão, inclusive, 
até três anos e seis meses contados da Data de Emissão, inclusive; e (ii) 
0,3000%  ao ano base 252 dias úteis, caso o Resgate Antecipado Facultativo 
das Debêntures da 1ª Série ocorra a partir de três anos e seis meses contados 
da Data de Emissão, exclusive, até a Data de Vencimento da 2ª Série, confor-
me fórmula descrita na Escritura de Emissão (“Resgate Antecipado Facultati-
vo das Debêntures da 1ª Série”). Resgate Antecipado Facultativo das De-
bêntures da 2ª Série. A Cia. poderá resgatar antecipadamente a totalidade 
das Debêntures da 2ª Série, a seu exclusivo critério, a qualquer tempo, a 
partir do quarto ano contado da Data de Emissão, mediante pagamento do 
Valor Nominal Unitário das Debêntures da 2ª Série ou saldo do Valor Nominal 
Unitário das Debêntures da 2ª Série, acrescido dos Juros Remuneratórios da 
2ª Série, apurados desde a Primeira Data de Integralização da referida série 
ou Data de Pagamento dos Juros Remuneratórios da 2ª Série imediatamente 
anterior, conforme o caso, até a data do efetivo pagamento do resgate anteci-
pado (“Data do Resgate Antecipado Facultativo das Debêntures da 2ª Série”), 
acrescido dos Encargos Moratórios, se aplicável, devidos e não pagos até a 
Data do Resgate Antecipado Facultativo das Debêntures da 2ª Série, e acres-
cido do prêmio incidente sobre o Valor Nominal Unitário das Debêntures da 2ª 
Série ou saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures da 2ª Série, confor-
me o caso, acrescido dos Juros Remuneratórios da 2ª Série, calculados pro
rata temporis, desde a respectiva Primeira Data de Integralização da referida 
série ou Data de Pagamento dos Juros Remuneratórios da 2ª Série imediata-
mente anterior, conforme o caso, até a Data do Resgate Antecipado Faculta-
tivo da 2ª Série, acrescido de Encargos Moratórios, se aplicável, devidos e 
não pagos até a Data do Resgate Antecipado Facultativo das Debêntures da 
2ª Série, equivalente a : (i) 0,4000% ao ano base 252 dias úteis, caso o Res-
gate Antecipado Facultativo das Debêntures da 2ª Série ocorra do quarto ano 
contado da Data de Emissão, inclusive, até o sexto contado Data de Emissão, 
inclusive; e (ii) 0,3000% ao ano base 252 dias úteis, caso o Resgate Antecipa-
do Facultativo das Debêntures da 2ª Série ocorra a partir do sexto ano conta-
do da Data de Emissão, exclusive, até a Data de Vencimento da 2ª Série, 
conforme fórmula descrita na Escritura de Emissão (“Resgate Antecipado Fa-
cultativo das Debêntures da 2ª Série”). Resgate Antecipado Facultativo das 
Debêntures da 3ª Série. As Debêntures da 3ª Série não estão sujeitas ao 
resgate antecipado facultativo. (gg) Oferta de Resgate Antecipado das De-
bêntures da 1ª Série e/ou das Debêntures da 2ª Série. A Cia. poderá, a seu 
exclusivo critério, a qualquer tempo, realizar oferta de resgate antecipado da 
totalidade das Debêntures da 1ª Série e/ou das Debêntures da 2ª Série (de 
forma separada ou conjunta, desde que de não menos que a totalidade da 
respectiva série), endereçada a todos os Debenturistas da 1ª Série e/ou os 
Debenturistas da 2ª Série, conforme o caso, sem distinção, em uma ou mais 
vezes, assegurando a todos os Debenturistas da 1ª Série e/ou os Debenturis-
tas da 2ª Série, conforme o caso, igualdade de condições dentro da respectiva 
série para aceitar ou não o resgate das Debêntures da 1ª Série e/ou das De-
bêntures da 2ª Série, conforme o caso, de que forem titulares (“Oferta de 
Resgate Antecipado da 1ª Série” e “Oferta de Resgate Antecipado da 2ª Sé-
rie”, respectivamente), da forma descrita na Escritura de Emissão. (hh) Oferta
de Resgate Antecipado das Debêntures da 3ª Série: Nos termos do Art. 1º, 
§ 1º, inciso II, da Lei 12.431, a Cia. poderá, a seu exclusivo critério, se e quan-
do editada regulamentação do Conselho Monetário Nacional, se aplicável às
Debêntures da 3ª Série, a qualquer tempo, em uma ou mais vezes, realizar
oferta de resgate antecipado total das Debêntures da 3ª Série endereçada a
todos os Debenturistas da 3ª Série, sem distinção, assegurando a todos os
Debenturistas da 3ª Série igualdade de condições para aceitar ou não o res-
gate das Debêntures da 3ª Série de que forem titulares (“Oferta de Resgate
Antecipado da 3ª Série” e, quando indistintamente e em conjunto com a Ofer-
ta de Resgate Antecipado da 1ª Série e a Oferta de Resgate Antecipado da 2ª
Série, “Oferta de Resgate Antecipado”), da forma descrita na Escritura de
Emissão. (ii) Vencimento Antecipado: As Debêntures terão seu vencimento
antecipado declarado nas hipóteses e nos termos a serem previstos na Escri-
tura de Emissão. (jj) Obrigação Adicional: Na hipótese de a Cia. alienar ati-
vos que correspondam, de forma individual ou agregada, ao valor equivalente
a um determinado intervalo percentual a ser previsto na Escritura de Emissão
dos ativos totais consolidados da Cia., considerando para tanto as demonstra-
ções financeiras consolidadas da Cia. mais recentes à época da alienação, a
Cia. deverá realizar uma oferta de aquisição das Debêntures ao montante
correspondente a, no mínimo, 50% do valor de venda de tais ativos, observa-
dos os demais termos e condições previstos na Escritura de Emissão. (ii) Au-
torizar a diretoria da Cia. a (a) negociar e celebrar todos os documentos e seus 
eventuais aditamentos, incluindo a Escritura de Emissão e o Contrato de Dis-
tribuição, assim como praticar todos os atos necessários à realização da
Emissão e da Oferta, incluindo representá-la perante quaisquer entidades pú-
blicas ou privadas com o fim de obtenção do registro da Oferta, incluindo os
eventuais aditamentos à Escritura de Emissão e ao contrato de distribuição; e
(b) contratar os prestadores de serviços no âmbito da Emissão e da Oferta,
conforme aplicável, incluindo, porém não limitado, os Coordenadores da Ofer-
ta, o agente fiduciário, a instituição financeira para atuar como escriturador, a
instituição financeira para atuar como banco liquidante das Debêntures, os
sistemas de distribuição e negociação das Debêntures e os assessores legais. 
(iii) Ratificar os atos eventualmente já praticados pela diretoria e demais repre-
sentantes legais da Cia., em consonância com as deliberações acima. 6. En-
cerramento e Lavratura: Nada mais havendo a ser discutido, a reunião foi
encerrada e esta ata foi lida e aprovada pelos membros do Conselho de Ad-
ministração. RJ, 26/04/2019. Thiago Freitas - Secretário. Jucerja em
08/05/2019 sob o nº 3603945. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.
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Falta regra de três
O governo anunciou, no dia 30 de abril, um corte mé-

dio de 30% dos repasses às instituições de ensino federais, 
mas o ministro da Educação, Abraham Weintraub, ilustrou 
o contingenciamento, reservando 3,5 bombons de uma 
caixa de 100. Para não ficar tão feio o erro, o MEC di-
vulgou uma nota afirmando que o impacto será de apenas 
3,4% do orçamento total das universidades federais.

Errar porcentagem, confundir Franz Kafka com Kafta, 
não é nada, quando grande parte da população brasileira 
nem se dá conta do equívoco. O Brasil tem pelo menos 
11,5 milhões de pessoas com mais de 15 anos analfabetas. 
Mas o dado pode ficar ainda pior. Segundo o Indicador 
de Analfabetismo Funcional (Inaf), 30% da população 
brasileira entre 15 e 64 anos têm limitação para ler, interp-
retar textos, identificar ironia e fazer operações matemáti-
cas em situações da vida cotidiana. Deste total, 4% estão 
no ensino superior.

Os resultados de 2017 do Sistema de Avaliação da Edu-
cação Básica (Saeb), principal indicador de avaliação do 
ensino fundamental do país, demonstram que há um erro 
crônico na estrutura da educação básica. Para as provas de 
proficiência de Língua Portuguesa e Matemática, realiza-
das em 2017, 1.459.747 alunos se apresentaram para os 
exames.

Do universo dos alunos do terceiro ano do ensino médio 
participantes da avaliação de matemática, somente 4,25% 
obtiveram ao menos 275 pontos, o que corresponde ao 
Nível 7, dado como proficiente. Assim, apenas 65.664 
jovens que concluíam o ensino médio em 2017 tinham 
domínio razoável da disciplina. E, pior, 29% dos partici-
pantes zeraram a prova de Matemática. Pior ainda é o des-
empenho observado nas avaliações de Língua Portuguesa: 
apenas 1,64% dos alunos avaliados obteve conceito su-
perior ou igual a 275 pontos, que equivale ao Nível 7, ou 
Proficiente. São apenas 24 mil estudantes!

Eis uma das explicações para que o país continue pa-
tinando economicamente. Não há como crescer sem a 
difusão do conhecimento, como demonstrado pela teoria 
do crescimento endógeno, desenvolvida por Romer (1986) 
e Lucas (1988). Segundo esta visão, é preciso aumentar o 
estoque de conhecimentos, que será o verdadeiro motor do 
crescimento econômico.

A visão é de que o conhecimento é um bem público e 
tem como característica a não rivalidade, pois seu consu-
mo por uma pessoa não afeta a quantidade disponível para 
as outras. Ao mesmo tempo, nenhum agente pode excluir 
os demais de consumir conhecimento ao mesmo tempo. 
Estes dois pontos tornam o conhecimento uma fonte de 
rendimento, possibilitando o aumento da produtividade e 
ganhos de escala. Assim, nesses processos emergem exter-
nalidades, na medida em que a tecnologia e o capital hu-
mano, como diferentes formas de conhecimento, podem 
ser difundidas entre os agentes, tanto no âmbito da firma, 
como em termos agregados no setor.

A acumulação de conhecimento se faz mediante a edu-
cação, o aprendizado, o treinamento da mão de obra e 
várias atividades de P&D e de inovação tecnológica. Jun-
to ao fator humano e tecnologia, deve-se incluir os arran-
jos institucionais (política governamental e organização 
da sociedade civil). Os três passam a assumir um papel 
crucial no crescimento contínuo da renda per capita em 
qualquer sistema econômico.

É neste contexto que se deve pensar as políticas de de-
senvolvimento de economias como a brasileira. Mas, ao 
contrário do que economias desenvolvidas fizeram, a edu-
cação brasileira encontra-se cada vez mais sucateada e, por 
consequência, há o total despreparo da mão de obra. Não 
há como crescer sem conhecimento. Retirar verba das uni-
versidades públicas ou errar regra de três são problemas 
que ficam menores diante do quadro como um todo. Es-
tamos fadados a crescer um bombom em 100 a cada ano.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES 
extraído dos autos da Recuperação Judicial da CABRAL GARCIA 
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. E OUTROS (GRUPO CABRAL 
GARCIA), Processo nº 0020994-17.2018.8.19.0001. O Juízo de Direito da 1ª 
Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, na forma 
do artigo 36, da Lei 11.101/2005, FAZ SABER que pelo presente edital ficam 
intimados todos os credores e interessados do Grupo Cabral Garcia para 
comparecer e se reunir em Assembleia Geral de Credores, realizada no 
Auditório do América Barra Hotel Eventos, situado à Avenida das Américas, 
número 10.500, Barra da Tijuca, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, em 1ª 
(primeira) convocação, no dia 04 de junho de 2019, com credenciamento a partir 
das 08:30 (oito e trinta) horas para todos os credores, iniciando-se às 10:00 
(dez) horas e, em 2ª (segunda) convocação, no dia 24 de junho de 2019, com 
credenciamento a partir das 08:30 (oito e trinta) horas para todos os credores, 
iniciando-se às 10:00 (dez) horas, a serem presididas pelo Administrador 
Judicial. Em Primeira Convocação, a Assembleia será instalada com a 
presença de credores titulares de mais da metade dos créditos de cada classe, 
computados pelo valor. Caso não haja quórum nesta ocasião, ficam os credores 
desde já convocados para a Assembleia Geral de Credores, em Segunda 
Convocação, a qual será instalada com a presença de qualquer número de 
credores. Não será permitida a entrada de nenhum credor ou 
advogado/procurador no recinto após a instalação da Assembleia. A 
Assembleia será presidida pelo Administrador Judicial nomeado por este Juízo, 
Dr. Marcello Ignácio Pinheiro de Macêdo. A ordem do dia será (a) deliberação 
sobre o processamento da recuperação judicial em consolidação substancial, a 
ser realizada individualmente por devedora, nos termos do art. 42 da Lei nº 
11.101/2005; (b) deliberação pelos credores legitimados a votar quanto à 
aprovação, rejeição ou modificação do Plano de Recuperação Judicial 
apresentado pelas devedoras, conforme art. 45 da Lei nº 11.101/2005; (c) 
constituição do Comitê de Credores; e (d) qualquer outra matéria que possa 
afetar os interesses dos credores. Acópia do plano de recuperação judicial a ser 
submetido à deliberação da assembleia poderá ser obtida nos autos do 
processo nº 0020994-17.2018.8.19.0001, no site do Tribunal de Justiça do 
Estado do Rio de Janeiro - http://www.tjrj.jus.br/web/guest/consultas. E, para 
que chegue ao conhecimento de todos os interessados, mando expedir o 
presente edital que será publicado e afixado na forma de lei. Cientes de que este 
Juízo funciona na Avenida Erasmo Braga, nº 115, sala 703, Lâmina Central, 
Centro, Rio de Janeiro. Eu, Pery João Bessa Neves, mat. 01/22962, Chefe de 
Serventia Judicial, o fiz digitar e o subscrevo. Rio de Janeiro, 02/05/2019. Dr. 
Alexandre de Carvalho Mesquita, JUIZ DE DIREITO. K-13e14/05

SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA 
DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO MUNICÍPIO DO 

RIO DE JANEIRO – SINDIGÊNEROS-RJ
CNPJ Nº 33.646.423/0001-32

Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária. Convoco os 
empresários das empresas sindicalizadas (associadas) em gozo dos seus 
direitos sociais a participar da Assembleia Geral Extraordinária a realizar-se
na sede social à Rua do Arroz, 90 - salas 310/315 - Penha - Mercado São 
Sebastião, no dia 22 (vinte e dois) de maio do corrente exercício em 1ª 
convocação às 9:30 (nove horas e trinta minutos), e em 2ª e última convocação 
às 10:00 (dez horas), com qualquer número, a fim de deliberar sobre a Pauta 
Reivindicatória encaminhada pelo SEC/RJ 2019/2020. Ordem do Dia: 1º - 
“Pauta reivindicatória” do Sindicato dos Empregados no Comércio do Rio de 
Janeiro - SEC-RJ, para efeito da renovação da Convenção Coletiva de Trabalho 
para o exercício de  2019/2020; 2º - Constituir comissão específica para 
apreciar as cláusulas da Pauta Reivindicatória do SEC/RJ 2019/2020 composta 
de associados presentes, que atuarão conjuntamente com a representação 
do Sindicato Laboral. Após a conclusão dos trabalhos, serão submetidos 
à apreciação da AGE a ser convocada com essa finalidade; 3º - Autorizar o 
Presidente do Sindicato a celebrar com a Diretoria do SEC/RJ, a renovação 
da Convenção Coletiva de Trabalho conforme deliberação da Assembleia. 4º 
- Autorizar o Presidente do Sindicato a proceder à cobrança da Contribuição
Negocial/Assistencial Patronal/2019, conforme estabelecido pela Assembleia.
Rio de Janeiro, 10 de maio de 2019. Napoleão Pereira Velloso - Presidente.

CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS DE BARRA MANSA S.A
CNPJ: 10.840.738/0001-10 

CONCESSÃO DE LICENÇA
CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS DE BARRA MANSA S.A. torna 
público que recebeu do Instituto Estadual do Ambiente - INEA, a LICENÇA DE 
OPERAÇÃO LO n° IN048764, com validade até 26 de março de 2022, que a auto-
riza para operar Central de Tratamento de Resíduos - CTR (até 950 t/dia) em área 
construída com 87.315 m2 referentes às fases 1, 2 (2A e 2B) e 3 (3A e 3B) para dis-
posição de resíduos provenientes do Estado do Rio de Janeiro e de municípios lo-
calizados nas divisas com os Estados de São Paulo e de Minas Gerais, de origem 
residencial, comercial, varrição e industrial não-perigosos (Classe II), recepção e 
armazenamento temporário via câmara fria, de resíduos de serviços de saúde (gru-
pos A, D e E) oriundos dos municípios de Barra Mansa e de Volta Redonda, e rece-
bimento de resíduos de construção civil para uso interno, na ESTRADA BANANAL, 
6570 - COTIARA, município de BARRA MANSA. Processo n° E-07/511764/2011.

CONDOMÍNIO CABEDELO
Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária

Protel Administração Hoteleira Ltda. Alfredo Lopes de Souza Júnior - Diretor

Atendendo determinação do Sr. Síndico, vimos pelo presente convocar os Srs. 
Condôminos para comparecerem à Assembleia Geral Extraordinária do 
Condomínio Cabedelo, que será realizada no próximo dia 15 de Maio de 2019 - 
quarta-feira, no supramencionado Condomínio, às 20:00 horas em primeira 
convocação  com o "quorum" legal ou às 20:30 horas, em segunda e última 
convocação com qualquer número de presentes, para discutirem e 
deliberarem sobre o seguinte assunto constante da "Ordem do Dia". 1) 
Deliberação e aprovação para aumento de verba para reforma interna, portaria 
e salão de festas (recursos da conta fundo de reserva), aprovada na 
assembleia de 17/08/2018. Para votação ou participação na assembleia, o 
condômino deverá estar quite com as cotas condominiais correspondentes 
á(s) sua(s) unidade(s) no condomínio que se vencerem até a data da 
assembleia (Art. 1335, III, do Código Civil). O representante de condômino 
deverá estar munido de procuração outorgada com observância das normas 
legais, inclusive com firma reconhecida (Parágrafo 2º, Artigo 654, do Código 
Civil). Rio de Janeiro, 07 de maio de 2019.

Controle da Receita Federal 
sobre moedas virtuais
Bitcoin Banco, 
controlador das 
duas maiores 
exchanges da AL, 
vê como positivo

A partir do dia 1º de agos-
to próximo, as exchanges de 
criptoativos (corretoras que 
realizam a compra e venda 
de moedas virtuais) deverão 
informar à Receita Federal 
do Brasil (RFB) sobre to-
das as operações de compra 
e venda de criptomoedas, 
como o Bitcoin, realizadas 
em território nacional. A 
Instrução Normativa com a 
determinação foi publica-
da nesta última terça-feira 
no Diário Oficial da União 
(DOU).

Ismair Junior Couto, di-
retor jurídico do Grupo Bi-
tcoin Banco (GBB), grupo 
econômico que tem como 
subsidiárias as duas maiores 
exchanges da América Lati-
na, NegocieCoins e TemBTC, 
afirma que a norma já era es-
perada pelo mercado cripto.

“Consideramos absoluta-
mente positivo esse tipo de 

iniciativa do Estado brasi-
leiro. As nossas plataformas 
já estavam modeladas para 
a prestação dessas informa-
ções. A cada fim de exercí-
cio nós fornecemos um do-
cumento para o cliente com 
sua movimentação e posição 
em carteira para que possa 
incluir na declaração de Im-
posto de Renda”, diz Couto.

Um grupo multidiscipli-
nar composto pelas áreas 
jurídica, de compliance, 
controladoria e tecnologia 
foi criado pelo GBB para 
cumprir à risca o prazo soli-
citado pelo fisco. “Até agora 
o Estado brasileiro produziu 
pouquíssimas regras relacio-
nadas à atividade econômica 
de criptomoedas. Havia ape-
nas pinceladas de informa-
ção da Receita Federal para 
fins de tributação. A Instru-
ção Normativa 1.888 sem 
dúvida inaugura um proce-
dimento importante. Nós a 
consideramos um marco da 
criptomoeda no Brasil”, su-
blinha Couto.

Clientes

Para o Grupo Bitcoin 
Banco, a regulamentação 
trará mais transparência ao 
mercado e dificultará a exe-
cução de crimes financeiros. 

“Temos uma estrutura pesa-
da e institucionalizada em 
relação à checagem e com-
pliance dos nossos clientes. 
Os usuários que hoje ope-
ram nas nossas plataformas 
já passaram por um grande 
pente fino, não são pesso-
as operando para viver na 
clandestinidade. Por esse 
movimento, acreditamos que 
no caso do GBB não haverá 
fuga de clientes. Ainda que 
haja evasão de um ou outro, 
isso ajudará na depuração da 
nossa clientela, porque nós 
queremos conosco pessoas 
que respeitam as leis bra-
sileiras”, assinala o diretor 
jurídico.

Daniel Morais, gerente 
de controladoria do GBB, 
acentua que investidores que 
desejam se manter anônimos 
sairão do mercado brasileiro. 
Em contrapartida, a regula-
mentação abre o mercado 
para novos clientes. “Exis-
tem muitas instituições, 
como fundos de investimen-
to, que não podem acessar 
mercados desregulados. 
Com essa Instrução Norma-
tiva, a partir de agosto vão 
poder entrar com tranqui-
lidade. É um mercado que 
vai jogar totalmente limpo”, 
conta.

Com sede em Curitiba, o 

Grupo Bitcoin Banco é um 
dos primeiros da América 
Latina a atuar com investi-
mentos e negócios relacio-
nados às criptomoedas. O 
grupo econômico é compos-
to pela Sociedade Anônima 
Bitcoin Banco de Cryptocur-
rency, primeira companhia 
brasileira não integrante do 
Sistema Financeiro Nacional 
(SFN) especializada em ne-
gócios com moedas virtuais, 
com uma unidade física lo-
calizada em Curitiba e outra 
em São Paulo. Conta ainda 
com as exchanges Negocie-
Coins, que tem um dos maio-
res volumes de negociação 
entre as corretoras nacio-
nais, e TemBTC; pela Imo-
biliária Tagmob (que aceita 
bitcoins em seus negócios); 
pela Opencoin (empresa de-
tentora de uma plataforma 
de e-commerce), e pela Fork 
Content, primeira agência de 
publicidade brasileira a utili-
zar a blockchain.

Algumas das empresas 
que formam o GBB são fi-
liadas ao Icoinomia, primei-
ro Instituto brasileiro criado 
para a defesa dos operadores 
de câmbio de criptomoedas, 
e do livre exercício da ativi-
dade econômica das organi-
zações que operam com mo-
eda virtual.

Blau atinge lucro líquido de R$ 129 mi nos últimos 12 meses
A Blau Farmacêutica, uma 

das principais empresas far-
macêuticas brasileiras do seg-
mento hospitalar, registrada 
desde janeiro na Comissão de 
Valores Mobiliários (CVM) 
como Companhia Aberta em 
Categoria “A”, publicou no 
site da CVM os seus resulta-
dos consolidados.

No primeiro trimestre des-
te ano, a indústria alcançou 
uma receita líquida de R$ 
188 milhões, ou seja, 23,9% 
acima quando comparado 
com o mesmo período do 
ano anterior. Em relação aos 
últimos 12 meses, a receita 
líquida atingiu R$ 819 mi-
lhões e o Lucro Líquido R$ 
129 milhões, representando 
um crescimento de 29,1% e 
17,8% respectivamente.

“O ano de 2019 começou 
conforme esperávamos e 
acreditamos que atingiremos 
nossas metas ao longo dos 

próximos trimestres, tanto 
que obtivemos resultados 
crescentes e consistentes, 
que podem ser observados 
desde 2013. Além disso, a 
companhia está comprome-
tida em reforçar seu pipeline
de lançamentos através de 
pesquisa e desenvolvimento, 
revela Marcelo Hahn, CEO 
da Blau Farmacêutica.

O executivo acrescenta que 
são 85 projetos de medica-
mentos hospitalares em dife-
rentes estágios de evolução, 
que darão à Blau exposição 
em um mercado adicional 
de R$ 3,2 bilhões por ano 
ou aproximadamente 8% do 
mercado hospitalar brasileiro. 
Tal pipeline será produzido 
em nossas plantas que estão 
em processo de expansão.

Segundo dados de mer-
cado da IQVIA1, há uma 
regularidade na evolução 
do mercado hospitalar, que 

apresentou crescimento 
23,7% no primeiro trimestre 
deste ano, tanto no segmento 
privado (25,3%) quanto no 
público (21,2%).

“Atualmente, temos 32% 
de participação nos mercados 
que atuamos, dos quais somos 
líderes ou vice-líderes em 15 
dos 25 maiores segmentos. 
Em relação ao mercado insti-
tucional (hospitais e clínicas), 
nossos clientes privados re-
presentaram 54% das vendas 
de 2018”, afirma Hahn. Já em 
relação às vendas públicas, a 
Blau participou em 114 licita-
ções eletrônicas no período ou 
cerca de nove por semana.

A receita da Blau no priei-
ro trimestre atingiu uma 
margem bruta de 41,5%, 2,6 
pontos percentuais abaixo 
do observado em igual perí-
odo do ano passado. Como 
consequência das menores 
despesas financeiras fruto 

da 1ª Emissão de Debêntures 
em junho do ano passado, o 
lucro líquido atingiu R$ 29 
milhões, 27,4% acima no 
mesmo período do ano ante-
rior, com margem líquida de 
15,3%, 0,4 ponto percentual 
acima do verificado nos pri-
meiros três meses de 2018.

Uma das principais empre-
sas farmacêuticas da América 
Latina no segmento institu-
cional hospitalar com capital 
100% nacional, a Blau Far-
macêutica desenvolve e pro-
duz medicamentos de alta 
complexidade essenciais para 
a saúde humana - biológicos, 
especialidades, oncológicos, 
entre outros -, a Blau comer-
cializa e exporta marcas pró-
prias para 22 países.

Estabelecida na cidade de 
Cotia, na região metropolita-
na de São Paulo e subsidiá-
rias no Uruguai, Colômbia, 
Argentina, Peru e Chile.
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Balanço patrimonial em 31/12/2018 e 2017
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

Demonstração das mutações do patrimônio líquido em 31/12/2018 e 2017 (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

Demonstração do fluxo de caixa em 31/12/2018 e 2017 (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

Demonstração do resultado em 31/12/2018 e 2017
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

Demonstração do resultado abrangente em 31/12/2018 e 2017
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

Prezados Quotistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, temos a satisfação de submeter à apreciação de V.Sas. um quadro resumo das demonstrações financeiras relativas aos exercícios findos em 31/12/2018 e de 2017, 
a versão completa das mesmas, incluindo o parecer dos auditores independentes, encontra-se disponível para consulta na sede administrativa da Sociedade na Rua da Quitanda, 86 - 5º andar - Rio de Janeiro, RJ. Colocamo-nos à disposição 
de V.Sas. para quaisquer esclarecimentos que julguem necessários. Rio de Janeiro, 05/04/2019. A Diretoria.

31/12/2018 31/12/2017
Ativo 1.607.115 1.414.932
Caixa e equivalentes de caixa 22.308 22.150
Investimentos de curto prazo - 3.310
Contas a receber de clientes 88.992 96.220
Almoxarifado 21.921 19.970
Tributos e contribuições a recuperar 31.014 27.506
Indenização de seguros a receber 10.610 5.158
Outros ativos circulantes 9.119 14.149
Total do ativo circulante 183.964 188.463
Depósitos judiciais 5.330 6.219
Tributos e contribuições a recuperar 48.722 45.156
Contas a receber de partes relacionadas 7.681 8.936
Imobilizado 1.345.325 1.151.803
Intangível 16.093 14.355
Total do ativo não circulante 1.423.151 1.226.469
Passivo e patrimônio líquido 1.607.115 1.414.932
Fornecedores 12.569 23.239
Empréstimos e financiamentos 95.912 77.371
Salários, provisões e contribuições sociais 32.290 27.401
Impostos, tributos e contribuições a recolher 9.028 13.420
Dividendos a pagar 92.980 62.793
Outros passivos circulantes 10.347 5.360
Total do passivo circulante 253.126 209.584
Empréstimos e financiamentos 729.964 673.841
Imposto de renda e contribuição social diferidos 133.271 111.064
Benefícios pós-emprego 3.006 2.963
Contas a pagar de partes relacionadas 7.831 1.727
Provisões para riscos trabalhistas, cíveis e tributários 5.657 4.812
Total do passivo não circulante 879.729 794.407
Total do passivo 1.132.855 1.003.991
Patrimônio líquido 474.260 410.941
Capital social 59.709 59.709
Reserva legal 16.991 16.991
Reserva de incentivos fiscais 943 943
Reservas de investimento 208.218 216.791
Reserva de equivalência 2.274 2.274
Outros resultados abrangentes 186.125 114.233

31/12/2018 31/12/2017
Receita operacional líquida 603.665 637.218
Custo dos serviços (361.534) (333.712)
Lucro bruto 242.131 303.506
Despesas de vendas (4.962) (3.953)
Despesas gerais e administrativas (119.441) (129.925)
Outras receitas (despesas) operacionais 35.444 32.802
Lucro antes do resultado financeiro 153.172 202.430
Resultado financeiro, líquido (36.159) (21.612)
Lucro antes do imposto de renda
 e da contribuição social 117.013 180.818
Imposto de renda e contribuição social (50.531) (65.389)
Lucro líquido do exercício 66.482 115.429

31/12/2018 31/12/2017
Lucro líquido do exercício 66.482 115.429
Itens que nunca afetarão o resultado:
Benefício pós-emprego (384) (922)
Ajuste acumulado de conversão 70.300 5.640
Resultado abrangente do exercício 136.398 120.147

Capital 
 social

Reservas Outros resultados abrangentes
Reserva 

 Legal
Reserva de 

Incentivos fiscais
Reserva de 

 Investimentos
Reserva de 

 Equivalência
Benefício  

 pós-emprego
Ajuste acumulado 

e conversão
Lucros

 acumulados Total
Saldos em 1º/01/2017 59.709 11.942 943 325.388 2.274 (1.865) 111.589 - 509.980
Lucro líquido do exercício - - - - - - - 115.429 115.429
Benefício a empregados - - - - - (922) - - (922)
Ajuste acumulado de conversão - - - - - - 5.431 209 5.640
Resultado abrangente
 do exercício - - - - - (922) 5.431 115.638 120.147
Destinação do lucro
Reserva legal - 5.049 - - - - - (5.049) -
Dividendos pagos - - - (162.042) - - - - (162.042)
Dividendos propostos - - - - - - - (57.144) (57.144)
Retenção de lucros - - - 53.445 - - - (53.445) -
Saldos em 31/12/2017 59.709 16.991 943 216.791 2.274 (2.787) 117.020 - 410.941
Lucro líquido do exercício - - - - - - - 66.482 66.482
Benefício pós-emprego - - - - - (384) - - (384)
Benefício pós-emprego - 
 complemento da reserva - - - (1.754) - 1.754 - - -
Ajuste acumulado de conversão - - - - - - 70.522 (222) 70.300
Resultado abrangente do 
exercício - - - (1.754) - 1.370 70.522 66.260 136.398
Destinação do lucro
Dividendos pagos - - - (8.277) - - - (31.609) (39.886)
Dividendos propostos - - - - - - - (33.193) (33.193)
Retenção de lucros - - - 1.458 - - - (1.458) -
Saldos em 31/12/2018 59.709 16.991 943 208.218 2.274 (1.417) 187.542 - 474.260

Fluxo de caixa de atividades operacionais 31/12/2018 31/12/2017
Lucro antes do IR e da contribuição social 117.013 180.818
Ajustes por:
Depreciação e amortização 117.369 100.492
Resultado na venda de ativo imobilizado 135 (304)
Despesa para provisão para perdas de crédito 
esperadas (481) 329
Provisão para riscos trabalhistas, tributários e cíveis 968 (1.153)
Reversão do passivo pós emprego (341) 176
Resultado financeiro 36.159 21.679
Efeito PERT - (779)
Contas a receber de clientes e partes relacionadas 8.964 36.101
Estoques (1.951) 845
Tributos e contribuições a recuperar (11.081) (13.874)
Depósitos judiciais e garantias 889 (716)
Outros ativos operacionais (422) (8.946)
Fornecedores (10.670) (1.698)
Contas a pagar com partes relacionadas 6.104 (2.230)
Salários, provisões e encargos sociais 4.889 (369)
Impostos a recolher 261 (107)

31/12/2018 31/12/2017
Outros passivos operacionais 4.987 14
Imposto pago (48.264) (50.099)
Juros e comissões pagos (23.174) (21.355)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais 201.354 238.824
Caixa proveniente de alienação de imobilizado - 1.760
Aquisição de imobilizado e intangível (114.015) (43.718)
Investimentos de curto prazo 3.310 (3.310)
Juros recebidos 1.051 5.508
Caixa líquido usado nas atividades de investimento (109.654) (39.760)
Captação de financiamentos - terceiros 34.541 39.487
Pagamento de financiamentos - terceiros (85.379) (73.153)
Dividendos pagos (42.892) (205.789)
Caixa líquido usado nas atividades de financiamento (93.730) (239.455)
Redução de caixa e equivalentes de caixa (2.030) (40.391)
Saldo de caixa e equivalentes de caixa
No início do exercício 22.150 65.702
Efeito de variação cambial 2.188 (3.161)
No fim do exercício 22.308 22.150
Diminuição líquida em caixa e
 equivalentes de caixa (2.030) (40.391)

DIRETORIA
Arnaldo Callbucci Filho;
 Fernando Fleury Salek;

CONTADOR
Eduardo Mello de Freitas
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Projetos hidrelétricos podem gerar investimento de R$ 49 bi

União não pagará indenização  
de R$ 1 bilhão à Latam

Petrobras mantém demissões  
de uruguaios de sua subsidiária

Esperam 
autorização 
ambiental 493 
empreendimentos 

O licenciamento ambiental 
é um dos principais entraves 
dos empresários que atuam no 
setor elétrico, especialmente 
nas Pequenas Centrais Hidre-
létricas (PCHs) e Centrais Ge-
radoras Hidrelétricas (CGHs). 
Levantamento da Associação 
Brasileira de PCHs e CGHs 
(Abrapch) mostrou que o pro-
cesso costuma levar 9 anos, de 
acordo com informações obti-
das em 81 hidrelétricas licen-
ciadas de 1992 a 2013.

No total, o Brasil conta 
com 1.124 PCHs e CGHs 
em operação – 3ª fonte mais 
comum na matriz energéti-
ca brasileira. Apenas para 
os projetos que podem ser 
viabilizados no Brasil – 737 
CGHs e 1.069 PCHs  e que 
somam 1806 centrais – os 
investimento previstos são 
da ordem de R$ 49 bilhões.

Ao todo, no país, 493 em-
preendimentos aguardam 
licenciamento ambiental 
estadual para obtenção de 
autorização ou outorga jun-
to a Agência Nacional de 

Energia Elétrica (Aneel). 
Considerando aquelas em 
operação, em construção, 
em estudos e inventariadas, 
totaliza-se algo em torno de 
3 mil plantas.

 O tema foi debatido na 3ª 
edição da Conferência Na-
cional de PCHs e CGHs, re-
alizado pela Associação Bra-
sileira de Pequenas Centrais 
Hidrelétricas (Abrapch), no 
Parque Barigui, em Curitiba. 

Governos

Após a emissão da licença 
prévia, obrigação para que 
o projeto dispute leilões de 
energia, o processo ambien-
tal leva, em média, cinco 
anos e nove meses, extrapo-
lando o prazo exigido pela 
Agência Nacional de Ener-
gia Elétrica (Aneel), para o 
início de operação da usina. 
A situação é reconhecida 
pelo governo federal. 

“É um problema para todo 
mundo”, afirma a secretária 
de Apoio ao Licenciamento 
Ambiental do Programa de 
Parcerias de Investimento 
(PPI) ligado à Presidência da 
República, Rose Mirian Ho-
fmann. “A maior polêmica é 
quando o licenciamento de 
termelétricas sai mais rápido 
do que de energias limpas, 

um desvio do processo”, diz.
Rose afirma, porém, que 

o governo federal está traba-
lhando na “gestão do conhe-
cimento” dos servidores para 
que muitas das exigências 
consideradas abusivas sejam 
eliminadas. “Há muitas coi-
sas que aparecem nos pro-
cessos de licenciamento e, às 
vezes, se atribui a criativida-
de dos analistas ambientais 
e técnicos que extrapolam o 
que deveria ser responsabili-
dade do empreendedor”, diz.

O diretor de avaliação 
de Impacto Ambiental e 
Licenciamentos Especiais  
da Secretaria de Desenvol-
vimento Sustentável e do 
Turismo do Paraná, José 
Volnei Bisognin, conta 
que no estado existem cer-
ca de 210 PCHs e CGHs, 
sendo que outros 200 pro-
jetos aguardam análise e 
licenciamento ambiental. 
“Estamos trabalhando para 
mudar este quadro. O novo 
governo já está iniciando a 
contratação, por concurso 
de 170 novos profissionais, 
o que proporcionará maior 
agilidade no andamento 
dos processos. Assim, te-
mos uma boa perspectiva 
no lado do licenciador”, 
disse Bisognin. Durante o 
evento ele assinou o licen-

ciamento da PCH Bela Vis-
ta, com 29 megawatts.

Potencial e soluções

De acordo com Rose, ain-
da falta consenso para definir 
um caminho para resolver 
o problema. Ela menciona 
o Projeto de Lei 3.729/04, 
que dispõe sobre os licencia-
mentos ambientais e juntou 
outras 21 iniciativas, e a pos-
sibilidade de discussão de 
duas resoluções do Conselho 
Nacional do Meio Ambiente 
(Conama). “O debate está se 
alterando entre o ambiente 
do Conama e do Congresso”, 
resume. Para ela, o fato de as 
discussões ambientais serem 
infra ambientais – ou seja, 
permanecerem no ambiente 
administrativo – impedem 
que se produza jurisprudên-
cia sobre os licenciamentos.

Na última quarta-feira, o 
Conselho do PPI se reuniu 
pela primeira vez no gover-
no de Jair Bolsonaro. Em 
três anos, qualificou 193 
projetos, sendo que 147 já 
haviam sido concluídos, que 
vão gerar cerca de R$ 260,2 
bilhões de investimentos nos 
próximos anos, sem contar 
as outorgas de aproximada-
mente R$ 54,1 bilhões para 
a União. Agora, o portfólio 

do PPI conta com 105 pro-
jetos, 46 em andamento e 59 
executados, divididos em 14 
setores, incluindo o de ener-
gia. Os novos projetos de-
vem atrair R$ 1,6 trilhão de 
investimentos durante todo o 
prazo de concessão.

O secretário-adjunto de 
Planejamento e Desenvol-
vimento Energético do Mi-
nistério de Minas e Energia 
(MME), Hélvio Guerra, afir-
ma que a demora faz com 
que o setor de energia e o 
país percam negócios. “Al-
guém vai esperar 10 ou 13 
anos pelo licenciamento? 
O empreendedor vai inves-
tir em outra área. Estamos 
perdendo capacidade de in-
vestimento por essas coisas, 
como as questões ambien-
tais”, disse. “Há uma percep-
ção errada de que a socieda-
de não quer hidrelétrica, mas 
quer eólica e solar, que são 
intermitentes. Quem faz o 
suporte da eólica e da foto-
voltaica na intermitência, é a 
termelétrica. Itaipu é a usina 
de melhor produtividade do 
mundo”, ressalta.

Quebrar estigma

Fabricio Slaviero Fuma-
galli, do GrupoInteralli, afir-
ma que é preciso ser insisten-

te para investir no segmento 
elétrico. “Apesar de serem 
empreendimentos de baixo 
impacto, com geração de em-
prego e que possibilitam o 
aumento do IDH dos municí-
pios, as dificuldades do setor 
na parte ambiental são muitas. 
Talvez seja o ponto que mais 
atrasa os negócios.

Como investidor, vamos 
buscando os estados que  re-
alizam o processo com mais 
agilidade”, afirma Fuma-
galli, que conta com 7 proje-
tos de PCHs e CGHs, sendo 
dois deles já em operação no 
Mato Grosso.

Ele acredita que a instala-
ção de uma CGH no Parque 
Barigui, em Curitiba, pode 
quebrar um pouco do estig-
ma enfrentado. “É uma boa 
demonstração de que a usi-
na gera mais benefícios do 
que impacto”, diz. Em sua 
opinião, a pressão exercida 
pelo Ministério Público é um 
dos problemas que interfere 
no negócio. “Não sinto falta 
de conhecimento e restrição 
dos órgãos ambientais, mas a 
engrenagem precisa ser alte-
rada”, opina.

Trabalhadores uruguaios do 
setor de gás se reuniram com 
representantes da Petrobras, 
em Montevidéu, para pedir a 
reintegração aos quadros da 
empresa de sete empregados 
demitidos na última quinta-fei-
ra. A empresa negou o pedido e 
manteve as demissões.

Os trabalhadores uru-
guaios vêm pressionando 
a estatal brasileira desde o 
anúncio de sua intenção de 
deixar o país. A empresa ar-
gumenta que suas operações 
no Uruguai são deficitárias e 
que está determinada a não 
continuar acumulando preju-
ízos. A Petrobras é dona das 
empresas MontevideoGas e 
Conecta, que prestam os ser-
viços de distribuição de gás 
na capital e no interior do 

país, respectivamente.
Há dez dias, três funcio-

nários da MontevideoGas, 
subsidiária da Petrobras no 
país, estão em greve de fome 
diante do Ministério da In-
dústria, solicitando a reinte-
gração de 20 trabalhadores 
que estavam em seguro-de-
semprego e o cancelamento 
de 37 demissões, anunciadas 
pela empresa. Os trabalha-
dores pedem também que 
a Petrobras deixe imediata-
mente o país.

O sindicato dos trabalha-
dores da Ancap (Federação 
Ancap - Fancap), empre-
sa estatal de combustíveis, 
anunciaram na semana pas-
sada que, em apoio aos tra-
balhadores do setor de gás, 
cortariam o fornecimento de 

combustíveis para os postos 
da Petrobras no Uruguai. O 
sindicato de trabalhadores 
da Ancap informou nesta 
última sexta-feira que segue 
apoiando os funcionários da 
MontevideoGas. No entanto, 
a ameaça de corte no forne-
cimento de combustíveis 
ainda não se concretizou.

Em uma carta publicada 
pela Fancap esta entidade 
comunica que “quem não 
se comove com uma greve 
de fome ou com o futuro de 
160 famílias também não se 
comove com os milhares de 
uruguaios que passam ne-
cessidades, com fome, frio, 
com a falta de emprego ou 
de um teto. A sociedade que 
queremos construir tem ou-
tros valores”.

O Tribunal Regional Fede-
ral da primeira região (TRF1), 
em Brasília, reformou deci-
são de primeira instância que 
obrigava a União a pagar in-
denização pela política de 
preços de passagens praticada 
pelo governo no final da dé-
cada de 1980. Prevaleceu, por 
unanimidade, entendimento 
do relator, desembargador 
Daniel Paes Ribeiro. Para ele, 
a falta de intervenção do Mi-
nistério Público (MP), quando 
era obrigatória, acarreta a nu-
lidade do processo.

“A hipótese é de interven-
ção obrigatória do Ministério 
Público, a teor do artigo 82 
do Código de Processo Ci-
vil (CPC), pela presença de 
interesse público relevante a 
justificar tal intervenção”, diz. 
Segundo o magistrado, não é 
possível afastar os princípios 

constitucionais e legais da or-
dem econômica que estrutu-
ram o regime da concessão. O 
texto jornalístico original foi 
publicado no site Conjur.

“Essencial nesse regime 
é a adequação do serviço, 
função do desempenho efi-
ciente, também disciplinada 
pelo Código de Defesa do 
Consumidor (CDC). Diz o 
CDC que “os órgãos públi-
cos, por si ou suas empresas, 
concessionárias, permissio-
nárias ou sob qualquer for-
ma de empreendimento, são 
obrigadas a fornecer servi-
ços adequados, eficientes e 
seguros”, explica.

O desembargador mostra 
ainda que a proteção dessa 
relação jurídica foi elevada à 
categoria de “ordem pública 
e interesse social” de acor-
do com o CDC. “Por isso o 

legislador, no trato da defe-
sa judicial do consumidor, 
tornou obrigatória a atuação 
do Ministério Público, que 
atuará sempre como fiscal 
da lei, se não tiver ajuizado 
a ação”, afirma. 

Para o magistrado, a inde-
nização significa a retirada 
de recursos do erário, que de 
outra forma seriam destina-
dos a serviços públicos. “A 
participação do Ministério 
Público em tais processos, 
resultantes do interesse pú-
blico em que toda diligência 
possível seja empreendida 
para que tais resultados não 
ocorram, torna-se, portan-
to, indispensável, mesmo 
porque lhe incumbe a tutela 
dos interesses individuais e 
homogêneos dos usuários 
dos serviços de transporte 
aéreo”, aponta.




