
OPINIÃO
Factoring é opção para empresas 
anteciparem seus recebimentos
Marcel Bortoluzzo Pazzoto, página 2

COTAÇÕES

Cotações das moedas fornecidas 
pela plataforma BomCâmbio 

Dólar Comercial R$ 4,0350

Dólar Turismo R$ 4,1870

Euro R$ 4,5085

IGP-M 1,26% (março)
0,88% (fevereiro)

IPCA-E
RJ (dez.) 0,15%
SP (set.) 1,32%

Iuan R$ 0,5879

Ouro (gr) R$ 166,00

Selic 6,50%

Hot Money 1,08% a.m.

mercantil Siga twitter.com/sigaomonitor
Acesse monitormercantil.com.br

ANO CVI - Nº 28.380
R$ 1,50 (Rio de Janeiro)
R$ 3,00 (outros estados)

ISSN 1980-9891

Rio de Janeiro, sexta-feira,
17 de maio de 2019

mercantil
Monitor

OPINIÃO
Universidade 
Santa Úrsula, 
80 anos de 
serviços 
prestados  
ao Rio
Paulo 
Alonso, 
página 2

DECISÕES ECONÔMICAS
Assembleia do Rio de Janeiro 

contra o corte das universidades
Ronaldo Ferraz e Sergio Braga, página 4

Em três estados, 40% da 
população está subocupada
Rio de Janeiro fechou 
1º trimestre com 
1,358 milhão de 
desempregados

A taxa de subutilização da for-
ça de trabalho no Brasil alcançou 
25% no primeiro trimestre, mas 
a divulgação de dados regionais 
mostram números ainda mais es-
candalosos: fica acima de 40% no 
Piauí (41,6%), Maranhão (41,1%) e 
Bahia (40,4%).

Os dados Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios Contínua 
(Pnad Contínua) do IBGE signifi-
cam que, nestes três estados, quatro 
em cada dez trabalhadores estavam 
desocupados, subocupados com 
menos de 40 horas semanais ou 
disponíveis para trabalhar, mas não 
conseguiram procurar emprego por 
motivos diversos.

No Brasil, são 28,3 milhões de 

trabalhadores subutilizados, recor-
de da série. A taxa de subutilização 
do primeiro trimestre foi a maior 
do levantamento, feito há sete 
anos, em 13 das 27 unidades da Fe-
deração. No Rio de Janeiro, a taxa, 
recorde, ficou em 20,2%, o que re-
presenta 1,8 milhão de pessoas.

A população desocupada soma 
13,4 milhões. No Rio de Janeiro, 
são 1,358 milhão de desemprega-
dos, também recorde da série ini-
ciada em 2012. A taxa de desem-
prego no estado foi de 15,3% no 
primeiro trimestre de 2019.

No setor privado nacional, 74,7% 
dos empregados tinham carteira de 
trabalho assinada. Os menores per-
centuais de empregados com carteira 
no setor privado estavam nas regiões 
Nordeste (59%) e Norte (60,9%); o 
maior estava no Sul (83,9%). Os es-
tados com os maiores percentuais 
foram Santa Catarina (88,1%), Rio 
Grande do Sul (83,2%) e Rio de 
Janeiro (81,8%), e as menores fica-
ram com Maranhão (50,3%), Piauí 
(52,5%) e Pará (53%). Cena comum no Rio: dezenas de pessoas na fila em busca de emprego

Senadores já articulam pedido 
de cassação de Flávio Bolsonaro

Senadores já se articulam para 
apresentar uma representação con-
tra o senador Flávio Bolsonaro 
(PSL-RJ) no Conselho de Ética da 
Casa, depois que o Ministério Pú-
blico pediu a quebra do seu sigilo 
bancário por suspeitas de irregula-
ridades.

Pelo menos cinco parlamentares 
da oposição já consultaram a mesa 
diretora sobre a possibilidade de 
pedir a cassação do parlamentar. 
Os membros do colegiado podem 
simplesmente rejeitar o processo. 
Tudo vai depender, mais uma vez, 
da articulação do governo, que, 
quando for o caso, precisará tra-
balhar junto aos partidos para que 
indiquem parlamentares aliados do 
Palácio do Planalto. O Conselho de 
Ética do Senado, no entanto, ainda 
não foi instalado.

O Ministério Público do Rio 
identificou indícios de lavagem de 

dinheiro nas transações imobiliá-
rias feitas pelo filho do presidente 
Jair Bolsonaro, durante o período 
como deputado na Assembleia Le-
gislativa (Alerj). Conforme o MP, o 
parlamentar lucrou R$ 3,08 milhões 
com compra e venda de imóveis 
entre 2010 e 2017, quando adquiriu 
19 apartamentos e salas comerciais 
pelo valor de R$ 9,4 milhões.

A investigação do MP mostra 
que Flávio Bolsonaro possuía 
uma “organização criminosa” 
dentro de seu gabinete. Segundo 
informações obtidas pela revista 
Veja, o filho do presidente fazia 
uma “clara divisão de tarefas” 
para desviar recursos públicos. 
Os promotores do caso ainda afir-
mam ainda que o ex-assessor de 
Flavio, Fabrício Queiroz tentou 
assumir a responsabilidade sozi-
nho “para desviar o foco” do se-
nador do PSL.

Cortes nas universidades 
atingem até 54% do orçamento

O corte no orçamento das uni-
versidades federais chega a 54%, 
afirma a associação que reúne os 
reitores das instituições públicas 
(Andifes). A mais afetada foi a Uni-
versidade Federal do Sul da Bahia 
(UFSB). Em seguida, vem a Uni-
versidade Federal de Mato Grosso 
do Sul (UFMS), com 52,04%.

O Ministério da Educação 
(MEC) cortou os chamados recur-
sos discricionários (excluem salá-
rios, aposentadorias e outros gastos 
obrigatórios). O governo cortou R$ 
7,4 bilhões do orçamento do MEC, 
que somava R$ 149 bilhões para 
atender a todos os níveis de ensino.

Outro ataque do Governo Bolso-
naro às universidades federais veio 
na forma de um decreto, publicado 
no Diário Oficial da União nesta

quarta-feira, que retira dos reitores 
a atribuição de designar vice-reito-
res, pró-reitores e outros cargos de 
gestão, inclusive funções no exte-
rior.

Na opinião do professor aposen-
tado Nilson Lage, com mais de 50 
anos de magistério, o decreto viola 
o Art. 207 da Constituição. A rei-
tora da Universidade Federal da 
Paraíba, Margareth Diniz, vê um 
“viés ideológico”, pois não ficou 
definido qual o perfil que o gover-
no julga que é importante para ocu-
par tais cargos.

Em entrevista a um jornal local, 
Margareth afirmou que os reitores 
podem indicar os nomes, porém, 
estes terão de ser encaminhados 
para o aval dos ministros da Edu-
cação, da Casa Civil e da Secretaria 

de Governo. “Isso é uma interferên-
cia na autonomia da instituição.”

O PSB apresentou nesta quinta-
feira um projeto de decreto legis-
lativo para suspender o decreto do 
presidente Jair Bolsonaro. Para o 
partido, o ato assinado pelo presi-
dente viola a autonomia universitá-
ria prevista na Constituição Federal.

Para o deputado Alessandro Mo-
lon (PSB-RJ), líder da oposição, 
o ato é uma “retaliação” de Bol-
sonaro às universidades por terem 
protestado contra os cortes no or-
çamento. “É mais uma tentativa de 
atacar a autonomia das universida-
des para enfraquecê-las. Isso vai ter 
o efeito contrário: os protestos vão 
crescer. E nós, da oposição, vamos 
lutar pra derrubar esse decreto aqui 
no Parlamento”, atacou Molon.

Presidente do Inep cai às vésperas do Enem
Nomeado há apenas 15 dias e 

às vésperas do Enem, o presidente 
do Instituto Nacional de Pesqui-
sas e Estudos Educacionais (Inep), 
Elmer Vicenzi, foi demitido nesta 
quinta-feira. A informação foi con-
firmada no início da noite pelo Mi-
nistério da Educação (MEC), que, 
no entanto, disse apenas que a de-
missão foi “a pedido”. O MEC não 
divulgou ainda um substituto.

Ex-delegado da Polícia Federal, 
Vicenzi assumiu o Inep após a de-
missão de Marcus Vinicius Rodri-

gues, que foi o primeiro a assumir 
o posto na gestão de Jair Bolsonaro 
e caiu porque resolveu acabar com 
a avaliação de alfabetização e por 
conta de uma disputa interna entre 
olavistas e militares.

O Inep é responsável pelo Exa-
me Nacional do Ensino Médio 
(Enem) e Vicenzi estava em meio 
a uma disputa com integrantes do 
ministério. Segundo fontes, deve 
ter sido o exame a causa de sua de-
missão.

Na terça-feira, em reunião na 

Comissão de Educação da Câmara, 
Vicenzi afirmou que o presidente 
Jair Bolsonaro não pediu para ver o 
Enem, conforme ele disse que faria. 

“Não foi pedido ao Inep, de ne-
nhuma autoridade superior, minis-
tro da Educação ou presidente, para 
ler a prova”, disse Vicenzi na oca-
sião. “Se o presidente pedir, fará 
obediência normativa. Havendo 
normativo, fará. Não havendo, não 
fará. Quem fala sobre normativos? 
A Advocacia-Geral da União”, 
completou ele.

Devedores do Fisco podem parcelar até R$ 5 milhões
Os contribuintes que devem 

até R$ 5 milhões podem parcelar 
débitos com a Receita Federal. O 
Diário Oficial da União publicou 
nesta quinta-feira instrução nor-
mativa que amplia em cinco vezes 

o valor máximo de parcelamento 
ordinário.

O limite anterior, de R$ 1 mi-
lhão, não era reajustado desde 
2013. O parcelamento ordinário 
permite que os débitos com o Fis-

co sejam renegociados em até 60 
parcelas (cinco anos). No entanto, 
diferentemente dos parcelamentos 
especiais, também chamados de 
Refis, não há desconto nas multas 
e nos juros.
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Poucas são as instituições 
de educação superior, no 
Brasil, que conseguem co-
memorar uma trajetória aca-
dêmica que ultrapasse tantas 
décadas de bons serviços 
prestados à comunidade na 
qual se insere. Pela estrada 
educacional, várias faculda-
des e universidades, por esse 
ou por aquele motivo, aca-
baram por ficar à margem 
do mercado educacional, en-
cerrando, lamentavelmente, 
suas atividades.

No Rio de Janeiro, esse 
número é considerável: Uni-
versidade Gama Filho, Cen-
tro Universitário da Cidade, 
Faculdade CCAA e as Fa-
culdades Reunidas Professor 
Nuno Lisboa, dentre várias 
outras, igualmente tradicio-
nais. Dirigir uma instituição 
universitária, em um merca-
do tomado por uma concor-
rência nem sempre saudável, 
não é tarefa das mais fáceis, 
além de também ter-se de 
enfrentar o capital estrangei-
ro, que vem gerindo grandes 
grupos educacionais no país 
nas duas últimas décadas.

A Universidade Santa Úr-
sula, em 2011, ia, da mesma 
forma, fechando as suas por-
tas, com o pedido de descre-
denciamento já encaminhado 
ao Ministério da Educação. 
Todavia, o empresário mi-
neiro Ruy Muniz, médico de 
formação e com grande vi-
são empreendedora, sabedor 
de que a universidade, tradi-
cionalíssima no Estado do 
Rio de Janeiro e situada no 
coração da Zona Sul da Ci-
dade Maravilhosa, no bairro 
de Botafogo, fecharia, resol-
veu, com coragem e ousadia, 
apostar no renascimento da 
Instituição e apostou na sua 
reabertura, mesmo que, para 
tanto, passasse a herdar um 
passivo verdadeiramente ex-
pressivo.

Falou mais alto, para ele, 
no entanto, o desafio de de-
volver à cidade uma Insti-
tuição que, durante décadas, 
formou uma quantidade no-
tável de alunos, vários dos 
quais renomados em suas 

áreas de trabalho, com es-
pecial ênfase nos cursos de 
Arquitetura, Biologia, Psico-
logia, Engenharias e Direito.

Assim, em 2012, a Uni-
versidade Santa Úrsula co-
meçou a operar novamente, 
oferecendo cursos de gradu-
ação, extensão e pós-gradu-
ação lato sensu, além de um 
programa de Mestrado. Dos 
menos de 100 alunos matri-
culados à época, atualmente, 
a Universidade, apenas na 
graduação, reúne cerca de 2 
mil estudantes, além dos que 
se encontram matriculados 
nos cursos lato e stricto sen-
su.

E não foi feita qualquer 
mágica para que esse renas-
cimento ocorresse, mas um 
trabalho sério, responsável 
e comprometido pelo time 
de craques que passou a vi-
ver 24 horas a Instituição, 
pensando e empreendendo 
ações que lhes permita ser 
sustentável, inovadora e, 
sobretudo, que mantenha os 
seus projetos acadêmicos e 
de pesquisa com a qualidade 
que sempre a caracterizou o 
cenário da educação supe-
rior.

E dessa forma, lentamen-
te, mas de forma elaborada e 
dentro de um Plano de De-
senvolvimento Institucional, 
a Universidade Santa Úrsu-
la vem reencontrando o seu 
lugar no ranking das mais 
conceituadas instituições 
universitárias cariocas, ao 
lado da PUC, da FGV e da 
ESPM, por exemplo.

O complexo universitá-
rio conhecido pelo nome de 
Universidade Santa Úrsula 
– USU – é uma instituição 
católica fundada no Rio de 
Janeiro, em 1939, por re-
ligiosas da União Romana 
da Ordem de Santa Úrsula, 
criada, em 1535, por Santa 
Ângela de Mérici.

Inicialmente, se denomi-
nava Instituto Santa Úrsula, 
“quando seu Conselho Su-
perior deliberou pela criação 
do Instituto, cujo subtítulo é 
Universidade de Filosofia, 
Ciências e Letras do Institu-

to Santa Úrsula”, tendo sido 
reconhecido pelo Decreto 
8.057, de 1941. O projeto 
que previa sua instalação 
foi apresentado ao Cardeal 
Arcebispo do Rio de Janei-
ro Dom Sebastião Leme, por 
intermédio de Alceu Amoro-
so Lima, membro do corpo 
docente fundador.

O que se delineava como 
objetivo era fundar uma Ins-
tituição de Ensino Superior 
voltada para a formação cul-
tural do público feminino, 
especialmente para as reli-
giosas de todo o Brasil para 
que pudessem aprofundar 
seus estudos universitários, 
além de buscar divulgar a 
doutrina católica para a ju-
ventude.

Rapidamente, o então 
Instituto Santa Úrsula se 
tornou um local de debates, 
em virtude da intensa produ-
ção intelectual de seu corpo 
docente, formado por Padre 
Leonel Franca, S.J.; Reve-
rendo Padre Helder Câmara; 
Alcebíades Delamare; Pedro 
Calmon; Américo Jacobina 
Lacombe; Clóvis do Rego 
Monteiro; Alceu Amoroso 
Lima e outros intelectuais 
de marcante importância na 
vida cultural, social e políti-
ca da então capital do país.

A primeira instituição de 
ensino do complexo foi de 
Faculdades de Filosofia, Ci-
ências e Letras do Instituto 
Santa Úrsula, primeira no 
gênero fundada na Capital 
da República, e que veio a 
se tornar universidade, em 
1975, mediante Decreto Fe-
deral.

Sua história como univer-
sidade está ligada ao Ensino, 
à Pesquisa e à Extensão no 

decorrer de todo esse tem-
po. Diversas ações têm sido 
desenvolvidas pela USU ao 
longo de sua existência nas 
diferentes áreas de conheci-
mento e de pesquisa, inte-
grando a universidade à vida 
da comunidade, com progra-
mas que se estendem desde a 
preservação ambiental até a 
saúde mental.

A universidade foi ins-
pirada pelo pioneirismo e o 
duradouro compromisso das 
religiosas Ursulinas com a 
oferta da educação como 
forma de transformação so-
cial num ambiente afeito à
pluralidade de pensamentos. 
A instituição veio a colecio-
nar com o passar dos anos 
uma série de feitos que gra-
varam uma imagem de ex-
celência e penetração social 
não somente na cidade do 
Rio de Janeiro, mas em todo 
estado, pais e até internacio-
nalmente.

São citadas, com frequên-
cia, as décadas de elevados 
investimentos em equipa-
mentos e pesquisadores para 
o curso de Biologia de forma 
inédita em IES privadas do 
Brasil; a destacada participa-
ção que o curso de Arquitetu-
ra sempre teve na formação 
de profissionais qualificados 
reconhecidos por suas produ-
ções Brasil afora, que servem 
de inspiração para diversas 
outras; a oferta, durante dé-
cadas, de cursos em todas as 
áreas do conhecimento, fato 
que fez com que a institui-
ção gozasse de extensa rede 
de egressos que mantém re-
lações e compromisso com 
a realidade e os projetos da 
instituição.

A USU foi pioneira cons-
tante na oferta de formações 
em diversas áreas deman-
dadas pela sociedade, pro-
motoras da pluralidade e do 
desenvolvimento em sua 
forma mais ampla, e que em 
diversas ocasiões não estão 
sendo ofertadas de maneira 
suficiente ou adequada em 
outras IES.

Como exemplo, o curso 
de pós-graduação lato sensu 

em Psicanálise, o mais an-
tigo em funcionamento no 
Brasil; a distinta qualidade 
do curso de Letras constru-
ído desde a abertura da Uni-
versidade Santa Úrsula, em 
1939, com a condução de 
irmãs francesas da ordem; 
a respeitabilidade interna-
cional do curso de Biologia 
que mantém convênios com 
universidades da França e 
da Bélgica para intercâmbio 
cultural de estudantes e de-
senvolvimento do Mestrado 
e Doutorado em Ciências do 
Mar.

Na primeira década dos 
anos 2000, com a prolifera-
ção de Instituições de En-
sino Superior pelo Brasil, a 
USU enfrentou dificuldades 
financeiras, as quais foram 
se agravando ano a ano, até 
que, em 2011, a AUSU de-
cidiu por encerrar as ativida-
des da universidade.

Antes que se concretizas-
se o encerramento, em 2012 
surgiu uma oportunidade 
para que novos associados, 
leigos, com vasta experiên-
cia nas áreas de gestão da 
educação, entrassem para 
substituir algumas religiosas 
na gestão da Instituição. Du-
rante os últimos sete anos da 
nova gestão, várias medidas 
foram tomadas para regula-
rizar a situação da Institui-
ção junto ao MEC e para o 
novo posicionamento da Ins-
tituição perante a sociedade 
fluminense.

Hoje, a USU conta com 
duas unidades, Botafogo e 
Vila da Penha, 12 cursos de 
Graduação, o de Medicina 
Veterinária foi recém-criado, 
e o de Odontologia já se en-
contra autorizado pelo MEC, 
esperando portaria ser publi-
cada no Diário Oficial; um 
Mestrado e outros quatro em 
organização para serem en-
caminhados a Capes, além 
de vários cursos de Pós-
Graduação Lato Sensu em 
distintas áreas do saber.

Sua missão, qual seja a 
de “produzir e disseminar 
conhecimentos nos diversos 
campos do saber e educar 

para a liberdade e autono-
mia, inspirada nos valores 
cristãos, por meio de forma-
ção humana e ética, atenta às 
realidades e complexidade 
do mundo atual, oferecendo 
aos seus estudantes forma-
ções profissionais inovado-
ras” não foi colocada à mar-
gem, muito pelo contrário.

E seus valores, serviam 
(“Servirei”), coerente com o 
carisma de Santa Ângela de 
Mérici, fundadora da Con-
gregação Ursulina, como 
valor central e que norteia os 
demais valores: qualidade, na 
prestação de serviços; ética 
aplicada em todas as rela-
ções; respeito à diversidade 
humana, cultura e natureza; 
inovação e criatividade su-
bordinadas a ética; e o diálo-
go, como principal ferramen-
ta na resolução de conflitos 
e problemas com vista ao al-
cance de soluções justas, são 
perseguidos, até hoje, pelos 
professores, funcionários, di-
rigentes e alunos.

Em agosto, em seção sole-
ne, a Assembleia Legislativa 
do Estado do Rio de Janei-
ro outorgará à Universida-
de Santa Úrsula a Medalha 
Tiradentes, reconhecendo, 
assim, o trabalho por ela de-
senvolvido nessas oito dé-
cadas de existência. Outros 
eventos, como uma reunião 
com os seus egressos, a edi-
ção de um livro comemorati-
vo e uma exposição de fotos 
fazem parte das comemora-
ções que se estenderão até 
dezembro deste ano.

Dessa forma, unindo sua 
tradição de 80 anos e pro-
jetos inovadores, a Univer-
sidade Santa Úrsula, em 
grande estilo, aumenta o seu 
portfólio de cursos em todos 
os segmentos, incluindo os 
da área da Comunicação So-
cial, fortalece sua trajetória 
com ações positivas de cres-
cimento e busca a permanen-
te qualidade acadêmica em 
todas as suas ações.

q  Paulo Alonso
Jornalista e dirigente 

universitário.
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Instituição foi 
resgatada pelo 
empreendedor 
mineiro Ruy 
Muniz

Factoring e o risco do negócio

Universidade Santa Úrsula, 80 anos de serviços prestados ao Rio

Em virtude da desordem 
política – para não dizer cor-
rupção institucionalizada e 
notória carência de preparo 
intelectual dos eleitos ges-
tores – nosso país enfrenta, 
atualmente, uma das maio-
res crises econômico-sociais 
de sua história.

A ausência de confiança 
no governo, tanto do em-
presário interno quanto do 
investidor externo, acaba 
prejudicando inúmeros seto-
res da economia, estagnando 
negócios e reduzindo recei-
tas. Isso sem falar no aumen-
to do passivo empresarial e 
desemprego da população.

Empresas novas, de ca-
ráter relevante, não surgem. 
As existentes encontram 
cada vez mais dificuldades 
para se manterem saudáveis, 

de modo que algumas, in-
clusive, optam por medidas 
judiciais para superarem, em 
não raras vezes, a forçosa in-
solvência.

Nesse cenário, compa-
nhias em dificuldade finan-
ceira, que no passado tinham 
portas abertas para a tomada 
de crédito em instituições 
bancárias, no intuito de via-
bilizar seu fluxo de operação, 
agora encontram maiores 
barreiras para antecipar seus 
vencimentos, culminando na 
ampliação, a contrario sen-
su, de um segmento especí-
fico de negócio, quais seja, 
as empresas de fomento, 
culturalmente denominadas 
factoring.

Em síntese, referidas em-
presas de fomento, a partir 
de um contrato amarrado, 

antecipam receitas com des-
conto ao faturizado (compa-
nhia em dificuldade); este, 
por sua vez, cede futuros 
créditos de clientes (saca-
dos) na íntegra à faturizado-
ra, representados por títulos 
de recebimento a prazo.

Logo, essa modalidade 
contratual envolve, necessa-
riamente, três personagens: 
a) a empresa de factoring/
faturizadora, cessionária dos 
créditos, que fundamental-
mente é comerciante, pois 
tal operação não é privativa 
das instituições financeiras 
(Lei 9.294/1995, art. 15, 
§1º, d; Resolução 2.144, do 
Conselho Monetário Nacio-
nal de 1995); b) o faturiza-
do, cedente, que é titular dos 
créditos adquiridos; c) e o 
comprador da mercadoria 

ou adquirente do serviço que 
gerou o crédito (devedor/sa-
cado).

Ademais, segundo a 
doutrina, o contrato de fac-
toring é um contrato atípi-
co, pois não possui regu-
lamentação específica em 
lei, embora seja definido 
pelo art. 15, III, “d”, da Lei 
9.249/95, como uma “pres-
tação cumulativa e contínua 
de serviços de assessoria 
creditícia, mercadológica, 
gestão de crédito, seleção 
de riscos, administração de 
contas a pagar e a receber, 
compra de direitos creditó-
rios resultantes de vendas 
mercantis a prazo ou de 
prestação de serviços”.

É da essência desse pacto 
a inteira responsabilidade da 
faturizadora pela solvência 

do devedor (sacado) e conse-
quente pagamento do título 
no prazo, pois ao optar pelo 
exercício de uma atividade 
econômica, ela assume os 
riscos da atividade empresa-
rial de administração de cré-
ditos. Em consequência, não 
pode a faturizadora exigir do 
faturizado a recompra dos 
antigos títulos e/ou garantia 
de recebimento por meio de 
confissão de débito ou nota 
promissória, sob pena de 
descaracterização do contra-
to em questão.

Portanto, para reduzir 
ou, até mesmo, evitar riscos 
desnecessários, porém ine-
rentes à atividade exercida, 
conforme entendimento ju-
risprudencial, empresas de 
fomento devem, antes de 
negociar títulos com o fatu-

rizado, buscar contato com 
o sacado, a fim de investi-
gar e, mais importante, cer-
tificar-se da existência da 
operação/ordem de paga-
mento/entrega da mercado-
ria, notificando-o, se pos-
sível com antecedência, de 
que o pagamento deve ser 
realizado diretamente na 
conta da faturizadora, vez 
que uma das principais ca-
racterísticas deste contrato 
é a ausência de garantia, há 
qualquer tempo e modo dos 
créditos cedidos pelo fatu-
rizado, evitando-se, assim, 
prejuízos financeiros.

q  Marcel Bortoluzzo 
Pazzoto

Sócio-fundador do escritório 
Pazzoto, Pisciotta & Belo 
Sociedade de Advogados.
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DINÂMICA ENERGIA S.A.
CNPJ/MF 07.659.538/0001-51 - NIRE: 33.3.0027698-0

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2019.

1. Data, hora e local da Assembléia: às 10:00 horas do dia 29 de abril de
2019, na sede social da Companhia, no Rio de Janeiro, na Av. Presidente
Vargas nº 463, 13º andar – parte, Centro, CEP 20071-003; 2. Acionistas
presentes e convocação: Presentes todos os Acionistas da Companhia
representando a totalidade do capital social, conforme livro de presença dos
acionistas. Dispensada a publicação dos editais de convocação, na forma
do Artigo 124, parágrafo 4°, da Lei 6.404/76; 3. Presidente e Secretário
da Assembléia: Presidente – José João Abdalla Filho, Secretário – José
Pais Rangel; 4. Ordem do Dia: a) Exame do Relatório da Diretoria e
Demonstração Financeira referentes ao exercício encerrado em 31 de
dezembro de 2018, bem como do parecer dos Auditores Independentes; b)
Aprovar o pagamento de dividendos, no valor de R$ 50.707,97 (cinquenta
mil setecentos e sete reais e noventa e sete centavos), correspondendo a
R$ 0,00015162 por ação referente a 25% do lucro líquido no exercício de
2018; c) Aprovar o pagamento de dividendos adicionais no exercício de 2018, 
no valor de R$ 152.123,93 (cento e cinquenta e dois mil cento e vinte e
três reais e noventa e três centavos), correspondendo a R$ 0,00044167 por
ação; d) Aprovar pagamento de Juros sobre Capital Próprio, provisionado no
exercício de 2018, no valor de R$ 230.000,00 (duzentos e trinta mil reais),
correspondente à 0,00066778 por ação. 5. Deliberação: a) O relatório da
Diretoria e as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício findo em
31 de dezembro de 2018, bem como o parecer dos Auditores Independentes, 
publicados no D.O. do Estado do Rio de Janeiro em 26/03/2019 e no Monitor 
Mercantil de 26/03/2019 depois de lidos e discutidos, foram aprovados por
votos que representam a totalidade do capital social; b) Aprovado, por votos
representando a totalidade do capital social, em data a ser definida pelo
Conselho de Administração, pagamento de dividendos, no valor de R$
50.707,97 (cinquenta mil setecentos e sete reais e noventa e sete centavos)
a razão de R$ 0,00015162 por ação; c) Aprovado, por votos representando a
totalidade do capital social, o pagamento, em data a ser definida pelo Conselho 
de Administração, dividendos adicionais no exercício de 2018, no valor de R$ 
152.123,93 (cento e cinquenta e dois mil cento e vinte e três reais e noventa
e três centavos), correspondendo a R$ 0,00044167 por ação; d) Aprovado,
por votos representando a totalidade do capital social, o pagamento de Juros 
Sobre o Capital Próprio, provisionado no exercício de 2018, no valor de R$
230.000,00 (duzentos e trinta mil reais), correspondendo a R$ 0,00066778
por ação, em data a ser definida pelo Conselho de Administração. 6. 
Encerramento: Nada mais havendo a tratar e como ninguém mais desejou
fazer uso da palavra, determinou o Sr. Presidente que se lavrasse a presente 
ata, a qual, após lida e achada conforme, foi assinada pelos membros da
mesa e por todos os presentes. Rio de Janeiro, 29 de abril de 2019. MESA: 
Presidente: Sr. José João Abdalla Filho e Secretário: Sr. José Pais Rangel.
ACIONISTAS: Fundo de Investimentos em Ações Dinâmica Energia; José
João Abdalla Filho; José Pais Rangel e Manoel Eduardo Lima Lopes.
José João Abdalla Filho - Presidente da Assembléia e Acionista; José Pais
Rangel - Secretário da Assembléia e Acionista; Fundo de Investimentos em
Ações Dinâmica Energia – Acionista - Banco Classico S/A - (Administrador); 
Manoel Eduardo Lima Lopes - Acionista. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO. Nome: DINÂMICA ENERGIA S.A.. Certifico que o
presente foi arquivado sob o nº 3612755 e data de 15/05/2019. Bernardo F.
S. Berwanger - Secretário Geral.

Collor não entendeu; Dilma 
também não; Bolsonaro imita

A manifestação desta quarta-feira em defesa da educa-
ção e contra a reforma da Previdência é “parte de um filme, 
e aí reside o maior problema de Bolsonaro. Conjuga-se, 
neste momento, 1) uma massiva manifestação com 2) uma 
popularidade que despencou de janeiro até março e 3) com 
a incapacidade do governo de fazer política e formar uma 
base que dê sustentação às ações governamentais”, analisa 
Rodrigo Augusto Prando, cientista político, professor da 
Universidade Presbiteriana Mackenzie.

Bolsonaro quis enfrentar os críticos, o que pode ren-
der frutos entre seu público, mas tem efeito contrário em 
brasileiros que podem ter votado nele, mas que não inte-
gram a seita de simpatizantes do presidente. “Collor não 
entendeu os primeiros protestos contra seu governo; Dil-
ma também não, chamando, emergencialmente, Lula e 
seu marqueteiro para entender o quadro então em voga”, 
escreveu Prando em artigo.

“Dilma, à sua época, irritou o eleitorado, a sociedade, 
não ouviu e não entendeu as vozes das ruas, irritou a 
classe política e cometeu crime de responsabilidade. 
Bolsonaro, até onde sabemos, não tem problemas com a 
Justiça. No mais, Bolsonaro o já ‘dilmou’. A depender da 
resposta governamental, as manifestações podem tomar 
outras dimensões e, com isso, deteriorar ainda mais um 
governo precocemente desgastado”, avalia Prando.

“Governar elegendo inimigos (imprensa, universi-
dade, esquerdas, marxismo cultural, etc.) tem seu preço: 
anima os bolsonaristas, mas leva às ruas milhões de voz-
es plurais, não apenas partidos ou movimentos. Bolson-
aro flerta com algo que pode fugir do controle e colocar 
sua governabilidade em xeque”. Finaliza o professor.

Tudo por um chocolate
Pesquisa online realizada pela empresa de segurança 

digital Avast apontou que os brasileiros não estão pro-
tegendo adequadamente suas contas online. Metade dos 
brasileiros (51%) usa a mesma senha para proteger várias 
contas, e 95% não utilizam números, caracteres especi-
ais, letras maiúsculas e minúsculas, nem criam senhas 
que tenham pelo menos dez caracteres.

As senhas normalmente utilizam o nome do usuário 
ou de um membro da família (23%); do animal de esti-
mação (8%); e a data do aniversário (14%).

Em 2007, pesquisa realizada em Londres, com 300 
funcionários de escritórios, revelou que 64% entregari-
am as senhas dos computadores do escritório em troca 
de uma barra de chocolate e um sorriso. Para piorar, 29% 
dos funcionários de escritório conhecem os códigos de 
seus colegas, e alguém sempre tem a senha do chefe.

Avalanche
O ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Se-

bastião Reis afirmou que “a avalanche de habeas corpus 
se deve, dentre várias razões, também à decisão do Su-
premo Tribunal Federal que autorizou a execução pro-
visória da pena de prisão, após a confirmação da sen-
tença condenatória pela segunda instância”. O ministro 
foi homenageado em seminário organizado pelo Instituto 
dos Advogados Brasileiros (IAB).

Conhecimento é a chave
Saber mais sobre honorários praticados na Consul-

toria, os setores que mais contratam e como os clientes 
chegam ao consultor. Estes são alguns dos temas do Cur-
so Intensivo de Consultoria, ministrado por Luiz Affonso 
Romano, CEO do Laboratório da Consultoria e presiden-
te da ABCO.

O curso será realizado em 23 e 24 de maio, no Ibef 
Rio. Inscrição: sympla.com.br/curso-intensivo-de-con-
sultoria__486920

Torturando a Dona Gramática
O ministro da Educação, Abraham Weintraub, não es-

correga só na Matemática. Em certa ocasião, escreveu, 
sobre um curso da Unifesp, que “o mesmo talvez ficasse 
no campus”. Ensina a gramática que não se usa “mesmo” 
como pronome pessoal.

Rápidas
120 trabalhos da mostra Paul Klee – Equilíbrio Ins-

tável estarão no CCBB do Rio de Janeiro entre 15 de 
maio e 12 de agosto *** A Feira da Moda Inverno (fei-
radamodainverno.com.br) começará nesta sexta-feira e 
irá até o dia 26, no Centro de Eventos São Luís, no Metrô 
Consolação (SP) *** Será realizado de sexta a domingo, 
no Rio, o congresso “O Trabalhismo: Caminho brasileiro 
para o socialismo”, com apresentações de nomes como 
Marcio Pochmann e Saturnino Braga. Será na sede do 
Sindicato dos Bancários do Rio e marcará a comemo-
ração do centenário do presidente João Goulart e os 15 
anos da morte do ex-governador Leonel Brizola.

INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE
CNPJ/MF – 10.939.209/0001-79

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Ficam os Senhores associados do Instituto de Educação, Pesquisa e Gestão 
Em Saúde (“IEPEGES”) convidados a se reunirem em Assembleia Geral 
Extraordinária, a ser realizada no dia 31 de maio de 2019, às 10:00 horas, na 
sede social do IEPEGES na Avenida das Américas, n. 6.205, loja E, cidade 
e estado do Rio de Janeiro, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia:  
(i) Aprovar a reforma do Estatuto Social do IEPEGES; (ii) Aprovar eleição para 
nova composição do Conselho de Gestão do IEPEGES; e (iii) Aprovar a eleição 
para nova composição da Diretoria do IEPEGES; e (iv) Aprovar a eleição para 
nova composição do Conselho Fiscal do IEPEGES. Informações Gerais: Os
associados deverão apresentar na sede do IEPEGES, com no mínimo 48
(quarenta e oito) horas de antecedência, o documento de identidade e/ou
documento societário pertinente que comprove a representação legal, com
reconhecimento da firma do outorgante.

Rio de Janeiro, 16 de maio de 2019
Charles Souleyman Al Odeh – Presidente do Conselho de Gestão

Glória de Fátima Teixeira Ciarlini - Diretora Presidente

TERMINAL QUÍMICO DE ARATU S/A – TEQUIMAR
CNPJ: 14.688.220/0015-60

Solicitação Renovação Licença de Operação
TERMINAL QUÍMICO DE ARATU S/A - TEQUIMAR , estabelecido no muni-
cípio do Rio de Janeiro – RJ sob o CNPJ nº 14.688.220/0015-60, em atendi-
mento à Deliberação Estadual 4093/0 torna público que solicitou a renova-
ção da Licença de Operação e Recuperação LOR N° IN025679 em um perí-
odo maior do que 120 dias antes do vencimento do seu prazo de validade.

TERMINAL QUÍMICO DE ARATU S/A – TEQUIMAR
CNPJ: 14.688.220/0015-60
AUDITORIA AMBIENTAL

TERMINAL QUÍMICO DE ARATU S/A - TEQUIMAR torna público que en-
tregou ao Instituto Estadual do Ambiente - INEA, em 13.03.2019, Relató-
rio de Auditoria Ambiental de Acompanhamento do ano de 2019, para
realizar a atividade de operação portuária de descarregamento, carrega-
mento e armazenamento de granéis líquidos, não inflamáveis e não tóxi-
cos, por meio de trens,  navios, caminhões-tanque e caminhões tipo bi-
trem, subestação de energia com 02 (dois) transformadores (225 e 150
kva) e recuperação ambiental da área impactada, com passivo decorren-
te da contaminação de solo e águas subterrâneas, com monitoramento
concomitante das áreas sob investigação, e informa que este estará à
disposição para consulta na Rua General Gurjão, s/n° - Caju no Município
do Rio de Janeiro, no período de 20.03.2019 a 12.01.2020, no horário das
8h às 16h. Informa, ainda, que o referido relatório também estará disponí-
vel para consulta na biblioteca do INEA, na Av. Venezuela, 110 - Saúde,
no horário das 9h às 12h e das 13h30 às 17h30.

Universidades federais têm  
70,2% estudantes de baixa renda
60,4% cursaram 
ensino médio em 
escolas públicas

Jovens de famílias com 
renda mensal de até 1,5 sa-
lário mínimo per capita, ou 
seja, R$ 1.431 em 2018, 
representam 70,2% dos es-
tudantes das universidades 
federais, de acordo com 
pesquisa apresentada nesta 
quinta-feira pela Associação 
Nacional dos Dirigentes das 
Instituições Federais de Ensi-
no Superior (Andifes).

Os dados são da quinta 
edição da Pesquisa do Perfil 
Socioeconômico e Cultural 
dos Estudantes de Gradua-
ção, que também mostra que 
o percentual de estudantes na 
faixa de renda era, em 2003, 
42,8%. Além disso, de acor-
do com a pesquisa, 60,4% 
dos estudantes das institui-
ções federais de ensino supe-
rior cursaram todo o ensino 
médio em escolas públicas. 
Em 2003, esse percentual era 
37,5%.

“Os dados desmistificam 
qualquer tipo de informação 
que as universidades hoje 
são majoritariamente da elite 

econômica, que poderia sus-
tentar parte dos gastos das 
instituições”, disse o presi-
dente da Andifes, Reinaldo 
Centoducatte.

Lei de Cotas

O novo perfil dos estudan-
tes, se deu principalmente, de 
acordo com a Andifes, com a 
Lei de Cotas (Lei 12.711/12), 
que estabelece que 50% das 
vagas das universidades fede-
rais e das instituições federais 
de ensino técnico de nível mé-
dio devem ser reservadas a es-
tudantes de escolas públicas. 
Dentro da lei, há a reserva de 
vagas para pretos, pardos e in-
dígenas, de acordo com a por-
centagem dessas populações 
nas unidades federativas.

Com isso, o percentual de 
estudantes negros chegou a 
51,2% do total de estudan-
tes, número mais que tripli-
cou desde 2003. O número 
de estudantes indígenas que 
vivem em aldeias duplicou 
entre 2014 e 2018, passando 
a representar 0,4% dos es-
tudantes das universidades 
federais. Os indígenas não 
aldeados são 0,5%. 

A ampliação do acesso de-
mandou também assistência 
estudantil, de acordo com a 
Andifes. Atualmente, 30% 

Centoducatte: ‘Os dados desmistificam qualquer  
tipo de informação que as universidades hoje são 

majoritariamente da elite econômica’

dos estudantes são benefi-
ciados pelo Plano Nacional 
de Assistência Estudantil 
(Pnaes), recebendo desde 
bolsas de estudo, até auxílio 
na alimentação, transporte e 
hospedagem.  A assistência, 
de acordo com a diretoria da 
Andifes, ainda está aquém 
do atendimento a todo o pú-
blico que precisa dela. 

Pesquisa

A pesquisa foi feita em 63 

universidades federais nas 
cinco regiões do país e em 
dois centros federais de Edu-
cação Tecnológica (Cefets), 
em Minas Gerais e no Rio de 
Janeiro.

Os dados foram coleta-
dos entre fevereiro a junho 
de 2018.  Ao todo, pouco 
mais de um terço dos estu-
dantes dessas instituições, 
35,34%, responderam aos 
questionários. As informa-
ções foram coletadas pela 
internet. 

Receita eleva para  
R$ 5 milhões teto para 
parcelamento de dívida

A receita Federal ampliou 
em cinco vezes o valor má-
ximo de parcelamento or-
dinário. O Diário Oficial da 
União publicou nesta quinta-
feira instrução normativa que 
possibilita os contribuintes 
que devem até R$ 5 milhões 
parcelar débitos. O limite an-
terior, de R$ 1 milhão, não 
era reajustado desde 2013.

O parcelamento ordinário 
permite que os débitos com 
o Fisco sejam renegociados 
em até 60 parcelas (cinco 
anos). No entanto, diferen-
temente dos parcelamentos 
especiais, também chamados 
de Refis, não há desconto 
nas multas e nos juros.

A instrução normativa foi 
necessária depois que o Mi-
nistério da Economia revo-

gou uma portaria conjunta 
da Receita Federal e da Pro-
curadoria-Geral de Fazenda 
Nacional (PGFN) de 2009 
que unificava os procedi-
mentos para o parcelamento 
de débitos nos dois órgãos. 
A Receita administra as dí-
vidas tributárias (tributos em 
atraso). A PGFN cuida da 
dívida ativa da União, que 
reúne os débitos cobrados na 
Justiça.

Segundo a portaria, o va-
lor de cada parcela será ob-
tido mediante a divisão do 
valor da dívida consolidada 
pelo número de parcelas pe-
didas, desde que a prestação 
mínima corresponda a R$ 
200 para devedor pessoa fí-
sica ou R$ 500 para devedor 
pessoa jurídica.

715 mil pedidos de 
Acesso à informação

Desde que a Lei de Aces-
so à Informação (LAI) entrou 
em vigência, em 16 de maio 
de 2012, o Executivo federal 
já recebeu mais de 745 mil 
pedidos de informações via 
essa ferramenta. De acordo 
com balanço divulgado nesta 
quinta-feira pela Controlado-
ria-Geral da União (CGU), 
desse total, 93,5% foram 
respondidas dentro do prazo 
legal. 

“O Poder Executivo Fe-
deral sempre apresentou um 
alto índice de cumprimento 
da Lei de Acesso. Atual-
mente, apenas 827 (0,11%) 
dos pedidos ficaram sem 
manifestação do órgão ou 
entidade procurado. Esse 
número vem caindo de ma-
neira sistemática, ao longo 
do tempo”, informou, em 
nota. 

O diretor de Transpa-
rência e Controle Social 
da CGU, Otávio de Castro 
Neves, comemora os resul-
tados.

Barragem pode se 
romper no domingo

O Ministério Público do 
Estado de Minas Gerais re-
comendou à mineradora 
Vale para que adote “ime-
diatamente” uma série de 
medidas para deixar claro à 
população de Barão de Co-
cais (MG) sobre os riscos de 
rompimento da barragem de 
mineração Sul Superior, da 
Mina de Gongo Soco. 

De acordo com a Vale, o 
rompimento poderá ocorrer 
entre 19 e 25 de maio. A in-
formação sobre o risco de 
rompimento foi obtida pelo 
MPMG junto à própria mine-
radora..
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Alerj contra o corte  
das universidades

A Assembleia Legislativa do Rio vai participar diretamen-
te da luta contra o corte de 30% nas verbas das universidades 
federais, anunciado pelo Governo Bolsonaro. Uma Frente 
Parlamentar em Defesa da Educação, Ciência e Tecnologia 
será formada na Alerj, tendo a participação de várias comis-
sões do Legislativo fluminense e dos reitores das universi-
dades atingidas pelo corte. O grupo será coordenado pelo 
presidente da Alerj, deputado André Ceciliano (PT).

A primeira missão do grupo será agendar uma reunião 
com o presidente da Câmara Federal, Rodrigo Maia. A 
Frente Parlamentar vai tentar reverter o processo de corte 
orçamentário nas universidades federais do Rio. A proposta 
surgiu essa semana numa audiência pública da Comissão 
de Ciência e Tecnologia da Alerj, presidida pelo deputado 
Waldeck Carneiro (PT), no plenário do Palácio Tiradentes.

Produtividade em alta no Legislativo
O presidente da Alerj, deputado André Ceciliano (PT), ain-

da comemora os recordes de produtividade da Assembleia Le-
gislativa do Rio nos primeiros 100 dias da atual administração. 
Ele destaca que, como muito trabalho, várias ações vêm sendo 
tomadas para modernizar a gestão na Casa, ampliando a trans-
parência e economizando recursos financeiros.

Ceciliano cita inovações como a criação do portal Le-
gislaqui, que está em fase final de produção e permitirá à 
população sugerir projetos de lei, e a instituição da modali-
dade de pregão eletrônico para licitações. A doação de veí-
culos para a área de segurança e acordos com o Executivo 
para garantir a contratação de agentes com o dinheiro eco-
nomizado pela Alerj também foram considerados golaços 
da administração de André Ceciliano.

Deputada quer regularizar uso dos patinetes
Os moderninhos patinetes, que tomaram conta das ruas 

das grandes cidades, exigem cuidados dos seus usuários. 
Que o diga a deputada estadual Rosane Felix (PSD). Ela 
foi experimentar a novidade, caiu e quebrou três dentes. 
Alertada com o acidente dos riscos dessa nova modalidade 
de transporte individual para curtas distâncias, a deputada 
apresentou na Alerj um projeto de lei que torna obrigatório 
o uso de capacetes para quem anda de patinete.

Pelas normas do Conselho Nacional de Trânsito, patine-
tes são permitidos apenas em áreas de circulação de pedes-
tres (com velocidade de até 6km/h), ciclovias e ciclofaixas 
(até 20km/h). Não é o que vemos pelas ruas, onde os limites 
de velocidade e o uso de equipamentos de segurança não 
são respeitados. E não há fiscalização.

O buraco é do Marcelo
O saudoso Leonel Brizola sempre zombava: “O buraco é 

do Moreira ou o buraco é do Marcelo?”, referindo-se, à épo-
ca, aos problemas administrativos na gestão do ex-governa-
dor Moreira Franco e do ex-prefeito Marcelo Alencar. Hoje, 
o carioca não tem a dúvida que o velho caudilho tinha. O bu-
raco é do Marcelo, do Marcelo Crivella, com toda a certeza.

Aliás, os buracos, no plural, porque são muitos e em to-
das as regiões da cidade. E a notícia ruim para o contribuin-
te é que esses buracos vão continuar crescendo e se multi-
plicando, já que o prefeito só se preocupa com a crise que 
enfrenta na Câmara Municipal, onde tramitam um processo 
de impeachment e sete CPIs. Entre elas, a que investiga o 
descaso na prevenção de enchentes, o uso eleitoral dos veí-
culos da Comlurb, a venda irregular de camarotes na Sapu-
caí, as causas das enchentes na cidade e irregularidades no 
Sisreg, o sistema que regula a ocupação de leitos hospitala-
res. Alô, vereadores cariocas, ainda falta a CPI do buraco!

Alerta da Defesa Civil: sobe número de cadastros
Nos quatro primeiros meses de 2019, a Secretaria Esta-

dual de Defesa Civil registrou crescimento de aproximada-
mente 45% no número de cadastros do serviço gratuito de 
mensagens de alertas por SMS. Com o objetivo de alertar a 
população para situações de risco, como previsão de chuva 
forte, inundações e possibilidade de deslizamentos, entre 
outras situações, o serviço atingiu 1.169.222 de CEPs ca-
dastrados. A ferramenta amplia o alcance dos avisos, dando 
maior tempo de reação aos moradores de áreas vulneráveis 
a fim de evitar tragédias.

Pedido de cassação é arquivado
A presidência da Alerj decidiu que os deputados que parti-

cipam das comissões permanentes e CPIs da Casa não podem 
enviar ofícios a qualquer órgão ou entidade sem a aprovação 
dos outros membros da comissão. A decisão veio depois que 
a deputada Renata Souza (Psol), que preside a Comissão de 
Direitos Humanos da Alerj, enviou um ofício à Organização 
das Nações Unidas (ONU) e à Organização dos Estados Ame-
ricanos (OEA) denunciando o governador Wilson Witzel.

Por conta do episódio, o líder do governo na Casa, de-
putado Márcio Pacheco (PSC), e outros dois parlamentares 
pediram a cassação do mandado da deputada. O pedido foi 
recusado com a alegação de que o ofício foi uma iniciativa 
do gabinete da deputada e não em nome da comissão. Mas 
o puxão de orelha foi dado.

Deputado estadual André Ceciliano e 
deputado federal Rodrigo Maia

JOÃO FORTES ENGENHARIA S/A
Companhia  Aberta

CNPJ/MF nº 33.035.536/0001-00 - NIRE: 33300103911
Aviso aos Acionistas. Comunicamos aos Srs. Acionistas da João Fortes 
Engenharia S.A. (“Companhia”), nos termos do artigo 133, da Lei n.º 6.404/76, 
do art. 25 da Instrução CVM n.º 480/09 e do art. 9º da instrução CVM 481/09, 
que os documentos e informações relacionados às matérias objeto da ordem 
do dia da Assembleia Geral Ordinária da Companhia, a ser realizada no dia 
17.06.2019, encontram-se à disposição dos Acionistas na sede da Companhia, 
na Avenida das Américas, nº 3443, bloco 3B, sala 108, Barra da Tijuca, na 
cidade do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, CEP 22631-003, e no 
endereço eletrônico da Companhia (http://www.joaofortes.com.br/ri), podendo 
ser obtidos também na página da Comissão de Valores Mobiliários (http://www.
cvm.gov.br). Rio de Janeiro, 15 de maio de 2019. Roberto Correa, Diretor 
Financeiro e de Relações com Investidores.

SINDICATO DAS INDÚSTRIAS DE ARTEFATOS DE BORRACHA 
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CNPJ: 34.037.606/0001-13

Edital de Convocação
O Presidente do Sindicato das Indústrias de Artefatos de Borracha do 
Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições estatutárias, convoca 
todas as Empresas associadas, em condições de votar, para reunirem-se 
em Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se na Sede do Sindicato 
na Rua Santa Luzia nº 685 - 8º andar –Centro-Rio de Janeiro, no dia 27 
de maio de 2019, às 9:30 horas em primeira convocação ou às 10:00 
horas, em segunda convocação, para deliberarem sobre as seguintes 
ordens do dia: 1) Alinhamento de contribuições associativas, deveres 
e direitos, ações de cobrança inadimplentes; 2) Prestação  de  contas 
2018 e orçamento 2019; 3) Notificação Barak Brasil; 4) Posicionamento 
Sindborj quanto à CCT 2018/2019 e 2019/2020; 5) Ação de recuperação 
de créditos junto à CEF; 6) Assuntos Gerais.

Marcello Tournillon Ramos
Presidente

Contagem Securitizadora de Créditos Financeiros S.A. 
CNPJ/MF nº 31.594.055/0001-09 - NIRE nº 33.3.0032818-1

Fato Relevante. Mudança de Endereço. A Cia., S.A. de capital aberto devida-
mente registrada na CVM nº 2465-1, vem, por meio deste, em atendimento ao 
disposto na Instrução CVM nº 358, de 03/01/02, conforme alterada, comunicar 
ao mercado em geral sobre a mudança de endereço de sua sede para: Av. Rio 
Branco, 181, sl. 710, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20040-007. RJ, 14/05/19. 
Haroldo Monteiro da Silva Filho, Diretor de Relações com Investidores.

Burocracia e juros elevados são 
principais entraves para micros

O cenário de recuperação 
lenta da economia tem for-
çado os micro e pequenos 
empresários do varejo a se 
manterem cautelosos na hora 
de contratar crédito para seus 
negócios. Dados apurados 
pela Confederação Nacio-
nal de Dirigentes Lojistas 
(CNDL) e pelo Serviço de 
Proteção ao Crédito (SPC 
Brasil) mostram que mais de 
um terço (34%) dos empre-
sários de menor porte consi-
dera difícil contratar algum 
tipo de crédito nos dias de 
hoje. Os que avaliam o pro-
cesso de forma fácil somam 
apenas 18% da amostra, ao 
passo que 14% não têm opi-
nião formada sobre o assun-
to.

O excesso de burocracia 
e de garantias exigidas pe-
las instituições financeiras 
desponta como o principal 
entrave, citado por 66% dos 
empresários consultados, 
acompanhado da percepção 
de juros elevados (49%). Na 
avaliação dos empresários 
ouvidos, o tipo de crédito 
mais difícil para se obter são 
os fornecidos pelo BNDES 
(23%) e também por institui-
ções financeiras (17%).

Entre a parcela minoritá-
ria que considera simples o 
processo de contratar crédi-
to, as principais razões são o 
bom relacionamento que eles 
mantêm com o banco (63%) 
e o fato de estarem com o pa-
gamento das contas sempre 
em dia (44%).

Na avaliação do presiden-
te da CNDL, José Cesar da 
Costa, a recente aprovação 
do Cadastro Positivo pelo 
Congresso Nacional deverá 
melhorar o ambiente de ne-
gócios no Brasil ao reduzir 
a assimetria de informações 
entre quem busca e fornece 
crédito e também por pre-
miar os que costumam hon-
rar com seus compromissos 
financeiros. “Com o Cadas-
tro Positivo, as instituições 
financeiras poderão realizar 
uma análise de crédito mais 
assertiva e completa, o que 
deve reduzir as taxas de ju-
ros e ampliar o acesso ao 
crédito, principalmente para 
as empresas de menor por-
te que hoje estão a margem 
desse mercado”, analisa o 
presidente.

O levantamento também 
mostra que a intenção dos 
micro e pequenos empresá-
rios em procurar crédito pe-
los próximos 90 dias segue 
em patamar baixo, apesar de 
uma melhora na comparação 
com o ano passado. Em abril 

deste ano, o Indicador de 
Demanda por Crédito atin-
giu 25,8 pontos, situando-
se acima dos 20,5 pontos 
observados no mesmo mês 
de 2018. Pela metodologia 
do indicador, quanto mais 
próximo de 100, maior é a 
propensão dos empresários a 
procurarem crédito e, quan-
to mais próximo de zero, 
menos propensos eles estão 
para tomar recursos empres-
tados para os seus negócios.

Em termos percentuais, 
apenas 15% dos micro e 
pequenos empresários do 
varejo manifestaram a in-
tenção de contratar algum 
tipo de crédito pelos próxi-
mos três meses, contra 68% 
que garantiram não estar 
interessados em buscar re-
cursos de terceiros. Outros 
17% não souberam respon-
der. Quando indagados so-
bre a negativa, 41% alegam 
ser possível manter suas 
empresas com recursos pró-
prios. O mesmo percentual 
de 41% não vê necessidade 
em contratar crédito. Já as 
altas taxas de juros também 
são fator de impedimento, 
mencionadas por 28% dos 
que não pretendem tomar 
crédito. Há ainda 10% que 
estão inseguros com a situ-
ação econômica do país e 
8% que têm receio de não 
conseguir pagar as parcelas 
futuramente.

“Parte relevante dos pe-
quenos empresários não bus-
cam crédito por não veem 
necessidade, mas há espaço 
para que a demanda cresça 

nesse segmento porque mui-
tos também apontam fatores 
como insegurança, crise e 
juros altos como impeditivo. 
A combinação de burocracia 
e juros altos são um obstácu-
lo à contratação de crédito 
e consequentemente para o 
investimento, o que acaba 
por impactar o crescimento 
do país. O crédito é um dos 
grandes motores da econo-
mia, pois gera consumo, 
emprego e renda”, explica 
o presidente do SPC Brasil, 
Roque Pellizzaro Junior.

O levantamento também 
mostra que a demanda por 
investimento das micro e pe-
quenas empresas melhorou 
no último mês, embora siga 
em um patamar moderado. 
Nesse caso, houve uma alta 
6,1 pontos na comparação 
entre abril deste ano com o 
mesmo mês do ano passado. 
Na escala do indicador, que 
varia de zero a 100, o índice 
passou de 40,6 pontos para 
46,7 pontos em 12 meses. 
Quanto mais próximo de 
100, mais propensão a inves-
tir estão os empresários.

Em termos percentuais, 
o cenário é de divisão: 37% 
dos micro e pequenos em-
presários manifestaram a 
intenção de realizar inves-
timentos pelos próximos 90 
dias, enquanto 39% não pos-
suem essa intenção. Outros 
24% estão indecisos.

Dentre os empresários que 
demonstram a intenção de 
investir, as finalidades mais 
comuns serão a compra de 
maquinários e equipamentos 

(34%), ampliação de esto-
ques (27%), reforma das ins-
talações da empresa (23%) e 
investimentos em divulga-
ção, mídia e comunicação 
(19%). A maior parte desses 
empresários (62%) afirma 
que vai investir com o obje-
tivo de aumentar as vendas, 
mas há ainda 32% que pre-
tendem expandir os negócios 
para atender a uma demanda 
que cresceu recentemente e 
26% que veem necessidade 
em adaptar a empresa a uma 
tecnologia nova.

Para quem vai investir, 
o capital próprio aparece 
como o principal recurso, o 
que justifica os números de 
baixo apetite ao crédito. A 
maioria desses empresários 
usará algum dinheiro que já 
possuem, seja por meio de 
poupança e investimentos 
financeiros (44%) ou venda 
de algum bem (10%). Outras 
opções ainda mencionadas 
são empréstimos em bancos 
e financeiras (25%). Levan-
do em conta somente quem 
vai usar capital próprio, 15% 
vão recorrer a recursos de 
ordem pessoal, enquanto 
65% devem utilizar recursos 
da empresa.

Os indicadores levam em 
consideração 800 empreen-
dimentos com até 49 funcio-
nários, nas 27 unidades da 
federação, incluindo capitais 
e interior. As micro e peque-
nas empresas representam 
39% e 35% do universo de 
empresas brasileiras nos seg-
mentos de comércio e servi-
ços, respectivamente.

SE deve puxar expansão de empresas familiares
O Sudeste (SE) é a região 

preferida das empresas fami-
liares brasileiras que plane-
jam expandir seus negócios 
nos próximos três anos. Essa 
é uma das conclusões da nova 
edição da pesquisa “Retratos 
de Família”, da KPMG. A re-
gião foi citada como opção de 
expansão por 44% dos execu-
tivos de empresas de diversos 
setores de atuação, uma evo-
lução em comparação com 
os anos anteriores, quando o 
Sudeste atingiu 34% das pre-
ferências em 2017 e apenas 
2% em 2016.

“Os dados revelam que a 
região Sudeste se consoli-
dou na posição de destaque 
como destino preferencial de 
novos investimentos de em-
presas familiares brasileiras. 
Pelo segundo ano consecuti-
vo, a região está na lideran-
ça, o que pode ser explicado 

por um mercado mais ma-
duro, elevada demanda de 
produtos e serviços e ampla 
oferta de mão de obra qua-
lificada”, afirma Sebastian 
Soares, sócio-líder de Mer-
cado Empreendedor e Em-
presas Familiares da KPMG 
no Brasil.

A pesquisa da KPMG 
também revelou, sobre o 
item expansão geográfica, 
que em 2016 apenas 27% 
pretendiam atuar fora das 
atuais localidades, índice 
que saltou para 75% ago-
ra, sendo consideradas mais 
atrativas as regiões Sudeste 
(44%), Nordeste (29%) e 
Centro-Oeste (29%). Além 
disso, 34% ambicionam ope-
rar fora do país, sendo 21% 
na América Latina e 13% em 
outros países.

Outro dado relevante do 
conteúdo, elaborado em 

conjunto com a Fundação 
Dom Cabral, é que a maio-
ria das empresas familiares 
brasileiras (70%) está con-
fiante em relação à situa-
ção econômica do próprio 
negócio nos próximos três 
anos, apesar das incertezas 
políticas e instabilidades 
econômicas, enquanto 23% 
estão neutras e 7% pessi-
mistas. O dado é reflexo dos 
resultados obtidos por essas 
organizações nos últimos 
seis meses, período em que 
foram registrados, de forma 
geral, aumento de receita, 
lucratividade e quantidade 
de funcionários.

A apuração foi conduzida 
com 217 empresas familia-
res de 19 estados do país. 
Os entrevistados são, em 
65% dos casos, membros da 
família proprietária e 30% 
são diretores.
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20 A 31 DE MAIO/2019

CALENDÁRIO FISCAL

DIA ESPECIFICAÇÃO

20 COFINS – FINANCEIRAS E EQUIPARADAS - PESSOAS OBRIGADAS: Bancos 
comerciais, bancos de investimentos, bancos de desenvolvimento, caixas 
econômicas, agências de fomento previstas no artigo 1º da Medida Provisória 
2.192-70/2001, sociedades de crédito, financiamento e investimento, sociedades 
de crédito imobiliário, sociedades corretoras, distribuidoras de títulos e valores 
mobiliários, empresas de arrendamento mercantil, cooperativas de crédito, 
empresas de seguros privados e de capitalização, agentes autônomos de 
seguros privados e de crédito, entidades de previdência complementar privada e 
associações de poupança e empréstimo.
FATO GERADOR: Receitas auferidas no mês de abril/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o 
cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO - 
PESSOAS OBRIGADAS: Cooperativas de trabalho obrigadas a descontar e 
recolher a contribuição previdenciária devida por seus cooperados contribuintes 
individuais.
FATO GERADOR: Remuneração repassada ou creditada ao cooperado, no mês 
de abril/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o 
cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – EMPREGADOR - PESSOAS 
OBRIGADAS: Empregadores, com exceção dos domésticos e contribuintes 
individuais.
FATO GERADOR: Remuneração de abril/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o 
cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PRODUTOR RURAL - PESSOAS 
OBRIGADAS: Produtor rural, pessoa jurídica e pessoa física com empregados, 
segurado especial, o adquirente, o consignatário ou a cooperativa de produto 
rural que ficam sub-rogados nas obrigações do produtor rural. Também estão 
obrigadas ao recolhimento as agroindústrias, com exceção da piscicultura, 
carcinicultura, suinocultura e avicultura. O produtor rural, pessoa jurídica ou 
pessoa física, deverá recolher a contribuição de terceiros e a descontada dos 
empregados.
FATO GERADOR: Comercialização de produtos rurais no mês de abril/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o 
cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – RECEITA BRUTA - PESSOAS 
OBRIGADAS: Empresas que desenvolvam as atividades sujeitas ao recolhimento 
da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta, enquadradas na Lei 
12.546/2011, e que tenham optado pela contribuição substitutiva.
FATO GERADOR: Receita bruta do mês de abril/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o 
cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – RETENÇÃO DOS 11% - PESSOAS 
OBRIGADAS: Empresa contratante de serviços executados mediante cessão de 
mão de obra ou empreitada, inclusive em regime de trabalho temporário.
FATO GERADOR: Emissão da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de 
serviços no mês de abril/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o 
cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.

CSLL – PIS – COFINS – RETENÇÃO NA FONTE - PESSOAS OBRIGADAS: 
Com exceção das pessoas jurídicas optantes pelo Simples Nacional, todas as 
demais, inclusive associações, entidades sindicais, federações, confederações, 
centrais sindicais e serviços sociais autônomos; sociedades simples, sociedades 
cooperativas; fundações de direito privado; e condomínios de edifícios, que 
efetuaram pagamentos a outras pessoas jurídicas de direito privado, referentes à 
prestação dos seguintes serviços: limpeza, conservação, manutenção, segurança, 
vigilância, transporte de valores, locação de mão de obra, assessoria creditícia, 
mercadológica, gestão de crédito, seleção e riscos, administração de contas a 
pagar e a receber, inclusive quando prestados por empresas de factoring, e de 
serviços profissionais, sujeitos à retenção na fonte à alíquota de 4,65%.
FATO GERADOR: Pagamento dos serviços relacionados anteriormente, efetuado 
no mês de abril/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o 
cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.

DARF NUMERADO (DCTFWEB MENSAL) – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA 
- PESSOAS OBRIGADAS: As entidades empresariais obrigadas à entrega da 
DCTFWeb Mensal.
FATO GERADOR: Contribuições Previdenciárias relativas à competência 
abril/2019.
OBSERVAÇÕES: As entidades promotoras de espetáculos desportivos deverão 
recolher o Darf pertinente à DCTFWeb Diária até o 2º dia útil após a realização 
do evento desportivo. Nas localidades onde não houver expediente bancário, o 
cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.

IR/FONTE - PESSOAS OBRIGADAS: Contribuintes que pagaram ou creditaram 
rendimentos sujeitos ao IR/Fonte a pessoas físicas ou jurídicas, residentes ou 
domiciliadas no País, inclusive rendimentos do trabalho.
FATO GERADOR: Pagamento ou crédito dos rendimentos efetuado no mês de 
abril/2019.
OBSERVAÇÕES: Este prazo não alcança o IR/Fonte decorrente de juros sobre 
o capital próprio e aplicações financeiras, prêmios, multa e qualquer vantagem, 
rendimentos e ganhos distribuídos pelos fundos de investimento imobiliário, 
serviços prestados por transportador paraguaio, e rendimentos provenientes 
do trabalho assalariado pagos a empregado doméstico, que possuem prazos 
específicos relacionados neste Calendário, bem como aquele incidente sobre a 
remuneração indireta ou pagamentos efetuados a beneficiários não identificados, 
que deverá ser recolhido na data da ocorrência do fato gerador. Nas localidades
onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser 
antecipado.

PIS – FINANCEIRAS E EQUIPARADAS - PESSOAS OBRIGADAS: Bancos 
comerciais, bancos de investimentos, bancos de desenvolvimento, caixas 
econômicas, agências de fomento previstas no artigo 1º da Medida Provisória 
2.192-70/2001, sociedades de crédito, financiamento e investimento, sociedades 
de crédito imobiliário, sociedades corretoras, distribuidoras de títulos e valores 
mobiliários, empresas de arrendamento mercantil, cooperativas de crédito, 
empresas de seguros privados e de capitalização, agentes autônomos de 
seguros privados e de crédito, entidades de previdência complementar privada e 
associações de poupança e empréstimo.
FATO GERADOR: Receitas auferidas no mês de abril/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o 
cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.

RET – REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO – INCORPORAÇÕES 
IMOBILIÁRIAS - PESSOAS OBRIGADAS: Incorporadoras que optaram pelo 
RET, instituído pelo artigo 1º da Lei 10.931/2004, correspondente ao pagamento 
mensal unificado do IRPJ, da CSLL, do PIS/Pasep e da Cofins, relativos à 
incorporação imobiliária.
FATO GERADOR: Receitas decorrentes das vendas de unidades imobiliárias 
que compõem cada incorporação, e respectivas receitas financeiras e variações 
monetárias decorrentes dessas operações, recebidas no mês de abril/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o 
cumprimento desta obrigação pode ser prorrogado para o primeiro dia útil 
subsequente.

SIMPLES NACIONAL - PESSOAS OBRIGADAS: Microempresas e empresas 
de pequeno porte que optaram pelo pagamento unificado de impostos e 
contribuições.
FATO GERADOR: Receita bruta do mês de abril/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o 
cumprimento desta obrigação pode ser prorrogado para o primeiro dia útil 
subsequente.

22 DCTF – DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS - 
PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas de direito privado em geral, inclusive 
as equiparadas, as imunes e as isentas, os consórcios que realizem negócios 
jurídicos em nome próprio, inclusive na contratação de pessoas jurídicas e físicas, 
com ou sem vínculo empregatício.
FATO GERADOR: Informações relativas ao mês de março/2019.
OBSERVAÇÕES: A DCTF será apresentada de forma centralizada pela matriz.
As informações relativas às Sociedades em Conta de Participação (SCP) devem 
ser apresentadas pelo sócio ostensivo, em sua própria DCTF.

23 IOF - PESSOAS OBRIGADAS: Instituições financeiras; empresas de factoring;
pessoa jurídica que conceder o crédito, nas operações de mútuo de recursos 
financeiros; instituições autorizadas a operar em câmbio; seguradoras; instituições 
autorizadas a operar na compra e venda de títulos e valores mobiliários; bolsas 
de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas; administrador do fundo 
de investimento; instituição que intermediar recursos, junto a clientes, para 
aplicações em fundos de investimentos administrados por outra instituição; e as 
instituições autorizadas pelo Bacen que efetuarem a primeira aquisição do ouro, 
ativo financeiro, ou instrumento cambial, dentre outras.
FATO GERADOR: Operações de crédito, câmbio, seguro ou relativas a títulos ou 
valores mobiliários, exceto derivativos financeiros.
OBSERVAÇÃO: O vencimento do IOF toma por base a aquisição, no caso de 
ouro, ativo financeiro, e a cobrança ou o registro contábil, nos demais casos, 
efetuados no 2º decêndio de maio/2019. Nas localidades onde não houver 
expediente bancário, deve ser refeita a contagem do 3º dia útil subsequente ao 
fato gerador.

23 IR/FONTE - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas que efetuaram retenção 
na fonte nos pagamentos ou créditos decorrentes de juros sobre capital próprio 
e aplicações financeiras, inclusive os atribuídos a residentes ou domiciliados no 
exterior, e títulos de capitalização; prêmios, inclusive os distribuídos sob a forma 
de bens e serviços, obtidos em concursos e sorteios de qualquer espécie e lucros 
decorrentes desses prêmios; e de multa ou qualquer vantagem, de que trata o 
artigo 70 da Lei 9.430/96.
FATO GERADOR: Pagamento ou crédito efetuado no 2º decêndio de maio/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, deve ser 
refeita a contagem do 3º dia útil subsequente ao fato gerador.

24 COFINS – DEMAIS EMPRESAS - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas 
de direito privado e as que lhes são equiparadas pela legislação do Imposto de 
Renda, exceto instituições financeiras e equiparadas.
FATO GERADOR: Receitas auferidas no mês de abril/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o 
cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.

IPI – DEMAIS PRODUTOS - PESSOAS OBRIGADAS: Estabelecimentos 
importadores, industriais e os a estes equiparados, com exceção das empresas 
que tenham prazos específicos.
FATO GERADOR: Apuração no mês de abril/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o 
cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.

PIS – DEMAIS EMPRESAS - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas de 
direito privado e as que lhes são equiparadas pela legislação do Imposto de 
Renda, exceto instituições financeiras e equiparadas.
FATO GERADOR: Receitas auferidas no mês de abril/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o 
cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.

PIS – FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAS OBRIGADAS: Entidades sem fins 
lucrativos, inclusive condomínios, e as cooperativas que excluírem da base de 
cálculo do PIS-Faturamento ou da Cofins qualquer das receitas elencadas nos 
artigos 15 da Medida Provisória 2.158-35/2001 ou 30-A da Lei 11.051/2004.
FATO GERADOR: Folha de pagamento de abril/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o 
cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.

TAXA PELA UTILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS CONTADORES DE 
PRODUÇÃO - PESSOAS OBRIGADAS: Os fabricantes de cigarros 
classificados na posição 2402.20.00 da Tipi, excetuados os classificados 
no Ex 01, obrigados à instalação do Sistema de Controle e Rastreamento 
da Produção de Cigarros (Scorpios); e os estabelecimentos industriais 
envasadores de bebidas obrigados à instalação do Sistema de Controle de 
Produção de Bebidas (Sicobe).

FATO GERADOR: Utilização de equipamento contador de produção de cigarros 
e bebidas no mês de maio/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o 
cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.

31 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – ESTIMATIVA - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas 
jurídicas que apuram o IRPJ com base na receita bruta e acréscimos ou no lucro 
real apurado em balanço/balancete de redução/suspensão.
FATO GERADOR: Receita bruta, ganhos de capital, ganhos líquidos e 
rendimentos de aplicações financeiras e demais receitas e resultados obtidos 
(artigos 29 e 30 da Lei 9.430/96), ou o resultado contábil ajustado na forma da 
legislação vigente, referentes ao mês de abril/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o 
cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.

CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – LUCRO PRESUMIDO – 1º TRIMESTRE DE 2019 
– 2ª QUOTA - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas que optaram pela 
tributação com base no lucro presumido e pelo recolhimento parcelado da 
contribuição.
FATO GERADOR: Receita bruta, ganhos de capital, ganhos líquidos e 
rendimentos de aplicações financeiras e demais receitas e resultados (artigos 
29 e 30 da Lei 9.430/96), obtidos no 1º trimestre/2019.
OBSERVAÇÕES: O valor da quota deverá ser acrescido de juros de 1%. 
Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta 
obrigação deve ser antecipado. 

CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – LUCRO REAL – 1º TRIMESTRE DE 2019 – 2ª 
QUOTA - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas que adotaram o regime 
trimestral de apuração do lucro real, na forma do artigo 1º da Lei 9.430/96 e 
optaram pelo recolhimento parcelado da contribuição.
FATO GERADOR: Resultado contábil do 1º trimestre/2019, devidamente 
ajustado na forma da legislação vigente.
OBSERVAÇÕES: O valor da quota deverá ser acrescido de juros de 1%. 
Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta 
obrigação deve ser antecipado.

DASN-SIMEI – EXERCÍCIO DE 2019 - PESSOAS OBRIGADAS: MEI – 
Microempreendedor Individual que optou pelo Simei – Sistema de Recolhimento 
em Valores Fixos Mensais dos Tributos abrangidos pelo Simples Nacional.

DME – DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES LIQUIDADAS COM MOEDA EM 
ESPÉCIE - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas físicas ou jurídicas residentes ou 
domiciliadas no Brasil que tenham recebido valores em espécie cuja soma seja 
igual ou superior a R$ 30.000,00, ou o equivalente em outra moeda, decorrentes 
de alienação ou cessão onerosa ou gratuita de bens e direitos, de prestação 
de serviços, de aluguel ou de outras operações que envolvam transferência 
de moeda em espécie, realizadas com uma mesma pessoa física ou jurídica.
FATO GERADOR: Valores recebidos em espécie no mês de abril/2019.
OBSERVAÇÕES: O limite de RS 30.000,00 será aplicado por operação se 
esta for realizada entre o declarante e mais de uma pessoa física ou jurídica, 
independentemente do valor recebido de cada pessoa. As instituições financeiras 
e as instituições autorizadas a funcionar pelo Bacen estão dispensadas da 
apresentação da DME.

ECD – ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL – ANO-CALENDÁRIO DE 
2018 – TRANSMISSÃO AO SPED - PESSOAS OBRIGADAS: A ECD deve 
ser transmitida pelas pessoas jurídicas e equiparadas obrigadas a manter 
escrituração contábil nos termos da legislação comercial, EXCETO:
a) os órgãos públicos, as autarquias e as fundações públicas;
b) as inativas, assim consideradas aquelas que não tenham realizado, durante 
o ano-calendário, atividade operacional, não operacional, patrimonial ou 
financeira, inclusive aplicação no mercado financeiro ou de capitais as quais 
devem cumprir as obrigações acessórias previstas na legislação específica;
c) as imunes e isentas que auferiram receitas, doações, incentivos, subvenções, 
contribuições, auxílios, convênios e ingressos assemelhados cuja soma seja 
inferior a R$ 1.200.000,00 no ano-calendário a que se refere a ECD, ou valor 
proporcional ao período;
d) as tributadas com base no lucro presumido que mantêm a escrituração do 
livro Caixa e não distribuíram parcela de lucros ou dividendos sem incidência do 
IR/Fonte em montante superior ao valor da base de cálculo do IRPJ apurado, 
diminuída dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitas;
e) as optantes pelo Simples Nacional, desde que não tenham recebido 
aporte de capital de investidor anjo, conforme artigos 61-A a 61-D da Lei 
Complementar 123/2006.
FATO GERADOR: Fatos contábeis ocorridos no período de 1-1 a 31-12-2018.
OBSERVAÇÃO: A Sociedade em Conta de Participação (SCP) enquadrada nas 
hipóteses de obrigatoriedade de apresentação da ECD deve apresentá-la como 
livros próprios ou livros auxiliares do sócio ostensivo.

IMPOSTO DE RENDA – PESSOAS FÍSICAS – 2ª QUOTA - PESSOAS 
OBRIGADAS: Pessoas físicas que apuraram imposto a pagar na Declaração 
de Ajuste Anual do exercício de 2019, ano-calendário de 2018, e optaram pelo 
recolhimento parcelado.
FATO GERADOR: Recebimento de rendimentos tributáveis no ano-calendário 
de 2018.
OBSERVAÇÃO: O valor da quota deverá ser acrescido de juros de 1%. Nas 
localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta 
obrigação deve ser antecipado.

IR – GANHOS EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA VARIÁVEL - 
PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas físicas ou jurídicas, inclusive isentas.
FATO GERADOR: Ganhos obtidos no mês de abril/2019, em operações na 
bolsa de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhados, em alienação de 
ouro, ativo financeiro, fora de bolsa, e alienação de participação societária, por 
pessoa jurídica, fora de bolsa.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o 
cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.

IRPF – CARNÊ-LEÃO - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas físicas residentes no 
País que receberam:
a) rendimentos de outras pessoas físicas que não tenham sido tributados na 
fonte no País, tais como decorrentes de arrendamento, subarrendamento, 
locação e sublocação de móveis ou imóveis, e os decorrentes do trabalho não 
assalariado, assim compreendidas todas as espécies de remuneração por 
serviços ou trabalhos prestados sem vínculo empregatício;
b) rendimentos ou quaisquer outros valores de fontes do exterior, tais como 
trabalho assalariado ou não assalariado, uso, exploração ou ocupação de bens 
móveis ou imóveis, transferidos ou não para o Brasil, lucros e dividendos;
c) emolumentos e custas dos serventuários da Justiça, como tabeliães, 
notários, oficiais públicos e outros, independentemente de a fonte pagadora ser 
pessoa física ou jurídica, exceto quando forem remunerados exclusivamente 
pelos cofres públicos;
d) importância paga em dinheiro, a título de pensão alimentícia em face 
das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão 
judicial, inclusive a prestação de alimentos provisionais, acordo homologado 
judicialmente, ou de separação consensual ou divórcio consensual realizado 
por escritura pública;
e) rendimentos em função de prestação de serviços a embaixadas, repartições 
consulares, missões diplomáticas ou técnicas ou a organismos internacionais 
de que o Brasil faça parte.
FATO GERADOR: Recebimento dos valores relacionados nas letras “a” a “e” 
anteriores, no mês de abril/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o 
cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.

IRPF – GANHO DE CAPITAL - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas físicas que 
auferiram ganhos na alienação de bens ou direitos de qualquer natureza, exceto 
moeda estrangeira mantida em espécie.
FATO GERADOR: Ganhos auferidos na alienação de bens ou direitos no mês 
de abril/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o 
cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.

IRPJ – ESTIMATIVA - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas tributadas 
com base no lucro real que optaram pela apuração anual, com recolhimentos 
mensais do imposto calculado sob a forma de estimativa.
FATO GERADOR: Receita bruta e acréscimos do artigo 32 da Lei 8.981/95, 
ou lucro real apurado em balanço/balancete de redução, referentes ao mês de 
abril/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o 
cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.

IRPJ – GANHO DE CAPITAL – ME E EPP OPTANTES PELO SIMPLES 
NACIONAL - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas optantes pelo Simples 
Nacional que apuraram ganho de capital na alienação de ativos.
FATO GERADOR: Ganhos percebidos na alienação de ativos no mês de 
abril/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o 
cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.

IRPJ – LUCRO PRESUMIDO – 1º TRIMESTRE DE 2019 – 2ª QUOTA - 
PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas tributadas com base no lucro 
presumido que optaram pelo recolhimento parcelado do imposto.
FATO GERADOR: Receita bruta, ganhos de capital, juros sobre o capital 
próprio (artigo 9º da Lei 9.249/95), rendimentos e ganhos líquidos de aplicações 
financeiras e demais receitas e resultados obtidos no 1º trimestre/2019.
OBSERVAÇÕES: O valor da quota deverá ser acrescido de juros de 1%. 
Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta 
obrigação deve ser antecipado.

IRPJ – LUCRO REAL – 1º TRIMESTRE DE 2019 – 2ª QUOTA - PESSOAS 
OBRIGADAS: Pessoas jurídicas que adotaram o regime trimestral de apuração 
do lucro real, na forma do artigo 1º da Lei 9.430/96, e optaram pelo recolhimento 
parcelado do imposto.
FATO GERADOR: Lucro real do 1º trimestre/2019.
OBSERVAÇÃO: O valor da quota deverá ser acrescido de juros de 1%. Nas 
localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta 
obrigação deve ser antecipado.

PIS – COFINS – RETENÇÃO NA FONTE - PESSOAS OBRIGADAS: Fabricantes 
de máquinas, implementos e veículos classificados nos códigos 73.09, 7310.29, 
7612.90.12, 8424.81, 84.29, 8430.69.90, 84.32, 84.33, 84.34, 84.35, 84.36, 
84.37, 87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05, 87.06 e 8716.20.00 da Tipi aprovada 
pelo Decreto 7.660/2011, bem como os fabricantes de peças, componentes ou 
conjuntos destinados a estes produtos, que efetuaram a retenção na fonte do 
PIS e da Cofins nos pagamentos à pessoa jurídica pela aquisição de autopeças 
constantes dos Anexos I e II da Lei 10.485/2002 (exceto pneumáticos).
FATO GERADOR: Pagamentos efetuados na 1ª quinzena de maio/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o 
cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.

SISCOSERV – REGISTROS DE VENDAS E DE AQUISIÇÕES - PESSOAS 
OBRIGADAS: Os residentes ou domiciliados no Brasil que realizem, com 
residentes ou domiciliados no exterior, operações de aquisição ou venda de 
serviços, intangíveis e outras operações que produzam variações no patrimônio 
das pessoas físicas, das pessoas jurídicas ou dos entes despersonalizados, 
inclusive operações de importação e exportação de serviços.
FATO GERADOR: Aquisições e vendas realizadas nos mês de fevereiro/2019.
OBSERVAÇÃO: As atividades econômicas já obrigadas ao registro das 
informações constam no cronograma aprovado pelo Anexo Único da Portaria 
Conjunta 1.908 RFB/SCS/2012.

TCIF – TAXA DE CONTROLE DE INCENTIVOS FISCAIS - PESSOAS 
OBRIGADAS: A pessoa jurídica e a entidade equiparada que solicitarem 
o licenciamento de importação ou o registro de ingresso de mercadorias 
procedentes do território nacional, no âmbito da Zona Franca de Manaus.
FATO GERADOR: Pedido de licenciamento de importação ou de protocolo de 
ingresso de mercadorias procedentes do território nacional para ingresso na 
Zona Franca de Manaus, nas áreas de livre comércio e na Amazônia Ocidental, 
relativamente aos registros realizados no mês de abril/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o 
cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.

NOTA: As Tabelas de Recolhimento 
em Atraso são divulgadas no Portal 

COAD, em Tabelas Dinâmicas.

Cargill confirma 
construção de uma 
nova fábrica no Brasil

A Cargill confirmou a 
construção de uma nova fá-
brica no Brasil, que estará em 
operação até o final de 2021. 
O país foi escolhido pela 
Cargill, uma das maiores 
empresas de alimentação no 
mundo, para receber investi-
mentos de R$ 550 milhões e 
iniciar a produção de Pectina 
HM, um agente texturizante 
versátil, derivado de insu-
mos naturais. A construção 
da nova unidade, sediada na 
cidade de Bebedouro, no in-
terior de São Paulo, começa-
rá em junho de 2019 e deve 
gerar aproximadamente 120 
novos empregos diretos nas 
áreas de produção e suporte.

“Com uma estrutura de 
custos competitivos, basea-
dos em processos inovadores 
de produção, o investimento 
vem reforçar ainda mais o 
compromisso da Cargill com 
o crescimento do Brasil”, 
afirma Laerte Moraes, dire-
tor de negócios de Amidos, 
Adoçantes e Texturizantes 
da Cargill na América do 
Sul.

A Pectina HM é um agen-
te texturizante versátil, pro-
duzido à base de frutas cítri-

cas. A demanda global pelo 
produto está em constante 
crescimento, impulsionada, 
principalmente, pelo setor 
de bebidas lácteas, sucos, 
geleias e ingredientes para 
confeitaria. “ Hoje, os con-
sumidores querem saber 
como os alimentos são pro-
duzidos e a Pectina é um in-
grediente reconhecido, de-
rivado de insumos naturais 
que responde muito bem à 
todas essas demandas”, con-
tinua Moraes.

A planta de Bebedouro 
terá uma estrutura de cus-
tos altamente competitiva, 
baseada em processos ino-
vadores de produção e com-
plementa as plantas atuais 
que a Cargill já possui na 
França, Alemanha e Itália. 
“A nova unidade representa 
um investimento de R$ 550 
milhões. Essa estratégia não 
expande apenas nossas pos-
sibilidades no mercado glo-
bal de Pectina, mas também 
reforça a inovação de nosso 
portfólio e oferece a opção 
de expandirmos nossa ofer-
ta de Pectina de qualidade 
superior aos mercados euro-
peus”, conclui.

Luta contra o retrocesso manicomial
Composto por usuários, familiares e simpatizantes da luta 

antimanicomial, o grupo teatral Pirei na Cenna realiza nes-
ta sexta-feira (17/5), o 5º Painel Temático do Circuito Teatro 
do Oprimido Petrobras, desta vez com o tema: Luta Contra 
o Retrocesso Manicomial - Saúde Mental de Portas Abertas. 
O evento teatral acontecerá no Hospital Psiquiátrico de Juru-
juba - HPJ, das 13h às 17h, no Auditório Professor Nobre de 
Melo, localizado na Avenida Quintino Bocaiúva, s/nº, Chari-
tas, Niterói, com entrada franca e ingressos grátis. O painel 
temático integra as atividades do Circuito Teatro do Oprimido 
Petrobras 2018/2020.

A programação contará com performance, mesa de debates, 
exposição dos quadros do artista visual Rafael Mattos (tam-
bém paciente do HPJ) e encerramento musical. A performan-
ce “Loucura em Choque”, inspirada no espetáculo “CAPSi-
tando”, e também desenvolvida a partir da técnica de Teatro 
Jornal, foi pensada em função da nova política de saúde men-
tal proposta no plano de governo atual.

Este painel acontecerá um dia antes da data que celebra a 
Luta Nacional Antimanicomial: 18 de maio.

Medo e possessividade: 
principais motivos do 
feminicídio no Brasil

O medo ainda é o prin-
cipal motivo que impede 
muitas mulheres, vítimas de 
violência doméstica, a de-
nunciarem seus agressores; e 
a maior causa do feminicido 
no Brasil, é o sentimento de 
posse dos homens. Foi o que 
apontou pesquisa realizada 
pela rede de escolas de in-
formática Microcamp com 
suas alunas, o que corrobora 
outros estudos sobre o tema, 
e demonstra que apesar do 
avanço no respaldo às mu-
lheres no Brasil, elas ainda 
se sentem ameaçadas.

“É lamentável que o medo 
ainda detenha as mulheres, 
porque a violência domés-
tica e familiar é o início e a 
ponta do icerberg é o femini-
cídio, um crime de ódio que 
deixa marcas profundas na 
alma” avalia o policial e ad-
vogado Paulo Adib, gerente 
de Inteligência e Segurança 
Institucional da Microcamp, 
que recentemente ministrou 
uma palestra para os colabo-
radoras da empresa e diante 
do resultado da pesquisa, de-
verá estender a apresentação 
para os alunos da rede.

A pesquisa foi feita entre 
os dias 4 e 7 de maio, em 
29 cidades de cinco estados 
brasileiros. Apesar de ser 
direcionada às mulheres, 
que representaram 90,9% 
(1547) das respostas, 8.6% 
de homens e 0,5% de pesso-
as que se declaram ter outa 
orientação sexual, fizeram 
questão de responder. No to-
tal foram ouvidas 1701 pes-
soas, a maioria (51,3%) com 
idade entre 10 e 15 anos, 

37,6% (640) entre 16 a 20 
anos e 11,1% (188) acima de 
20 anos. Dos entrevistados, 
50,6% têm Ensino médio, 
37% Ensino Fundamental II, 
7,5% Fundamental I, 6,7% 
Ensino superior e 2,9% Co-
légio Técnico.

Além do medo, citado por 
70,7% dos entrevistados, o 
estudo apontou outros mo-
tivos pelo qual as mulhe-
res aguentam tanto antes de 
tomarem alguma atitude: 
17,3% acham que é por es-
perança de que a violên-
cia não vai se repetir, 8,6% 
acreditam que é porque as 
vítimas dependem financei-
ramente do agressor e 3,4% 
por vergonha.

Entre os entrevistados, a 
maioria (91.3%) afirmou que 
nunca foi vítima de violência 
doméstica, contra 8,7% que 
disseram que sim. Das que 
admitiram ter sido vítimas, a 
maioria (17,8%) denunciou 
o agressor, enquanto 15,8% 
não reagiram e preferiram se 
calar, e 12,4% pediram ajuda 
a parentes, amigos ou vizi-
nhos.

Quando questionadas se 
conheciam alguém que foi 
vítima de violência domés-
tica, a maioria (59%) afir-
mou que não e 41% sim. A 
pesquisa quis saber também 
quem já presenciou algum 
tipo de violência doméstica, 
e 68,1% disseram que não, 
e 31,9% que sim. Dos que 
presenciaram, 26,1% disse 
que pediu ajuda, 2,1% ga-
rantiu que socorreu a vítima 
e 16,4% preferiu não se en-
volver.
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DIÁRIO
Banco do Brasil Lojas Americanas

Gol B2W

JBS Engie

As ações ordinárias do Banco do Brasil terminaram cotadas 
a R$ 45,64, com perdas de 3,12%. Os três indicadores semanais 
mostram mercado vendido.

As ações preferenciais das Lojas Americanas terminaram co-
tadas a R$ 14,75, com perdas 2,45%. Os três indicadores sema-
nais mostram mercado vendido.

As ações preferenciais da Gol terminaram cotadas em R$ 
20,98 com perdas de 7,41%. Os três indicadores semanais mos-
tram mercado vendido.

As ações ordinárias da B2W terminaram cotadas a R$ 32,02, 
com perda de 0,96%. Os três indicadores semanais mostram 
mercado vendido.

As ações ordinárias da JBS terminaram cotadas a R$ 22.69, 
com valorização de 3,09%. Os três indicadores semanais mos-
tram mercado comprado.

As ações ordinárias da Engie terminaram cotadas a R$ 41,56, 
com desvalorização de 1,05%. Os três indicadores semanais 
mostram mercado vendido.
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Justiça pressiona Cade  
sobre Avianca Brasil

O Conselho Administra-
tivo de Defesa Econômica 
(Cade) deverá acatar deci-
são da justiça e participar da 
análise da liminar que sus-
pendeu o leilão das sete Uni-
dades Produtivas Isoladas 
(UPIs) da Avianca Brasil na 
semana passada. A autarquia 
terá 15 dias para se manifes-
tar sobre o processo.

Em despacho anexado ao 
processo na noite da última 
quarta-feira, Ricardo Ne-
grão, desembargador da 2ª 
Câmara Reservada de Direi-
to Empresarial do Tribunal 
de Justiça do Estado de São 
Paulo, afirmou que a parti-
cipação do órgão antitruste 
contribuirá democratica-
mente para aprofundar ques-
tões que envolvem infrações 

contra a ordem econômica.
A contribuição do Cade 

será em relação ao cer-
tame, que está suspenso, 
envolvendo as seis UPIs 
compostas por slots (au-
torizações de pousos e de-
colagens) nos aeroportos 
de Congonhas, Guarulhos 
e Santos Dumont, e da re-
distribuição dessas frequ-
ências entre as interessadas 
Azul, Gol e Latam. A séti-
ma UPI é a do programa de 
fidelidade Amigo. 

“Desde o ajuizamento da 
recuperação judicial há im-
portante preocupação das 
autarquias federais, em es-
pecial (a Agência Nacional 
de Aviação Civil) Anac e 
Cade em relação aos refle-
xos suportados pela socieda-

de brasileira em relação ao 
desfecho sob judice”, disse 
o magistrado no documento. 

Conforme informou o 
G1, o desembargador in-
formou no despacho que a 
intervenção do Cade estará 
limitada ao fornecimento 
de subsídios técnicos para 
o julgamento do processo 
por meio de manifestações 
escritas e documentos.

A Avianca - entrou com 
pedido de recuperação ju-
dicial em dezembro de 
2018-- recorreu da decisão 
que suspendeu o leilão, até 
que o julgamento seja con-
cluído. Sem a participação 
da Avianca Brasil o setor de 
aviação vai ficar mais con-
centrado e preço das passa-
gens pode subir.

Boeing diz que atualizou 
software para o jato 737 MAX

A Boeing afirmou nesta 
quinta-feira que completou 
o desenvolvimento de uma 
atualização de software para 
o jato 737 MAX, cujos voos 
estão suspensos, inclusive 
no Brasil, após quedas de 
duas aeronaves do modelo 
que mataram centenas de 
pessoas.

Um dos acidentes aconte-
ceu na Indonésia em outubro 
de 2018 e o outro na Etiópia 
em março, matando 346 pes-
soas.

A companhia afirmou que 
também completou testes de 
simulador associados e en-
genharia de teste de voo da 
aeronave. A Boeing disse 
que acumulou mais de 360 
horas em 207 voos com o 
jato após a atualização de 
software.

Curiosamente, o jornal 

The New York Times disse 
em reportagem na quarta-
feira que a corporação 
Boeing estaria se “recusan-
do a corrigir os problemas 
dos aviões Boeing 737 Max 
após o acidente envolvendo 
a aeronave da companhia 
aérea Lion Air na Indoné-
sia”.

De acordo com o jornal, 
os pilotos da American Air-
lines pediram à companhia 
aérea que corrigisse os pro-
blemas do Boeing 737 Max 
semanas depois do acidente 
na Indonésia. Durante um 
encontro a portas fechadas, 
os pilotos pediram à Boeing 
que não deixasse os aviões 
737 Max voarem até as fa-
lhas serem ultrapassadas.

O MCAS foi projetado 
como um recurso de segu-
rança. Quando o MCAS 

detecta que o avião está 
subindo em um ângulo 
vertical elevado sem a ve-
locidade necessária, o que 
eleva as chances de perda 
de sustentação aerodinâmi-
ca da aeronave, ele move o 
estabilizador horizontal na 
cauda para baixar o nariz 
do avião.

De acordo com o The
Wall Street, a Boeing não 
informou a Administra-
ção Federal de Aviação dos 
EUA (FAA) ou as compa-
nhias aéreas sobre o fato de 
o sistema, que estava insta-
lado nos aviões anteriores 
da Boeing, ter sido desati-
vado no Boeing 737 Max. 
Para disporem do sistema de 
alerta, as companhias aéreas 
tinham de comprar um paco-
te de medidas de segurança 
adicionais.

Leilão de energia A-6  
é adiado para outubro

O Ministério de Minas e 
Energia (MME) comunicou 
no Diário Oficial da União
desta quinta-feira que o lei-
lão de energia A-6 será adia-
do. Marcado inicialmente 
para o dia 26 de setembro, o 
certame foi reagendado para 
o dia 17 de outubro.

O leilão é voltado para 
Contratos de Comer-
cialização de Energia 
no Ambiente Regulado 
(CCEARs), com início de 
suprimento em 1º de ja-
neiro de 2025.

Além do adiamento do 
certame, também foram al-
terados o prazo para entre-
ga dos documentos, que ia 
até 17 de maio, para até as 
12 horas de 11 de junho de 
2019. A documentação de-
verá ser entregue na Empre-
sa de Pesquisa Energética 
(EPE).

De acordo com o MME, 
o objetivo do adiamento é 
estabelecer um prazo maior 

para o cadastramento de 
projetos. Serão contratados 
empreendimentos de gera-
ção hidrelétrica, com prazo 
de suprimento de 30 anos; 
eólica e solar fotovoltaica, 
com prazo de suprimento de 
20 anos, diferenciados por 
fonte.

Também serão contrata-
dos empreendimentos ter-
moelétricos à biomassa, a 
carvão mineral nacional e 
a gás natural, com prazo de 
suprimento de 25 anos, dife-
renciados por fonte.

O edital, que será elabora-
do pela Aneel, deverá prever 
que não poderão participar 
do leilão de energia nova 
A-6, de 2019, os empreen-
dimentos de geração que en-
trarem em operação comer-
cial até a data de publicação 
do edital. O início do supri-
mento de energia elétrica 
de novos empreendimentos 
ocorrerá a partir de 1º de ja-
neiro de 2025.
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Europa multa cinco grandes 
bancos em € 1,07 bilhão

A Comissão Europeia multou o Citigroup em € 310,8 
milhões; o Royal Bank of Scotland, em € 249,2 milhões; 
o JPMorgan, em € 228,8 milhões; o Barclays, em € 210,3 
milhões; e o Mitsubishi UFJ Financial, em € 70 milhões, 
após o resultado da investigação que apurou que essas in-
stituições participaram de dois cartéis no mercado cambial, 
movimentando 11 moedas: euro, libra britânica, iene, fran-
co suíço, dólar norte-americano, dólar canadense, dólar da 
Nova Zelândia, dólar da Austrália e coroas da Dinamarca, 
Suécia e Noruega. A multa total de € 1,07 bilhão, pois no 
primeiro cartel, apelidado de Forex - Three Way Banana 
Split, foram impostas penalidades de € 811,19 milhões e 
para o segundo, o Forex- Essex Express, foram de 257,682 
milhões de euros.

O UBS esteve envolvido nos esquemas de manipulação 
de moedas, mas escapou da punição por ter delatado o es-
quema para as autoridades. Aos outros cinco bancos foram 
aplicadas menores multas pois as instituições aceitaram 
fechar um acordo nestes valores e não recorrer. Vários são 
os escândalos de manipulação do mercado cambial que 
levaram os reguladores a aplicar multas milionárias aos 
bancos nos últimos anos. Em 2015, o Departamento de 
Justiça dos Estados Unidos aplicou multa de mais de US$ 
5,6 bilhões ao Citigourp, JPMorgan Chase, Barclays, Roy-
al Bank of Scotland, UBS e Bank of America. Esse tipo de 
irregularidade já dez com 12 fortes instituições financeiras 
tivessem de pagar multa de US$ 11,8 bilhões.

Huawei faz Trump ferrar norte-americanos
As empresas norte-americanas estão proibidas de usa-

rem equipamentos de telecomunicações de empresas es-
trangeiras consideradas de risco, uma medida que visa 
nomeadamente a Huawei. O presidente Donald Trump 
emitiu uma ordem executiva, declarando o assunto de 
emergência nacional. A Huawei disse que, por causa do 
decreto presidencial, os Estados Unidos ficarão para trás 
no desenvolvimento do 5G e que as proibições poderão 
levantar “questões legais graves”. O governo chinês tam-
bém reagiu, com o Ministério do Comércio a sublinhar 
que se opõe “veementemente” ao uso de sanções unilater-
ais por parte de outros Estados sobre empresas chinesas.

Além dessa manifestação, os investidores ficaram re-
ceosos e a NeoPhotonics e a Lumentum Holdings desvalo-
rizaram, respectivamente, 15,85% e 8,48%. No setor dos 
semicondutores, as ações da Micron Technology sofreram 
desvalorização de 3,15%. Na área da rádio-frequência 
e do networking, a Skyworks Solutions perdeu 5,43% e 
a Qorvo desvalorizou 6,04%, enquanto a Broadom caiu 
2,69%. A Analog Devices, a ON Semiconductor, a Max-
im, a Texas Instruments, a Xilinx e a Inphi também acu-
saram baixa.

Rússia quer petróleo contaminado
A Rússia vai oferecer desconto para quem adquirir os 19 

milhões de barris de petróleo que estão contaminados com 
cloreto e que, até agora, ninguém quer. Segundo Alexander 
Novak, ministro russo de Energia, a paralisação do duto de 
Druzhba está provocando perda diária de milhões de dólares 
para as vendas russas. Adiantou que a limpeza do terminal 
custará US$ 100 milhões e será tarefa complicada.

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LEI nº 9.514/1997
EDITAL DE LEILÃO Leonardo Schulmann, Leiloeiro Público 
Oficial, matriculado na JUCERJA sob o nº 116, e/ou sua 
Preposta, devidamente autorizado pelo Proprietário/ CREDOR
FIDUCIÁRIO IBM INDÚSTRIA BRASILEIRA DE METAIS LTDA,
com sede na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Estrada do 
Quitungo, nº 1290 – Braz de Pina/RJ, inscrito no CNPJ sob o nº 
010.430.740/0001-11, faz saber aos que virem o presente edital 
e interessar possa, especialmente a DEVEDORA FIDUCIANTE:
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONDUTORES ELÉTRICOS 
CLARA LTDA, sociedade empresária limitada, inscrita no CNPJ 
sob o nº  06.292.419/0001-40, com sede na Rua 1º de maio, 
nº 91, Centro, União da Vitória – PR, representada por seus 
administradores/garantidores: MARIA CLARA MAZZEO VIANA 
RIBEIRO, brasileira, casada com Nelson Rodrigues Ribeiro, 
pelo regime de comunhão parcial de bens, inscrita no CPF sob 
o nº 018.225.818-18; NELSON RODRIGUES RIBEIRO JUNIOR, 
brasileiro, solteiro, inscrito no CPF sob o nº 009.109.479-88; 
RAFAEL VIANA RIBEIRO, brasileiro, solteiro, inscrito no CPF sob 
o nº 053.829.469-81; TIAGO VIANA RIBEIRO, brasileiro, solteiro, 
inscrito no CPF sob o nº  048.022.469-27 e VANESSA VIANA 
RIBEIRO, brasileira, solteira, inscrita no CPF sob o nº 031.020.469-
08,  que nos termos do artigo 26 e seguintes da Lei nº 9.514 de 
20 de novembro de 1997 e regulamentação complementar do 
Sistema Financeiro Imobiliário, que institui alienação fiduciária,
será realizado no dia 22 (vinte e dois) de maio de 2019, às 11 
horas com término 03 minutos consecutivos sem lance em 
nosso portal eletrônico www.schulmann.com.br, pelo preço 
definido conforme dispõe o artigo 24, VI da Lei nº 9.514/97 no 
valor de  R$ 329.387,96 (trezentos e vinte e nove mil trezentos e 
oitenta e sete reais e noventa e seis centavos), valor que deverá 
ser acrescido de todas as despesas inerentes ao imóvel, encargos 
legais, IPTU, Condomínio, Taxas, etc., inclusive tributos, e se no 
Primeiro Leilão não houver licitante, o imóvel abaixo descrito será
objeto de um Segundo Leilão a ser realizado no dia 27 (vinte 
e sete) de maio 2019, às 11 horas com término 03 minutos 
consecutivos sem lance em nosso portal eletrônico pelo 
valor da dívida, que ATUALIZADA até a data do leilão perfaz 
um total de R$ 207.877,23 (duzentos e sete mil oitocentos e 
setenta e sete reais e vinte e três centavos), já acrescido de 
todas as despesas inerentes ao imóvel, encargos legais, inclusive 
condomínio, IPTU e despesas com a realização de leilão, conforme 
acima descrito. Em ambas arrematações o adquirente pagará 
no ato o valor total da arrematação e a comissão do leiloeiro e 
despesas, correspondente a 5% sobre o valor de arremate. 
IMÓVEL: LOTE 17(DEZESSETE), SITUADO À AVENIDA BENTO 
MUNHOZ DA ROCHA NETTO, CIDADE DE UNIÃO DA VITÓRIA/
PR, COM A ÁREA DE 392 METROS QUADRADOS COM AS 
CONFRONTAÇÕES CONSTANTES NA CERTIDÃO DO 2º 
SERVIÇO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE UNIÃO DA VITÓRIA 
SOB A MATRÍCULA Nº 026. RGI NA ÍNTEGRA ENCONTRA-SE À 
DISPOSIÇÃO NO SITE DO LEILOEIRO. Condições do leilão: A 
venda será realizada à vista na mesma data do leilão. Correrá por 
conta do arrematante todas as despesas relativas à aquisição do 
imóvel no leilão tais como: ITBI, despesas com a escritura, alvarás, 
certidões, emolumentos cartorários, registros, averbações, etc. 
O imóvel será vendido no estado em que se encontra (venda 
ad corpus) não podendo o arrematante alegar desconhecimento 
das condições, características e estado de conservação. A 
desocupação/imissão/reintegração na posse ficará por conta do 
arrematante, que assume o risco da ação, bem como todas as 
custas e despesas, inclusive honorários advocatícios, mediante 
propositura da competente ação, na forma da Lei nº 9.514/97. 
Maiores informações: tel: 2532-1961 – 2532-1739 – 2532-1705 ou 
pela internet (http://www.schulmann.com.br).

SUPERVIA CONCESSIONÁRIA DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO S.A.
CNPJ/MF nº 02.735.385/0001-60 – NIRE 33.3.0026105-2

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS

Ficam convocados os titulares das debêntures (“Debenturistas”) da 2ª 
(segunda) Emissão de Debêntures Simples, não Conversíveis em Ações, em 
Série Única, da Espécie com Garantia Real, para Distribuição Pública com 
Esforços Restritos de Distribuição, da Supervia Concessionária de Transporte 
Ferroviário S.A. (“Emissão”, “Debêntures” e “Emissora”), a reunirem-se, em 
primeira convocação, em Assembleia Geral de Debenturistas, nos termos do 
artigo 71 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, e da 
Cláusula XI do Instrumento Particular de Escritura da 2ª (segunda) Emissão 
de Debêntures Simples, não Conversíveis em Ações, em Série Única, da 
Espécie com Garantia Real, para Distribuição Pública com Esforços Restritos 
de Distribuição, da Supervia Concessionária de Transporte Ferroviário S.A., 
celebrado em 27 de novembro de 2014 entre a Emissora e a Pentágono S.A. 
Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, conforme alterado (“Escritura 
de Emissão” e “Agente Fiduciário”), a ser realizada no dia 23 de maio de 
2019, às 11:00 horas, na Avenida Presidente Wilson, 231, 27º andar, salão 
2703, Centro, CEP 20030-905, Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de 
Janeiro, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) Anuência prévia 
(waiver) dos Debenturistas para que, após eventual utilização dos recursos 
depositados na Conta Reserva, nos termos da Cláusula 9.8 do Contrato de 
Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios e outras Avenças nº 13.2.0768-2 
(“Contrato de Cessão Fiduciária”), o Saldo Mínimo de Reserva possa ser 
recomposto até 15 de junho de 2019. Os termos iniciados em letra maiúscula 
e não definidos neste Edital de Convocação possuem o significado que lhes é 
atribuído na Escritura de Emissão. Informações Adicionais: os Debenturistas 
deverão apresentar-se no endereço acima indicado portando os documentos 
que comprovem a titularidade das respectivas Debêntures. Os instrumentos 
de mandato outorgados pelos Debenturistas aos seus procuradores para 
representação na Assembleia Geral ora convocada deverão ser depositados 
na sede social do Agente Fiduciário, situado na Avenida das Américas, nº 
4200, bl. 08, Ala B, salas 302/303/304, Barra da Tijuca, na cidade do Rio de 
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, ou ainda por e-mail para contencioso@
pentagonotrustee.com.br, no prazo de até 02 (dois) dias úteis anteriores 
à sua realização, bem como deverão ser entregues à Emissora no dia da 
assembleia. Rio de Janeiro, 15 de maio de 2019.

AEROMIL TÁXI AÉREO LTDA.
CNPJ Nº 39.488.093/0001-80 - NIRE 33.2.0480769-4

EDITAL DE CONVOCAÇÃO REUNIÃO DE SÓCIOS QUOTISTAS
Ficam os Senhores acionistas da AEROMIL TÁXI AÉREO LTDA.
(“Sociedade”) convidados a se reunirem em Reunião de Sócios Quotistas 
a ser realizada, em segunda convocação, no dia 31 de maio de 2019, às  
10:00 horas, na sede social da Companhia, na Av. Ayrton Senna 2541 
(Rua “E” hangar 15) – Aeroporto de Jacarepaguá - Barra da Tijuca, cidade 
e estado do Rio de Janeiro, CEP: 22775-001, para deliberar sobre a 
seguinte Ordem do Dia: (i) Deliberar sobre as Contas dos Administradores 
e as Demonstrações Contábeis da Sociedade relativas ao exercício social 
encerrado em 31 de dezembro de 2018; (ii) Deliberar sobre a destinação 
do resultado do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018; e  
(iii) Ratificar o jornal escolhido para as publicações legais da Sociedade.
Informações Gerais: Os quotistas deverão apresentar na sede da
Sociedade, além do documento de identidade e/ou documento societário
pertinente que comprove a representação legal, instrumento de mandato
com reconhecimento da firma do outorgante.

Rio de Janeiro, 16 de maio de 2019
Jacques Jean Daniel Coudry - Administrador

TERMINAL QUÍMICO DE ARATU S/A – TEQUIMAR
CNPJ nº 14.688.220/0015-60

AUDITORIA AMBIENTAL
Terminal Químico de Aratu S/A - TEQUIMAR , estabelecido no município do
Rio de Janeiro/RJ. CNPJ nº 14.688.220/0015-60, torna público que realizou
Auditoria Ambiental em seu Terminal, segundo critérios da Auditoria Ambi-
ental Legal DZ-056.R-3 de 07/05/2010 e Resoluções CONAMA nº 306/02 e
381/06, nos dias 10 a 11/02/2019, nos horários administrativos (das 8 às
17hs) e os relatórios resultantes estarão à disposição para consulta pública.

Cemig vende mais energia e lucro 
avança quase 72% em um ano
Companhia 
faturou R$ 797 
milhões no 1° tri

A Companhia Energética 
de Minas Gerais (Cemig) apu-
rou lucro líquido de R$ 797,2 
milhões no primeiro trimestre, 
o que corresponde a expansão 
de 71,6% na comparação anu-
al. A estatal - que opera em ge-
ração, transmissão, comercia-
lização e distribuição -, atribui 
o resultado ao aumento das 
vendas de energia e ganhos 
com operação de hedge.

O diretor de finanças da 
empresa mineira, Maurício 
Fernandes Leonardo Júnior, 
disse nesta quinta-feira que 
a Cemig e seus sócios na 
hidrelétrica de Santo Antô-
nio receberam uma oferta 
de uma companhia chinesa 
pelo controle do empreendi-
mento, mas a proposta não 
agradou e as conversas fo-
ram paralisadas. “A negocia-
ção está parada”, afirmou o 
executivo, ao ser questiona-
do por um investidor sobre 
a operação durante telecon-
ferência de apresentação de 
resultados.

Detentora de uma dívida 
superior a R$ 14,6 bilhões, de 
acordo com dados de outubro 
do ano passado, a companhia 
reportou lucro líquido de R$ 

1,7 bilhão em 2018, aumento 
de 70% ante R$ 1 bilhão do 
ano anterior. A proposta de or-
çamento da elétrica para 2019 
é de R$ 1,5 bilhão.

Para quitar o seu passivo, 
foi elaborado um plano de 
desinvestimentos que esta-
belece vender todos os ati-
vos que não estejam no core 
business da companhia, ou 
seja, tudo que não seja di-
retamente ligado à geração, 
distribuição e transmissão.
A companhia contabilizou o 
lucro antes de juros, impos-
tos, depreciação e amortiza-
ção (Ebitda) em R$ 1,46 bi-
lhão, expansão de 45,1% na 
comparação anual.

A distribuidora Cemig-D 
teve crescimento de 5,1% na 
venda de energia a consumi-
dores finais no período.

As receitas financeiras da 
empresa somaram R$ 152,3 
milhões oriundas de ganhos 
com operação de hedge rela-
cionada a suas emissões de tí-
tulos no exterior (eurobonds).

A receita líquida da Ce-
mig somou R$ 5,9 bilhões 
entre janeiro e março, pata-
mar 19,8% superior ao re-
sultado do mesmo período 
de 2018.

Estratégia

Como os preços da ele-
tricidade estavam elevados 
no mercado spot, a Cemig 
alocou maior volume para 

venda no primeiro trimes-
tre. Com isso, as transações 
da subsidiária de geração e 
transmissão Cemig GT na 
Câmara de Comercialização 
de Energia Elétrica (CCEE) 
saltaram 112,94% ante o 
mesmo período de 2018.

A Cemig fechou o trimestre 
com dívida consolidada de R$ 
14,1 bilhões, queda de 4,3% 
em relação ao final do ano 
passado. Já os investimentos 
realizados pela companhia so-
maram R$ 227,8 milhões. 

A Reuters publicou repor-
tagem esta semana citando 
que chinesa State Power In-
vestment Corp (SPIC) apre-
sentou uma proposta pela fatia 
de 15% da Cemig na hidrelé-
trica. Segundo fontes, a oferta 

não foi vista como aceitável 
pela companhia mineira.

A usina em Rondônia foi 
colocada pela Cemig em um 
plano de desinvestimentos, 
por meio do qual a compa-
nhia visa reduzir dívidas.

Os sócios da companhia 
em Santo Antônio são Fur-
nas, da Eletrobras, com 43%, 
e a construtora Odebrecht, 
com 18,25%. Os veículos 
de investimento Caixa FIP 
Amazônia Energia e SAAG 
Investimentos, da Andrade 
Gutierrez, também contam 
com participações.

Sem citar nomes, Fer-
nandes disse que a proposta 
também não agradou “os ou-
tros dois acionistas” do em-
preendimento.

China recebe US$ 45,14 bi de investimento estrangeiro até abril

Maurício Fernandes Leonardo Júnior

O investimento nas indús-
trias de alta tecnologia da 
China foi o que mais atraiu 
o capital externo de janeiro a 
abril deste ano. A República 
da Coreia e a Alemanha am-
bas mais do que dobraram 
seu investimento no país.

O investimento direto es-
trangeiro (IDE) recebido pela 
parte continental da China 
cresceu 6,4% em termos anu-
ais para atingir 305,24 bilhões 
de yuans nos primeiros quatro 
meses do ano, anunciou nesta 
quinta-feira o Ministério do 
Comércio.

Em termos do dólar norte-
americano, a entrada do IDE 
cresceu 3,5% ano a ano para 

US$ 45,14 bilhões no perío-
do, disse a pasta. Em abril, 
o IDE somou 62,95 bilhões 
de yuans, alta anual de 6,3%, 
conforme informou a agên-
cia Xinhua.

O investimento nas indús-
trias de alta tecnologia aumen-
tou 43,1% em termos anuais e 
respondeu por 28,1% do IDE 
total, com o setor de serviços 
de alta tecnologia atraindo 
52,48 bilhões de yuans em 
investimento exterior, alta de 
73,4%.

O IDE que se direcionou 
ao oeste da China somou 
21,16 bilhões de yuans, 9,6% 
a mais em termos anuais. As 
zonas-piloto de livre comér-

cio do país viram 11,8% mais 
entrada de IDE em termos 
anuais nos primeiros quatro 
meses do ano, respondendo 
por 11,9% do IDE total.

O investimento direto 
da China no exterior (ODI, 
em inglês) feito nos setores 
não financeiros continuaram 
com crescimento estável nos 
primeiros quatro meses des-
te ano, segundo dados divul-
gados nesta quinta-feira.

O ODI total em 2.608 em-
presas de 148 países e regi-
ões somou 233,41 bilhões de 
yuans (US$ 34,64 bilhões) 
no período de janeiro a abril 
deste ano, aumento de 3,3% 
em termos anuais, informou 

o Ministério do Comércio.
Durante o período, as em-

presas chinesas investiram 
no total US$ 4,61 bilhões em 
50 países ao longo do Cintu-
rão e Rota, representando 
13,3% do total.

A estrutura de investimen-
tos no exterior continuou 
melhorando, com investi-
mentos principalmente se 
direcionando aos serviços de 
leasing e negócios, manufa-
tura, e aos setores do varejo, 
entre outros.

Não foram registrados no-
vos projetos nos setores de 
desenvolvimento imobiliá-
rio, esportes e entretenimen-
to, segundo a pasta.
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XP INVESTIMENTOS S.A.
CNPJ/ME: 16.838.421/0001-26 - NIRE: 33.3.0030451-7

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 12 de abril de 2019. 
1. Data, hora e local: Em 12 de abril de 2019, às 10:00 horas, na sede da 
XP Investimentos S.A. (“Companhia” ou “Emissora”), localizada na Avenida 
Afrânio de Melo Franco nº 290, sala 708 (parte), Leblon, CEP 22430-060, na 
Cidade e Estado do Rio de Janeiro (“Assembleia”). 2. Convocação e Presen-
ça: Dispensada a Convocação nos termos do artigo 124, §4º da Lei nº 6.404/76, 
conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), face à presença de acio-
nistas proprietários de ações representativas de 100% do capital social da 
Companhia, incluindo os acionistas detentores de ações ordinárias e ações 
preferenciais, conforme assinaturas constantes no Livro de Presença de Acio-
nistas da Companhia (“Lei das Sociedades por Ações”). 3. Mesa: Presidente:
Fabrício Cunha de Almeida; Secretária: Flavia Renó Stábile Costa. 4. Ordem
do Dia: Deliberar sobre: (i) a segunda emissão, pela Companhia, no curso 
normal de seus negócios (“Emissão”), de debêntures simples, não conversí-
veis em ações, da espécie quirografária, em série única (“Debêntures”), para 
distribuição pública com esforços restritos de distribuição, nos termos do artigo 
52 e seguintes da Lei das Sociedades por Ações e da Instrução da Comissão
de Valores Mobiliários nº 476 de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada (“Ins-
trução CVM nº 476/09” e “Oferta Restrita”, respectivamente), conforme termos 
e condições do “Instrumento Particular de Escritura da Segunda Emissão Pú-
blica de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quiro-
grafária, em Série Única, para Distribuição Pública com Esforços Restritos, da 
XP Investimentos S.A.”, a ser celebrado entre a Companhia e o agente fiduciá-
rio (“Escritura de Emissão”); (ii) autorização expressa para que a diretoria da 
Companhia pratique todos os atos necessários, tome todas as providências e
adote todas as medidas necessárias à formalização, efetivação e administra-
ção das deliberações desta assembleia, objetivando a concretização da Emis-
são e da Oferta Restrita, inclusive para firmar quaisquer instrumentos, contra-
tos e documentos, bem como eventuais aditamentos necessários à 
formalização da Emissão, da Oferta Restrita, da Escritura de Emissão e do 
Contrato de Distribuição (conforme abaixo definido), observado o disposto nes-
ta ata; e (iii) ratificação de todos os atos realizados, até a presente data, pela
diretoria da Companhia com relação à Emissão e à Oferta Restrita. 5. Delibe-
rações: Os acionistas, representando a totalidade do capital social da Compa-
nhia, deliberaram, por unanimidade e sem quaisquer reservas: 5.1. Autorizar a 
lavratura da ata desta Assembleia em forma de sumário, nos termos do art. 130 
e seus §§, da Lei das Sociedades por Ações, o seu arquivamento na Junta 
Comercial do Estado do Rio de Janeiro (“JUCERJA”), bem como sua publica-
ção no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro (“DOERJ”) e no jornal “Monitor 
Mercantil”. 5.2. Aprovar a realização da Emissão, observadas as condições 
abaixo descritas, bem como condições adicionais a serem previstas na Escritu-
ra de Emissão. (a) Montante Máximo da Emissão: O montante máximo da 
Emissão será de R$400.000.000,00 (quatrocentos milhões de reais), na Data
de Emissão (conforme definida abaixo), observada a possibilidade de Distribui-
ção Parcial (conforme abaixo definido). A Emissão fica condicionada à subscri-
ção e integralização de, no mínimo, R$200.000.000,00 (duzentos milhões de 
reais) (“Montante Mínimo da Emissão”). (b) Destinação dos Recursos: Os re-
cursos líquidos obtidos pela Emissora com a Emissão serão utilizados no curso 
normal dos negócios da Companhia para (i) capital de giro próprio, (ii) realiza-
ção de investimentos de tesouraria e/ou (iii) para repasse de recursos às suas 
subsidiárias, para dar suporte à expansão de suas respectivas atividades. 
(c) Séries: A Emissão será realizada em série única. (d) Quantidade de Debên-
tures: Serão emitidas 400.000 (quatrocentas mil) Debêntures, observada a 
possibilidade de Distribuição Parcial, conforme prevista na Cláusula 5.2 da Es-
critura de Emissão. (e) Valor Nominal Unitário: O valor nominal unitário das 
Debêntures será de R$1.000,00 (mil reais) na Data de Emissão (“Valor Nominal 
Unitário”). (f) Espécie e Garantia: As Debêntures serão da espécie quirografá-
ria, nos termos do artigo 58 da Lei das Sociedades por Ações, sem garantia e
sem preferência. (g) Tipo e Forma: As Debêntures serão emitidas sob a forma 
nominativa, escritural, sem emissão de cautelas ou certificados, nos termos do
artigo 63, parágrafo segundo, da Lei das Sociedades por Ações. (h) Correção
Monetária: Não haverá atualização monetária do Valor Nominal Unitário. 
(i) Conversibilidade: As Debêntures serão simples, não conversíveis em ações. 
(j) Data de Emissão: Para todos os efeitos legais, a data de emissão das De-
bêntures será a data definida na Escritura de Emissão (“Data de Emissão”).
(k) Prazo e data de Vencimento: Ressalvadas as hipóteses de vencimento an-
tecipado das obrigações decorrentes das Debêntures, nos termos previstos na 
Escritura de Emissão, o prazo das Debêntures será de 3 (três) anos, contados 
da Data de Emissão (“Data de Vencimento”). (l) Amortização do Valor Nominal 
Unitário. Sem prejuízo dos pagamentos em decorrência de vencimento anteci-
pado das obrigações decorrentes das Debêntures, nos termos previstos na 
Escritura de Emissão, o Valor Nominal Unitário das Debêntures será amortiza-
do em duas parcelas iguais, nas datas definidas na Escritura de Emissão, sen-
do primeira 2 (dois) anos após a Data de Emissão e a segunda na Data de 
Vencimento. (m) Forma de Subscrição e Integralização: As Debêntures serão
subscritas e integralizadas, em uma mesma data, por meio do MDA – Módulo
de Distribuição de Ativos (“MDA”), administrado e operacionalizado pela B3 
S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão – Segmento CETIP UTVM (“B3”), por, no máximo, 
50 (cinquenta) Investidores Profissionais, à vista, no ato de cada subscrição
das Debêntures (“Data de Integralização”), e em moeda corrente nacional, pelo 
Valor Nominal Unitário. Caso a totalidade das Debêntures não seja subscrita e 
integralizada na primeira Data de Integralização, por qualquer motivo, as De-
bêntures subscritas e integralizadas após referida data terão preço de subscri-
ção equivalente ao Valor Nominal Unitário acrescido da Remuneração (confor-
me definido abaixo) calculada pro rata temporis desde a primeira Data de 

Integralização até a data da efetiva integralização. (n) Distribuição Parcial: Será 
permitida a distribuição parcial das Debêntures, desde que a distribuição alcan-
ce o Montante Mínimo da Emissão, nos termos da Escritura de Emissão e do 
Contrato de Distribuição (conforme definido abaixo), sendo que as Debêntures 
não distribuídas serão canceladas pela Companhia (“Distribuição Parcial”), a 
ser realizada da forma descrita na Escritura de Emissão e nos termos da regu-
lamentação aplicável. Ao final da distribuição, a Escritura de Emissão poderá 
ser aditada para ratificar a quantidade de Debêntures efetivamente subscrita e 
integralizada, bem como para o cancelamento do saldo não colocado, por meio 
de aditamento, que deverá ser arquivado na JUCERJA, sem necessidade de 
nova aprovação societária pela Emissora ou de realização de Assembleia de 
Debenturistas. (o) Amortização Antecipada Facultativa ou Resgate Antecipado 
Facultativo: A Emissora não poderá realizar amortização antecipada facultativa 
ou resgate antecipado facultativo das debêntures. (p) Remuneração. Sobre o 
Valor Nominal Unitário das Debêntures incidirão juros remuneratórios corres-
pondentes ao percentual a ser definido de acordo com o Procedimento de 
Bookbuilding (“Percentual Efetivo de Juros”), limitado a 107,5% (cento e sete 
inteiros e cinquenta centésimos por cento) (“Limite Máximo de Juros”) da varia-
ção acumulada das taxas médias diárias das Taxas DI - Depósitos Interfinan-
ceiros de um dia, Over Extra-Grupo, expressas na forma percentual ao ano, 
base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis, calculada e divulgada diaria-
mente no website da B3 (http://www.cetip.com.br), no informativo diário (“Taxa 
DI” e “Remuneração”, respectivamente). A Remuneração será calculada de 
forma exponencial e cumulativa pro rata temporis por dias úteis, conforme fór-
mula a ser descrita na Escritura de Emissão, desde a primeira Data de Integra-
lização. A Remuneração será paga semestralmente, nas datas indicadas na 
Escritura de Emissão. (q) Vencimento Antecipado. As Debêntures estarão su-
jeitas às hipóteses de vencimento antecipado, a serem definidas na Escritura 
de Emissão. Na ocorrência dos eventos de inadimplemento que não sejam 
sanados nos respectivos prazos de cura, quando estabelecidos, observado 
que, para os eventos de inadimplemento não automáticos, caso a assembleia 
geral de debenturistas convocada para este fim delibere o vencimento anteci-
pado das Debêntures, o agente fiduciário deverá declarar o vencimento anteci-
pado das obrigações decorrentes das Debêntures e a Emissora deverá resga-
tar antecipadamente a totalidade das Debêntures mediante o pagamento do 
Valor Nominal Unitário das Debêntures, acrescido da Remuneração, sem pre-
juízo do pagamento dos Encargos Moratórios, quando for o caso, e de quais-
quer outros valores eventualmente devidos pela Companhia nos termos da 
Escritura de Emissão. (r) Encargos Moratórios. Adicionalmente à Remunera-
ção, ocorrendo impontualidade no pagamento pela Emissora de quaisquer 
obrigações pecuniárias relativas às Debêntures, os débitos vencidos e não 
pagos serão acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calcu-
lados pro rata temporis, desde a data de inadimplemento até a data do efetivo 
pagamento, bem como de multa moratória não compensatória de 2% (dois por 
cento), independentemente de aviso, notificação ou interpelação judicial ou 
extrajudicial (em conjunto, “Encargos Moratórios”). (s) Procedimento de Distri-
buição, Negociação e Custódia Eletrônica: As Debêntures serão objeto de dis-
tribuição pública, com esforços restritos, sob o regime de melhores esforços de 
colocação, com a intermediação da XP Investimentos Corretora de Câmbio, 
Títulos e Valores Mobiliários S.A., na qualidade de Coordenador Líder da Emis-
são (“Coordenador Líder”) e serão depositadas para distribuição pública no 
mercado primário e negociação no mercado secundário por meio (a) do MDA, 
sendo a distribuição das Debêntures liquidada financeiramente por meio do 
Segmento CETIP UTVM da B3; e (b) do CETIP21 - Títulos e Valores Mobiliá-
rios, administrado e operado pelo Segmento CETIP UTVM da B3, sendo as 
negociações e os eventos de pagamento liquidados financeiramente, e a cus-
tódia eletrônica das Debêntures realizada por meio do Segmento CETIP UTVM 
da B3, respectivamente. (t) Demais Condições: Todas as demais condições e 
regras específicas a respeito da Emissão deverão ser tratadas detalhadamente 
na Escritura de Emissão. 5.3. Autorizar a diretoria da Companhia a definir a 
Data de Emissão e a praticar todos os atos, negociar e assinar todos os docu-
mentos necessários à efetivação da Emissão e da Oferta Restrita, incluindo, 
sem se limitar, a Escritura de Emissão, o contrato de distribuição a ser firmado 
com o Coordenador Líder (“Contrato de Distribuição”), bem como eventual adi-
tamento à Escritura de Emissão e todos e quaisquer documentos acessórios e 
seus aditamentos, tais como a contratação do Coordenador Líder e dos demais 
prestadores de serviços para a Emissão e a Oferta Restrita, incluindo o escritu-
rador, banco liquidante, custodiante, assessor legal e o agente fiduciário das 
Debêntures. 5.4. Autorizar a diretoria da Companhia a praticar todos os atos e 
documentos necessários para eventual(is) aditamento(s) à Escritura de Emis-
são para refletir (a) o Percentual Efetivo de Juros, limitado ao Limite Máximo de 
Juros, ao final do período de Bookbuilding; e (b) o número de debêntures efeti-
vamente colocadas ao final do período de colocação. 5.5. Ratificar todos os 
atos realizados, até a presente data, pela diretoria da Companhia com relação 
à Emissão e à Oferta Restrita, à contratação do Coordenador Líder e dos pres-
tadores de serviços, os quais são praticados dentro do curso normal dos negó-
cios da Companhia. 6. Aprovação e Encerramento: Nada mais havendo a 
tratar, foi a presente ata lavrada em forma de sumário, e depois lida, aprovada 
e assinada pelos membros da mesa e pelos acionistas presentes nesta Assem-
bleia. Mesa: Fabrício Cunha de Almeida – Presidente; Flavia Renó Stábile Cos-
ta – Secretária. Rio de Janeiro, 12 de abril de 2019. Mesa: Fabrício Cunha de 
Almeida - Presidente. Flavia Renó Stábile Costa - Secretária. XP CONTROLE 
PARTICIPAÇÕES S.A. ITAÚ UNIBANCO S.A. G.A. BRASIL IV FUNDO DE IN-
VESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA. DYNA III FUNDO 
DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA. Jucerja  
nº 3610802, em 13/05/2019. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

ECONIT ENGENHARIA AMBIENTAL S.A.
CNPJ nº 13.091.720/0001-51 - NIRE 333 002 965 49

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
1) LOCAL, DIA E HORA: Sede da Econit Engenharia Ambiental S.A., na
Rodovia Amaral Peixoto nº 4.500 (parte), Baldeador, Niterói – RJ, CEP:
24.140-005, no dia 15 de abril de 2019, às 10:00 horas. 2) CONVOCAÇÃO
PRESENÇA: Dispensadas as formalidades de convocação, em virtude
do comparecimento da totalidade dos membros do Conselheiro de
Administração, quais sejam: Presidente: Sr. Antonio Carlos Ferrari Salmeron 
e demais Conselheiros: Srs. Hudson Bonno, Paulo Roberto de Souza
Brito, Diego Antunes Brito, Schulim Berger. 3) MESA: Presidente: Antonio
Carlos Ferrari Salmeron e Secretário: Hudson Bonno. 4) ORDEM DO DIA:
Reeleição dos membros da Diretoria. 5) DELIBERAÇÕES: À unanimidade,
foram tomadas as seguintes deliberações:  a) Em razão do encerramento
do atual mandato dos membros da Diretoria, os Conselheiros deliberam
por reeleger os integrantes abaixo qualificados, para o cargo de Diretores,
em um mandato de 03 (três) anos, sem remuneração, a contar desta
data: i. Diretor Financeiro: DIEGO ANTUNES BRITO, brasileiro, solteiro,
empresário, portador da carteira de identidade de nº 123662983 IFP/RJ,
inscrito no CPF sob o nº 083.196.627-02; ii. Diretor Operacional: FÁBIO DE
ANDRADE PEREIRA, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador
da identidade nº 06770427-0, expedida pelo Detran/RJ, inscrito no CPF
sob o nº 891.629.787-72; iii. Diretor Administrativo: CARLOS ALBERTO
LIMA MOREIRA, brasileiro, casado, Administrador de Empresas, portador
da carteira de identidade de nº 05917094/4, expedida pelo DIC/RJ, inscrito
no CPF sob o nº 766.367.637-87. b) Os membros da Diretoria ora reeleitos
atendem aos requisitos do art. 147 e parágrafos da Lei das S.A. e serão
investidos em seus respectivos cargos mediante a lavratura e assinatura
de termo de posse no Livro de Atas de Reunião da Diretoria da Companhia.
6) ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lida
e aprovada pelos presentes, sem quaisquer ressalvas. 7) ASSINATURAS:
Presidente da Mesa: Antonio Carlos Ferrai Salmeron; Secretário da Mesa:
Hudson Bonno; Presidente do Conselho de Administração: Antonio Carlos
Ferrari Salmeron e Conselheiros: Hudson Bonno; Paulo Roberto de Souza
Brito; Diego Antunes Brito; e Schulim Berger. Diretores Eleitos: Diego
Antunes Brito, Fábio De Andrade Pereira, Carlos Alberto Lima Moreira.
“Confere com o original lavrado em livro próprio”. Antonio Carlos Ferrari
Salmeron - Presidente da Mesa. Hudson Bonno - Secretário da Mesa.
JUCERJA - Certifico o arquivamento em 14/05/2019 sob o nº 00003611797.
Bernardo Feijó Sampaio Berwanger - Secretário-Geral.

Petrobras pagará  R$ 7,1 
bilhões aos acionistas
Últimas parcelas 
de remuneração 
referentes a 2018 

A Petrobras efetuará, na 
próxima segunda-feira (20), 
o pagamento das últimas 
parcelas da remuneração aos 
acionistas referente ao exer-
cício de 2018. No ano pas-
sado, a companhia reportou 
lucro líquido contábil de R$ 
25,8 bilhões, R$ 1,98 por 
ação, o primeiro numa se-
quência de prejuízos anuais 
desde 2014. A remuneração 
total aos acionistas será de 
R$ 7,1 bilhões, de acordo 
com informações da empre-
sa.

Além do aumento do lu-
cro real, a estatal engrossou 
a arrecadação com os desin-
vestimentos realizados no 
ano passado que resultaram 
em entrada de caixa de R$ 
20.218 milhões, com des-
taque para as parcerias que 
fez com a empresa de ener-

gia Equinor no campo de 
Roncador (a Petrobras tem 
75% de participação), com a 
francesa Total em Lapa (no 
qual ainda detém 65%) e no 
campo de Iara e com a nor-
te-americana Murphy (com 
participação de 77,5%)

A petroleira explicou que 
uma parcela da remuneração 
será quitada sob a forma de 
juros sobre capital próprio 
(JCP), com base na posição 
acionária de 21 de dezem-
bro de 2018, e a outra sob a 
forma de dividendos aos de-
tentores de ações preferen-
ciais, com base na posição 
acionária de 25 de abril de 
2019, informou a estatal em 
comunicado.

O pagamento será efetu-
ado pelo Banco Bradesco 
S.A, que é a instituição de-
positária das ações escritu-
rais de emissão da Petrobras. 
Todos os acionistas que es-
tiverem com seu cadastro 
devidamente atualizados, 
terão seus direitos creditados 
automaticamente em suas 
contas bancárias na data do 
pagamento. De acordo com 

o comunicado, os valores 
destas parcelas serão corrigi-
dos pela taxa Selic de 31 de 
dezembro de 2018 até o dia 
20 de maio de 2019, confor-
me cálculos da atualização 
monetária.

Crédito

Para os acionistas com 
ações em custódia na B3 
(Bolsa de Valores de São 
Paulo), o pagamento será 
efetuado através de suas 
respectivas corretoras. Para 
os detentores de American 
Depositary Receipts (ADRs) 
negociados na Bolsa de Va-
lores de Nova York (Nyse), 
nos record dates informados 
nos fatos relevantes, o paga-
mento ocorrerá a partir do 
dia 28 deste mês através do 
BNY Mellon, banco deposi-
tário dos ADRs da Petrobras. 
Informações e esclarecimen-
tos poderão ser obtidos no 
site www.adrbnymellon.
com  e também em qualquer 
agência do Bradesco ou pelo 
telefone 0800- 7011616.

Light: lucro cresce 77,1% mas 
não ajuda resultado financeiro 
Companhia 
pretende ampliar 
foco na fraude  
de energia

O lucro líquido consolidado 
da Light no primeiro trimestre 
foi de R$ 164 milhões,77,1% 
superior ao de  R$ 71 milhões 
registrado em igual período de 
2018. Já o resultado financei-
ro foi negativo em R$ 195 mi-
lhões no período, ante R$ 123 
milhões negativos no 1T18, 
piora de 58,4%. A receita lí-
quida da empresa somou R$ 
2,93 bilhões contra R$ 2,62 
bilhões um ano antes, alta de 
11,7%. Já o custo de vendas 
da companhia avançou 16,0% 
, para R$ 2,52 bilhões, em 
comparação com R$ 2,17 bi-
lhões um ano antes.

Há 15 dias no cargo de di-
retora-presidente, de diretora 
de desenvolvimento de novos 
negócios e de relações com 
investidores, Ana Marta Hor-
ta Veloso, afirma que a prio-
ridade é melhorar a estrutura 
de custos da empresa, reduzir 
o endividamento (atualmen-
te em R$ 8,24 bilhões) e ga-
rantir retorno aos acionistas. 
A executiva substituiu Luís 
Fernando Paroli Santos, que 
renunciou ao cargo.

Em teleconferência para 
analistas e investidores nesta 
quinta-feira para comentar 
os resultados, Ana Marta dis-
se que a empresa aumentará 
a atenção no instrumento de 
cobrança. “Queremos evitar 
a crescente judicialização e 
para isso os processos inter-
nos podem e devem ser apri-
morados”, destacou. 

O índice de perdas totais so-
bre a carga fio (12 meses) em 
março de 2019 foi de 24,49%, 
representando aumento em 
relação ao período encerrado 
no quarto trimestre de 2018 

(23,95%), principalmente pe-
las temperaturas elevadas no 
1T19 e pelo menor volume de 
faturamento de energia recu-
perada (REN) 

Ana Marta acrescentou 
que reduzir perdas deman-
da dedicação diária. “Nossa 
perda na carga fio é alta em 
comparação a outros grupos 
na região Sudeste. Há muito 
trabalho a ser feito. Vamos 
trabalhar com os clientes 
que têm condições e não pa-
gam”, ressaltou a executiva, 
que já trabalhou na empresa 
em gestões passadas.

Furto de energia

O resultado do programa 
de combate ao furto de ener-
gia, além de ser medido efeti-
vamente pelo nível de perdas, 
envolve também a taxa de 
arrecadação, a provisão es-
perada para créditos de liqui-
dação duvidosa (PECLD) e a 
geração de novos processos 
judiciais. “Queremos ampliar 
foco na fraude de energia”, 
destacou Ana Marta Horta.

Sobre o resultado finan-
ceiro, a empresa explicou no 
demonstrativo do período que 
um conjunto de fatores contri-
buiu para os números apresen-
tados. A dívida líquida da Li-
ght no final do 1T19 foi de R$ 
8,24 bilhões, representando 
aumento de 2,8% em relação 
ao fechamento do 4T18. No 
entanto, a dívida bruta reduziu 
em 2,8% do 1T19 em com-
paração ao trimestre anterior. 
“Encargos da dívida em moe-
da estrangeira principalmente 
por dois motivos, o primeiro 
devido ao maior estoque de 
dívida em R$ 1,5 bilhão apro-
ximadamente, sobretudo dos 
Bonds8 emitidos em maio 
de 2018 e o segundo, pelo 
impacto positivo não recor-
rente de R$ 24 milhões pela 
remarcação da caução da dívi-
da junto ao Tesouro Nacional 
ocorrida no 1T18”. Além dis-
so, a empresa também cita a 

variação monetária decorrente 
da maior proporção de dívida 
atrelada ao IPCA neste trimes-
tre em comparação ao mesmo 
período do ano anterior.

O EbitdaA ajustado con-
solidado atingiu a R$ 575 
milhões no 1T19, regis-
trando um aumento de R$ 
103 milhões contra o mes-
mo período do ano anterior. 
Tal crescimento se deve ao 
melhor GSF no 1T19, que 
aumentou o Ebitda gerado-
ra em R$ 58 milhões e pela 
indenização de contratos da 
comercializadora, que per-
mitiu um aumento de R$ 
32 milhões no desempenho, 
quando comparado ao 1T18.

Segundo Roberto Barroso, 
diretor de finanças da Light, 
o mercado total faturado re-
gistrou um aumento de 2,5% 
em relação ao 1T18, graças 
a temperaturas mais elevadas 
nos meses de janeiro e feve-
reiro de 2019. O crescimento 
na comparação trimestral nas 
classes residencial e comer-
cial foi de 3,5% e 5,0%, res-
pectivamente. 

O investimento consolida-
do da companhia, excluindo 
os aportes, registrou um au-
mento de 17,4% no 1T19 con-
tra o 1T18. O aumento pode 
ser explicado, principalmente, 
pelo investimento em melho-
ria de qualidade e manuten-
ções preventiva e corretiva. 
Já os aportes foram reduzidos 
em 52,3% na comparação tri-
mestral. 

A receita líquida no 1T19, 
desconsiderando a receita 
de construção, apresentou 
um incremento de R$ 288 
milhões em relação ao mes-
mo período do ano anterior. 
Isso porque houve aumento 
de R$ 325 milhões na classe 
dos clientes cativos que pode 
ser explicada pelas elevadas 
temperaturas dos meses de 
janeiro e fevereiro de 2019. 

BC quer ‘ensinar’ educação financeira
A economia continua indo 

mal, mas o Banco Central 
(BC) procura medidas para 
estimular a educação fi-
nanceira no país. Uma das 
ideias seria juros menores no 
crédito para quem participar 
de programas de educação 
financeira, afirmou nesta 
quinta-feira o presidente do 
BC, Roberto Campos Neto, 
em audiência pública na Co-
missão Mista de Orçamento 
do Congresso Nacional. 

Para ele, ao melhorar a 
educação financeira da po-
pulação, haverá menor en-
dividamento. Um grupo de 

trabalho no governo estaria 
analisando medidas para me-
lhorar a educação financeira 
no país.  “Micromedidas” 
como estímulo ao cooperati-
vismo e às fintechs - empre-
sas de inovação tecnológica 
no mercado financeiro -, por 
exemplo, vão ajudar a baixar 
o custo do crédito no país, 
acredita o executivo.

Campos Neto concorda 
que o desempenho recente 
da economia foi decepcio-
nante. Ele destacou que é 
preciso resolver a situação 
fiscal e, assim, o país voltará 
a ter investimentos. “Fica-

mos decepcionados com o 
resultado”, disse. Ele tam-
bém afirmou que não exis-
te país com inflação e juros 
baixos e com o cenário fiscal 
desarrumado.

Campos Neto acrescentou 
que existia a expectativa no 
mercado financeiro de que, 
após eleição, a questão fis-
cal fosse rapidamente resol-
vida. Entretanto, como isso 
não ocorreu, o mercado está 
em processo de espera pelas 
reformas. “Incertezas conti-
nuam no ar, isso explica um 
pouco esse adiamento da de-
cisão de investir”, afirmou.




