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Superávit de R$ 1 tri não impediu 
que dívida crescesse 46 vezes
Corte nas 
aposentadorias 
jogaria país numa 
trajetória de longo 
prazo de estagnação

Desde 1995 o Brasil gerou R$ 1 
trilhão em superávit primário. Ape-
sar disso, a dívida interna subiu de 
R$ 86 bilhões para quase R$ 4 tri-
lhões, denuncia a coordenadora da 
Auditoria Cidadã da Dívida, Maria 
Lucia Fattorelli.

A atual crise, segundo Fattorelli, 
foi fabricada pelo custo da política 
monetária. Para ela, a economia de 
R$ 1 trilhão pretendida pela refor-
ma da Previdência é apenas um va-
lor que deixará de ser pago em apo-
sentadorias, a maior parte (cerca de 
R$ 870 bilhões) do regime geral 
da Previdência, no qual 9 entre 10 
aposentados recebem até dois salá-
rios mínimos.

“Essa reforma não é para com-

bater privilégios; R$ 870 bilhões 
vão sair dos mais pobres, do Regi-
me Geral da Previdência. Os outros 
20% que se pretende economizar 
vão sair de servidores públicos 
porque ele pretende aumentar a alí-
quota”, alertou, segundo a Agência 
Câmara.

A coordenadora participou de 
audiência pública nesta semana na 
Comissão de Seguridade Social. 
A reforma da Previdência, alerta 
Fattorelli, foi proposta para resol-
ver uma falsa crise provocada pelo 
Banco Central, que realiza elevadas 
despesas com juros. Ela acrescen-
tou que, ao tirar R$ 1 trilhão da 
economia, o governo vai aprofun-
dar a crise.

Também na Câmara, o técni-
co de Planejamento e Pesquisa do 
Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada (Ipea) José Celso Júnior 
afirmou que a proposta de reforma 
do governo foi feita em bases con-
ceituais equivocadas. “A aprovação 
dessa reforma gera não só um au-
mento desmesurado da desproteção 
social, uma catástrofe humana em 
potencial, como ela joga a econo-

Fattorelli: R$ 870 bilhões vão sair dos mais pobres

mia brasileira numa trajetória de 
longo prazo de estagnação”, criti-
cou.

Segundo ele, o governo passa a 
impressão equivocada que, apro-

vada a reforma da previdência, vai 
se acordar “a fada da confiança do 
mercado” e tudo vai ser resolvi-
do. Celso Júnior também criticou 
os “objetivos ocultos” do gover-

no com a reforma como retardar 
o acesso à aposentadoria e demais 
direitos previdenciários e reduzir 
o valor e a duração dos benefícios. 
Página 3

Maia vai propor medidas  
para aquecer economia

Preocupado com a alta do desem-
prego e com a recessão, o presidente 
da Câmara dos Deputados, Rodrigo 
Maia (DEM-RJ), afirmou que ele e 
o presidente do Senado, Davi Alco-
lumbre (DEM-AP), vão apresentar 
nas próximas semanas uma agenda 
voltada para a reestruturação do Es-
tado brasileiro e medidas de curto 
prazo para estimular o aquecimento 
da economia.

A afirmação foi feita no 91º En-
contro Nacional da Indústria da 
Construção (Enic), organizado pela 
Câmara Brasileira do setor (CBIC), 
no Rio de Janeiro. O ministro da 
Economia, Paulo Guedes, também 
participou. Apesar de dizer que vai 
trabalhar com Guedes, Maia foi in-
cisivo:

– Ministro, quando a gente ouve 
as suas apresentações, a gente vê 
um Brasil espetacular, com redução 
da pobreza, melhora na educação. 
Mas a sociedade vive uma crise, 
uma recessão real há cinco anos.

Entre as propostas citadas pelo pre-
sidente da Câmara, está a utilização 
do FGTS para fomentar investimen-
tos. “Nós estamos caminhando para 
o aumento do desemprego, para o 
aumento da pobreza. No final do ano 
voltamos a ter fome no país”, criticou.

Paulo Guedes acenou com a 
redução dos juros para financia-
mentos imobiliários concedidos 
por bancos públicos. A declaração 
contrasta com a afirmação feita 
pelo ministro nos Estados Unidos, 
quinta-feira, na qual propôs fazer 

uma fusão entre o Banco do Brasil 
e o Bank of America, similar ao 
negócios entre Embraer e Boeing 
– na realidade, a companhia norte-
americana comprou a brasileira.

Rodrigo Maia defendeu a refor-
ma administrativa do Estado, para 
melhorar a eficiência dos gastos pú-
blicos. “Nós precisamos reestruturar 
a gestão pública no Brasil. O Estado 
brasileiro ficou caro. Os Três Pode-
res, as carreiras típicas de Estado; 
os servidores da Câmara, recebem 
67% mais que o seu equivalente no 
setor privado. Nos estados, a média 
é 30%”, avaliou. “Não quero tirar 
um real daqueles que fizeram con-
curso e têm os seus diretos, mas da-
qui para frente vamos reconstruir as 
carreiras”, concluiu. Páginas 3 e 10

PIB aponta retração de 0,1% no trimestre
O Monitor do PIB, divulgado 

nesta sexta-feira pela Fundação 
Getulio Vargas (FGV) aponta, na 
série com ajuste sazonal, retração 
de 0,1% do PIB no primeiro tri-
mestre do ano, em comparação ao 
último trimestre do ano passado. 
Na comparação de março com rela-
ção a fevereiro o recuo foi de 0,4%, 
queda que já havia sido observada 
em fevereiro com relação a janeiro 
(-0,5%). Na comparação interanu-
al, a atividade econômica cresceu 
no trimestre 0,5%, mas caiu 1,7% 
no mês.

“O resultado do Monitor do 
PIB-FGV mostra o retorno da 

economia ao terreno negativo 
após oito trimestres de cresci-
mento. Esse cenário é desanima-
dor quando se constata que os oito 
trimestres anteriores não foram 
suficientes para estimular uma re-
tomada significativa da economia 
após a recessão de 2014-2016. 
Esses números refletem a incerte-
za política e econômica que tem 
efeito direto nos investimentos e 
impactam a evolução da ativida-
de econômica, principalmente, o 
setor industrial, comprometendo 
a retomada do emprego afetan-
do o consumo das famílias. Pela 
primeira vez, desde novembro de 

2017, a taxa acumulada em 12 
meses registrou variação menor 
do que 1,0% no acumulado até o 
primeiro trimestre”, explica Clau-
dio Considera, coordenador do 
Monitor do PIB-FGV.

A Formação Bruta de Capital 
Fixo (FBCF), cresceu 0,4% no 
primeiro trimestre, em compa-
ração mesmo trimestre de 2018. 
Todos os componentes apresen-
taram contribuição positiva, mas 
chama atenção o declínio da taxa 
que atingiu seu ápice no trimestre 
findo em agosto de 2018 (8,5%), 
quando se considera o período 
pós-recessão. 

Brexit: May 
perde apoio 
do Partido 
Trabalhista 

Quase três anos depois de o país 
decidir por sua saída da União Eu-
ropeia (UE), em um referendo por 
52% a 48% dos votos, ainda não 
está claro quando, como ou mesmo 
se o país sairá algum dia do bloco 
ao qual se filiou em 1973. O novo 
prazo de saída é 31 de outubro.

As conversas do Partido Conser-
vador, de Theresa May, e dos tra-
balhistas sobre o Brexit desmoro-
naram horas depois de a primeira-
ministra concordar, na quinta-feira, 
em estabelecer um cronograma para 
sua renúncia no início de junho.

O líder dos trabalhistas, Jeremy 
Corbyn, escreveu a May informan-
do-a que as conversas do Brexit, 
que começaram em 3 de abril, fo-
ram “tão longe quanto podem” de-
vido à instabilidade de seu governo.

Rio entra em 
estágio de crise 
com desabamento 
em túnel

O município do Rio de Janeiro 
entrou em estágio de crise no iní-
cio da tarde desta sexta-feira depois 
que uma estrutura de concreto desa-
bou no Túnel Rafael Mascarenhas 
(Acústico). O desabamento fechou 
a via nos dois sentidos, interrom-
pendo a principal ligação entre a 
Zona Sul e os bairros da Barra da 
Tijuca e São Conrado.

A queda da viga atingiu um ôni-
bus, mas não houve vítimas. O aci-
dente foi causado pelo deslizamen-
to de terra que acabou forçando a 
viga de sustentação de uma das par-
tes do túnel.

Às 17h30, as equipes da Prefei-
tura conseguiram retirar o ônibus 
atingido no desabamento. Uma ten-
tativa de remoção das vigas com 
um guindaste deu um susto nas pes-
soas que acompanham os trabalhos. 
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O passado arrasta-se na universidade
Há pouco mais de três 

anos comecei a escrever o 
livro O Brasil Inevitável. O 
primeiro capítulo que foi es-
crito de cabo a rabo, apesar 
de o livro ter um plano já 
bem esboçado, foi um ca-
pítulo sobre a universidade 
brasileira, suas razões de ser, 
suas aporias e as dificulda-
des atuais e as que poderiam 
ser previstas. Estávamos em 
plena greve de 2015, sobre a 
qual eu me posicionei con-
trário.

O capítulo é longo e ex-
põe ideias filosóficas e lógi-
cas sobre o capitalismo e o 
papel da universidade e da 
classe média em coadjuvar 
o proletariado a criar uma 
mais-valia relativa. O texto 
se apresenta com meandros 
de fala, ora sendo a favor de 
uma coisa, ora de outra, e 
saiu em forma de um diálogo 
com um colega imaginário.

Pois não é que aconteceu 
o que eu estava imaginando 
ao escrever aquele capítulo e 
do pior modo possível! O ca-
pítulo tem o título “O passa-
do arrasta-se na universida-
de”. Em 2015, eu via sinais 
de que uma mudança doida 
poderia acontecer, mas só 
mais tarde. Não achava que 
a direita braba ganhasse as-
sim de supetão. Mas tudo se 
precipitou – eis nossa tragé-
dia atual. Ao final, o capítulo 
não parece muito esperanço-
so. Tem até uma tonalidade 
cínica. Mas, podem acredi-
tar, não é o que esse autor 
pensa do Brasil.

Eis um trecho do capítu-
lo. O livro, como já sabem, 
está à venda nas boas casas 
do ramo:

“O que fazemos nós os 
professores? Damos aulas, 
pesquisamos, divulgamos 

ideias. Formamos enge-
nheiros para construir me-
lhores estradas, prédios, 
automóveis, navios, aviões; 
formamos médicos para au-
mentar a vitalidade e a pro-
dutividade dos trabalhado-
res; formamos advogados, 
economistas, sociólogos, 
antropólogos, todos para 
melhorarem a reprodutibili-
dade do capital. Você mesmo 
disse, meu caro amigo en-
genheiro, no comecinho de 
nossa conversa, que nós não 
passávamos de coadjuvantes 
da reprodução do capital, 
não se lembra?”

“É, pode ser, mas, mes-
mo assim, nós, professores 
e tecnólogos, burocratas e 
advogados não formamos 
uma classe em si. Discuti-
mos e nos dividimos muito. 
Há professores de esquerda, 
outros de direita, há advo-
gados do bem, há engenhei-
ros safados, há burocratas 
corruptos e há políticos que 
não podem fazer nada a não 
ser trabalhar para quem os 
financiou. Isso é classe so-
cial?”

(…)
Sob o estímulo de um açaí 

bem gelado, em uma tarde 
de calor da primavera cario-
ca do ano de 2015, reunimo-
nos, meu amigo engenheiro 
e eu, para finalizarmos o 
papo sobre a universidade, 
a inteligência brasileira, a 
responsabilidade da intelec-
tualidade e da classe média 
brasileira, e o que podemos 
pensar para o futuro próxi-
mo.

“Em primeiro lugar, por 
que voltarmos a fazer greve 
na universidade? Bem, é só 
uma suposição, mas, dada 
a persistência do passado – 
a indiferença e a inércia de 

grande parte do professora-
do; a carência de senso de 
responsabilidade social; e a 
reafirmação alegórica de que 
somos oprimidos e seríamos 
de direita se não nos rebelás-
semos contra tal opressão, 
como vimos no começo de 
nossas conversas – é muito 
provável que o mesmo gru-
po favorável às greves venha 
a prevalecer no futuro pró-
ximo. Sobretudo porque a 
ideologia que os move, um 
estranho misto de marxismo 
com antimarxismo deleu-
ziano, os faz crer que estão 
sendo fiéis ao Brasil, à nossa 
cultura e aos direitos que nos 
assistem. E dificilmente, nos 
próximos anos, haverá uma 
mudança de paradigma ideo-
lógico no Brasil, não obstan-
te os seus fracassos eviden-
tes. Algum dia, irá mudar, 
aos sacolejos e borbotões, 
porém com equivalente for-
ça de resistência.

Como nos opor a esse 
grupo? Primeiro, nossa ta-
refa como professores – e 
pesquisadores criadores de 
know-how e intelectuais – é 
a de propor ideias, não fugir 
do debate e aspirar à criação 
de um novo paradigma que 
dê conta da complexidade 
dos temas de classe, cultura, 
Brasil, processo histórico, 
ciência, educação de jovens, 
responsabilidade social, éti-
ca etc., e de respeito pelo 
que já foi construído. Por 
exemplo, ser contra a trinca 
francesa não quer dizer que 
ela não tenha coisas interes-
santes a dizer. E o mesmo 
quanto ao marxismo dialé-
tico. O que nenhuma dessas 
duas correntes de pensamen-
to têm é a abrangência sobre 
o que pode haver no homem 
e na sociedade: suas ideias 

lutam por uma hegemonia 
da conceituação do homem 
que, a nosso ver, está a lé-
guas de visualizá-lo.

O exemplo que apresentei 
da crítica à concepção mar-
xista do capitalismo é um 
caso claro. O capitalismo só 
pode ser entendido levando 
em conta uma certa autono-
mia da ciência e da tecnolo-
gia, autonomia esta que está 
vinculada a uma classe so-
cial, a ser chamada de classe 
média, para não inventarmos 
outro termo agora (esque-
çamos “classe tecnológica”, 
como falamos anteriormen-
te). Essa classe não é a mes-
ma do proletariado nem por 
sua inserção econômica no 
capitalismo, nem por sua 
visão de mundo, nem por 
ideologia, nem por atividade 
social e política.

Sua aliança com traba-
lhadores deve ser feita de 
uma forma consciente e 
não baseada na ideologia 
marxista nem tampouco na 
ideologia deleuziana. Por-
tanto, mais clareza nas re-
gras do jogo a ser jogado. 
Eu vou falar dessa classe 
com mais vagar em outro 
momento, ou em uma aula 
ou em nossas conversas, ou 
em algum capítulo de um 
livro que estou escrevendo, 
vamos ver. (Ver Capítulo 
4.)

Os deleuzianos e os fou-
caultianos têm razão em 
muitos pontos. Um deles é 
que jogar pesado na identi-
dade do ser pode significar 
a sua reificação e, portanto, 
sua ossificação. ‘Eu sou eu, 
e jacaré é um bicho’, diz o 
ditado popular, exageran-
do na identidade. O ser é 
cambiante, a identidade é 
cambiante, sim. Eu posso 

ser algo diferente amanhã, 
meu devir me chama, mas 
dificilmente chegarei a ser 
um jacaré. Sem garantia de 
identidade, para que se com-
prometer com algo? Por vo-
luntarismo do bem?

Imagine, por esse tipo 
de voluntarismo, Foucault 
apoiou a revolução dos aia-
tolás, no Irã, pelo argumento 
de que essa revolução desa-
fiava o status quo da civili-
zação ocidental e da hege-
monia capitalista americana 
e europeia. Se fosse Deleu-
ze, para falar ironicamente, 
teria dito que a revolução 
dos aiatolás tinha devir, era 
o devir naquele momento. 
Bela escolha de Foucault, 
sobretudo para alguém que 
decidiu viver no olho do fu-
racão da nossa civilização, 
entre São Francisco, Nova 
York e Paris!

O senso de responsabili-
dade que exigimos da parte 
dos professores tem um quê 
de moralismo, sim. Há que 
se sentir parte de um todo 
em que não se é apenas 
um contribuinte. Nós, que 
somos mais velhos, já pas-
sados do meio do caminho 
de nostra vita, temos filhos, 
sobrinhos e netos, e com 
eles temos responsabilida-
des. Sendo professores, os 
jovens a quem ensinamos 
viram filhos, sobrinhos e 
netos, de algum modo, sem 
pieguice (não precisa me 
chamar de tio), mas com 
senso de pertencimento a 
uma comunidade mais am-
pla. Fazer greve é abando-
nar essas crianças e esses 
jovens. Paro por aí.”

“E o salário, a verba para 
pesquisa e a responsabilida-
de de incrementar o papel da 
ciência na formação da cul-

tura brasileira? Como fazer 
tudo isso em universidades 
sem condições?”, vociferou 
meu amigo já se enfezando 
com minha brusca parada.

“Bem, meu caro enge-
nheiro, sei lá. Vamos tocar 
de ouvido. Pode ser que haja 
motivos muito fortes para 
uma greve dura e irrestrita 
nos próximos anos, e aí eu 
mesmo refarei minhas con-
siderações. Mas acho difícil. 
Melhor confiar nos nossos 
alunos que estão no governo, 
nos nossos partidos cujos lí-
deres e companheiros nós 
ensinamos não muito tempo 
atrás.”

Em uma última tentativa 
de me incitar a falar mais, 
meu amigo soltou o desafio 
maior: “Afinal, por que o 
Brasil não prestigia o profes-
sor, a educação e a ciência?”

“Deixa isso pra lá, carís-
simo. Vamos tratar de ou-
tros problemas mais sérios. 
Talvez, ao final, tenhamos 
algum encaminhamento so-
bre esses temas, como se diz 
nas greves. Por enquanto, 
estamos no blá-bláblá que é 
nosso mister.

Sigamos. Na próxima se-
mana vou dar uma aula sobre 
a formação da sociedade co-
lonial brasileira e por que ela 
continua tão presente entre 
nós. Depois falaremos sobre 
por que a economia brasilei-
ra não funciona a contento. 
E depois, aí só vendo. Auf 
Wiedersehen!”

q  Mércio Gomes
Ph.D em Antropologia, 

presidiu a Funai entre 2003 
e 2007. Atualmente leciona 

na UFRJ. Autor de diversos 
livros, mantém o blog O Brasil 

Inevitável (obrasilinevitavel.
home.blog/).

A sociedade quer mesmo ‘desconstitucionalizar’ a Previdência?
A Constituição de 1988 

fortaleceu a cidadania e con-
solidou os anseios de uma 
sociedade menos injusta 
e menos desigual. Cientes 
do status diferenciado das 
normas constitucionais e 
receosos de que nossas es-
peranças não se transformas-
sem em realidade, optamos 
naquela ocasião por colocar 
uma grande quantidade das 
reivindicações populares 
no corpo da Constituição, 
tornando-a até hoje, não por 
acaso, a mais longa de toda a 
nossa história.

Um dos pontos polêmicos 
da reforma previdenciária 
é a retirada quase comple-
ta das normas de natureza 
previdenciária do corpo da 
Constituição. O argumen-
to principal da PEC 6/2019 
consiste na necessidade de 
desburocratização de algu-
mas matérias que costumam 
emperrar o processo legisla-
tivo. De fato, nem sempre é 
fácil obter consenso na apro-
vação de algumas matérias. 
Neste sentido, a despeito 
de vivermos num regime 
democrático, o tempo para 
maturação de uma proposta 

pode tornar-se um inimigo 
do governo, especialmen-
te quando a habilidade de 
articulação política não é a 
maior virtude de quem exer-
ce o poder.

Por outro lado, as nor-
mas constitucionais pos-
suem dois aspectos muito 
marcantes: são proeminen-
tes e perenes. Com efeito, 
elas têm posição hierár-
quica superior em relação 
às demais, o que obriga 
estas últimas a respeitarem 
os princípios e os valores 
daquelas. Por outro lado, 
a vigência duradoura do 
texto constitucional decor-
re do próprio processo de 
emendas, caracterizado por 
procedimentos solenes que 
exigem amplo consenso de 
deputados e senadores. Em 
função dessas característi-
cas, a nossa cultura jurídica 
identifica nas normas cons-
titucionais valores como 
estabilidade, garantia e 
confiança. Em suma, senti-
mos mais segurança quan-
do uma regra está escrita na 
Constituição.

Então fica a dúvida: por 
que “desconstitucionalizar” 

regras importantes do Di-
reito Previdenciário? Qual 
o sentido desta medida se 
a história já nos provou o 
quanto é importante a pre-
sença de regras previdenciá-
rias na Constituição?

Colocamos no plano 
constitucional, por exemplo, 
a garantia de correção mone-
tária dos salários utilizados 
no cálculo de aposentadorias 
porque, acredite-se ou não, 
já tivemos na legislação in-
fraconstitucional normas es-
tabelecendo que este cálculo 
se faria sem a atualização 
monetária dos últimos 12 sa-
lários do trabalhador. Mes-
mo em períodos de inflação! 
A propósito, foi a presença 
desta garantia na Constitui-
ção que inibiu uma tentativa 
legislativa de correção par-
cial dos salários no cálculo 
de aposentadorias entre os 
anos de 1994 a 1997, numa 
manobra que afetava o índi-
ce de reajuste do salário mí-
nimo (IRSM). A “salvação” 
foi constitucional.

Por conta de abusos no 
passado, colocamos também 
na Constituição a garantia 
de reajustes periódicos para 

a preservação do valor real 
dos benefícios. Por mais ab-
surdo que possa parecer, o 
reajuste já ficou aquém da 
inflação por diversas vezes, 
sempre com base em nor-
mas infraconstitucionais, em 
especial nos anos de 1997, 
1999, 2000 e 2001, no famo-
so caso envolvendo o reajus-
te pelo IGP-M. O prejuízo 
causado aos aposentados e 
pensionistas foi minimizado 
pelo STF, que diante da po-
lêmica esclareceu ser assun-
to de competência do Legis-
lativo e do Executivo.

Não obstante, a Corte 
Maior deixou registrado que 
a utilização do INPC (Índice 
Nacional de Preços ao Con-
sumidor) seria um caminho 
possível para se respeitar do-
ravante a garantia de preser-
vação do valor real dos bene-
fícios. Não por acaso, é esta 
a diretriz da Lei 8.213/91 até 
hoje. Novamente, graças à 
Constituição.

A Constituição também 
garante que as contribuições 
previdenciárias tenham re-
flexos no valor dos benefí-
cios. Com base nesta regra, 
muitos aposentados recorre-

ram ao Poder Judiciário na 
última década pleiteando a 
“desaposentação” para a re-
visão de proventos, alegando 
terem sido prejudicados tan-
to pela extinção do Pecúlio, 
em 1994, quanto pela cria-
ção do Fator Previdenciário 
em 1999.

Como é sabido, o STF não 
acolheu a pretendida revi-
são, mas tudo indica que foi 
justamente a possibilidade 
de derrota na Corte Maior, 
que, um ano antes do julga-
mento ser encerrado, levou o 
governo a criar a denomina-
da “Fórmula 85/95” a fim de 
minimizar os danos aos futu-
ros aposentados. Mais uma 
vez, ressalte-se, por causa da 
Constituição...

Esses episódios demons-
tram que as normas consti-
tucionais funcionam como 
uma barreira para impedir 
tentativas oportunistas – e 
quase sempre irrefletidas – 
de eliminação ou redução 
dos direitos previdenciários 
através de leis infraconsti-
tucionais. Estas não exigem 
maioria qualificada para 
aprovação e, consequente-
mente, não pressupõem am-

pla discussão no âmbito do 
Legislativo.

Por isso, são de aprovação 
mais rápida e às vezes sem 
a maturação necessária que 
um tema importante requer 
dos legisladores.

Os três exemplos rela-
tados acima são apenas 
alguns dos muitos que 
chegaram aos Tribunais 
desde 1988 e que são solu-
cionados por uma questão 
de hierarquia normativa, 
ou seja, porque foram leis 
que desrespeitavam uma 
norma superior (no caso, a 
Constituição). Por isso, em 
matéria previdenciária a 
nossa história é clara: não é 
possível confiar sempre na 
estabilidade e na idoneida-
de das leis. Daí a pergunta: 
a sociedade está realmente 
disposta a retirar da Consti-
tuição as poucas garantidas 
que temos em matéria pre-
videnciária?

q   Vinícius Pacheco 
Fluminhan

Professor do Curso de 
Graduação em Direito da 

Universidade Presbiteriana 
Mackenzie Campinas.
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Falta combinar com os russos
“Falta inteligência política ou o confronto é proje-

to?” A pergunta, sobre o Governo Bolsonaro, foi feita 
pela cientista política Maria Hermínia Tavares de Al-
meida no seminário dos 50 anos do Centro Brasileiro de 
Análise e Planejamento (Cebrap), em São Paulo, esta 
semana.

A questão permite uma variante: até que ponto as idas 
e vindas da Família Bolsonaro são conscientes e quando 
começa a trapalhada? Pois ninguém duvide que muito do 
que parece incompetência faz parte do projeto. Isso fi-
cou claro nas eleições, assim como é nítido que o centro 
de comando vem de fora (não, ninguém aqui pensou no 
Homem de Virgínia).

Porém, a estratégia não é à prova de erros, nem à 
prova da falta de traquejo dos Bolsonaros. Não se pode 
ter a petulância de achar que se controla as reações dos 
demais envolvidos (mídia, sociedade, elite, povão etc.)

Nesta sexta-feira, o presidente Jair Bolsonaro distri-
buiu, em grupos de WhatsApp, um texto que navega na 
direção citada acima. De autoria não revelada, a nota in-
sinua hipóteses de um golpe de Estado para implantar 
um Estado policial ou a renúncia.

Mais reveladora é a resposta de Bolsonaro por meio de 
seu porta-voz, o general Otávio do Rêgo Barros: “Venho 
colocando todo meu esforço para governar o Brasil. Infe-
lizmente os desafios são inúmeros, e a mudança na forma 
de governar não agrada àqueles grupos que, no passado, 
se beneficiavam das relações pouco republicanas. Que-
ro contar com a sociedade para juntos revertermos essa 
situação e colocarmos o país de volta ao trilho do futuro 
promissor. Que Deus nos ajude!”

Que Deus ajude o Brasil!

Viagem de jaleco
O turismo médico – viagem em busca de procedi-

mentos como cirurgias plásticas, serviços odontológi-
cos e acupuntura – movimenta mais de US$ 100 bilhões 
anualmente e cresce progressivamente, de acordo com a 
Medical Tourism Association, a principal organização do 
setor no mundo.

“No Brasil, o cenário é promissor, mas ainda é pouco 
explorado. Por isso, é tão importante debatermos os de-
safios e oportunidades de um mercado em ascensão que 
engloba diversas áreas e que pode trazer grandes inves-
timentos para o estado”, conta o presidente do Instituto 
Carlos Chagas, Ricardo Cavalcanti Ribeiro.

O médico se reuniu na quarta-feira com os secre-
tários de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, Edmar 
Santos, e de Turismo, Otavio Leite, para desenvolver 
um grupo de trabalho a fim de discutir os desafios do 
desenvolvimento do turismo de saúde e médico hospi-
talar no estado.

Empreendedores
Provavelmente estimulados pela MP da Liberdade 

Econômica de Bolsonaro, milicianos de Rio das Pedras 
(RJ) iniciaram uma ligação por barco entre a comuni-
dade e o metrô da Barra da Tijuca. A Capitania dos Por-
tos apreendeu a embarcação. Como é difícil conviver 
com a burocracia!

Rápidas
“As Exportações Brasileiras e seus Entraves” é o tema 

de palestra que José Augusto de Castro, presidente da 
Associação dos Exportadores do Brasil (AEB), realizará 
na Associação Comercial do Rio de Janeiro (ACRJ) 
nesta quarta-feira, às 10h30 *** O Planetário da Gávea, 
no Rio, apresenta neste domingo, às 14h30, a peça de 
teatro Anjo Azul aCerca de Tudo, que conta a saga dos 
autistas e seus familiares na sua relação com o mundo e 
a sociedade. A direção é de Joel Vieira *** A Associa-
ção Nacional de Hospitais Privados (Anahp) promove a 
terceira edição do Hospital Summit, 21 e 22 de maio, no 
Expo Center Norte, em São Paulo (SP), durante a 26ª 
Hospitalar. Inscrições e programação em hospitalsum-
mit.com.br/ *** De 22 de maio a 21 de junho, o Me-
morial da América Latina recebe a exposição 17 ODS 
para um Mundo Melhor. Com entrada gratuita, aborda os 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável estabeleci-
dos pela ONU *** Nelcina Tropardi, vice-presidente de 
Sustentabilidade e Assuntos Corporativos da Heineken, 
assume a presidência da Diretoria Nacional da Associa-
ção Brasileira de Anunciantes (ABA) *** O MP Federal, 
em parceria com Escola Superior Dom Helder Câmara 
e com apoio da FGV, realiza em 23 e 24 de maio, em 
Belo Horizonte, o seminário “Compliance e Combate à 
Corrupção – Políticas de Prevenção a Desastres Ambien-
tais”. Inscrições: direitorio.fgv.br/eventos/compliance-
e-combate-a-corrupcao-politicas-de-prevencao-a-desas-
tres-ambientais *** O italiano Massimo Tancredi foi 
homenageado com o título de Embaixador do Turismo 
do RJ pelo proféssor Bayard Boiteux. Tancredi chefiou o 
escritório comercial da Itália no Rio.

COMPANHIA PORTUÁRIA BAÍA DE SEPETIBA
(Companhia Fechada)
CNPJ/MF nº 72.372.998/0001-66 - NIRE: 33.3.0015821-9

AVISO DE CONVOCAÇÃO PARA CONCORRÊNCIA PRIVADA
SERVIÇOS PORTUÁRIOS DE EMBARQUE 

DE MINÉRIO DE FERRO PARA EXPORTAÇÃO
A Companhia Portuária Baía de Sepetiba (“CPBS”), de acordo com o 
Contrato de Arrendamento celebrado com a Companhia Docas do Rio de 
Janeiro (Contrato DEPJUR nº 155/1996), por meio do qual se comprometeu 
a realizar a movimentação mínima anual de minério de ferro oriundo de 
mineradoras que não a sua controladora, a Vale S.A. (“VALE”), informa às 
mineradoras interessadas, que a partir desta data até o dia 27 de maio de 
2019, poderão obter o Edital completo e o Contrato de Serviços Portuários 
com a CPBS, através do e-mail: adm.terceiros@vale.com. As propostas 
vencedoras serão aquelas que, atendendo aos critérios mínimos de 
contratação estabelecidos pelo Edital completo, preferencialmente, não se 
enquadrarem ainda nas seguintes condições: a. Empresa ou participante 
de consórcio vencedores de Oferta Pública do período imediatamente 
anterior, nos terminais arrendados no Porto de Itaguaí: CPBS e CSN; b. 
Empresa ou consórcio que assumiu, por motivo de recusa ou incapacidade 
da vencedora, o total ou saldo superior a 50% do lote ofertado, no período 
imediatamente anterior, em qualquer um dos terminais arrendados no 
Porto Público de Itaguaí: CPBS e CSN; c. Empresa ou participante de 
consórcio vencedores da Oferta Pública no terminal arrendado à CSN no 
Porto Público de Itaguaí no mesmo período. Aplicada a preferência prevista 
nos itens acima, caso existam duas ou mais ofertantes na mesma situação 
classificatória, as propostas vencedoras serão aquelas que, atendendo aos 
critérios mínimos de contratação aqui estabelecidos, ofertem os melhores 
preços para o embarque do minério de ferro de acordo com a quantidade 
fixa para cada cota estabelecida devendo ser declaradas vencedoras 
pela CPBS as duas propostas com os valores de preço mais altos. Caso, 
ainda assim, permaneça o empate entre duas ou mais propostas de preço, 
haverá uma nova rodada de tomada de preço, onde a melhor oferta será 
declarada a vencedora. Em permanecendo o empate entre duas ou mais 
propostas de preço, a classificação entre elas será definida por sorteio, 
realizado em ato público, para o qual as participantes selecionadas tenham 
sido convocadas.

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

Reforma da Previdência não é necessária
Especialista: com 
capitalização haverá 
déficit e risco para 
o pagamento  
de todos

“A reforma da Previdên-
cia, arquitetada sob o ar-
gumento de que o sistema 
previdenciário brasileiro é 
deficitário e está à beira do 
colapso, nasce fundamenta-
da em desinformação e igno-
ra a forma de financiamento 
que alimenta seus cofres.” 
A opinião é da advogada 
especialista em Direito Pre-
videnciário e coordenadora 
Movimento Acorda Socieda-
de - São Paulo, Dirce Namie 
Kosugi,

No modelo atual, toda a 
sociedade é responsável por 
financiar o sistema por meio 
da contribuição de trabalha-
dores e empregadores, além 
de um porcentual sobre o lu-
cro da empresa; um percen-
tual sobre o consumo; sobre 
a venda de produtos rurais e 
até sobre as importações.

Segundo ela, “se houver a 
mudança para o sistema de 
capitalização, como o go-
verno pretende, caberá ao 
trabalhador assumir sozinho 

os custos com a sua aposen-
tadoria, livrando os empre-
gadores das contribuições. 
Aí sim, haverá um déficit, 
colocando em risco o paga-
mento de todos os benefícios 
concedidos até então.”

Dirce diz que “essa refor-
ma não combate realmente 
privilégios, pelo contrário, 
penaliza os mais necessita-
dos, retirando-lhes direitos 
fundamentais a uma vida mi-
nimamente digna, ao mesmo 
tempo em que privilegia os 
afortunados, criando favo-
recimentos como isenções 
fiscais e perdões de dívidas 
para instituições financei-
ras, não tributando grandes 
fortunas, não criando pena-
lidades para devedores con-
tumazes”.

 Previdência privada

O volume de reservas na 
previdência privada do país 
registrou aumento de 10% 
no primeiro trimestre deste 
ano, em relação a igual pe-
ríodo de 2018. Ainda nos 
três meses iniciais de 2019, 
as contribuições nessa mo-
dalidade de planos também 
subiram 3,5%, segundo a 
Federação Nacional de Pre-
vidência e Vida (FenaPre-
vi). Na avaliação de Carol 
Volcov, curadora técnica do 
chatbot Otto, a expectativa é 
de que esse mercado cresça 

ainda mais em meio ao deba-
te das reformas no setor pro-
postas pelo governo federal.

Até março deste ano, as 
reservas dos planos priva-
dos chegaram a R$ 857,9 
bilhões, informou a Fena-
Previ. A entidade representa 
67 seguradoras atuantes no 
Brasil. Até o mesmo mês de 
2018, esse montante era de 
R$ 779,9 bilhões. A previsão 
é de que a tendência de alta 
continue ao longo de 2019. A 
previdência privada  já tem 
crescido exponencialmente 
nos últimos anos e chama 
ainda mais a atenção quando 
se compara ao desempenho 
do PIB”, analisa. Enquanto 
as reservas dos planos priva-
dos subiram 10%, o Produto 
Interno Bruto Brasileiro teve 
uma alta de 0,29% no pri-
meiro trimestre, ante igual 
época do ano passado.

Carol destaca ainda que 
o segmento privado chegou 
a expandir muito mais antes 
do anúncio da reforma da 
Previdência e alcançou um 
patamar de 28% de alta. No 
entanto, o ritmo de aumento 
perdeu fôlego mais recen-
temente. “Isso aconteceu 
justamente pela falta da ca-
pacidade do mercado de acu-
mular reservas, em razão do 
aumento do desemprego e 
da inflação. Mas esse cresci-
mento deve ser maior agora 
com as mudanças apresenta-

das pelo governo”, ressalta.

Contribuições

Já as contribuições aos 
planos privados somaram R$ 
26,3 bilhões nesse trimestre. 
O valor representa o aumen-
to de 3,5% de um ano para 
outro, aponta a Fenaprevi. 
Nos três primeiros meses 
de 2018, esse valor era de 
R$ 25,4 bilhões. Para Carol, 
essa alta já pode ser atrela-
da a uma procura maior por 
parte dos brasileiros em ra-
zão da reforma da Previdên-
cia.

“A reflexão sobre a neces-
sidade de ter um complemen-
to de aposentadoria está em 
alta e despertou a sociedade 
para conhecer o produto e 
tomar uma atitude. A legis-
lação foi bastante favorável 
ao produto nos últimos anos 
e tende a ser cada vez mais a 
partir de agora que o gover-
no assume publicamente a 
intenção de fomentar o regi-
me complementar por meio 
do regime de capitalização”. 
Ela salienta ainda que a re-
forma da Previdência levou 
a um aumento significativo 
pela procura de informações 
referentes aos planos priva-
dos. Nas agências de investi-
mento, esse incremento che-
gou a 30%, em média. 

 Paim: manifestações vão muito além dos cortes na educação
“A reforma joga as futu-

ras gerações na insegurança 
do sistema de capitalização. 
Se o sistema de capitaliza-
ção é tão bom, proponham 
para as Forças Armadas; 
proponham para a Polícia 
Militar; proponham para a 
Polícia Civil; proponham 
para aqueles que têm apo-
sentadoria especial. Nin-
guém vai aceitar”. O alerta 
´s deo senador Paulo Paim 
(PT- RS) ao falar em plená-
rio do Senado, ao ressaltar 
que as manifestações ocorri-
das em mais de 170 cidades 
do país, não foi apenas pelo 
contingenciamento anun-

ciado pelo Governo Federal 
na educação e sim que elas 
vão além dos cortes.

Para senador, “se capi-
talização é tão bom, pro-
ponham para FFAA, PM 
e Civil e para quem tem 
aposentadoria especial: nin-
guém vai aceitar.” Ele lem-
brou a mensagem que escre-
veu no Twitter, dias antes 
das manifestações: “Os 
estudantes estão a sinalizar 
a crise que está no país. A 
crise de governo é gravíssi-
ma”. Também ressaltou que 
é preciso sair do palanque 
e pensar no povo brasileiro 
de forma coletiva e avançar 

nas políticas públicas que a 
população espera.

Paim também afirmou 
que a Emenda Constitucio-
nal 95, que estabelece um 
teto de gastos ao governo 
por 20 anos, é uma política 
“suicida” de austeridade fis-
cal. A emenda foi aprovada 
pelo Congresso Nacional 
em dezembro de 2016 e es-
tabelece que as despesas fe-
derais só poderão aumentar 
de acordo com a inflação 
acumulada conforme o Ín-
dice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA), 
considerando para o cálculo 
dos gastos a taxa medida nos 

últimos 12 meses, até junho 
do ano anterior.

O senador citou afirma-
ções feitas pelo presidente 
da Câmara dos Deputados, 
Rodrigo Maia (DEM-RJ), 
avaliando que os limites 
impostos pela Emenda do 
Teto, em combinação com 
a crise econômica, podem 
levar o Brasil a um colapso 
social nos próximos anos. 
Paim defendeu que o Con-
gresso Nacional revogue a 
Emenda Constitucional 95 
para que o governo volte a 
investir em áreas fundamen-
tais e estratégicas para reto-
mada do crescimento.

Até quando ficará o 4º presidente do Inep?
No mesmo dia do encer-

ramento das inscrições para 
o Exame Nacional do En-
sino Médio (Enem) 2019, 
o Ministério da Educação 
anunciou, nesta sexta-feira, 
o quarto nome a ocupar, 
desde o início da gestão 
Bolsonaro, a presidência do 
Instituto Nacional de Estu-
dos e Pesquisas Educacio-
nais Anísio Teixeira (Inep). 
Trata-se de Alexandre Ri-
beiro Pereira Lopes que 
ocupara o lugar deixado 
pelo delegado Elmer Coe-
lho Vicenzi, que foi demi-
tido nesta quinta-feira, após 
um mês no cargo.

Autarquia vinculada ao 
Ministério da Educação, 
o Inep é responsável por 
avaliações como o Enem e 
o Sistema de Avaliação da 
Educação Básica (Saeb), 
aplicado a estudantes desde 
a alfabetização até o ensi-
no médio, além dos censos 
Escolar e da Educação Su-
perior. Servidor público de 
carreira, Alexandre Pereira 
Lopes exerce atualmente o 
cargo de diretor legislativo 
na Secretaria Executiva da 
Casa Civil da Presidência 
da República. O novo pre-
sidente do Inep é formado 
em Engenharia Química 

pela Universidade Federal 
do Rio de Janeiro (UFRJ) 
e Direito pela Universidade 
de Brasília (UnB).

De janeiro a maio já 
ocuparam a presidência do 
Inep: Maria Inês Fini, de-
mitida em 14 de janeiro: 
Marcos Vinicius Rodri-
gues, de 22 a 26 de março: 
e o delegado da Política 
Federal Elmer Licenzi, que 
ficou de 15 de abril a 16 de 
maio. Nos meios ligados 
à educação especulam-se 
quanto tempo vai durar a 
nova gestão diante do im-
bróglio entre olavistas e 
militares.

Nos últimos 10 anos, 
o número de magis-
tradas em atividade 

cresceu apenas 1,2%. Atu-
almente elas representam 
38,8% da magistratura brasi-
leira, enquanto que em 2009 
eram 37,6%, mostram dados 
de um levantamento divul-
gado pelo Conselho Nacio-
nal de Justiça (CNJ).

Apesar do leve aumento 
geral, no caso dos tribunais 
superiores, cujos cargos de-
pendem de uma nomeação 
com critérios menos objeti-
vos para serem ocupados, o 
número de mulheres caiu de 
23,6% para 19,6%, segundo 
o Diagnóstico da Participação 
Feminina no Poder Judiciário.
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ICONIC LUBRIFICANTES S.A.
CNPJ/MF Nº 05.524.572/0001-93  -  NIRE 333.0032399-6

Ata da Assembleia Geral Extraordinária. Realizada em 16 de Abril de 2019
Data, Hora e Local: No dia 16 de abril de 2019, às 14h, na sede da Iconic Lubrificantes S.A. (“Companhia”), na
Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Américas, nº 3.434, Bloco 2, Salas 701, 702, 707, 708, Condo-
mínio Mario Henrique Simonsen, na Barra da Tijuca. Convocação e Presença: Dispensada as formalidades de
convocação, nos termos do §4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76, conforme alterada, em virtude da presença de
acionistas que representam a totalidade do capital social da Companhia. Outras Presenças: Estavam presentes
também os Srs. Marcelo Pereira Malta de Araújo e Julio César Nogueira, membros do Conselho de Administração
da Companhia. Mesa: Marcelo Pereira Malta de Araújo - Presidente. Julio Cesar Nogueira - Secretário. Ordem do
dia e deliberações: 1. Preliminarmente, foi autorizada de forma unânime, pelo voto das acionistas da Companhia,
a lavratura da presente ata em forma de sumário dos fatos ocorridos e sua publicação com omissão das assinaturas
das acionistas, nos termos do § 1°, do artigo 130 da Lei das Sociedades por Ações. 2. Foi aprovado, por unanimida-
de e sem ressalvas, o aumento do capital social da Companhia no montante de R$ 15.900.000,00 (quinze milhões e
novecentos mil reais), passando o capital social de R$ 592.436.645,30 (quinhentos e noventa e dois milhões, qua-
trocentos e trinta e seis mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e trinta centavos) para R$ 608.336.645,30 (seiscen-
tos e oito milhões, trezentos e trinta e seis mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e trinta centavos), mediante a
emissão de 1.539.217.053 (um bilhão, quinhentas e trinta e nove milhões, duzentas e dezessete mil e cinquenta e
três) novas ações, com valor de emissão de R$ 0,01032993 cada, nos termos do artigo 170, inciso II, da Lei nº
6.404/76. As novas ações emitidas em razão do aumento de capital social aprovado farão jus aos mesmos direitos
atribuídos às demais ações de emissão da Companhia. 3. As acionistas da Companhia presentes na Assembleia,
representando a totalidade do capital social, subscrevem e integralizam neste ato as ações emitidas em virtude do
aumento de capital ora aprovado em suas respectivas proporções, em moeda corrente nacional, conforme boletins
de subscrição anexos à presente ata. 4. Em razão do aumento de capital social da Companhia, as acionistas apro-
varam a alteração da redação do Artigo 2.1 do Estatuto Social, que passará a vigorar com a seguinte redação: “AR-
TIGO 2.1 - O capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado em bens e em moeda corrente naci-
onal, é de R$ 608.336.645,30 (seiscentos e oito milhões, trezentos e trinta e seis mil, seiscentos e quarenta e cinco
reais e trinta centavos)), dividido em 60.451.185.289 (sessenta bilhões, quatrocentas e cinquenta e um milhões,
cento e oitenta e cinco mil, duzentas e oitenta e nove) ações ordinárias, todas registradas e sem valor nominal.” 5.
Por fim, foi aprovada a consolidação do Estatuto Social, com o objetivo de refletir as deliberações acima, sendo que
o texto passará a vigorar nos termos do Anexo II à presente ata. Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os
trabalhos e lavrada a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada pelos presentes. aa) Chevron Latin America
Marketing LLC., na qualidade de acionista; Chevron Amazonas LLC., na qualidade de acionista; Ipiranga Produ-
tos de Petróleo S.A., na qualidade de acionista; Marcelo Pereira Malta de Araújo, na qualidade de membro do
Conselho de Administração e Presidente da Mesa; Julio Cesar Nogueira, na qualidade de Membro Suplente do
Conselho de Administração e Secretário da Mesa. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro pró-
prio. Julio Cesar Nogueira - Secretário da Mesa. Anexo II À Ata da Assembleia Geral Extraordinária da Iconic
Lubrificantes S.A. Realizada em 16 de Abril de 2019 - Estatuto Social da Iconic Lubrificantes S.A. Artigo I -
Razão Social, Sede, Objeto e Duração - Cláusula 1. Iconic Lubrificantes S.A. (a “Companhia”) é uma sociedade
regida pelo presente Estatuto Social e pela Lei nº 6.404/1976, conforme alterada (a “Lei das Sociedades Anôni-
mas”). Cláusula 1.2 A Companhia tem sua sede e foro na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Amé-
ricas, nº 3.434, Bloco 2, Salas 701, 702, 707, 708, Condomínio Mario Henrique Simonsen, bairro Barra da Tijuca,
podendo, por deliberação adotada pela Diretoria, abrir, transferir e fechar filiais, agências, depósitos, escritórios de
representação e outros estabelecimentos em qualquer parte do Brasil ou no exterior. Cláusula 1.3 A Companhia
tem por objeto (i) a fabricação ou produção, preparação, mistura, empacotamento, armazenagem, distribuição,
transporte e venda de lubrificantes, graxas, líquidos de refrigeração (para resfriar e anticorrosivos), fluidos de freio e
outros fluidos, diretamente ou por meio de terceiros; (ii) a importação ou exportação de lubrificantes, graxas, líqui-
dos de refrigeração (para resfriar e anticorrosivos), fluidos de freio e outros fluidos, incluindo amostras de aditivos e
óleo para análise; (iii) a importação, exportação, instalação e venda de produtos e equipamentos relacionados à
indústria petrolífera; (iv) a importação, exportação, venda e distribuição de equipamentos e produtos, incluindo pe-
ças e acessórios para a indústria automotiva; (v) a prestação de serviços de filtragem de óleo para clientes, geren-
ciamento de estoque, depósito, consultoria técnica, comercial e administrativa; (vi) a prestação de serviços adua-
neiros e operações portuárias; (vii) a comercialização de produtos de marketing ou quaisquer outros produtos rela-
cionados ao objeto da sociedade; e (viii) a representação de outras sociedades locais ou estrangeiras, diretamente
ou por meio de terceiros, mediante comissionamento ou consignação, ou por qualquer outro meio legal. Cláusula
1.4 A Companhia tem prazo de duração indeterminado. Artigo II - Capital e Ações - Cláusula 2.1 O capital social da
Companhia, totalmente subscrito e integralizado em bens e em moeda corrente nacional, é de R$ 608.336.645,30
(seiscentos e oito milhões, trezentos e trinta e seis mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e trinta centavos)), divi-
dido em 60.451.185.289 (sessenta bilhões, quatrocentas e cinquenta e um milhões, cento e oitenta e cinco mil, du-
zentas e oitenta e nove) ações ordinárias, todas registradas e sem valor nominal. § 1. Cada ação ordinária tem
direito a um voto nas Assembleias Gerais. Artigo III - Assembleias Gerais - Cláusula 3.1 A Assembleia Geral ordi-
nária será realizada dentro dos 4 (quatro) primeiros meses após o término do exercício fiscal, para discutir as maté-
rias previstas em lei e, em caráter extraordinário, as Assembleias Gerais serão realizadas sempre que os interesses
da Companhia, este Estatuto Social e/ou a lei assim exigirem. § 1. As Assembleias Gerais serão convocadas pelo
Presidente ou Vice-Presidente do Conselho de Administração, ou em conformidade com qualquer Acordo de Acio-
nistas arquivado na Companhia, conforme previsto no Artigo 118 da Lei das Sociedades Anônimas (um “Acordo de
Acionistas”), ou nos termos das disposições do parágrafo único da Seção 123 da Lei das Sociedades Anônimas.
Não obstante as formalidades de convocação das Assembleias Gerais, qualquer assembleia na qual todas as acio-
nistas estiverem presentes será considerada devidamente convocada. § 2. As Acionistas poderão ser representa-
das nas Assembleias Gerais por procuradores nomeados da maneira prevista no Artigo 126, parágrafo primeiro, da
Lei das Sociedades Anônimas. § 3. As Assembleias Gerais serão instaladas em primeira convocação desde que
haja a presença de acionistas representando no mínimo 66% (sessenta e seis por cento) do capital social votante e,
em segunda convocação, com qualquer número de participantes. As Assembleias Gerais serão presididas pelo Pre-
sidente do Conselho de Administração ou, em sua ausência, por qualquer participante escolhido pela maioria das
acionistas presentes na Assembleia Geral. Caberá ao Presidente da Assembleia Geral escolher um secretário entre
os presentes. Cláusula 3.2 Salvo se previsto de outra maneira por lei, este Estatuto Social ou qualquer Acordo de
Acionistas, as deliberações das Assembleias Gerais exigirão a maioria dos votos das acionistas presentes,
desconsiderando-se os votos em branco. Cláusula 3.3 A Assembleia Geral tem a autoridade e atribuições estabele-
cidas pelas leis aplicáveis. Artigo IV - Administração - Parte I - Regras Gerais - Cláusula 4.1 A Companhia será
administrada por um Conselho de Administração e uma Diretoria. § 1. Os membros do Conselho de Administração
e da Diretoria serão eleitos por um prazo de 2 (dois) anos, sendo permitida sua reeleição. § 2. Os membros da
administração serão investidos em seus cargos mediante a assinatura do termo de posse no Livro de Atas de Reu-
niões do órgão administrativo para o qual foram eleitos, sendo dispensados de prestar caução no tocante à sua
administração da Companhia. § 3. Os membros do Conselho de Administração e da Diretoria permanecerão em
seus cargos e no exercício de suas funções até que os seus substitutos tenham sido eleitos e empossados, salvo se
a Assembleia Geral ou o Conselho de Administração, conforme aplicável, decidir de forma diferente. § 4. A remune-
ração global e anual a ser paga aos membros dos órgãos administrativos será fixada pela Assembleia Geral, e a
remuneração individual dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria será fixada pelo Conselho de
Administração. Parte II - Conselho de Administração - Cláusula 4.2 O Conselho de Administração será composto
por 5 (cinco) membros efetivos, e o mesmo número de suplentes, todos eleitos e destituíveis pelas Assembleias
Gerais a qualquer tempo, salvo conforme de outro modo previsto em um Acordo de Acionistas. Cláusula 4.3 O Con-
selho de Administração terá 1 (um) Presidente e 1 (um) Vice-Presidente, os quais serão nomeados pelas acionistas
dentre os membros do Conselho de Administração na Assembleia Geral Ordinária, ou em conformidade com um
Acordo de Acionistas. Cláusula 4.4 O Conselho de Administração se reunirá em caráter ordinário a cada 2 (dois)
meses e em caráter extraordinário, sempre que uma reunião for convocada pelo Presidente, ou conforme de outro
modo previsto em um Acordo de Acionistas. § 1. As reuniões do Conselho de Administração serão convocadas por
escrito, por meio de carta, telegrama, fax, e-mail ou qualquer outra forma que permita a comprovação de recebimen-
to do aviso de convocação pelo recipiente, devendo especificar, além do local, data e horário da reunião, a ordem do
dia. Os avisos de convocação de reunião deverão, sempre que possível, vir acompanhados das propostas ou docu-
mentos a serem considerados na reunião, bem como de todos os outros documentos necessários ao exercício dos
direitos de voto a respeito das referidas questões. § 2. As reuniões do Conselho de Administração serão convoca-
das com, no mínimo, 10 (dez) dias úteis de antecedência. Independentemente das formalidades observadas na
convocação da reunião, uma reunião será considerada devidamente convocada quando todos os membros do Con-
selho de Administração estiverem presentes. § 3. Nos casos de urgência clara, as reuniões poderão ser convoca-
das, excepcionalmente, mediante o envio de notificação com 3 (três) dias úteis de antecedência, sujeito às outras
formalidades de convocação de reuniões do Conselho de Administração. § 4. A reunião do Conselho de Administra-
ção será iniciada em primeira convocação com os 4 (quatro) membros (ou seus suplentes), incluindo o Presidente
ou o Vice-Presidente. A reunião terá início, em segunda convocação, com a presença da maioria dos conselheiros
(ou seus suplentes). § 5. Qualquer Conselheiro será considerado presente na reunião, se ele (i) tiver enviado seu
voto por escrito ao Presidente do Conselho de Administração ou ao presidente da reunião antes de sua instalação,
por meio de carta, telegrama, fax, e-mail ou qualquer outra forma que permita a comprovação de recebimento do
aviso de convocação pelo recipiente, ou (ii) participar da reunião por conferência telefônica, vídeo conferência ou
outro meio de comunicação que permita ao conselheiro ser identificado e se comunicar simultaneamente com as
outras pessoas presentes na reunião, em cuja hipótese a reunião será considerada realizada no local do Presidente
do Conselho de Administração. Neste caso, o voto do membro que participar por meio de conferência telefônica ou
vídeo conferência deverá ser formalizado e anexado à respectiva ata dentro de 2 (dois) dias úteis da data da reu-
nião, podendo ser substituído pela assinatura da respectiva ata. Cláusula 4.5 Salvo se previsto de outra maneira
neste Estatuto Social ou em qualquer Acordo de Acionistas, as deliberações do Conselho de Administração exigirão
a maioria dos votos dos presentes, incluindo o Presidente. Cláusula 4.6 O Conselho de Administração terá a auto-
ridade e atribuições estabelecidas pelas leis aplicáveis. Cláusula 4.7 Em caso de vaga, ausência ou indisponibilida-
de temporária de um membro efetivo do Conselho de Administração, seu suplente assumirá a posição vaga. Pará-
grafo Único. Na hipótese de ausência ou indisponibilidade temporária do Presidente do Conselho de Administra-
ção, seus deveres serão exercidos, temporariamente, pelo Vice-Presidente ou, em sua ausência, por outro membro

do Conselho de Administração por ele designado. Cláusula 4.8 Salvo se previsto de outra maneira em um Acordo
de Acionistas, se o cargo de um membro efetivo do Conselho de Administração e seu suplente se tornar vago, o
substituto deverá ser nomeado pelos conselheiros remanescentes e servirá até a Assembleia Geral imediatamente
seguinte. Se houver vaga na maioria dos cargos do Conselho de Administração, uma Assembleia Geral será
convocada para a realização de uma nova eleição. Cláusula 4.9 O Conselho de Administração poderá criar comitês
com a finalidade de auxiliá-lo na administração da Companhia, conforme previsto nas Regras do Conselho de Admi-
nistração. Parágrafo Único. As mesmas obrigações e restrições impostas pela lei e por este Estatuto Social aos
conselheiros e diretores da Companhia serão aplicáveis aos membros dos comitês que venham a ser estabelecidos
pelo Conselho de Administração para auxiliá-lo na administração da Companhia. Cláusula 4.10 A aprovação das
diretrizes do plano de negócios da Companhia ou de qualquer alteração do mesmo que cause um impacto sobre
terceiros, envolvendo um valor acima de 20% (vinte por cento) do montante previsto no plano de negócios relevan-
te, ocorrerá mediante o voto favorável de 4 (quatro) membros do Conselho de Administração. Cláusula III. - Direto-
ria - Cláusula 4.11 A Diretoria da Companhia será composta por 6 (seis) Diretores, os quais deverão ser profissio-
nais especializados e independentes, dos quais o primeiro será o Diretor Presidente, o segundo será o Diretor Fi-
nanceiro e o terceiro, o Diretor Operacional, todos residentes no Brasil, que poderão ser acionistas ou não, eleitos
pelo Conselho de Administração. § 1. O Diretor Financeiro e o Diretor Operacional se reportarão ao Diretor Presi-
dente. § 2. Sujeito aos termos e condições do Acordo de Acionistas, o Diretor Presidente será avaliado anualmente
pelo Conselho de Administração, que poderá propor sua substituição. Cláusula 4.12 Na hipótese de vacância na
posição de Diretor, sujeito aos termos e condições do Acordo de Acionistas, o Conselho de Administração deverá
eleger um novo Diretor ou nomear um substituto, estabelecendo, em qualquer caso, o respectivo mandato. Cláusu-
la 4.13 A Diretoria se reunirá sempre que os interesses da Companhia assim exigirem, podendo ser convocada pelo
Diretor Presidente ou, em sua ausência, pelo Diretor Financeiro. Parágrafo Único. A ata de reuniões e deliberações
da Diretoria deverá ser registrada nos livros e registros apropriados da Companhia. Cláusula 4.14 Caberá à Direto-
ria desempenhar as tarefas a ela atribuídas pela lei, este Estatuto Social e o Conselho de Administração, no tocante
à prática dos atos necessários para a operação normal da Companhia. Cláusula 4.15 Sujeito à orientação do Con-
selho de Administração e sem prejuízo das competências gerais previstas em lei, o Diretor Presidente terá poderes
para: (a) estabelecer o modelo de administração da Companhia e garantir o seu cumprimento; (b) dirigir os negócios
da Companhia e fixar as diretrizes gerais voltadas para o desenvolvimento das atividades da Companhia de acordo
com as orientações estabelecidas pelo Conselho de Administração; (c) cumprir as deliberações do Conselho de
Administração e as disposições estatutárias; e (d) convocar e presidir as reuniões da Diretoria; ressalvado que o
Diretor Presidente deverá se reportar diretamente ao Conselho de Administração. Cláusula 4.16 Sujeito às exce-
ções previstas neste Estatuto Social, qualquer ato ou transação legal que possa resultar em responsabilidade ou
obrigação perante terceiros por parte da Companhia, ou na dispensa de responsabilidade ou obrigação de terceiros
perante a Companhia, deve ser assinado por (i) dois Diretores em conjunto, (ii) um Diretor em conjunto com um
procurador nomeado em conformidade com o parágrafo único abaixo, ou (iii) dois procuradores, investidos de pode-
res específicos, observadas as disposições do parágrafo único abaixo. Parágrafo Único. As procurações deverão
ser sempre outorgadas ou revogadas por dois Diretores, deverão incluir poderes específicos do(s) representante(s)
autorizado(s) e, excetuando-se as procurações outorgadas para fins judiciais ou para representação em processos
administrativos, deverão ser estabelecidas por um período de no máximo um ano. Artigo V - Conselho Fiscal -
Cláusula 5.1 A Companhia terá um Conselho Fiscal, em caráter não permanente, que será instalado apenas medi-
ante solicitação das acionistas, com os poderes e deveres atribuídos por lei. Cláusula 5.2 O Conselho Fiscal, quan-
do instalado, será composto por 4 (quatro) membros, a serem eleitos pela Assembleia Geral ou em conformidade
com um Acordo de Acionistas. Artigo VI - Acordo de Acionistas - Cláusula 6.1 A Companhia deverá cumprir o
disposto no Acordo de Acionistas. A administração da Companhia não deverá tomar nenhuma ação que viole o
Acordo de Acionistas, bem como não registrará transferências de ações nem distribuirá dividendos em oposição às
disposições do referido Acordo de Acionistas, devendo os presidentes das Assembleias Gerais e das reuniões do
Conselho de Administração se abster de computar os votos contrários a esses acordos. Parágrafo Único. Na hipó-
tese de conflito entre qualquer das disposições deste Estatuto Social e de um Acordo de Acionistas, as disposições
do Acordo de Acionistas prevalecerão, na extensão permitida pela lei aplicável. Artigo VII - Exercício Fiscal e Dis-
tribuição de Lucros - Cláusula 7.1 O exercício fiscal terá início em 1º de janeiro e terminará em 31 de dezembro.
Cláusula 7.2 Ao fim de cada exercício fiscal, proceder-se-á à elaboração do balanço patrimonial e das outras de-
monstrações financeiras exigidas nos termos da lei aplicável. § 1. Após a dedução de perdas acumuladas e a provi-
são de imposto de renda, a provisão para distribuição de lucros anual de conselheiros, diretores e empregados será
deduzida se e quando deliberado pela Assembleia Geral. § 2. Dos lucros líquidos do exercício, 5% (cinco por cento)
serão alocados para a reserva legal, até o limite de 20% (vinte por cento) do capital social, observadas as disposi-
ções do parágrafo primeiro do Artigo 193 da Lei das Sociedades Anônimas. § 3. Os lucros líquidos ajustados, calcu-
lados de acordo com o Artigo 202, item I, “a”, da Lei das Sociedades Anônimas, serão destinados: (i) Às acionistas,
dividendos obrigatórios de no mínimo 25% (vinte e cinco por cento); e (ii) Salvo conforme previsto em um Acordo de
Acionistas, à reserva de investimentos, um percentual de até 75% (setenta e cinco por cento). §4º Mediante delibe-
ração adotada pelo Conselho de Administração, a Companhia poderá creditar ou pagar aos acionistas juros sobre o
capital próprio da Companhia, da maneira prevista na lei aplicável. Cláusula 7.3 Não incidirão juros sobre os divi-
dendos e juros sobre o capital próprio referidos nos parágrafos 3 e 4 da Cláusula 7.2 acima e atribuídos às acionis-
tas. Caso não reivindicados no prazo de três anos a contar da data de publicação do ato que autorizou sua distribui-
ção, os dividendos reverterão para a Companhia. Artigo VIII - Dissolução, Liquidação e Transformação - Cláu-
sula 8.1 Proceder-se-á à dissolução, liquidação e extinção da Companhia nos casos previstos em lei ou em qual-
quer Acordo de Acionistas, ou por deliberação adotada pela Assembleia Geral. § 1. A forma de liquidação será deter-
minada pelas acionistas em uma Assembleia Geral, na qual será eleito um Conselho Fiscal para operar durante o
período de liquidação. § 2. Caberá à Assembleia Geral nomear o liquidante, determinar sua remuneração e estabe-
lecer as diretrizes do seu trabalho. Cláusula 8.2 A Companhia poderá alterar sua forma de constituição para outro
tipo previsto por lei, mediante deliberação aprovada pela Assembleia Geral. Artigo IX - Arbitragem - Cláusula 9.1
Sujeito às disposições de um Acordo de Acionistas, a Companhia, seus acionistas, administradores e membros do
Conselho Fiscal (se instalado), se comprometem a resolver, por meio de arbitragem, qualquer disputa ou controvér-
sia que possa surgir entre eles, como resultado direto ou indireto das disposições deste Estatuto Social e da lei
aplicável, arbitragem esta que será conduzida de acordo com o regulamento de arbitragem da Câmara de Comércio
Internacional (“CCI”). § 1. A arbitragem será conduzida por 3 (três) árbitros. Cada parte do processo de arbitragem
deverá nomear um árbitro, devendo esses árbitros aprovar o terceiro árbitro. Se, por qualquer razão, os dois árbitros
não concordarem a respeito da nomeação do terceiro árbitro dentro de 30 (trinta) dias após a nomeação do segundo
árbitro, o terceiro árbitro deverá ser nomeado pelo Tribunal de Arbitragem da CCI, em conformidade com os regula-
mentos da CCI. Os árbitros devem ser fluentes em inglês e o idioma do processo arbitral deve ser o inglês. § 2. O
árbitro deve permanecer neutro, imparcial e independente a respeito da controvérsia e as Partes. § 3. As partes
deverão apresentar cópias fieis de todos os documentos considerados relevantes, com sua respectiva declaração
de reivindicação ou defesa, e qualquer reconvenção ou réplica. Nenhuma parte da arbitragem poderá induzir a outra
a produzir documentos adicionais. Contudo, os árbitros poderão requerer a submissão de documentos adicionais,
limitando-se às classes de documentos específicas, restritas e bem definidas, que os árbitros considerem necessá-
rios para resolução da controvérsia. O número máximo de testemunhas que cada parte poderá chamar para apre-
sentar prova em seu nome, inclusive através de depoimento oral, declaração ou declaração de testemunha, é de
três testemunhas factuais e uma testemunha pericial. § 4. A parte que produzir, submeter ou oferecer qualquer do-
cumento que não esteja no idioma inglês também deverá fornecer uma tradução em inglês do documento feita por
um tradutor qualificado independente, a expensas exclusivas da referida parte. Se o depoimento de uma testemu-
nha tiver de ser traduzido, a parte proferindo a testemunha deverá pagar o custo da tradução. § 5. O árbitro poderá
determinar danos diretos apenas, não lhe cabendo o poder de determinar danos indiretos ou imprevistos. Os árbi-
tros não têm nenhuma autoridade para nomear ou reter testemunhas periciais para qualquer finalidade, a menos
que acordado pelas partes da controvérsia. Os árbitros têm competência para decidir sobre objeções a respeito de
foro, incluindo a existência ou validade desta cláusula de arbitragem e a existência ou validade deste Estatuto Soci-
al. § 6. Qualquer decisão arbitral será considerada final. A sentença arbitral deverá ser feita por escrito e
consubstanciada em conformidade com as leis da República Federativa do Brasil, sendo proibido o julgamento ba-
seado em legitimidade. As partes renunciam a qualquer direito de contestação nos termos de qualquer lei. § 7. Sem
prejuízo da validade desta cláusula de arbitragem, qualquer parte do processo de arbitragem terá o direito de recor-
rer a juízo para, se e quando necessário, requerer medidas cominatórias urgentes, ordem coercitiva e/ou cumpri-
mento específico. § 8. A controvérsia deverá ser resolvida da maneira mais rápida possível. A sentença arbitral de-
verá ser expedida no prazo de três meses a contar da conclusão da audiência, ou assim que possível após a audi-
ência. § 9. O processo de homologação de sentença poderá ser instaurado em qualquer foro com jurisdição sobre a
pessoa ou propriedades da parte perdedora. A parte vencedora poderá buscar, em qualquer jurisdição competente,
o reconhecimento judicial da sentença arbitral ou ordem de execução ou qualquer outra ordem ou decreto que seja
necessário para dar pleno efeito à sentença arbitral. § 10. As leis brasileiras se aplicarão exclusivamente ao mérito
de todas e quaisquer controvérsias, bem como à implementação, interpretação e validade desta cláusula de arbitra-
gem. § 11. A existência de qualquer controvérsia e qualquer processo arbitral nos termos deste Estatuto Social são
confidenciais, sendo vedado às partes de qualquer processo arbitral fazer qualquer divulgação a terceiros. § 12.
Quaisquer informações, documentos ou materiais criados, produzidos ou utilizados em negociações, mediação ou
arbitragem de qualquer controvérsia são confidenciais, não devendo as partes desse processo arbitral divulgá-los a
terceiros. § 13. Sem prejuízo do acima exposto, a divulgação das informações estabelecidas nos parágrafos 11 e 12
acima poderá ser feita nas seguintes circunstâncias: (i) mediante notificação prévia às partes não divulgadoras, a
fim de fazer valer qualquer disposição deste Estatuto Social, incluindo o acordo para realizar arbitragem, qualquer
decisão ou lado arbitral e qualquer sentença judicial; (ii) mediante notificação prévia às partes não divulgadoras, aos
auditores, advogados, seguradoras e afiliadas de cada parte à qual as obrigações de sigilo estabelecidas neste
Estatuto Social se aplicam; (iii) mediante notificação prévia às partes não divulgadoras, quando a parte divulgadora
estiver sob a obrigação legal ou reguladora de fazer essa divulgação, porém limitando-se à extensão dessa obriga-
ção legal; e (iv) mediante o consentimento prévio por escrito das partes não divulgadoras. Junta Comercial do
Estado do Rio de Janeiro. Empresa: Iconic Lubrificantes S.A. - NIRE: 333.0032399-6 - Protocolo: 00-2019/270696-9
- Data do Protocolo: 10/05/2019. Certifico o arquivamento em 13/05/2019 sob o número 00003610692.

O filme Menino 
do Rio (Antonio 
Calmon) será  
o 1º exibido

O Conselho Empresa-
rial de Assuntos Cultu-
rais da Associação Co-
mercial do Rio de Janeiro 
apresenta o Cine Cultura 
ACRJ. Com curadoria da 
Benemérita e Conselhei-
ra Lucy Barreto, a mostra 
cinematográfica traz para 
a Casa de Mauá longas de 
ficção e documentários 
realizados no Rio, de re-
conhecido valor artístico 

e cultural e que tema-
tizem a vida na cidade, 
promovendo a produção 
cinematográfica junto às 
novas gerações de asso-
ciados da ACRJ e ao pú-
blico em geral.

“É um sonho antigo meu. 
Acho que a mostra é impor-
tante no sentido de estar-
mos procurando um novo 
público, um público do 
Centro, onde você tem pou-
cos cinemas. Escolhemos 
filmes icônicos, que fize-
ram muito sucesso. Esco-
lhi esses filmes a dedo pois 
foram filmes de excelente 
bilheteria”, afirmou Lucy 
Barreto.

Com organização da 
ACRJ e apoio da LATC, a 
mostra é composta por nove 
títulos, com um novo longa 

sendo exibido toda terceira 
terça-feira do mês, às 18h, 
na Casa de Mauá (Rua Can-
delária, 9/12º andar – Centro 
– RJ). Entrada franca.

Nesta terça-feira, será exi-
bido o filme Menino do Rio 
(Antonio Calmon). A pro-
gramação prossegue até o 
final do ano com:

18/6 – Rio 40 Graus (Nel-
son Pereira dos Santos), 
16/7 – A Dama do Lotação 
(Neville de Almeida), 20/8 
– Edifício Master (Eduardo 
Coutinho), 17/9 – Todas as 
Mulheres do Mundo (Do-
mingos de Oliveira), 15/10 
– Ópera do Malando (Ruy 
Guerra), 19/11 – Se Eu Fosse 
Você (Daniel Filho) e 10/12 
– Cidade de Deus (Fernando 
Meirelles).

ACRJ lança nesta 3ª feira o Cine Cultura
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Ana Rita Albuquerque

Meio ambiente e 
limitação da propriedade

Visando à proteção dos solos, das águas, obstar o de-
vastamento ocorrido pela ação predatória do homem nas 
florestas litorâneas nos séculos XVI, XVII e XVIII e 
conter a expansão das áreas de desertificação na região 
Nordeste, o Código Florestal, em sua edição originária de 
1934, normatizou a proteção e o uso das florestas.

A eliminação de vegetação nativa de grandes áreas do 
país continuou com a retomada das altas taxas de cresci-
mento econômico e a opção por uma política agressiva 
de conquista do mercado externo. O Código Florestal de 
1965 (Lei 4.771/1965) veio a normatizar as áreas de Re-
serva Legal (RLs) além de criar as áreas de preservação 
permanente (APPs).

Nos séculos XX e XXI, a expansão da fronteira agrí-
cola objetivando o aumento da produtividade da terra se 
deslocou, na década de 2000, para o Bioma Amazônia au-
mentando a área de pastagens e plantação de soja o que 
veio a ocasionar grande desflorestamento.

Em 2001, sobreveio alteração no Código Florestal, que 
proibiu a conversão de florestas para uso alternativo do 
solo em propriedade rural que tivesse área desmatada e 
abandonada ou subutilizada. Na mesma época, foi altera-
da a área de reserva legal da Região Amazônica para 80% 
da propriedade rural, no esforço de conter o desmatamen-
to crescente nos estados do Pará, Mato Grosso, Rondônia 
e Acre. 

Em 2012 foi editado por meio da Lei 12.651 o Código 
Florestal atualmente em vigor que dispõe em seu artigo 2º 
o seguinte: “Art. 2o – As florestas existentes no território 
nacional e as demais formas de vegetação nativa, reco-
nhecidas de utilidade às terras que revestem, são bens de 
interesse comum a todos os habitantes do país, exercendo-
se os direitos de propriedade com as limitações que a le-
gislação em geral e especialmente esta Lei estabelecem.”

Importa ao estudo dos vínculos ambientais sobre a pro-
priedade privada também a Lei 9.985/2000, do SNUC, 
que dispõe sobre a proteção da terra e propõe a sua divisão 
em unidades de conservação da natureza. Compreende-se 
assim que os espaços territoriais públicos e privados po-
dem ser, nos termos do art. 225 da Constituição de 1988 
e da legislação em vigor, submetidos a regimes especiais 
de proteção.

O art. 1.228 do Código Civil brasileiro de 2002 dis-
põe que o proprietário pode exercer livremente o direito 
de propriedade, inclusive edificar ou plantar, desde que 
não haja abuso do direito, que lhe traga utilidade e que 
seja exercido em consonância com as suas finalidades 
econômicas e sociais e “de modo que sejam preservados, 
de conformidade com o estabelecido em lei especial, a 
flora, a fauna, as belezas naturais, o equilíbrio ecológico 
e o patrimônio histórico e artístico, bem como evitada a 
poluição do ar e das águas”.

Não obstante, mesmo em áreas de Reserva Legal onde 
deve ser conservada a cobertura nativa pelo proprietário 
ou possuidor rural, correspondendo em regra a 20% da 
área dos imóveis rurais que não integram a Amazônia Le-
gal, é admitida a exploração econômica com um plano de 
manejo florestal sustentável e aprovado pela autoridade 
competente (art. 17, Lei 12.651/2012).

A imposição de limitações à propriedade rural serve 
para evitar uma utilização predatória ou muito intensa de 
bens naturais em determinadas áreas nas quais, ainda que 
os custos dos bens naturais fossem internalizados pelo 
agente, a perda não poderia ser compensada. A eliminação 
de vegetação nativa ocasiona a diminuição de diversidade 
genética, o aumento das taxas de erosão e lixiviação pela 
deterioração dos nutrientes naturais do solo, a compac-
tação e impermeabilização do solo, com o consequente 
desequilíbrio dos ecossistemas.

Apesar de contarmos com uma legislação avançada 
apta a conciliar os interesses da sociedade com os interes-
ses privados e que objetiva o uso sustentável dos recursos 
naturais e a proteção da biodiversidade, o desmatamento 
na Região Amazônica cresce em ritmo acelerado, o que 
significa que ainda não internalizamos o valor da biodi-
versidade para as presentes e futuras gerações.

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.

Preço da gasolina comum 
varia 100,3% em abril 
Valor mais alto 
encontrado foi  
R$ 6,99 por litro 
no Amazonas

Depois de uma variação 
de apenas 37,2% durante o 
mês de março, os preços da 
gasolina comum parecem 
ter sofrido uma grande al-
teração novamente. Agora 
em abril, o combustível teve 
uma oscilação de 100,3%, 
de acordo com levantamento 

realizado pela ValeCard, em-
presa especializada em solu-
ções de gestão de frotas. Os 
postos credenciados à marca 
espalhados pelo país apre-
sentaram preços que iam de 
R$ 3,49 – em estados como 
Pernambuco, Bahia e Rio 
Grande do Norte – a R$ 6,99 
por litro no Amazonas.

No caso da gasolina adi-
tivada, o levantamento mos-
trou uma oscilação de 77,3% 
nos preços, que iam de R$ 
3,49 a R$ 6,19 o litro. En-
quanto isso, o etanol comum 
ainda apresentou diferenças 
significativas nos preços dos 
postos credenciados à Vale-

Card: pôde ser encontrado, 
durante o mês, com valores 
que iam de R$ 2,42 até R$ 
4,89 o litro, o que representa 
uma variação de 102%.

O etanol aditivado, por 
sua vez, apresentou uma os-
cilação de 72,7% em seus 
preços, que foram de R$ 
2,60 a R$ 4,49. Enquanto 
isso, o diesel comum foi o 
combustível que apresentou 
a menor variação em abril: 
de 64%, indo de R$ 3,15 a 
R$ 5,82 em diferentes esta-
belecimentos.

Diante de variações tão 
altas, como saber qual com-
bustível está valendo mais a 

pena? Adriano Gomes, pro-
fessor de Administração da 
ESPM e Sócio-Diretor da 
Méthode Consultoria, expli-
ca que o cálculo é simples. 
“Basta dividir o preço do litro 
de etanol pelo preço da gaso-
lina. O resultado indiferente 
é 0,70. Se for inferior a 0,70, 
opte pelo etanol. Se maior, a 
melhor opção é a gasolina.”

O levantamento da Vale-
Card é feito por meio do re-
gistro das transações realiza-
das com o cartão de abaste-
cimento da própria empresa 
em cerca de 20 mil estabe-
lecimentos credenciados por 
todo o Brasil.

Produção de café arábica tem  
faturamento bruto de 60% de 2009

A receita bruta a ser re-
cebida pelos produtores de 
café arábica nesta safra de 
2019 está estimada em R$ 
15,71 bilhões, valor que cor-
responde a aproximadamen-
te 61% da receita das lavou-
ras de café arábica de 2010, 
cujo montante foi de R$ 
25,71 bilhões. Tendo em vis-
ta que a produção da espécie 
de café arábica teve volume 
físico equivalente nos dois 
anos objeto desta análise, 
verifica-se que essa redução 
do faturamento é decorrente 
da queda das cotações mé-
dias do café arábica nessa 
década.

Com relação ao café co-
nilon, essa espécie teve au-

mento do volume produzido 
de 35,8%, nas safras do pe-
ríodo de 2011 a 2019. Nesse 
contexto, a receita bruta a 
ser recebida pelos produto-
res estimada para 2019 é de 
R$ 4,63 bilhões, valor 9% 
superior ao faturamento de 
2011, o qual foi de R$ 4,23 
bilhões. Assim, pode-se in-
ferir que esse incremento da 
receita do café conilon, nes-
ses últimos nove anos, não 
corresponde, na mesma pro-
porção, ao crescimento de 
35,8% do volume produzido, 
fato que também decorre da 
redução média da cotação do 
café conilon.

Tais dados e números 
que permitiram realizar es-

tas análises da performance 
dos Cafés do Brasil foram 
obtidos na edição de abril 
de 2019 do Valor Bruto da 
Produção (VBP), o qual é 

elaborado e divulgado men-
salmente pela Secretaria de 
Política Agrícola (SPA), do 
Ministério da Agricultura 
Pecuária e Abastecimento.

Vagas de telemarketing foram as que mais  
aumentaram no primeiro trimestre de 2019

O Freelancer.com, maior 
mercado online para free-
lancers e crowdsourcing do 
mundo, divulga o último 
relatório Fast 50 Report, 
que analisa as tendências 
de emprego freelancer que 
dominaram o mercado no 
primeiro trimestre de 2019. 
Com base em mais de 410 
mil de vagas publicadas 
na plataforma, o relatório 
analisou as 50 categorias 
de trabalhos de maior cres-
cimento e declínio durante 
o período, se comparado ao 

último trimestre do ano an-
terior.

Com o aumento de com-
panhias que recorrem a 
freelas para vender seus 
produtos em um canal di-
reto, a demanda pelo traba-
lho de Telemarketing subiu 
32,79%, um aumento de 
1.476 para 1.960 vagas. Na 
sequência, os jobs de Assis-
tente de Escritório Online 
viram a demanda aumentar 
em 30,89%, seguido por es-
pecialistas da plataforma de 
desenvolvimento CodeIg-

niter (26,22%), tecnologia 
usada para criar sites.

Entre os postos de tra-
balho que apresentaram 
queda em sua procura, os 
freelas de Design foram 
os que mais retraíram, re-
gistrando encolhimento de 
37,95%, uma retração de 
1.336 para 829 oportuni-
dades na área. A categoria 
de habilidades relaciona-
das ao Bitcoin apresentou 
a segunda maior diminui-
ção, equivalente a 36,01%, 
seguida pelas posições que 

envolvem a Produção de 
Textos, cuja redução foi de 
27,16%.

O Fast 50 ainda destaca 
como tendência as empre-
sas que recorrem a profis-
sionais temporários para as 
operações do dia a dia em 
administração e marketing, 
postos que apresentaram 
crescimento de maneira ge-
ral. A Freelancer.com conta 
atualmente com mais de 32 
milhões de usuários espa-
lhados em 247 países pelo 
mundo.

E-commerce de artigos esportivos cresce 29% em três anos
As vendas de artigos es-

portivos no Brasil atingiram 
R$ 13 bilhões em 2018 (R$ 
8,9 bilhões foram decorren-
tes das vendas de tênis e 
R$ 3,98 bilhões de roupas 
esportivas), como revela o 
monitoramento contínuo do 
The NPD Group (www.npd.
com) com shoppers em todo 
o país. Só no e-commerce 
as vendas de tênis e roupas 
esportivas de 2016 a 2018 
cresceram 29%. Segundo 
pesquisa, de 25% a 30% das 
compras online já são efe-
tuadas pelo smartphone. No 
caso dos calçados, eles re-
presentam 28,4% (as com-
pras pelo notebook ou com-
putadores são responsáveis 
por 51,1% das vendas). 
Entre as roupas esportivas, 
o smartphone é responsá-
vel por 26,3% das vendas 
re gistradas, enquanto PC e 
laptop ficam com 49,8%.

Os brasileiros da classe 
alta são os que contribuí-
ram para o crescimento das 
vendas de calçados e roupas 
esportivas em 2018 no canal 

eletrônico. Calçados tiveram 
alta de 26% nas vendas e as 
roupas, 38%. Para os brasi-
leiros com renda acima de 
R$ 6.225,00 o e-commerce é 
o principal canal de compras 
(22%), com crescimento de 
72% desde 2016.

Ainda de acordo com o 
estudo do The NPD Group, 

11% do faturamento de tê-
nis é oriundo da venda de 
tênis para classes mais al-
tas. Vinte e oito porcento 
dos compradores de tênis 
têm renda familiar acima 
de R$ 10.375 e 17% estão 
na faixa dos R$ 6.225 a R$ 
10.374. Entre as roupas es-
portivas, ocorre o inverso, 

com 10% e 12%, respecti-
vamente.

Também para esse pú-
blico de alta renda algumas 
grifes criam suas próprias 
coleções, como Balenciaga, 
Louis Vuitton, Prada e Gi-
venchy, marcas que adotam 
não apenas o visual, mas as 
features técnicas dos tênis.
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DIÁRIO
Santander Telefônica Brasil

Light Magazine Luiza

Embraer Cyrela

As units do Santander terminaram cotadas a R$ 44,82, com 
perda de 0,31%. Os três indicadores semanais mostram mercado 
vendido.

As ações preferenciais da Telefônica Brasil terminaram cota-
das a R$ 44,98, com ganho de 0,85%. Os três indicadores sema-
nais mostram mercado vendido.

As ações ordinárias da Light terminaram cotadas em R$ 
18,50 com perdas de 6,09%. Os três indicadores semanais mos-
tram mercado vendido.

As ações ordinárias do Magazine Luiza terminaram cotadas 
a R$ 168,82, com ganho de 1,09%. Os três indicadores semanais 
mostram mercado vendido.

As ações ordinárias da Embraer terminaram cotadas a R$ 
18.15, com valorização de 4,13%. Os três indicadores semanais 
mostram mercado vendido.

As ações ordinárias da Cyrela terminaram cotadas a R$ 
15,26, com desvalorização de 1,80%. Os três indicadores sema-
nais mostram mercado vendido.
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Nestlé quer parcerias com startups
Empresa suíça 
está reduzindo 
uso de açúcar, 
sódio e gordura 
saturada 

Com o objetivo de con-
quistar uma fatia do merca-
do consumidora de produtos 
mais saudáveis, a Nestlé 
pretende comercializar mais 
produtos naturais e orgâ-
nicos no Brasil, seu quarto 
maior mercado mundial. A 
iniciativa faz parte de uma 
estratégia voltada para ou-
tros países das Américas. A 
empresa, de origem suíça, 
está reduzindo açúcar, sódio 
e gorduras saturadas de seus 
alimentos. No Brasil, a em-
presa é muito conhecida por 

produtos como chocolate em 
pó Nescau e barras Kitkat.

A mudança inclui não so-
mente a introdução de ali-
mentos mais saudáveis, mas 
também fechar parcerias 
com startups. Uma dessas 
parcerias inclui o aplicativo 
de entregas colombiano Ra-
ppi, disse o vice-presidente 
de Marketing e Comunica-
ção da Nestlé Brasil, Frank 
Pflaumer à Reuters.

Questionado sobre pos-
síveis aquisições, Pflaumer 
contou que a Nestlé está mo-
nitorando todas as oportuni-
dades no mercado brasileiro, 
mantendo o foco nas quatro 
áreas de negócios mundial-
mente prioritárias: café, 
pet care, nutrição infantil e 
água. “Não há orçamento 
fixo para inovação... (Acor-
dos) podem acontecer”, 
acrescentou.

A subsidiária brasileira da 
Nestlé tem 25 iniciativas no 

cronograma de inovações do 
portfólio de produtos para 
2019, um aumento em rela-
ção aos 20 projetos conduzi-
dos no ano passado, sendo a 
maioria voltada para produ-
tos naturais, disse Pflaumer.

Em termos de investimen-
to no país, a Nestlé Brasil 
destinou R$ 400 milhões 
para inovação nos últimos 
cinco anos, acrescentou 
Pflaumer. Ele não quis for-
necer estimativas para os 
desembolsos nos próximos 
anos, mas comentou que é 
improvável que investimen-
tos nessa direção sejam re-
duzidos.

O executivo contou que o 
grupo conseguiu cortar mais 
de 14 mil toneladas de açúcar, 
5 mil toneladas de gorduras 
saturadas e 300 toneladas de 
sódio do processo de fabri-
cação no Brasil desde 2014. 
Em 2018, a Nestlé abriu um 
novo laboratório de garantia 

de qualidade e lançou sua pri-
meira linha de alimentos orgâ-
nicos no Brasil.

“Produzir organicamente 
não é a parte mais difícil, o 
mais desafiador é produzir 
organicamente em gran-
de escala”, disse Pflaumer, 
acrescentando que a Nestlé 
está prestes a ampliar seu 
portfólio com quatro sabores 
de uma nova papinha orgâni-
ca para bebês em maio.

Fora do Brasil, a Nestlé 
tem sido bastante ativa em 
aquisições de outros negó-
cios. Em 2018, a empresa 
suíça comprou participação 
majoritária na companhia 
equatoriana de alimentos na-
turais e orgânicos Terrafertil, 
após uma série de acordos 
nos EUA, incluindo a Blue 
Bottle Coffee, a Chameleon 
Cold-Brew Coffee, o grupo 
de alimentos vegetarianos 
Sweet Earth e o negócio de 
refeições prontas Freshly.

Futuros de petróleo 
bruto de Shanghai 
seguem em alta

Os preços futuros do pe-
tróleo bruto fecharam em 
alta nesta sexta-feira na Bol-
sa Internacional de Energia 
de Shanghai. Conforme a 
agência Xinhua, o preço do 
contrato do petróleo bruto 
mais negociado com entrega 
em junho aumentou 7,4 iua-
nes (US$ 1,07), encerrando 
o pregão em 512 iuanes o 
barril.

O volume total de co-
mércio dos nove contratos 
de futuros de petróleo bruto 
listados na bolsa chegou a 
299.332 lotes, com um va-
lor de 153,1 bilhões de iua-
nes. Lembrando que em 26 
de março deste ano, a China 
lançou o comércio de futu-
ros de petróleo bruto, que é 
aberto para os investidores 
estrangeiros.

Mercado de carbono

O dia também foi bom 
para o mercado de carbono. 
As cotas de emissões de car-
bono encerraram o pregão 

desta sexta-feira a 22,66 iua-
nes (US$ 3,28) por tonelada, 
subindo 1,07% ante quinta-
feira, na Bolsa de Emissões 
da China (Guangzhou), o 
maior mercado de carbono 
local no país.

Um total de 1.097 tone-
ladas de cotas foi negociado 
na sexta-feira, com um valor 
de 24.859 iuanes.

As cotas, oficialmente 
conhecidas como Cotas de 
Emissões de Guangdong 
(GDEA, na sigla em inglês), 
são direitos de emissão de 
dióxido de carbono atribuí-
dos para as companhias. As 
empresas cujas emissões 
ultrapassam sua cota devem 
adquirir cotas extras com as 
autoridades ou com as em-
presas no mercado, que cau-
sam menos poluição e têm 
cotas excedentes. Desde sua 
abertura em dezembro de 
2013, o mercado já comer-
cializou 117 milhões de to-
neladas de GDEA, com um 
valor total de 2,3 bilhões de 
iuanes.



FinanceiroMonitor Mercantil  n Sábado, domingo e segunda-feira, 18, 19 e 20 de maio de 2019 7

CONCREJATO SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA S.A.
CNPJ 29.994.423/0001-56 
www.concrejato.com.br

1. CONTEXTO OPERACIONAL: A CONCREJATO SERVIÇOS TÉCNICOS DE
ENGENHARIA S.A. (“Empresa”) é uma sociedade anônima de capital fechado, foi 
constituída em 10 de novembro de 1978 com sede na cidade do Rio de Janeiro.
A Empresa possui em seu plano de negócios a prestação de serviços técnicos de 
engenharia civil em geral, reformas, manutenção predial e industrial e reforços de 
estruturas, no Brasil e no exterior.
2. ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:
a) Declaração de conformidade: As demonstrações contábeis foram elaboradas
e estão sendo apresentadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil de 
acordo com os pronunciamentos, interpretações e orientações emitidas pelo Co-
mitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e de forma condizente com as normas 
expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM.  As informações financei-
ras estão sendo apresentadas em Reais e foram preparadas baseadas no custo
histórico de cada transação, exceto por determinados instrumentos financeiros
mensurados pelos seus valores justos. Na preparação das demonstrações finan-
ceiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil é requerido que a 
Administração faça julgamentos, estimativas e premissas que afetem a aplicação 
de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despe-
sas. Os resultados reais podem divergir significativamente dessas estimativas. As
principais fontes de julgamento e estimativas estão detalhadas na nota explicativa 
nº 4. As práticas contábeis adotadas no Brasil compreendem aquelas incluídas
na legislação societária brasileira, os pronunciamentos técnicos, as orientações e 
as interpretações técnicas emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis
- CPC e aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC. Todas as infor-
mações relevantes das demonstrações financeiras, e somente elas, estão sendo
evidenciadas e correspondem às utilizadas pela Administração em sua gestão das 
atividades da Empresa.  b) Base de elaboração: As demonstrações financeiras
foram elaboradas com base no custo histórico, o qual geralmente é baseado no
valor justo das contraprestações pagas em troca de ativos. c) Continuidade dos 
negócios: A Administração avalia, com base em seus atuais planos operacionais e
de investimento, que o saldo e a geração de caixa operacional, somada à possibili-
dade de captação de recursos de terceiros, suportam uma eventual necessidade de 
recursos. A Administração revisa sua habilidade de liquidar os seus passivos, bem 
como monitora tempestivamente o prazo médio de contas a receber e fornecedores, 
tomando as ações necessárias para mantê-los em níveis considerados adequados 
à gestão financeira. d) Aprovação das demonstrações financeiras: Em 15 de
maio de 2019, a Administração da Empresa autorizou a elaboração e divulgação
das demonstrações financeiras do semestre findo em 31 de dezembro de 2018.
3. RESUMO DAS PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS: a. Estimativas con-
tábeis: As demonstrações financeiras incluem estimativas e premissas, como a
mensuração de provisões para perdas sobre créditos, estimativas do valor justo de 
determinados ativos e passivos, provisões para passivos contingentes, estimativas 
da vida útil de determinados ativos e outras similares. Os resultados efetivos podem 
ser diferentes dessas estimativas e premissas. b. Caixa e equivalentes de caixa: 
Caixa e equivalentes de caixa incluem saldos de caixa, depósitos bancários à vista, 
e as aplicações financeiras de liquidez imediata. As aplicações estão demons-
tradas ao custo acrescido dos rendimentos líquidos de imposto de renda retido 
na fonte - IRRF auferidos até 31 de dezembro de 2018, seguindo a apropriação 
pró-rata das taxas contratadas. c. Contas a Receber e Provisão para Créditos 
de Liquidação Duvidosa: Os valores a receber são registrados e mantidos no 
balanço pelo valor nominal dos títulos representativos destes créditos, acrescidos 
das variações monetárias e cambiais, quando aplicáveis, deduzidos de provisão 
para cobrir eventuais perdas na sua realização. A Provisão para Créditos de Liqui-
dação Duvidosa é constituída em montante considerado suficiente pela Adminis-
tração para cobrir eventuais perdas. d. Imobilizado: Os itens de ativo imobilizado 
da Empresa estão demonstrados ao valor de custo, deduzidos da depreciação, 
amortização e perdas por redução ao valor irrecuperável. As depreciações foram 
calculadas pelo método linear a taxa que levam em conta a vida útil dos bens, as 
quais as taxas estão demonstradas em nota explicativa. e. Imposto de Renda e 
Contribuição Social: A tributação sobre o lucro compreende o imposto de renda e 
a contribuição social que são calculados com base nos resultados tributáveis (lucro 
real), às alíquotas aplicáveis segundo a legislação vigente sendo: 15%, acrescido 
de 10% sobre o valor que exceder a R$240 no ano, para o imposto de renda e 9% 
para a contribuição social. Os créditos tributários diferidos decorrentes de diferenças 
temporárias, prejuízo fiscal e base negativa da contribuição social são reconhecidos 
somente na extensão em que seja provável que existirão bases tributáveis posi-
tivas que possam ser utilizadas. f. Outros ativos e passivos (circulantes e não 
circulantes): Um ativo é reconhecido no balanço patrimonial quando for provável 
que seus benefícios econômicos futuros serão gerados em favor da Empresa e seu 
custo ou valor puder ser mensurado com segurança. Um passivo é reconhecido 
quando a Empresa possui uma obrigação legal ou é constituído como resultado 
de um evento passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido 
para liquidá-lo. São acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos 
e das variações monetárias ou cambiais incorridos. As provisões são registradas 
tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido. Os ativos e passivos 
são classificados como circulantes quando sua realização ou liquidação é provável 
que ocorra nos próximos doze meses. Caso contrário, são demonstrados como 
não circulantes. g. Passivos contingentes: São provisionados quando as perdas 
forem avaliadas como prováveis e os montantes envolvidos forem mensuráveis 
com suficiente segurança, distinguindo-se de passivos originados de obrigações 
legais. Os passivos contingentes avaliados como perdas possíveis são apenas 
divulgadas na nota explicativa (13) e os passivos contingentes avaliados como 
perdas remotas não são provisionados nem divulgados. Depósitos judiciais: São 
deduzidos das respectivas provisões para contingências para fins de divulgação 
nas demonstrações financeiras. h. Apuração de resultado e reconhecimento 
de receita: O resultado é apurado pelo regime contábil de competência e inclui os 
rendiments, encargos e variações monetárias ou cambiais a índices ou taxas oficiais 
incidentes sobre os ativos circulantes e não circulantes e os passivos circulantes e 
não circulantes. Do resultado são deduzidas/acrescidas as parcelas atribuíveis de 
imposto de renda e contribuição social. i. Demonstração dos fluxos de caixa: A
demonstração dos fluxos de caixa foi preparada e está apresentada de acordo com 
a Deliberação CVM 641, de 07 de outubro de 2010, que aprovou o CPC 03 (R2) - 
Demonstração dos fluxos de caixa, emitido pelo CPC. A demonstração de fluxos de 
caixa reflete as modificações que ocorreram no caixa nos exercícios apresentados 
utilizando o método indireto. j. Informações por Segmento: As informações por 
segmentos operacionais são apresentadas de modo consistente com o relatório 
interno fornecido para o principal tomador de decisões operacionais. O principal 
tomador de decisões operacionais, responsável pela alocação de recursos e pela 
avaliação de desempenho dos segmentos operacionais, é a Diretoria Executiva 
responsável inclusive pela tomada das decisões estratégicas da Sociedade. Devido 
ao seu modelo de negócios verticalmente integrado e as características das ativida-
des da Sociedade, os resultados da Sociedade são acompanhados, monitorados e 
avaliados de forma integrada. Dessa forma, em 31 de dezembro de 2018 e de 2017, 
a Sociedade possui apenas um segmento operacional divulgável.
4 . PRICIPAIS FONTES DE JULGAMENTO E ESTIMATIVAS: Na preparação das 
demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil 
é requerido que a Administração faça julgamentos, estimativas e premissas que afe-
tem a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, 
receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir significativamente dessas 
estimativas. As informações sobre incertezas das premissas e estimativas que 
possuam um risco significativo de resultar em um ajuste material dentro do próximo 
exercício estão relacionadas, principalmente, aos seguintes aspectos: constituição 
de provisões necessárias para riscos tributários, cíveis, trabalhistas, vida útil do ativo 
imobilizado e recuperação dos ativos, as quais, apesar de refletirem o julgamento da 
melhor estimativa possível por parte da Administração da Empresa, relacionadas à 
probabilidade de eventos futuros, podem eventualmente apresentar variações em 
relação aos dados e valores reais. Estimativas e premissas são revistas de uma 
maneira contínua. Revisões com relação a estimativas contábeis são reconhecidas 
no exercício em que as estimativas são revisadas e em quaisquer períodos futuros 
afetados.  a) Redução dos valores de recuperação dos ativos: Os itens do ativo 

imobilizado que apresentam indicadores de perda de seu valor recuperável, com 
base em fatores financeiros e econômicos, têm seus valores contábeis anualmente 
revisados, através de estudo detalhado para cada UGC, pelo cálculo dos fluxos de 
caixa futuros descontados e pela utilização de taxa para desconto a valor presente, 
para assegurar que eventual provisão para perdas do valor contábil seja registra-
da no resultado do exercício analisado. b) Perdas com recebíveis de clientes: 
As contas a receber de clientes são monitoradas individualmente, sendo a perda 
registrada diretamente no resultado com base na análise de risco da totalidade da 
carteira de clientes e respectiva probabilidade de recebimento, considerando os 
saldos vencidos há mais de 180 dias, excluindo valores já negociados. c) Provi-
são para riscos cíveis, tributários e trabalhistas: A provisão constituída para 
processos judiciais que representa perdas prováveis é estimada com certo grau 
de segurança. A avaliação da probabilidade de perda é amparada pela opinião dos 
assessores jurídicos da Empresa.
5. CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA

2018 2017
Caixa e Bancos 143 36
Aplicações Financeiras 200 126

343 162
Em 31 de dezembro de 2018 e 2017, as aplicações financeiras foram remuneradas 
por taxa média de 100% da variação do certificado de depósito interbancário - CDI, 
tendo em sua carteira principalmente aplicações em CDB renda fixa compromis-
sada e CDB resgate automático. Os saldos consistem em aplicações de liquidez 
imediata, rapidamente conversíveis em Reais, tendo como objetivo principal honrar 
os compromissos de curto prazo, sujeitos a baixo risco.
6. CLIENTES

Circulante Não Circulante
2018 2017 2018 2017

Contas a Receber 43.605 56.571 15.282 13.293
(-) Ajuste a valor presente (AVP) - - (32) (32)
(-) Provisão para Crédito de Liquidação 
Duvidosa (5.414) (5.414) - -

38.191 51.157 15.250 13.261
Nenhum cliente individual foi responsável por mais de 10% da receita total.
7. IMPOSTOS A COMPENSAR

2018 2017
PIS 123 126
COFINS 205 474
INSS 13.001 10.634
ISS 91 232
IRPJ/CSLL 3.119 1.928
Outros 35 35

16.574 13.429
8. ADIANTAMENTOS

2018 2017
Adiantamento a empregados 198 (242)
Adiantamento a fornecedores 1.352 1.250

1.550 1.008
9. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DIFERIDOS: A Empresa
possui créditos tributários referentes a imposto de renda e a contribuição social di-
feridos, registrados nos ativos circulante e não circulante, decorrentes de provisões, 
saldos de prejuízos fiscais e bases negativas de contribuição social, constituídos
à alíquota de 25% para o imposto de renda e à alíquota de 9% para a contribuição 
social.

Ativo Passivo
2018 2017 2018 2017

Não Circulante 12.476 14.571 - 2.095
12.476 14.571 - 2.095

Tributos diferidos ativo: Conforme estimativas, os lucros tributáveis futuros permi-
tem a realização do ativo fiscal diferido, existente em 31 de dezembro de 2018 de 

R$12.476 a ser realizado a partir do exercício de 2019. Tributos diferidos passivo: 
Foram constituídas provisões de imposto de renda e para contribuição social, aos 
quais estão registradas no passivo circulante e não circulante em função, pelo se-
guinte motivo: a) diferimento da tributação sobre os valores originados de contratos 
de longo prazo com o governo; b) adoção da avaliação do ativo imobilizado pelo 
custo atribuído, nota explicativa 15.2.
10. PARTES RELACIONADAS: A Empresa é controlada pela MRV Participações
S.A. A Controladora também possui participações em outras empresas, formando 
um grupo econômico. Com isso, a Administração pratica o repasse de recurso para 
as demais empresas através de operações de mútuos, pactuados em condições 
normais de mercado para operações semelhantes e remunerados a uma taxa em 
consonância com a gestão financeira. Adicionalmente, informamos que as opera-
ções não possuem vencimento.

Ativo não 
Circulante

Passivo não 
Circulante

Empresa 2018 2017 2018 2017
Sócios pessoas físicas 984 984 - -
Contemat Engenharia e Geotec nia SA 9.799 8.809 - -
Saybolt Cone nemat Inspeções Técnicas Itda. 2 2 - -
M R VEmpreendimentos e Participações SA - - 22 -
CMAT Participações S A. 186 69 - -

10.971 9.864 22 -

Nota 2018 2017
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
CIRCULANTE
Fornecedores 4.641 12.133
Empréstimos e financiamentos 49 608
Contas apagar 159 109
Obrigações tributárias 7.423 6.749
Salários e encargos sócias a pagar 14.036 12.657
Adiantamentos recebidos de clientes (12) 676 89
Total do Passivo Circulante 26.984 32.345
NÃO CIRCULANTE
Empréstimos e financiamentos - 50
Provisão de contingências (13) 628 581
Imposto de renda e contribuição social diferidos (9) - 2.095
Partes relacionadas (10) 22 -
Outras contas a pagar 154 423
Total do Passivo não Circulante 804 3.149
PATRIMÔNIO LÍQUIDO (15)
Capital Social 100.260 100.260
Outros resultados abrangentes (36.839) (36.839)
Reservas de lucros 34.722 34.722
Prejufeos acumulados (15.448) (16.605)
Total do Patrimônio Líquido 82.695 81.538
TOTAL DO PASSIVO 110.483 117.032

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Srs. Acionistas, a Administração da CONCREJATO Serviços Técnicos de 
Engenharia S.A (“Empresa”) submete à apreciação de V.Sas. o relatório da 
administração e as correspondentes demonstrações financeiras da empresa, 
acompanhadas do parecer dos auditores independentes, referentes ao exercício 
social findo em 31 de dezembro de 2018.
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
A Concrejato completou, em 2018, 40 anos de atividades, período ao longo do 
qual se tornou a principal referência em sua área de atuação. A empresa, que 
começou fazendo reforço e recuperação de estruturas, ampliou seu portfólio 
e, atualmente, é a maior no país na área de recuperação estrutural, restauro, 
remodelação, revitalização e obras especiais, tendo sido pioneira na moderni-
zação de edificações históricas, e é hoje importante destaque no mercado de 
manutenção de redes de distribuição de gás nas cidades de São Paulo, Rio de 

Janeiro e Sorocaba. A empresa atua em grandes obras industriais e de infra-
estrutura no Brasil, realizando a recuperação e reforço de pontes e viadutos, 
portos e aeroportos. Ao longo de 2018, entre outros projetos, a Concrejato teve 
como destaques a execução de 04 estações da linha 15 do Metrô de São Paulo, 
execução de obras de recuperação em pontes e viadutos da Rodovia Regis 
Bitencourt, Recuperação de Estrutura Metálica sobre Ponte em Mogi Bertioga 
(SP), Recuperação de Apoio de Laje do Complexo Viário Heróis de 1932 (SP), 
Restauração da Fachada do Palácio Capanema (RJ), o 2º Contrato de Res-
taurações do Museu da Língua Portuguesa (SP), Restauração da Biblioteca 
Nacional (RJ), Restauração do Hospital Santa Catarina (SP), Reconstrução da 
Casa de Câmara e Cadeia em Florianópolis, Requalificação para Adaptação 
do Museu das Irmãs Salesianas de Guaratinguetá (SP), Restauração e Re-
qualificação da Igreja da Ordem Terceira de São Francisco em Florianópolis, 

além de obras civis e instalações para Petrobrás em Santos e Caraguatatuba. 
Sobretudo, no segundo semestre, obtivemos em especial a contratação do 3º 
Contrato de adaptação interna e instalações do Museu da Língua Portuguesa 
(SP), Salvamento emergencial com Fornecimento e Instalação de Cobertura, 
Escoramento e Retirada de Escombros do Acervo do Museu Nacional da Uni-
versidade Federal do RJ incendiado em 2018, Restauração, Conservação e 
Modernização das instalações do Palácio Gustavo Capanema do RJ, Restauro 
do Patrimônio Histórico com Revitalização do Antigo Convento do Carmo (RJ), 
Recuperação de Piso do Aeroporto Internacional de Confins (MG),  Restauração 
e Revitalização do Instituto Flores da Cunha (RS), Revitalização da Praça da 
Alfandega em Florianópolis e Construção, Extensão de Linha Férrea e Tração 
Elétrica da Estação Mendes - Linha 9 Esmeralda da CPTM – Companhia Pau-
lista de Trens Metropolitanos de SP.

BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E DE 2017 (Em reais mil)
Nota 2018 2017

ATIVO
CIRCULANTE
Caixa e equivalentes de caixa (5) 343 162
Clientes (6) 38.191 51.157
Impostos a compensar (7) 16.574 13.429
Adiantamentos (8) 1.550 1.008
Outros créditos 272 238
Total do Ativo Circulante 56.930 65.994
NÃO CIRCULANTE
Depósitos e cauções 8.279 6.130
Clientes (6) 15.250 13.261
Partes relacionadas (10) 10.971 9.864
Imposto de renda e contribuição social 
diferidos (9) 12.476 14.571
Outros créditos 807 729
Imobilizado (11) 5.096 5.857
Intangwel (11) 674 626
Total do Ativo Não Circulante 53.553 51.038
TOTAL DO ATIVO 110.483 117.032
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Nota 2018 2017
RECEITA LÍQUIDA (16) 125.158 153.859
Custo dos Serviços Prestados (17) (105.918) (148.094)
LUCRO BRUTO 19.240 5.765
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS
Honorários da diretoria (1.382) (1.093)
Despesas com pessoal (12.291) (11.622)
Despesas gerais e serviços (5.365) (10.401)
Despesas de depreciação e amortização (1.325) (1.386)
Outras receitas operacionais 1.005 1.185

(19.358) (23.317)
PREJUÍZO ANTES DO RESULTADO 
FINANCEIRO (118) (17.552)
RESULTADO FINANCEIRO
Resultado Financeiro Líquido (18) 2.657 9.693
RESULTADO ANTES DA TRIBUTAÇÃO 2.539 (7.859)
Imposto de renda sobre o lucro (1.010) -
Contribuição social sobre o lucro (372) -
Imposto de renda e contribuição social (14) (1.382) -
LUCRO LÍQUIDO (PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO 
Lucro líquido (Prejuízo) por ação do capital

1.157 (7.859)

social no final do exercício - R$ (19) 0,02 (0,14)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS FINDOS 
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E DE 2017 (Em reais mil)

2018 2017
Lucro líquido (prejuízo) do exercício 1.157 (7.859)
Outros resultados abrangentes a serem reclassificados para 
o resultado do exercício em períodos subsequentes: - -
Realização de ajustes de avaliação patrimonial - 3
Total do resultado abrangente 1.157 (7.856)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE DOS  
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E DE 2017 

(Em reais mil)

Capital
Social

Ajustes de  
avaliação

Patrimonial

Reserva de Lucros Outros
Resultados

Abrangentes
Prejuízos

Acumulados Total
Reserva

Legal
Atualização  
Tecnológica Expansão

Em 31 de dezembro de 2016 63.611 3 4.081 4.965 25.676 (36.839) (8.749) 52.748
Realização de ajustes de avaliação patrimonial - (3) - - - - 3 -
Aumento de capital 36.649 - - - - - - 36.649
Prejuízo do exercício - - - - - - (7.859) (7.859)
Em 31 de dezembro de 2017 100.260 . 4.081 4.965 25.676 (36.839) (16.605) 81.538
Lucro líquido do exercício - - - - - - 1.157 1.157
Em 31 de dezembro de 2018 100.260 - 4.081 4.965 25.676 (36.839) (15.448) 82.695
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E DE 2017 
(Em reais mil)

2018 2017
Das atividades operacionais:
Lucro líquido (prejuízo) do exercício 1.157 (7.859)
Ajustes para reconciliar o lucro líquido do exercício 
com o caixa gerado pelas atividades operacionais:
• Depreciaçãoe amortização 1.325 1.386
• Baixa líquida do imobilizado 106 -
• Provisão (Reversão) de contingências 47 272
• Provisão (Reversão) devedores duvidosos - 2.827
•Juros e variações sobre partes relacionadas (1.278) (1.346)
•Juros sobre em préstimos 153 160
(Prejuízo) Lucro líquido do exercício ajustado 1.510 (4.560)
(Aumento) Redução nos ativos operacionais
• Clientes e c ontas a receber 10.977 (16.674)
• Impostos a compensar (3.145) (8.061)
• Adiantamentos a fornecedores e empregados (542) 188
• Outros Créditos (112) (232)
• Depósitos e cauções (2.149) (999)
Aumento (Redução) nos passivos operacionais
• Fornecedores (7.492) 7.588
•Contas a pagar 50 (34)
• Obrigações tributárias 674 1.958
•Adiantamentos recebidos 587 57
• Salários e encargos sociais a pagar 1.379 4.137
• Outras contas a pagar (269) (8)
Fluxo de caixa das atividades operacionais 1.468 (16.640)
Das atividades de investimentos:
• Aquisição de imobilizado (718) (609)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos (718) (609)
Das atividades de financiamentos:
• Aumento de capital - 36.649
• Variação líquida de empréstimos e financiamentos (762) 345
• Parcelamentos de tributos - (20)
• Partes Relacionadas 193 (20.673)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos (569) 16.301
REDUÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 181 (948)
DISPONIBILIDADES
Saldo inicial 162 1.110
Saldo final 343 162
REDUÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 181 (948)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DOS EXERCÍCIOS  
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E DE 2017 (Em reais mil)

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTES AOS 
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E DE 2017 (Em reais mil)

11. IMOBILIZADO E INTANGÍVEL: O Imobilizado e o Intangível estão apresentados como segue:
Imobilizado

CUSTO
Máquinas e  

Equipamentos
Móveis e 

Utensílios
Equipamentos de  

processamento de dados Veículos
Outras   

imobilizações total Intangível
Tx depreciação % a.a 10 10 20 20
Em 31 de dezembro de 2016 8.343 1.769 1.625 2.140 460 14.337 1.379
Adições 330 175 64 141 167 877 -
Baixas (48) (85) - (320) (139) (592) -
Em 31 de dezembro de 2017 8.625 1.859 1.689 1.961 488 14.622 1.379
Adições 202 70 33 - 12 317 401
Baixas - - - (106) - (106) -
Em 31 de dezembro de 2018 8.827 1.929 1.722 1.855 500 14.833 1.780
Depreciação/Amortizaçao acumuladas
Em 31 de dezembro de 2016 (3.590) (990) (1.171) (2.129) (182) (8.062) (394)
Depreciação/Amortizaçao (662) (125) (195) (11) (49) (1.042) (359)
Baixas - 3 15 320 1 339 -
Em 31 de dezembro de 2017 (4.252) (1.112) (1.351) (1.820) (230) (8.765) (753)
Depreciação/Amortização (669) (122) (141) (1) (39) (972) (353)
Baixas - - - - - - -
Em 31 de dezembro de 2018 (4.921) (1.234) (1.492) (1.821) (269) (9.737) (1.106)
Imobilizado Líquido
Em 31 de dezembro de 2016 4.753 779 454 11 278 6.275 985
Em 31 de dezembro de 2017 4.373 747 338 141 258 5.857 626
Em 31 de dezembro de 2018 3.906 695 230 34 231 5.096 674
12. ADIANTAMENTOS RECEBIDOS DE CLIENTES: A Empresa possui um saldo
de R$ 676 em 2018 (2017 - R$ 89), referentes a contratos firmados com clientes a
serem compensados de faturamento futuro.
13. PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS:  A Administração da Empresa constitui
provisão para valores de contingências trabalhistas, fiscais e cíveis classificadas
como perda provável, segundo a avaliação de seus consultores jurídicos. Os valores 
das provisões para contingência foram estimados e estão garantidos parcialmente 
por depósitos judiciais.

Provável Possível
2018 2017 2018 2017

Trabalhistas 759 1.081 794 3.089
Cíveis - 328 7.881 17.699
Depósitos Judiciais vinculados (131) (828) - -

628 581 8.675 20.788
Trabalhistas: As principais causas cuja classificação é provável ou possível são 
ações movidas por empregados desligados contra a Empresa, envolvendo cobran-
ças de horas extras, diferença de verbas rescisórias, vínculo empregatício, adicional 
de periculosidade e danos morais. Cíveis: As principais causas cuja classificação 
é provável ou possível referem-se a ações de natureza indenizatória, materiais e 
morais relacionadas a contratos de clientes.
14. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - ALÍQUOTA EFETIVA: 
A alíquota efetiva sobre o lucro antes do IRPJ e CSLL, são demonstradas a seguir:

2018 2017
Lucro antes do IRPJ e da CSLL 2.539 (7.859)
IRPJ/CSLL no resultado do exercício (1.382) -
Alíquota Efetiva 54% 0%
15. PATRIMÔNIO LÍQUIDO: 15.1. CAPITAL: Em 31 de dezembro de 2018
o capital social da empresa é de R$100.260 mil, divididos em 57.687.841
ações ordinárias sem valor nominal. Em 27 de janeiro de 2017, a Empresa
aumentou o capital social de R$ 63.611 mil para R$ 100.260 mil mediante
emissão de 23.076.909 milhões de ações ordinárias, nominativas e sem valor
nominal ao preço de R$1,59 fixos cada, totalmente subscritas e integradas
pelos acionistas de forma proporcional às suas respectivas participações no

capital social da mesma. 15.2. AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL: A
Empresa adotou o custo atribuído e o efeito do aumento do valor contábil dos 
bens do imobilizado e do intangível, líquido dos tributos diferidos, foi registrado 
em conta de ajuste de avaliação patrimonial no patrimônio líquido, de acordo 
com o ICPC10. 15.3. RESERVA LEGAL: É constituída de acordo com a Lei 
das Sociedades por Ações a razão de 5% do lucro líquido do exercício, até 
que a soma com a Reserva de Capital atinja 20% do Capital Social. 15.4. 
ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA: A Administração constituiu a reserva de 
atualização tecnológica na proporção de até 10% do lucro líquido, após as 
destinações legais. Esta reserva tem por finalidade manter os equipamentos 
da Empresa compatíveis com o progresso científico. 15.5. EXPANSÃO: De 
igual forma a nota anterior, a Administração constituiu a reserva para expansão 
das atividades, assegurando recursos econômicos para fomentar as atividades 
operacionais seja por meio de aumento de capital para fornecer a estrutura 
própria ou até mesmo na criação de novos empreendimentos e projetos. 15.6. 
RESULTADOS ABRANGENTES: Os valores registrados referem-se aos ajus-
tes provenientes da desoneração sobre a folha de pagamento, já somados ao 
resultado de baixa de contas a receber relativo à venda da marca e demais 
variações decorrentes do patrimônio líquido resultante de transações e even-
tos não derivados de transações com os sócios na qualidade de proprietários. 
16. RECEITA LÍQUIDA: A conciliação entre a receita bruta e a receita líquida apre-
sentada na demonstração de resultado do exercício é como segue:

2018 2017
Receita Bruta 145.427 180.954
Dedução de receita
Vendas canceladas e descontos (6.356) (9.349)
ISS (3.732) (7.466)
PIS (1.095) (916)
COFINS (5.047) (4.230)
INSS sobre Faturamento (4.039) (5.134)
Receita Líquida 125.158 153.859
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17. CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS
2018 2017

Custo com a mão de obra (47.239) (67.450)
Custo com serviços (25.079) (27.807)
Custo com materiais (16.946) (32.323)
Custo com ativos (14.676) (16.814)
Custos gerais (1.978) (3.700)
Total dos custos (105.918) (148.094)
18. RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO

2018 2017
Rendimentos sobre aplicações 3 419
Juros sobre clientes 1 25
Variação monetária ativa 2.363 9.688
Juros sobre mútuos 1.278 1.346
Outras receitas 210 114
Total das receitas financeiras 3.855 11.592
Juros sobre empréstimos (153) (160)
Taxas e emolumentos (42) (104)
Juros sobre fornecedores (118) (306)
Variação cambial passiva - (10)
Variação monetária passiva - (50)
Outras despesas (885) (1.269)
Total das despesas financeiras (1.198) (1.899)
Resultado financeiro líquido 2.657 9.693
19. (PREJUÍZO) LUCRO LIQUIDO POR AÇÃO: a. Básico: Em atendimento à
legislação das sociedades anônimas, a Empresa apresenta o (prejuízo) lucro por 
ação, na qual é apurado mediante a divisão do (prejuízo) / lucro líquido do exercício 
pela quantidade de ações ordinárias existentes no fim do exercício, excluindo as
ações adquiridas pela Empresa e mantidas como ações em tesouraria. b. Diluí-
do: O Lucro líquido (prejuízo) diluído por ação é calculado mediante o ajuste da
quantidade média ponderada de ações ordinárias em circulação, para presumir a 
conversão de todas as ações ordinárias potenciais diluídos. A Empresa não possuí
ações ordinárias diluídas.

2018 2017
(Prejuízo) Lucro atribuível aos acionistas da Companhia 1.157 (7.859)
Quantidade média ponderada de ações ordinárias em 
itidas - milhares 57.688 57.688
(Prejuízo) Lucro básico e diluído por ação 0,02 (0,14)
20. INSTRUMENTOS FINANCEIROS: A Empresa participa em operações envol-
vendo instrumentos financeiros usuais adiante descritos. Os valores estimados de

mercado dos instrumentos financeiros, ativos e passivos da Empresa em 31 de 
dezembro de 2018 e de 2017, registrados em contas patrimoniais, não apresenta-
vam valores diferentes dos reconhecidos nas demonstrações financeiras, sendo: 
a. Valor de mercado dos instrumentos financeiros: O valor de mercado das
disponibilidades (caixa, bancos e aplicações financeiras), empréstimos e finan-
ciamentos, o saldo a receber de clientes e o passivo circulante aproximam-se do
saldo contábil, em razão do vencimento de parte substancial dos saldos ocorrerem 
em datas próximas a do balanço. O saldo dos empréstimos e financiamentos são
atualizados monetariamente com base em índices de inflação e juros variáveis
em virtude das condições de mercado e, portanto, o saldo devedor registrado nas 
datas dos balanços está próximo ao valor de mercado. b. Partes relacionadas: O
saldo devido às partes relacionadas é decorrente de operações cujas condições
poderiam ser diferentes caso tivessem sido praticadas com partes não relacionadas 
e, portanto, representariam parte do investimento e não necessariamente o valor
de mercado das transações financeiras.
21. OBJETIVOS E ESTRATÉGIAS DE GERENCIAMENTO DE RISCOS E DE
INSTRUMENTOS FINANCEIROS: Como política de gestão de ativos financei-
ros, a Empresa procura permanentemente otimizar sua rentabilidade adequada
a risco e, para tanto, são estabelecidos critérios e indicadores que indiquem a
adequação dos riscos de liquidez, de crédito e de mercado. Adicionalmente, a
Empresa administra seu capital para garantir que as entidades que o compõem
sejam capazes de continuar suas operações de modo a maximizar o retorno aos
sócios. A política da Empresa é manter uma forte estrutura de capital, de modo a 
manter seu crescimento, reduzir o custo de capital e proporcionar retorno aos seus 
sócios. A Administração da Empresa acredita que os recursos disponíveis para a 
Empresa são suficientes para suas necessidades presentes e serão suficientes
para satisfazer as suas necessidades previstas para as despesas de capital e
outras necessidades de caixa para o ano fiscal de 2019. A Empresa não contrata
instrumentos financeiros para fins especulativos.
21.1. RISCO DE LIQUIDEZ E DE CRÉDITO: O risco de crédito é o risco de a con-
traparte de um negócio não cumprir uma obrigação prevista em um instrumento
financeiro ou contrato com cliente, o que levaria ao prejuízo financeiro. Os instru-
mentos financeiros que expõem a Empresa ao risco de concentração de crédito
consistem, principalmente, das disponibilidades e das contas a receber. Todas as 
disponibilidades da Empresa são mantidas nas melhores instituições financeiras do
país. A Administração avalia que suas políticas de crédito são prudentes e refletem
condições normais de mercado e risco. I. Instrumentos financeiros e depósitos
em dinheiro: O risco de crédito de saldos com bancos e instituições financeiras
é administrado pela tesouraria da Empresa de acordo suas políticas internas. Os
recursos excedentes são investidos somente em contrapartes aprovadas e dentro 

do limite estabelecido a cada uma. O limite de crédito das contrapartes é revisado 
periodicamente pelos gestores, podendo ser atualizado ao longo do ano sempre que 
necessário. Esses limites são estabelecidos objetivando minimizar a concentração 
de riscos e, consequentemente, mitigando o prejuízo financeiro no caso de potencial 
falência de uma contraparte. II. Contas a receber: O risco de crédito em relação às 
contas a receber é minimizado, substancialmente, em função do porte financeiro 
das empresas para as quais a Empresa presta serviços. Adicionalmente, a Empresa 
monitora continuamente a posição de seus recebíveis, reavaliando, sempre que 
necessário, suas políticas de crédito, objetivando mitigar eventuais perdas. Sempre 
que necessário, é constituída provisão para créditos de liquidação duvidosa para 
os clientes inadimplentes e aplica procedimentos de cobrança e negociação de 
créditos vencidos. A provisão para créditos de liquidação duvidosa é registrada 
como perdas prováveis em relação às contas a receber, cujo cálculo se baseia 
em estimativas considerando a situação de cada cliente e as garantias por eles 
oferecidas. Em 31 de dezembro de 2018, a concentração de risco de crédito dos 
clientes não é relevante. 21.2. RISCO DE MERCADO: O risco de mercado é o risco 
de que o valor justo dos fluxos de caixa futuros de um instrumento financeiro flutue 
devido a variações nos preços de mercado. Os Instrumentos financeiros afetados 
pelo risco de mercado incluem empréstimos a receber e empréstimos a pagar, 
depósitos, instrumentos financeiros disponíveis para venda e mensurados ao valor 
justo através do resultado e instrumentos financeiros derivativos. 21.3. RISCO DE 
TAXA DE JUROS: Risco de taxas de juros é o risco de que o valor justo dos fluxos 
de caixa futuros de um instrumento financeiro flutue devido a variações nas taxas 
de juros de mercado. A exposição da Empresa ao risco de mudanças nas taxas de 
juros de mercado refere-se, principalmente, às obrigações de longo prazo sujeitas 
a taxas de juros variáveis. A Empresa gerencia o risco de taxa de juros mantendo 
uma carteira equilibrada entre empréstimos a receber e empréstimos a pagar su-
jeitos a taxas fixas e a taxas variáveis. 21.4. GESTÃO DE CAPITAL: A Empresa 
tem por objetivo administrar seu capital sob a ótica da continuidade da mesma em 
oferecer retorno aos acionistas e benefício às demais partes interessadas, além de 
manter uma estrutura de capital ideal que busque a redução deste custo. A fim de 
manter ou ajustar a estrutura de capital da sociedade, a Administração pode, ou até 
mesmo propõe, nos casos em que os acionistas têm de aprovar, rever a política de 
pagamento dos dividendos, devolver capital aos acionistas ou, ainda, emitir novas 
ações ou vender ativos com o intuito de reduzir o nível de endividamento.
22. SEGUROS: A Empresa mantém seguros de responsabilidade civil, seguro
contra incêndio, roubo, queda de raio, danos elétricos, equipamentos em canteiro 
de obra, seguro de risco de engenharia, seguro de veículos e seguro de vida, sendo 
a cobertura contratada considerada suficiente pela administração da Empresa para 
cobrir eventuais riscos sobre seus ativos e/ou responsabilidades. 
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RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS INDIVIDUAIS
Aos acionistas da Companhia
Concrejato Serviços Técnicos de Engenharia S.A.
Opinião
Examinamos as demonstrações contábeis individuais da Concrejato Serviços 
Técnicos de Engenharia S.A., que compreendem o balanço patrimonial em 31 
de dezembro de 2018 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado 
abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exer-
cício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo 
o resumo das principais políticas contábeis.
Em nossa opinião as demonstrações contábeis acima referidas apresentam ade-
quadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira
da Concrejato Serviços Técnicos de Engenharia S.A. em 31 de dezembro de 2018,
o desempenho individual de suas operações e os seus respectivos fluxos de caixa
individuais para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil.
Base para opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais 
de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão 
descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela audito-
ria das demonstrações contábeis individuais”. Somos independentes em relação
à companhia e suas controladas, de acordo com os princípios éticos relevantes
previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais
emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais
responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidên-
cia de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.
Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis indivi-
duais e o relatório do auditor
A administração da companhia é responsável por essas outras informações que
compreendem o Relatório da Administração.
Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis individuais não abrange o Relató-
rio da Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria 
sobre esse relatório.
Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis individuais, nossa res-
ponsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se 
esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações con-
tábeis ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta 
estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos 
que há distorção relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a

comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito.
Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações 
contábeis individuais
A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das 
demonstrações contábeis individuais de acordo com as práticas contábeis adotadas 
no Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS), emitidas 
pelo International Accounting Standards Board (Iasb), e pelos controles internos 
que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstra-
ções contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por 
fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações contábeis individuais, a administração é respon-
sável pela avaliação da capacidade de a companhia continuar operando, divulgan-
do, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional 
e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser 
que a administração pretenda liquidar a companhia e suas controladas ou cessar 
suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerra-
mento das operações.
Os responsáveis pela governança da companhia e suas controladas são aqueles 
com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demons-
trações contábeis.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis 
individuais, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independente-
mente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa 
opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia 
de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais 
de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As 
distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevan-
tes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma 
perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base 
nas referidas demonstrações contábeis.
Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e inter-
nacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo 
profissional ao longo da auditoria. Além disso:
• Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações
contábeis individuais, independentemente se causada por fraude ou erro; planeja-
mos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos; e obtemos 
evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O

risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que 
o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles
internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.
• Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para
planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, 
com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da
companhia e suas controladas.
• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das
estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.
• Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de 
continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe
incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida
significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da companhia
e suas controladas. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos cha-
mar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas
demonstrações contábeis individuais ou incluir modificação em nossa opinião, se
as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas 
evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou 
condições futuras podem levar a companhia e suas controladas a não mais se
manterem em continuidade operacional.
• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações
contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis individuais
representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível
com o objetivo de apresentação adequada.
• Obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente referente às informações
financeiras das entidades ou atividades de negócio do grupo para expressar uma
opinião sobre as demonstrações contábeis. Somos responsáveis pela direção, su-
pervisão e desempenho da auditoria do grupo e, consequentemente, pela opinião 
de auditoria.
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros
aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações signifi-
cativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles
internos que identificamos durante nossos trabalhos.
Rio de Janeiro, 15 de maio de 2019.
Alberto A. de F. S. Maia
Contador - CRC-RJ nº 082.246/O-0
Opinião Auditores Independentes
CRC/SP no 021.490/O - T - RJ

CVM orienta securitizadoras sobre 
envio das demonstrações financeiras 

As Superintendências 
de Relação com Investido-
res Institucionais (SIN) e 
de Normas Contábeis e de 
Auditoria (SNC) da Comis-
são de Valores Mobiliários 
(CVM) divulgaram na sex-
ta-feira, o Ofício Circular 
CVM/SIN/SNC 02/19 com 
orientações às companhias 
securitizadoras sobre apre-
sentação das demonstra-
ções financeiras.

O documento orienta às 
companhias securitizadoras e 
aos seus respectivos auditores 
independentes sobre a corre-
ta elaboração e apresentação 
das demonstrações financeiras 
individuais dos Certificados 
de Recebíveis Imobiliários 
(CRIs) e do Agronegócio 
(CRAs), ambos submetidos 
ao patrimônio separado, con-
forme previsto no art. 12 da 
Lei 9.514/97.

As principais orientações 
das áreas técnicas da CVM 
com relação às demonstra-
ções financeiras individuais 
alertam sobre o patrimônio 
separado não sujeito a con-
solidação nas demonstrações 
financeiras da emissora.

“As demonstrações finan-
ceiras de cada patrimônio 
separado, ou seja, aquele que 
conta com regime fiduciário 
sobre o mesmo lastro, devem 

ser elaboradas de forma in-
dividualizada, como dispos-
to no art. 25-A da Instrução 
CVM 480”, indica o docu-
mento.

Outra orientação é em 
relação à apresentação do 
ativo, passivo e resultado. 
Segundo a CVM, a empresa 
deve considerar como ativo 
do patrimônio separado to-
dos os recursos controlados e 
que estão submetidos ao re-
gime fiduciário. Como pas-
sivo da emissão, por exem-
plo, devem ser apresentados 
os valores a pagar para os 
prestadores de serviço, bem 
como outros, cujas despe-
sas possam ser consideradas 
como encargos da emissão, e 
valores devidos a investido-
res e a participação residual 
da companhia securitizadora 
ou de cedentes, caso previsto 
no termo de securitização.

Provisão

A autarquia também escla-
rece que a provisão para per-
das sobre o ativo financeiro 
deve ser reconhecida para re-
fletir o seu real valor de recu-
peração, com base nos fluxos 
de caixa futuros esperados. 
A SIN ressalta que, tendo em 
vista a dinâmica de funcio-
namento de CRI e CRA, que 

se assemelha a de Fundos de 
Investimento em Direitos Cre-
ditórios (FIDCs), é adequada 
a aplicação da Instrução CVM 
489 para a contabilização dos 
direitos creditórios e o con-
sequente reconhecimento de 
provisão.

Sobre o relatório de au-
ditores independentes, o 
alerta é que as demonstra-
ções financeiras de cada 
patrimônio separado devem 
incluir os principais assun-
tos de auditoria de que trata 
o art. 25, VIII, da Instrução 
CVM 308.

O envio das demonstra-
ções financeiras do patrimô-
nio separado deve ser feito por 
meio do sistema Empresas.
NET (link para site externo). 
O usuário encaminhará arqui-
vo único em formato PDF no 
campo DF – patrimônio sepa-
rado. “As informações devem 
ser enviadas e disponibiliza-
das ao público em até 3 meses 
após o encerramento do res-
pectivo exercício social, como 
disposto no art. 25-A, § 1º, III, 
da Instrução CVM 480”, indi-
ca a autarquia.

Em caso de dúvidas, a em-
presa pode entrar em contato 
com a Gerência de Investi-
mentos Estruturados (GIES/
SIN) pelo e-mail gies@cvm.
gov.br.

Novo Banco reduz prejuízo para 93,1 milhões de euros
O Novo Banco, de Portugal, 

registou prejuízos de 93,1 mi-
lhões de euros no primeiro tri-
mestre do ano. O valor é muito 
alto, mas indica um avanço face 
ao prejuízo de 130,9 milhões de 
euros registrado no ano passa-
do, de acordo com balanço di-
vulgado nesta sexta-feira pelo 
banco e comunicado pela agên-
cia Lusa.

A instituição –que atua 
como banco de investimen-
to, Private banking e seguros 

–vem recebendo muitas críti-
cas do setor. A razão é que o 
governo emprestou 850 mi-
lhões de euros ao Fundo de 
Resolução para uma injeção 
de 1.149 milhões de euros no 
Novo Banco, tendo esta enti-
dade utilizado também recur-
sos próprios, revelou no últi-
mo dia 10 uma fonte oficial do 
Banco de Portugal à Lusa. Há 
muitas dúvidas sobre o critério 
que conduziu a um montante 
tão elevado e que já chegou per-

to de dois mil milhões de euros 
em apenas dois anos.

“Em termos combinados o 
Novo Banco apresentou um 
prejuízo de 93,1 milhões de 
euros neste primeiro trimestre 
de 2019, em linha com o Plano 
Estratégico e com os compro-
missos assumidos com as Au-
toridades Europeias”, divulgou 
a instituição em comunicado 
enviado à Comissão do Mer-
cado de Valores Mobiliários 
(CMVM).



Inteligência Artificial 
impulsionará crédito e economia

Sem crédito, as vendas se limitam à renda corrente da 
população, o que reduz, e muito, o consumo e, por con-
sequência, o potencial de crescimento do PIB. O Brasil, 
apesar da retomada das operações no ano passado, ainda 
exibe uma relação crédito sobre PIB abaixo de 50%, mas o 
potencial de aumento é enorme. Há países em que o crédito 
representa 150% do PIB, ou seja, tem-se um ano e um ano 
e meio de riqueza futura no presente. É o que viabiliza, por 
exemplo, a indústria imobiliária, com a antecipação de dez 
anos de salários.

No Brasil, a expansão do crédito entre 2002 e 2013 teve 
forte impacto na aceleração das taxas de aumento do PIB 
e, em parte, é uma das principais explicações de porque o 
país cresceu tanto nesse período. A crise instaurada logo 
depois arrefeceu a oferta de crédito, que começa a ser re-
tomada, mas ainda há muitos entraves para que o volume 
supere a metade do PIB.

Apesar de a Selic se encontrar em um patamar bem 
abaixo de sua média história e ter se mantido assim nas 
últimas reuniões do Copom, o custo do crédito para o 
usuário final é elevado. Estudo da Federação Brasileira de 
Bancos com a consultoria Accenture indica que um dos fa-
tores que para o custo ser mais alto e a oferta de crédito ser 
mais limitada no Brasil reside nas “ineficiências na quali-
dade e disponibilidade de informações de crédito”, salien-
tado que os birôs de crédito, no Brasil, cobrem não mais do 
que 79% da população adulta em comparação a 100% nos 
países desenvolvidos.

Alguns argumentam que a aprovação do Cadastro Positivo 
seja uma das saídas para o aumento da oferta e redução dos 
custos ao tomador final, pois as novas regras permitirão a in-
clusão compulsória ao cadastro para todos os consumidores e 
empresas, com a possibilidade da solicitação de saída, além 
da participação de informações e dados de outras indústrias. 
Em parte, o argumento está correto, pois o cadastro positivo 
reduzirá o risco de inadimplência e, por consequência, os cus-
tos dos bancos. No entanto, a expansão segura do crédito não 
é uma garantia automática de uma queda dos juros e/ou de 
redução dos spreads bancários.

O aumento da oferta e a retração dos juros finais deve ser 
encabeçada pela tecnologia evidenciada nas fintechs que sur-
gem a cada dia. A nova onda pode inserir milhões de pessoas 
no consumo, pois mais da metade da população economica-
mente ativa do país está negativada nos birôs de crédito e, 
como essa era a fonte única de informações que norteava a 
concessão, esse público ficava impedido de obter um finan-
ciamento ou um empréstimo. A análise de dados através do 
uso de AI possibilita acesso a outras informações sobre essas 
pessoas, para que se conheça seus hábitos, a fim de saber se 
elas poderão honrar novos compromissos.

Ao oferecerem uma análise de crédito mais completa e, 
portanto, mais segura, as fintechs se capacitam a trabal-
har com juros variáveis, personalizados, em vez das taxas 
homogêneas definidas por tipo de empréstimo ou linha de 
crédito que o sistema bancário vem praticando há décadas. 
Este movimento irá inserir novos consumidores no merca-
do, ampliar as vendas e, por consequência, gerar empregos.

q Domingos Monteiro
CEO da Neurotech
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ALPHATEC S/A
CNPJ Nº 05.928.067/0001-04

Balanço Patrimonial Encerrado em 31 de Dezembro de 2018 Demonstração do Resultado para o Exercício Findo em 31/12/2018
ATIVO
CIRCULANTE
Total ..................................................................................... 57.787.236,52
NÃO CIRCULANTE
Subtotal ............................................................................... 18.664.307,30
IMOBILIZADO
Subtotal ............................................................................... 17.482.760,22
TOTAL DO ATIVO ............................................................... 93.934.304,04

PASSIVO
CIRCULANTE
Total ..................................................................................... 68.232.000,48
NÃO CIRCULANTE
Total ..................................................................................... 25.337.454,35
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Total ..................................................................................... 364.849,21
TOTAL DO PASSIVO .......................................................... 93.934.304,04

LUCRO B RUTO .................................................................. 104.069.433,43
Total das despesas operacionais .................................... (116.348.541,25)
RESULTADO ANTES DAS RECEITAS 
 E DESPESAS FINACEIRAS ............................................. (12.279.107,82)
PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO ............................... (17.591.798,00)

Edvaldo Silva Santos Mário Wilson Nunes de Oliveira
Contador - CRC - RJ 109.680/O-0 Presidente - CPF: 255.855.256-20

ICONIC LUBRIFICANTES S.A.
CNPJ/MF Nº 05.524.572/0001-93 - NIRE 333.0032399-6

Ata da Assembleia Geral Extraordinária
Realizada em 02 de Janeiro de 2019, às 16h

Data, Hora e Local: No dia 02 de janeiro de 2019, às 16h, na sede da Iconic
Lubrificantes S.A. (a “Companhia”), na Cidade e Estado do Rio de Janeiro,
na Avenida das Américas, nº 3.434, Bloco 2, Salas 701, 702, 707, 708, Con-
domínio Mario Henrique Simonsen, na Barra da Tijuca. Convocação e Pre-
sença: Dispensada as formalidades de convocação da Assembleia Geral
Extraordinária, nos termos do §4º do artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”),
em virtude da presença das acionistas que representam a totalidade do ca-
pital social da Companhia. Outras Presenças: Membros do Conselho de
Administração da Companhia. Mesa: Miguel Lacerda de Almeida - Presi-
dente. Julio Cesar Nogueira - Secretário. Ordem do dia e deliberações: 1.
Preliminarmente, foi autorizada de forma unânime, pelo voto das acionistas
da Companhia, a lavratura da presente ata em forma de sumário dos fatos
ocorridos e sua publicação com omissão das assinaturas das acionistas,
nos termos do § 1° e 2°, do artigo 130 da Lei das Sociedades por Ações. 2.
Os acionistas decidiram, por unanimidade, nos termos do Estatuto Social
da Companhia, indicar o Sr. Miguel Lacerda de Almeida para ocupar a posi-
ção de Presidente da Assembleia, o qual indicou o Sr. Julio Cesar Nogueira
para exercer a função de Secretário da Mesa. 3. Os acionistas tomaram co-
nhecimento da carta de renúncia apresentada pelo Sr. Leocadio de Almei-
da Antunes Filho nesta data, ao cargo de Presidente do Conselho de Ad-
ministração, para o qual foi eleito na Assembleia Geral Extraordinária reali-
zada em 01 de dezembro de 2017. 4. Diante da carta de renúncia apresen-
tada, os acionistas externaram votos de agradecimento pela dedicação do
Conselheiro no desempenho de suas funções. 5. Em decorrência da renún-
cia mencionada no item 3 acima e para ocupar o cargo vago a partir da pre-
sente data, os acionistas aprovaram a eleição do Sr. Marcelo Pereira Malta
de Araújo, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identida-
de RG nº 04.176.539-7 DETRAN/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº
789.050.797-68, com endereço profissional na Rua Francisco Eugênio, nº
329, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, CEP 20.941-900, para ocupar
o cargo de Presidente do Conselho de Administração da Companhia. O
mandato do Presidente do Conselho de Administração ora eleito iniciar-
se-á nesta data, mediante assinatura do termo de posse. 6. O mandato do
Presidente do Conselho de Administração ora eleito vigorará pelo prazo
remanescente dos demais membros do Conselho de Administração em
exercício, qual seja, até 01 de dezembro de 2019. 6.1. Consultado anteri-
ormente, o Conselheiro ora eleito declara que (a) não está incurso em
qualquer delito que o impeça de exercer as atividades do cargo para o
qual foi designado; (b) não ocupa cargos em sociedades que possam ser
consideradas concorrentes da Companhia no mercado em que atua; e (c)
não têm interesse conflitante com a Companhia, de acordo com o artigo
147 da Lei nº6.404/76. Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os
trabalhos e lavrada a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada pelos
presentes. aa) Chevron Latin America Marketing LLC., na qualidade de
acionista; Chevron Amazonas LLC., na qualidade de acionista; Ipiranga
Produtos de Petróleo S.A., na qualidade de acionista; Miguel Lacerda de
Almeida, na qualidade de membro do Conselho de Administração e Presi-
dente da Mesa; Julio Cesar Nogueira, na qualidade de Membro Suplente
do Conselho de Administração e Secretário da Mesa. Certifico que a pre-
sente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Julio Cesar Nogueira -
Secretário da Mesa. Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro. Em-
presa: Iconic Lubrificantes S.A. - NIRE: 333.0032399-6 - Protocolo: 00-
2019/212220-7 - Data do Protocolo: 10/04/2019. Certifico o arquivamento
em 11/04/2019 sob o número 00003576942.

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

Dólar voa rumo a R$ 4,50 
Cotação de  
R$ 4,11 é a maior 
desde setembro 
de 2018

A sexta-feira foi de alta do 
dólar, que atingiu R$ 4,11. 
Nas casas de câmbio, a mo-
eda norte-americana chegou 
a ser negociada perto de R$ 
4,50. A subida da moeda é 
atribuída ao pessimismo do 
mercado em relação ao go-
verno e também por causa da 
guerra comercial entre EUA 
e China. 

De acordo com o G1, os 
investidores veem mais ris-
cos diante da piora das ex-
pectativas para a economia e

com preocupações sobre a 
perspectiva para a agenda de 
reformas.

Com isso, a moeda norte-
americana subiu 1,58%, a 
R$ 4,0991, no maior valor 
desde setembro de 2018. 
Na máxima do dia, o dólar 
chegou a R$ 4,1122. No 
ano, o dólar acumula alta 
de 5,81%. 

Já o dólar turismo era 
vendido perto de R$ 4,26, 
sem considerar o Imposto 
sobre Operações Finan-
ceiras (IOF). Mas, nas ca-
sas de câmbio, a compra 
de dólar no cartão pré-pa-
go chegou ao redor de R$ 
4,50.

O real teve o pior desem-
penho entre as principais 
moedas globais na sessão 
de sexta-feira, com o mer-
cado testando a disposição 

do Banco Central para in-
tervir no câmbio, destaca a 
Reuters. O BC vendeu nesta 
sexta-feira todos os 5,05 mil 
swaps cambiais tradicionais 
ofertados em leilão para ro-
lagem do vencimento julho. 
Em 12 operações, o banco 
já rolou US$ 3,030 bilhões, 
de um total de US$ 10,089 
bilhões a expirar em julho. 
O estoque de swaps do BC 
no mercado é de US$ 68,863 
bilhões.

No mesmo dia, o ministro 
da Economia, Paulo Guedes, 
disse que “se a bolsa cai ou 
o dólar sobe um pouco, isso 
é barulho. Ninguém tem de 
ficar preocupado”. “Tem 
uma dinâmica mais forte, 
construtiva e positiva (sendo 
construída na economia bra-
sileira)”, afirmou em evento 
no Rio de Janeiro.

Subida meteórica

Na quinta-feira, o dólar 
subiu 0,97%, vendido a R$ 
4,0352 - maior patamar de 
fechamento desde 28 de 
setembro do ano passado 
(R$ 4,0378). No ano, con-
siderando a alta nesta sex-
ta, o dólar já acumula alta 
de cerca de 6%.

“O cenário parece cada 
dia mais desafiador, com a 
falta de articulação do go-
verno colocando em xeque 
a aprovação das reformas. 
Bolsonaro voltou a enfati-
zar questões ideológicas, 
dificultando uma aproxi-
mação com o Congresso e 
deixando Guedes isolado 
na luta pela Previdência”, 
destacou uma corretora 
em relatório a clientes.

Com imagem desgastada, governo  
faz de tudo para arrecadar mais
Demissões em 
estatais podem 
gerar economia 
de R$ 2,5 bilhões

Com a imagem mais 
desgastada diante do mer-
cado financeiro, o gover-
no segue na urgência de 
fazer caixa a todo custo, 
seja vendendo ativos das 
estatais, fazendo progra-
mas de desligamento vo-
luntário (PDV) e também 
vendendo carros usados.

Uma das notícias desta 
sexta-feira foi  a apro-
vação dos programas de 
desligamento de empre-
gados de sete estatais, 
entre estas: Correios, 
Petrobras, Infraero e Em-
brapa. O governo calcula 
que a iniciativa deve ge-
rar economia de R$ 2,3 
bilhões por ano.

As estatais federais tive-
ram as propostas de progra-

mas de desligamento volun-
tário (PDV) aprovadas pelo 
Ministério da Economia. 
Segundo a Secretaria de 
Coordenação e Governança 
das Estatais, os programas 
devem resultar no desliga-
mento de mais de 21 mil em-
pregados.

O Ministério da Econo-
mia só nomeou quatro das 
sete empresas com propos-
tas de PDV: Correios, Pe-
trobras, Infraero e Embrapa. 
Essas companhias já tinham 
anunciado que pretendiam 
reduzir o quadro este ano. A 
pasta não informou as outras 
três estatais, alegando ques-
tões estratégicas, porque ca-
berá a cada empresa decidir 
se anuncia o PDV.

Este ano

A secretaria informou 
que a expectativa é que 
os programas aprovados 
sejam finalizados ainda 
este ano. Os programas de 
desligamento voluntário, 
explicou o órgão, visam à 
redução de custos, com au-

mento da produtividade das 
empresas estatais. De acor-
do com a secretaria, além 
dos sete planos aprovados, 
o governo estuda a adoção 
de mais quatro programas 
de empresas distintas ainda 
para este ano.

Carros usados

O Ministério da Econo-
mia arrecadou R$ 1,215 
milhão com a venda de 86 
carros usados. O montante 
é 49% superior à avalia-
ção dos veículos estimada 
em R$ 816 mil. O leilão de 
venda foi realizado na úl-
tima quinta-feira e ocorreu 
simultaneamente, de forma 
presencial e eletrônica. É o 
segundo leilão de veículos 
feito após a implantação 
do TáxiGov. No primeiro, 
em outubro de 2018, foram 
vendidos 35 veículos, dos 
47 ofertados, e arrecadados 
R$ 568 mil.

Os carros colocados 
à venda eram utilizados 
pelo Ministério das Rela-
ções Exteriores, Ministé-

rio da Mulher, da Família 
e dos Direitos Humanos e 
pelos extintos Ministério 
do Trabalho e Emprego, 
Ministério da Indústria, 
Comércio Exterior e Ser-
viços e Ministério da In-
tegração Nacional. Foram 
leiloados, também, veícu-
los da Advocacia Geral da 
União (AGU) e do Insti-
tuto do Patrimônio Histó-
rico e Artístico Nacional 
(Iphan), segundo a agên-
cia Brasil.

Além da receita arrecada-
da, segundo o Ministério da 
Economia, o leilão também 
possibilita a redução de des-
pesas com manutenção dos 
carros e compra de combus-
tível, limpeza e manutenção 
de garagem. A venda foi 
decorrente da implantação 
do sistema de TáxiGov, que 
começou a ser implantado 
em março de 2017 em todos 
os órgãos da administração 
federal direta em Brasília. O 
serviço, que substitui o uso 
de carros oficiais, diminuiu 
em 61% os gastos do gover-
no com transporte.
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Inscreva-se em 
congresso.abraji.org.br

 Reservas de previdência privada chegam a R$ 857,9 bi
Apenas 6,22% 
da população 
brasileira têm  
um plano 

As reservas dos planos de 
previdência privada aberta 
somaram R$ 857,9 bilhões 
no primeiro trimestre de 
2019, volume 10% supe-
rior em relação ao mesmo 
período do ano anterior, 
de acordo com dados di-
vulgados nesta sexta-feira 
pela Federação Nacional de 
Previdência Privada e Vida 
(FenaPrevi ), entidade que 
representa 67 seguradoras 
e entidades abertas de pre-
vidência complementar no 
país.

“As contribuições cres-
ceram e apresentaram uma 
recuperação em relação ao 
primeiro trimestre de 2018 
quando os aportes tiveram 
uma retração de 9,1%”, anali-
sa Jorge Nasser, presidente da 
FenaPrevi. 

O executivo, que assumiu 
o posto recentemente, diz que 
o cenário atual apresenta uma 
gama de novas oportunidades 
para o mercado de seguro de 
pessoas. Em seu discurso de 
posse, ele destacou o grande 
potencial de crescimento da 
Previdência Privada e a opor-
tunidade para novos produtos, 
inclusive no ramo de pessoas, 
adequados ao ambiente digi-
tal.

Nasser está com a missão 
de preparar o segmento para 
responder aos desafios im-

postos pelo envelhecimen-
to da população brasileira. 
“A discussão não é mais se 
devemos ou não reformar 
a Previdência Social, mas 
quando e como a reforma 
será feita. Neste cenário, a 
previdência privada tem pa-
pel fundamental.” O univer-
so de participantes da pre-
vidência privada é pequeno 
no país, com apenas 6,22% 
da população - entre 209,3 
milhões de brasileiros - com 
condições de arcar com um 
plano desse tipo. 

Os dados da federação 
revelam que no primeiro tri-
mestre foram contabilizados 
13,1 milhões de pessoas com 
planos de previdência, sendo 
10 milhões de participantes 
com planos individuais e 3,1 
milhões com planos coleti-
vos (oferecidos em forma de 
benefícios aos colaborado-
res, e planos contratados por 
sindicatos e associações de 
classes para adesão de seus 
associados).

Contribuições

A entidade reportou que 
as contribuições a planos de 
previdência aberta somaram 
R$ 26,3 bilhões no primei-
ro trimestre, resultado 3,5% 
superior aos aportes verifi-
cados no mesmo período em 
2018, quando totalizaram 
R$ 25,4 bilhões. Os dados 
da Federação mostram que a 
captação líquida também se-
gue em campo positivo, com 
saldo de R$ 8,6 bilhões.

Produtos

Na análise por produto, 

o VGBL fechou o período 
respondendo por 77,9% das 
reservas. O PGBL represen-
tou 17,8% das provisões, e 
os planos tradicionais 4,2% 
do total, de acordo com da-
dos do balanço da Federa-
ção.

Segundo a FenaPrevi, 
a trajetória de juros bai-
xos exerceu influência na 
estratégia de alocação das 
reservas pelos participan-
tes, que estão se deslocan-
do gradativamente para 
fundos multimercado em
busca de maior rentabi-
lidade. Até março deste 
ano, por exemplo, 11,26% 
dos recursos foram aloca-
dos nesta modalidade. O
índice era de 10,2% em 
2018; 8,1% em 2017; e 
5,7% em 2016, reportou a 
federação.

Tipo de contratação

Na análise por tipo de 
contratação de planos, a 
modalidade individual res-
pondeu por R$ 23,1 bilhões 
das novas contribuições, 
os planos para menores por 
R$ 440 milhões, e os planos 
coletivos registram R$ 2,8 
bilhões em novas contribui-
ções. Em relação às famílias 
de produtos, segundo a fede-
ração, o VGBL recebeu R$ 
23,8 bilhões e o PGBL R$ 
2,2 bilhões dos aportes. Já 
nos planos tradicionais, as 
contribuições foram de R$ 
200 milhões.

A Fenaprevi aconselha 
que a opção por planos de 
previdência privada deve 
considerar e priorizar uma 
visão de longo prazo, dada a 

tributação diferenciada para 
o participante. No PGBL, 
modalidade de plano indi-
cada para quem declara o 
Imposto de Renda (IR) pelo 
formulário completo, o par-
ticipante pode deduzir anu-
almente da base de cálculo 
do tributo, o valor total das 
contribuições a ele efetuadas 
durante o exercício social, 
até o limite de 12% da sua 
renda bruta, reduzindo o im-
posto a pagar ou, até mesmo, 
podendo ter direito à restitui-
ção.

“É o chamado diferimen-
to fiscal, ou seja, o paga-
mento do IR devido sobre 
esses recursos, acrescidos 
dos rendimentos auferidos, 
é realizado apenas no mo-
mento do resgate total ou 
parcial, ou do recebimento 
do benefício”, explica a fe-
deração.

Como usufruir

Para usufruir da dedução, 
o participante desse tipo de 
plano tem de estar contri-
buindo para a previdência 
oficial, inclusive no caso do 
titular, com mais de 16 anos, 
ser dependente de quem faz 
a declaração do imposto de 
renda.

Já no VGBL, modalida-
de de plano indicada para 
quem declara o Imposto 
de Renda pelo formulário 
simplificado, para quem se 
encontra na faixa de isen-
ção do IR, ou para quem já 
atingiu o limite de dedução 
previsto para a previdên-
cia complementar (12% da 
renda bruta), não é possível 
deduzir da base de cálculo 

Nasser: ‘A discussão não é mais se devemos ou não reformar a 
Previdência Social, mas quando e como a reforma será feita’

do IR os valores dos apor-
tes realizados ao plano. No 
entanto, no momento do 
resgate ou do recebimento 
do benefício, o IR incide 
apenas sobre o valor dos 
rendimentos auferidos, e 
não sobre o valor total do 
resgate ou do benefício 
recebido, como ocorre no 
PGBL.

“É importante destacar 
que, para ambas as famí-
lias de planos (PGBL e 

VGBL), não há cobran-
ça do imposto de renda 
a cada seis meses, sobre 
os rendimentos obtidos, 
como ocorre em alguns 
tipos de aplicações”, des-
taca a FenaPrevi. E quan-
to mais tempo os recursos 
permanecerem nesses pla-
nos, menor será a alíquota 
do Imposto de Renda in-
cidente quando do resgate 
de recursos ou de recebi-
mento do benefício.




