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Grande São Paulo
‘produz’ 100 mil 
desempregados 
em abril

A taxa de desemprego total 
na Região Metropolitana de São 
Paulo aumentou de 16,1%, em 
março, para 16,7%, em abril, 
segundo a Pesquisa de Empre-
go e Desemprego, da Fundação 
Sistema Estadual de Análise de 
Dados e do Departamento de 
Estatística e Estudos Socioeco-
nômicos (Seade-Dieese), divul-
gada nesta terça-feira. O total 
de desempregados foi estimado 
em 1.872 mil pessoas, 100 mil a 
mais do que no mês anterior.

Segundo suas componentes, 
a taxa de desemprego aber-
to aumentou de 13,5% para 
13,9% e a de desemprego ocul-
to passou de 2,6% para 2,8%. 
A taxa de desemprego total é 
composta pela soma das taxas 
de desemprego aberto e oculto. 
A taxa de desemprego aberto 
contabiliza pessoas que procu-
raram trabalho nos últimos 30 
dias e não exerceram nenhum 
trabalho nos últimos sete dias 
anteriores à entrevista.

Já a taxa de desemprego ocul-
to corresponde a pessoas cuja 
situação de desemprego está 
oculta pelo trabalho precário, 
conhecido como bico, ou pelo 
desalento; sendo que não houve 
procura de trabalho nos últimos 
30 dias, e, sim, nos últimos 12 
meses anteriores à entrevista.

De acordo com a pesquisa, o 
resultado decorreu do aumento 
insuficiente do nível de ocupa-
ção (geração de 105 mil postos 
de trabalho, ou 1,1%), para ab-
sorver a expansão da População 
Economicamente Ativa (205 mil 
pessoas se incorporaram à força 
de trabalho da região, ou 1,9%).

O contingente de ocupa-
dos foi estimado em 9.339 mil 
pessoas. Houve diminuição do 
emprego assalariado (-1,3%), 
resultado da retração das vagas 
com carteira de trabalho assi-
nada no setor privado (-2,2%), 
parcialmente compensada pelo 
aumento do emprego informal, 
sem carteira assinada (3,6%).

Entre fevereiro e março de 
2019, permaneceu relativamen-
te estável o rendimento médio 
real dos ocupados (-0,1%) e 
elevou-se o dos assalariados 
(1,0%), que passaram a ser 
estimados em R$ 2.100 e R$ 
2.208, respectivamente.

Onix admite que déficit da 
Previdência é de R$ 50 bi
Ato falho do ministro 
comprova que rombo 
de R$ 200 bi é fictício

Ao sair do café da manhã entre 
os presidentes dos Poderes – Jair 
Bolsonaro, Dias Toffoli, Rodrigo 
Maia e Davi Alcolumbre – o minis-
tro da Casa Civil, Onix Lorenzoni, 
cometeu um ato falho ao dizer que 
os cortes nas aposentadorias esta-
riam entre as metas de um “pacto de 
entendimento”. O ministro afirmou 
que a Previdência provoca um défi-
cit fiscal de R$ 50 bilhões por ano.

O número é menos de 25% daque-
le que o governo vem divulgando e 
que sempre foi questionado por enti-
dades como a Anfip e a Auditoria Ci-
dadã. Na Lei de Diretrizes Orçamen-
tárias de 2019, o déficit da Previdên-
cia é estimado em R$ 208,6 bilhões.

O valor admitido por Onix Lo-
renzoni bate com os cálculos feitos 
pela Associação Nacional dos Au-
ditores Fiscais da Receita Federal 
(Anfip). Segundo a entidade, a Se-
guridade Social apresentou em mé-
dia saldo anual positivo de R$ 50 

bilhões entre 2005 e 2016. O único 
saldo negativo desse período, de 
R$ 57 bilhões, ocorreu em 2016.

A falta de transparência e a ma-
nipulação dos números são dois 
pontos criticados nos debates so-
bre a reforma. O relatório da CPI 
do Senado sobre a Previdência, em 

2017, mostrou que não havia défi-
cit. A divergência gira em torno de 
quais receitas e despesas devem ser 
contabilizadas como integrantes da 
Seguridade Social.

A campanha de propaganda des-
lanchada pelo governo para defen-
der a reforma cai no mesmo cami-

nho da falta de informações com-
pletas. Ao custo de R$ 37 milhões, 
a campanha afirma que “quem 
ganha mais, pagará mais; quem ga-
nha menos, pagará menos”. Porém, 
não informa a partir de que salário 
o trabalhador é enquadrado como 
“privilegiado”.

Caminhoneiros entram na luta contra a reforma
Os motoristas de caminhão deci-

diram entrar na luta contra a refor-
ma da Previdência. A Associação 
Brasileira dos Caminhoneiros (Ab-
cam) se posicionou contrariamente 
às medidas da forma em que foram 
propostas, especialmente em rela-
ção ao regime de capitalização.

“O governo tem obrigação cons-
titucional de criar uma política 
econômica para gerar empregos 
e recuperar a economia”, susten-
ta nota divulgada pela entidade. O 

caminho da recuperação econômi-
ca passa pela expansão dos gastos 
públicos, mesmo que isso signifi-
que expandir a dívida, defende a 
Abcam, que explica suas propostas 
em nota técnica.

A drástica redução dos investi-
mentos em construção e conser-
vação de rodovias, associada aos 
altos custos e a instabilidade nos 
preços do diesel, está levando a 
grande maioria dos caminhoneiros 
autônomos a uma situação indigên-

cia, denuncia a Abcam.
A Associação é contra a política 

de preços de combustíveis e a pro-
posta de privatização das refinarias 
da Petrobras. A Abcam entende que 
a estatal pode reduzir o preço do 
diesel e administrá-lo com razoável 
estabilidade sem ferir o interesse 
geral, ou seja, sem a necessidade de 
subsídios financiados por tributos.

A entidade propõe que seja cria-
do um fundo de estabilização dos 
preços, a partir do imposto de ex-

portação para o petróleo bruto. 
Esse fundo também poderia ser 
constituído a partir da efetiva co-
brança do Imposto de Renda e da 
Contribuição Social sobre o Lucro 
Líquido.

Outra proposta que vai contra os 
interesses da equipe econômica é a 
solicitação de autorização ao Con-
gresso Nacional para emitir títulos 
de dívidas públicas com valores defi-
nidos a partir do orçamento de obras 
deste ano e dos próximos três anos.

Exportação de 
máquinas passa
de US$ 1 bilhão 
após 63 meses

Em abril, o faturamento da indús-
tria de máquinas e equipamentos 
teve aumento de 4,3% em compara-
ção ao mesmo mês do ano anterior, 
somando R$ 6,8 bilhões. O dado 
foi divulgado nesta terça-feira pela 
Associação Brasileira da Indústria 
de Máquinas e Equipamentos (Abi-
maq). Segundo a entidade, o bom 
desenvolvimento em abril se deve 
principalmente às exportações. No 
acumulado entre janeiro e abril, o 
setor faturou R$ 25,4 bilhões, cres-
cimento de 5,8% na comparação 
com os quatro primeiros meses do 
ano passado.

Já a balança comercial do setor 
teve um saldo negativo de US$ 
182,2 milhões em abril, o que re-
presentou recuo de 57,3% em com-
paração ao mesmo mês do ano 
passado, mas as exportações cres-
ceram, atingindo US$ 1,04 bilhão 
em abril, incremento de 21,6% em 
relação a abril do ano passado. Foi 
a primeira vez, após 63 meses, que 
as exportações voltaram a extrapo-
lar o patamar de US$ 1 bilhão. As 
importações somaram US$ 1,22 
bilhão, queda de 4,6% na mesma 
comparação.

Moro perde Coaf para Guedes
O Plenário do Senado aprovou 

na noite desta terça-feira a Medi-
da Provisória 870/2019, que re-
organiza a administração pública 
federal, aglutinando ministérios 
e modificando algumas de suas 
atribuições. A MP, cuja vigência 
termina na próxima segunda-fei-
ra, foi votada na forma de um pro-
jeto de conversão 10/2019, prove-
niente da Câmara dos Deputados 
na semana passada.

Um dos pontos mais debatidos 
pelos senadores foi a permanência 

ou não do Conselho de Controle 
de Atividades Financeiras (Coaf) 
sob os cuidados do Ministério da 
Justiça e da Segurança Pública. 
Os quatro destaques apresentados 
foram relativos ao assunto. Na se-
mana passada, os deputados vota-
ram pelo retorno do órgão ao âm-
bito da pasta da Economia. Caso 
o texto fosse novamente modifi-
cado, deveria voltar à análise dos 
deputados.

Concluída a tramitação, o Coaf 
sai das mãos do ministro Sergio 

Moro e volta para o Ministério da 
Economia, de Paulo Guedes. O 
destino desse órgão, cuja atuação 
ganhou destaque em razão das 
investigações da Lava Jato, foi 
o principal ponto de divergência 
entre os senadores.

Em carta enviada ao Senado 
e lida pelo presidente da Casa, 
Davi Alcolumbre, o presidente 
da República, Jair Bolsonaro, 
pediu aos senadores a aprova-
ção da MP 870 da forma com 
que saiu da Câmara.

Dívida Pública Federal tem queda de 1%
A Dívida Pública Federal (DPF) 

- que inclui o endividamento inter-
no e externo do Brasil - teve redu-
ção de 1%, em termos nominais, 
em abril, na comparação com mar-
ço deste ano, informou nesta terça-
feira, em Brasília, a Secretaria do 
Tesouro Nacional (STN) do Minis-
tério da Economia.

O estoque da dívida passou de 
R$ 3,917 trilhões em março para 
R$ 3,878 trilhões no mês passado. 
A redução ocorreu devido ao resga-
te líquido (mais resgates de títulos 
por investidores do que emissões) 

no valor de R$ 70,15 bilhões, com-
pensado em parte pela apropriação 
positiva de juros (quando os juros 
da dívida são incorporados ao total 
mês a mês) de R$ 31,18 bilhões.

A Dívida Pública Mobiliária 
Federal interna (DPMFi), que é a 
parte da dívida no mercado interno, 
teve o estoque reduzido em 1,09% 
em abril, passando de R$ 3,764 tri-
lhões para R$ 3,723 trilhões.

O estoque da Dívida Pública Fe-
deral Externa (DPFe), captada do 
mercado internacional, apresentou 
aumento de 1,03%, encerrando 

abril em R$ 155,29 bilhões (US$ 
39,36 bilhões). Neste ano, a Dívi-
da Pública Federal (DPF) deverá 
ficar entre R$ 4,1 trilhões e R$ 4,3 
trilhões, segundo o Plano Anual de 
Financiamento (PAF) da dívida pú-
blica em 2019.

Os fundos de investimento se-
guem como principais detentores 
da DPF, com 26,12% de participa-
ção no estoque. Os fundos de Pre-
vidência (25,56%) e as instituições 
financeiras (21,65%) aparecem em 
seguida na lista de detentores da dí-
vida.

Antonio Cruz/ABr
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Se Deus é quem deixa o mundo 
/ Sob o peso que o oprime, / Se ele 
consente esse crime, / Que se cha-
ma a escravidão, / Para fazer ho-
mens livres, / Para arrancá-los do 
abismo, / Existe um patriotismo / 
Maior que a religião.

Se não lhe importa o escravo / 
Que a seus pés queixas deponha, 
/ Cobrindo assim de vergonha / A 
face dos anjos seus, / Em seu delí-
rio inefável, / Praticando a carida-
de, / Nesta hora a mocidade / Corri-
ge o erro de Deus!

Tobias Barreto, A Escravidão

Certamente, já ocorreu a meu 
percuciente leitor perguntar por 
que falharam as tentativas de cons-
truir uma nação soberana e cidadã 
no Brasil. Tivemos, em meu enten-
der, apenas duas tentativas, ambas 
durante ditaduras.

A primeira, no que se conven-
cionou denominar Era Vargas, 
desenvolve-se em todo período de 
governo de Getúlio Vargas até seu 
suicídio em 1954, a qual podería-
mos acrescentar os governos de 
Juscelino Kubitschek e João Gou-
lart. Tivemos entremeando-os os 
períodos antinacionais de Eurico 
Dutra e Jânio Quadros. Esta pri-
meira tentativa denominarei Proje-
to Vargas.

A segunda tentativa, que abarca 
os governos de Costa e Silva a Gei-
sel, de 1967 a 1979, denominarei 
Projeto Militar.

Antes de entender as razões dos 
fracassos vejamos o que deveria ser 
o Projeto Brasil, de construção de 
um Estado Nacional. Ele se desen-
volveria em dois campos simultâ-
neos: da soberania e da cidadania. 
O campo da soberania é constituí-
do pelas ações da defesa nacional e 
do desenvolvimento tecnológico e 
econômico. O campo da cidadania, 
além das ações para a construção 
da cidadania, englobaria as segu-
ranças para população: segurança 
física, patrimonial e dos direitos.

A primeira grande dificuldade é, 
ainda neste século XXI, a manuten-
ção da escravidão, que, embora não 
seja unicamente racial, atinge mui-
to mais os afrodescendentes. E se 
manifesta não só nas áreas econô-
micas, mas na cultura – a persegui-
ção religiosa – nas relações sociais 
e nas ações da repressão do Estado. 
A escravidão é muito mais do que 
uma mácula que cobre a nação e 
seus habitantes. É, como anteviu 
com clareza José Bonifácio de An-
drada e Silva, um óbice intranspo-
nível para a construção do Estado 
Nacional.

Outra razão dos fracassos foi a 
tentativa de um Projeto sem partici-
pação popular. Claro que não hou-
ve o desinteresse pelo bem-estar do 

povo. Mas o que parece ter ocorri-
do é o medo do povo. E de um povo 
formado majoritariamente por des-
cendentes de escravos, daqueles 
não humanos, o que gera, efetiva-
mente, um receio do que poderá ser 
exigido por eles.

Para construirmos um Projeto 
Brasil é, antes de tudo, indispensá-
vel a efetiva libertação de todos e a 
participação popular. Caso contrá-
rio não estaremos construindo uma 
Nação, um País, mas um fenômeno 
ou um ente econômico. E este é o 
caso típico dos projetos neolibe-
rais: um país sem povo, na verdade 
uma empresa gestora para obten-
ção do lucro.

As ideias que irei apresentar são 
de minha única responsabilidade, 
embora retiradas de diversas outras 
reflexões e recomendações, e, na 
minha compreensão, são uma mi-
nuta a ser trabalhada.

De início proponho que o Pro-
jeto, como seus antecessores, não 
desça do Governo Nacional, da cú-
pula condutora do País, mas que, 
uma vez aprovado pelos estamen-
tos estruturados, tenha a mais am-
pla divulgação e seja discutido por 
toda sociedade, em especial nas ba-
ses nacionais, nos municípios. Se-
ria muito oportuno iniciar um pro-
cesso democrático, elegendo em 
todos os sindicatos, bases partidá-
rias, associações das mais diversas, 
grupos de estudo e sugestões para o 
Projeto Brasil.

É fundamental para o êxito do 
programa a intensa participação 
popular, o que, entre outras vanta-
gens, neutralizaria a campanha di-
famatória que sempre acompanha 
projetos nacionais e populares: as 
notícias e análises da mídia hege-
mônica. E deveriam começar pela 
construção da cidadania, pois se-
rão os cidadãos, os habitantes, com 
suas ambições, suas compreensões, 
suas participações que manterão o 
Estado Nacional.

Como vimos, o campo da cida-
dania se desdobra em dois segui-
mentos: a construção da cidadania 
e a garantia das seguranças e dos 
direitos. A construção da cidadania 
se desdobra em três conjuntos de 
ações: as relativas à existência, as 
da formação da consciência e dos 
recursos para vocalização. Discor-
ramos sobre estes conjuntos.

Existência. Em recente debate 
no canal francês TV5 – Géopoli-
tique – foi tratada a renda mínima 
universal. Não se acredite que os 
participantes eram cínicos, para 
se exporem como que tomados de 
um assombroso surto de bondade 
que também correria pela Europa e 
pelo mundo neoliberal. Era a ten-
tativa de recuperar a industrializa-
ção, perdida com a eliminação de 

empregos e a redução na renda dos 
mais pobres.

Não era a falta de pão na refeição 
dos miseráveis, era a falta de talher 
na mesa da classe média. Chega-
va mais rápido do que se supunha 
a carência de produtos e serviços, 
produzida pela concentração de 
renda neoliberal. Pela canalização 
das rendas para o sistema financei-
ro, para a banca.

Propomos então a garantia de 
uma renda pelo Estado, como um 
pressuposto da cidadania. Ou seja, 
não haverá escravo para sobrevi-
vência. Além da renda mínima, o 
Estado proverá a saúde para todos, 
quer e principalmente na saúde pre-
ventiva, quer na curativa ou restau-
radora.

A alimentação adequada, o 
acompanhamento psicossocial, as 
atividades físicas e as vacinações 
são parte desta saúde preventiva. 
Quanto menos pessoas buscarem 
os prontos-socorros e hospitais, 
mas eficiente estará sendo o pro-
grama de saúde. Um país sadio. 
Outra ação da Existência é a ha-
bitação. A residência urbanística e 
ecologicamente adequada, onde se 
inclui o transporte urbano, comple-
ta esta área da cidadania.

Consciência. É a mais complexa 
área para construção da cidadania. 
Não significa apenas a absorção de 
culturas, de conhecimentos, e mui-
to menos ainda a entrega a qual-
quer divindade das questões indi-
viduais e sociais. Teria consciência 
o cidadão de um país que constrói 
fornos crematórios, lança bombas 
atômicas, intermedeia lavagem de 
dinheiro de drogas e armas, usa 
seu poder financeiro e militar para 
impor o consumo de ópio a outro 
povo?

A consciência de si e do outro é 
um processo de vivências, de co-
nhecimentos, de interação com cul-
turas que leva a reflexões e à com-
preensão do outro, das diferenças. 
Não é a educação milagrosa, como 
repete estupidamente a classe mé-
dia e doutrinam as mídias, almejan-
do um robô qualificado.

A Consciência é certamente o 
mais difícil trabalho. Não cabem 
preconceitos: um projeto de “ho-
meschooling” como apresentado 
pela ministra da Mulher, da Família 
e dos Direitos Humanos, do Condo-
mínio Governamental Bolsonaro, 

atende, por exemplo, à formação 
de algumas categorias de crianças e 
jovens com autismo, com asperger 
e deficiências similares. Na Cons-
ciência, evidentemente, se encon-
tram os letramentos dos idiomas, 
das ciências, das artes, dos esportes 
etc.

Vocalização. Um cidadão se 
completa na participação, na apre-
sentação de suas ideias, nas reivin-
dicações e nos apoios. Vocalizar 
significa colocar à disposição dos 
cidadãos os instrumentos para di-
vulgação de sua voz; seja para as 
instituições e seja para todas pesso-
as. A vocalização se torna possível 
com as tecnologias da informação. 
Mais uma vez devemos ressal-
tar esta necessidade, cuja solução 
nacional foi um dos objetivos do 
Governo Geisel e foi também o 
primeiro alvo para destruição pela 
banca.

Completa o conjunto voltado 
diretamente para cidadania, as se-
guranças. Ficou-nos, dos governos 
militares, a noção de segurança 
como sinônimo de repressão. Isto 
sempre interessou a todos os pode-
res.

Segurança. Ela diz respeito às 
garantias que um Estado Soberano 
e Cidadão proporciona a todos seus 
habitantes. Para eventual efeito de 
estruturação organizacional, divido 
em três segmentos as seguranças.

A segurança pessoal que garante 
a integridade física das pessoas. A 
segurança patrimonial que defende 
não só os haveres pessoais e fa-
miliares, mas que eles não ficarão 
sujeitos a atos de corrupção, nem 
serão depreciados por privilégios 
econômicos, financeiros, tributá-
rios dirigidos a pessoas, empreen-
dimentos ou instituições fechadas 
da sociedade. E a segurança dos 
direitos, sejam difusos, da condi-
ção humana, quer acordados com 
pessoas e instituições.

Penso em uma estrutura de segu-
rança e justiça, sempre conduzida 
por um magistrado, da qual parti-
cipem como agentes, técnicos ou 
operadores: policiais, promotores, 
defensores, e especialistas nas di-
versas áreas de ação.

A outra área do Estado, confor-
me este Projeto Brasil, é a Sobera-
nia. Na Soberania distinguimos a 
Defesa Nacional e o Desenvolvi-
mento Técnico-econômico.

Defesa. Um país sofre competi-
ções e disputas. Isto se dá na rela-
ção com a própria natureza e mas 
lutas pela sobrevivência. E, por 
isso, ocorrem alianças e rivalida-
des. Os que conhecem o jogo de 
golfe sabem que a disputa não se dá 
entre os participantes do certame, 
mas de todos os jogadores contra o 
campo. Ganha o torneio o que teve 

a maior vitória contra o campo.
A defesa luta contra os óbices e 

antagonismos que se colocam em 
oposição aos projetos nacionais, a 
começar pela existência do próprio 
Estado Nacional, soberano e cida-
dão. E para isso se constitui um 
corpo técnico, bem preparado, com 
equipamentos, instalações, mate-
riais obtidos com as tecnologias de 
ponta e a certeza de sua disponibi-
lidade, manutenção e reposição a 
qualquer tempo.

Desenvolvimento. Quase sem-
pre a discussão em relação aos 
desmandos entreguistas e às 
ações neoliberais e corruptoras 
dos últimos governos se concen-
tram nas questões dos retrocessos 
econômicos, tecnológicos, nas 
perdas de recursos naturais pelo 
Brasil. Nenhuma dúvida quanto 
a isso nem qualquer desmérito 
nessa luta. Mas, como já está cla-
ro, é um item de todo o Projeto 
Nacional que desmorona, mesmo 
que, sob a ótica do emprego e da 
renda, seja importantíssimo.

Voltamos à questão inicial: por 
que projetos como de Vargas e de 
Geisel não se sustentaram? Porque 
faltaram as ações estruturantes da 
Defesa Nacional, da adequação 
da Segurança ao efetivo interesse 
nacional e popular e, a meu ver, a 
mais relevante, mesmo tendo de-
senvolvido projetos convergentes, 
não ter se estruturado, integrado e 
sistêmico, o modelo para constru-
ção da cidadania.

Concluindo esta Parte 3, trans-
crevo do mais profundo pensador 
brasileiro, Darcy Ribeiro, em O 
Processo Civilizatório (Editora 
Civilização Brasileira, RJ, 1968): 
“As nações subdesenvolvidas 
não são apenas atrasadas, são 
também as nações espoliadas da 
história, empobrecidas pelo sa-
que que sofreram originalmente 
das suas riquezas entesouradas 
e pela sucção secular dos pro-
dutos de trabalho de seus povos, 
através de sistemas inigualitários 
de intercâmbio. Soma-se a isto 
a deformação de sua classe diri-
gente que, posta a serviço da es-
poliação estrangeira, não se torna 
capaz de amadurecer como um 
empresariado renovador e com-
petitivo. Configura um patronato 
deformado no exercício de fun-
ções gerenciais; uma oligarquia 
retrógrada apegada a privilégios, 
como o monopólio da terra; e um 
patriciado civil e militar parasitá-
rio, que absorve grande parte dos 
excedentes do trabalho comum.”

q  Pedro Augusto Pinho
Administrador aposentado, é diretor 

na Associação dos Engenheiros da 
Petrobrás (Aepet).
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Parece ter ocorrido, 
até aqui, medo do 
povo, do que será 
exigido por ele

Reflexões para Construção do Projeto Nacional – Parte 3

Supremo e os medicamentos não registrados na Anvisa
O Supremo Tribunal Federal, 

na quarta-feira (22), definiu as 
regras para fornecimento público 
de medicamentos sem registro da 
Agência de Vigilância Sanitária 
(Anvisa). Na prática, o STF de-
terminou as restrições para quem 
necessita de tais medicamentos, 
orientando como os juízes deve-
rão agir nestes casos práticos. Há 
de se ressaltar, todavia, que cum-
pridos os requisitos, o enfermo 

deverá, com auxílio de um advo-
gado, pleitear o medicamento com 
uma ação judicial, pois o SUS não 
fará de forma automática.

Os ministros determinaram que, 
para concessão dos medicamentos 
sem registro na Anvisa, é obriga-
tório comprovar três requisitos:

– a existência um pedido de re-
gistro do medicamento no Brasil, 
em trâmite por mais de 365 dias e 
sem conclusão, para medicamen-

tos comuns, e em trâmite por mais 
de 120 dias, para medicamentos 
de doenças raras;

– a existência e aprovação de 
registro deste medicamento em 
agências regulatórias de outros 
países, a fim de comprovar que, de 
fato, o medicamento já passou por 
algum tipo de avaliação e é utili-
zado em outros locais;

– a inexistência de um medi-
camento substituto devidamente 

registrado que possa trazer os 
mesmos efeitos na recuperação 
da saúde da pessoa enferma, o 
que pode ser atestado por laudo 
do médico responsável pelo tra-
tamento.

Assim, quem tiver necessida-
de destes medicamentos, com o 
laudo médico em mãos, deverá 
procurar um advogado e pleitear 
judicialmente tais medicamentos.

Importante ressaltar, por fim, 

que os requisitos definidos pelo 
Supremo Tribunal Federal não se 
aplicam em medicamentos sem 
registro na Anvisa que estejam em 
fase de testes; para estes casos, o 
Poder Público não será obrigado a 
conceder medicamentos.

q  Renato Falchet Guaracho
Advogado e coordenador jurídico 

do escritório Aith, Badari e Luchin 
Advogados.
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Guedes pode ir arrumando 
as malas para os EUA

O déficit de apoio popular à reforma da Previdência 
se reflete na Câmara. Levantamento de uma consultoria 
feito em março mostrava que 92 deputados hipotecavam 
apoio integral ao projeto de Paulo Guedes. Em maio, o 
número de parlamentares que se dizem francamente fa-
voráveis ao texto subiu para 103, ou apenas 11 adesões 
em dois meses.

A mesma consultoria identifica 220 deputados como 
inclinados a votar a favor de alguma reforma, mas não 
integralmente a enviada pelo governo. O fim do Bene-
fício de Prestação Continuada (BPC) e as mudanças na 
aposentadoria rural parecem cartas fora do baralho. O 
sistema para capitalização também enfrenta muita re-
sistência, e a rejeição deve ocorrer quando Guedes reve-
lar o quanto a alteração custará para o país; se não revelar 
os números, pior ainda, pois não haverá disposição de 
assinar um trilionário cheque em branco.

Contra o projeto, segunda ainda a consultoria, estão 
145 deputados. Como são necessários 206 para rejeitar 
a proposta de emenda à Constituição, faltam 61 votos 
para os que se opõe aos cortes de Guedes. Por outro lado, 
faltam 200 para o projeto conseguir os 303 votos e ser 
aprovado na íntegra. Como hoje só existiriam 148 in-
definidos, pode-se afirmar, com aquela autoridade que as 
pesquisas não permitem, que a proposta do governo, tal 
como foi enviada, está morta. No mínimo, os bodes na 
sala (BPC e previdência rural) serão retirados.

Mesmo deputados de oposição aceitam alguns ajust-
es na Previdência. Mas há muito lobby para pressionar, 
dinheiro para rolar, a questão dos militares (estranha-
mente desaparecida) e muita pressão nas ruas, que ap-
enas começou em 15 de maio. Hoje, a proposta já estaria, 
como não quer Guedes, desidratada.

Estranho no pacto
Que o presidente Jair Bolsonaro tente liderar um pacto 

pelo que ele classifica o bem do Brasil, é perfeitamente 
compreensível, ainda mais depois do fraco apoio popular 
demonstrado nas ruas e nas pesquisas. Também faz sen-
tido que Rodrigo Maia (Câmara) e Davi Alcolumbre (Se-
nado) participem da conversa, pois os dois têm o poder 
de pautar o que será votado e quando.

Agora, o que tem a oferecer o presidente do Supremo, 
Dias Toffoli? Ele deixará de julgar assuntos que vão con-
tra os interesses do Executivo? Vai rejeitar ações de in-
constitucionalidade na reforma da Previdência? Ou vai 
oferecer, como sua parte no pacto, a aplicação da justiça? 
Bem, esta é sua obrigação. Qualquer desvio, é política e 
descumprimento do dever.

Atraso na obra
A decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) de 22 

de maio, sobre atraso na entrega de imóvel, não agradou 
apenas aos construtores. Consumidores que antes deve-
riam manter o pagamento em dia, mesmo com o atraso 
nas obras, sob pena de ver aplicado contra eles a cláusula 
penal por descumprimento de obrigação contratual, pas-
sam a ter uma relação jurídica equilibrada.

“Essa é uma grande vitória para os consumidores”, en-
fatiza Sandra Lopes, sócia do Lopes e Castelo Sociedade 
de Advogados. “A relação jurídica fica equilibrada entre 
as partes.”

Não diz
Já dizia o Canto de Ossanha, de Baden Powell e 

Vinicius de Moraes: “O homem que diz sou/Não é”. Se 
tivesse força, Bolsonaro não precisaria de uma mani-
festação com menos de seis meses de governo, nem pro-
por um pacto ao Legislativo e Judiciário.

Rápidas
Em 4 de junho, a advogada Daniela Colla, do es-

critório Di Blasi, Parente & Associados, participa do 
Midem,principal evento internacional para a comu-
nidade musical global, que acontecerá em Cannes, na 
França *** A campanha de vacinação contra a gripe no 
Rio de Janeiro, que acabaria nesta sexta-feira, foi pror-
rogada até 15 de junho por falta de adesão. O Centro 
Universitário Celso Lisboa dará sua colaboração, nesta 
quinta-feira, na unidade do Engenho Novo (Rua. Vinte 
e Quatro de Maio, 797) com imunização contra o vírus 
Influenza, a partir das 8h *** Neste sábado, das 10h às 
13h, o Shopping Jardim Guadalupe receberá o projeto 
Educação Escoteira. Inscrições em bit.ly/cliqueeseca-
dastre *** Dia 5 de junho é o Dia do Meio Ambiente. 
O Caxias Shopping antecipa o evento com uma edição 
especial da Feira Caxias Shopping neste domingo *** 
A OAB/RJ realizará o evento “Impacto das novas tec-
nologias no mundo do trabalho: virtualização, robótica e 
redes sociais”, nesta quarta-feira, às 16h30, na Avenida 
Marechal Câmara, 150, 4º andar, Centro.

CXI PARTICIPAÇÕES S.A. 
CNPJ: 25.097.238/0001-08 - NIRE: 33300327398 - (“Cia.”)

Ata de Assembleia Geral Extraordinária. 1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 27/03/2019, com chamadas 
às 10:00h e 10:15h, e início às 10:15h, na sede social da Cia. estabelecida na Praia de Botafogo, 228, Sala 1402 
(parte), Botafogo, RJ – CEP 22.250-906. 2. Convocação e Presença: Dispensada a convocação, por estar presente 
a totalidade dos acionistas, detentores de 100% das ações de emissão da Cia., na forma do artigo 124 § 4º da Lei 
nº 6.404/76. 3. Mesa: Presidida pelo Sr. Felippe Nogueira Monteiro e secretariada pelo Sr. Luiz Antônio da Fonseca 
Costa Moraes. 4. Deliberações: 4.1. Por não mais terem interesse na sociedade, decidem os acionistas encerrar 
as suas atividades, negócios e operações em 27.03.2019, aprovando neste ato, sua dissolução; 4.2. Procedida à 
liquidação da Cia. e levantado o balanço especial de encerramento em 27.03.2019, foram apurados os haveres os 
quais serão pagos na proporção de suas ações. 4.3. Os acionistas dão entre si e a Cia. plena, geral, irrevogável e 
irretratável quitação com relação a todos os direitos e obrigações decorrentes do período em que figuravam como 
sócios, para nada mais reclamarem um do outro ou da Cia., declarando extinta, para todos os efeitos, a sociedade 
em referência, com o arquivamento desta ata na JUCERJA. 4.4. A responsabilidade por eventuais passivos e ativos 
será da acionista DIFALCO GROUP BRASIL INVESTMENTS I CORP., ficando desde já designado seu procurador o 
Sr. Luiz Antônio da Fonseca Costa Moraes, brasileiro, maior, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade 
Nº 04625335-7, expedida pelo DETRAN/RJ, inscrito no CPF/MF sob o Nº 747.702.767-53, residente e domiciliado à 
Av. Jarbas de Carvalho, nº 991, ap.201, Recreio dos Bandeirantes, CEP 22.795-445 na cidade e Estado do Rio de 
Janeiro, responsável pela guarda dos livros e documentos fiscais. 4.5 Autorizar a lavratura da ata a que se refere esta 
Assembleia na forma sumária, nos termos do artigo 130, do parágrafo 1º da Lei 6404/76. Encerramento: Nada mais 
havendo a tratar, lavrou-se a ata a que se refere esta Assembleia, que foi aprovada pela unanimidade dos acionistas 
da Cia. Rio de Janeiro, 27 de março de 2019. Mesa: Felippe Nogueira Monteiro (Presidente) Luiz Antônio da Fonseca 
Costa Moraes (Secretário) Totalidade dos Acionistas Presentes: DIFALCO GROUP BRASIL INVESTMENTS I CORP. 
e DIFALCO GROUP BRASIL INVESTMENTS II CORP. JUCERJA em 15/05/2019 sob o nº 00003612262. Bernardo 
S. Berwanger – Secretário Geral.
Balanços Patrimonial em 31/12/2018 e de Encerramento em 27/03/2019

Em Reais
Ativo 31/12/2018 27/03/2019
CIRCULANTE 1.388,00 1.268,20
  Caixa 120,80 1,00
  Bancos Conta Movimento 119,80 –
  Realizável Curto Prazo 1.267,20 1.267,20
  Impostos a Recuperar 1.267,20 1.267,20
Não Circulante 4.283.597,94 4.283.597,94
Realizável Longo Prazo 4.283.597,94 4.283.939,04
  Adiantamentos a Sócios/Acionistas 4.283.597,94 4.283.939,04
  Depósitos e Cauções Judiciais – 341,10
Total do Ativo 4.284.985,94 4.285.207,24
Passivo 31.12.2018 27.03.2019
Circulante 74.615,96 85.241,80
Exigível 74.615,96 85.241,80
  Obrigações Sociais 25.494,42 23.694,69
  Obrigações Tributárias 10.584,89 8.749,45
  Remunerações a Pagar 38.536,65 52.797,66
Não Circulante 406.204,33 423.913,88
Exigível a Longo Prazo 406.204,33 423.913,88
  Empréstimos de Terceiros Coligados 384.377,33 402.086,88
  Ações Resgatadas 21.827,00 21.827,00
Patrimônio Líquido 3.804.165,65 3.776.051,56
Capital Social 4.567.646,00 4.567.646,00
  Capital Social Integralizado 4.567.646,00 4.567.646,00
Reservas de Lucros (763.480,35) (791.594,44)
  Prejuízos Acumulados 316.348,80 763.480,35
  Prejuízo do Período 447.131,55 28.114,09
Total do Passivo 4.284.985,94 4.285.207,24

Demonstração do Resultado do Exercício em 31/12/2018 e 27/03/2019
Em Reais

31/12/2018 27/03/2019
Receitas Operacionais
Receitas Diversas 11.520,00 –
(-) Deduções da Receita 
Bruta
Impostos Incidentes S/
Prest. de Serviços 1.563,61 –
Receita Operacional Líquida 9.984,39 –
(-) Custo dos Serviços 
 Prestados – –
Resultado Bruto 9.984,39 –
Despesas Operacionais
Despesas Adm. 457.473,52 27.969,29
Despesas Financeiras 588,16 144,80
(-) Receitas Financeiras 945,74 –

457.115,94 28.114,09
Resultado Operacional 447.131,55 28.114,09
Resultado do Exercício 447.131,55 28.114,09
Prejuízo Líquido do Exercício 447.131,55 28.114,09

Luiz Antônio da Fonseca Costa Moraes
Diretor - CPF 747.702.767-53

Josias Dias dos Santos
Contador - CRC-RJ 064156/O-3

Aécio Neves tem R$ 128 milhões bloqueados
Justiça Federal 
aponta suposta 
vantagem ilícita 
obtida entre  
2014 e 2017

A Justiça Federal, em São 
Paulo, determinou o blo-
queio imediato de até R$ 
128 milhões do ex-senador 
e atual deputado federal 
Aécio Neves. A decisão é 
do juiz federal João Batista 
Gonçalves, da 6ª Vara Cri-
minal Federal de São Paulo, 
e se refere à suposta vanta-
gem ilícita obtida pelo en-
tão senador entre os anos de 
2014 e 2017. Além disso, o 
magistrado também atendeu 
ao pedido feito pelo Minis-
tério Público Federal (MPF) 
e determinou o bloqueio de 
cerca de R$ 226 milhões em 
ativos financeiros de outros 
15 investigados e de cinco 
empresas.

Para o MPF, enquanto 
exercia o mandato de sena-
dor, Aécio Neves teria soli-
citado a Joesley Batista e ao 
grupo J&F vantagens indevi-
das sob a promessa de favo-
recimento em um futuro go-
verno presidencial. Segundo 
a denúncia, a promessa en-
volveria também influência 
junto ao governo de Minas 
Gerais para viabilizar a res-
tituição de créditos fiscais de 
ICMS em favor das empre-
sas do grupo J&F.

De acordo com o MPF, 
Aécio Neves teria re-
cebido a quantia de R$ 
128.049.063,00, sendo par-
te desse valor recebido nas 
eleições de 2014 e parte na 
compra de um prédio em 
Belo Horizonte. Além disso, 

foram pagas prestações por 
meio da Rádio Arco Íris, que 
pertence à irmã e à mãe de 
Aécio Neves.

Joesley Batista

O MPF aponta cinco fatos 
criminosos cometidos pelo 
então senador. No primeiro 
deles, ele teria pedido a Jo-
esley Batista o pagamento 
de R$ 100 milhões para a 
campanha presidencial. De-
pois, em contrapartida pelas 
contribuições para a campa-
nha, Aécio teria prometido 
influência no futuro gover-
no, com concessão de facili-
dades. O terceiro fato seria a 
compra do prédio do Jornal 
Hoje em Dia, em Belo Ho-
rizonte, para a quitação de 
despesas com a campanha 
presidencial de 2014. Para 
isso, Aécio teria solicitado 
o pagamento de R$ 18 mi-
lhões e recebeu a quantia de 
R$ 17.354.824,15 por meio 
da aquisição desse prédio. 
Além disso, o senador rece-
beu pagamentos mensais de 
R$ 50 mil, entre os anos de 
2015 e 2017, por meio da 
Rádio Arco Íris, para custeio 
de despesas pessoais. Por 
último, ele teria solicitado 
pagamento de despesas com 
advogado, da ordem de R$ 5 
milhões.

“Os indícios apresenta-
dos pela autoridade policial 
vinculam os investigados a 
possíveis acertos escusos, 
envolvendo vantagens in-
devidas em razão de cargos 
públicos, assim como movi-
mentação financeira suspeita 
indicativa de eventual delito 
de lavagem de dinheiro [...]. 
Encontra-se, portanto, de-
monstrado o fumus boni ju-
ris (fumaça do bom direito) 
para a decretação da medida 
de sequestro ora requerida”, 
disse o juiz João Batista 

STF determinou  R$ 1,6 milhão
Em março, a Primeira 

Turma do Supremo Tribunal 
Federal (STF) decidiu, por 
3 votos a 2, bloquear R$ 1,6 
milhão em bens do deputado 
Aécio Neves (PSDB-MG) e 
de sua irmã, Andrea Neves, 
cada um, atendendo a uma 
solicitação da Procuradoria-
geral da República (PGR). O 
valor visava garantir o paga-
mento de multa em caso de 
condenação na ação penal 
em que Aécio foi denuncia-
do sob a acusação de receber 

R$ 2 milhões em propina do 
empresário Joesley Batista, 
do grupo J&F, em troca da 
atuação política enquanto ele 
era senador.  

O bloqueio de bens fora 
negado monocraticamente 
(individualmente) pelo rela-
tor, ministro Marco Aurélio 
Mello, mas a PGR recorreu, 
levando a discussão para a 
Primeira Turma, onde a aná-
lise do caso foi interrompida 
duas vezes por pedidos de 
vista.

Gonçalves, em sua decisão.
Para o MPF, há indícios 

de que foram cometidos cri-
mes de corrupção passiva, 
lavagem de dinheiro e as-
sociação criminosa. Como 
provas, o órgão apresentou 
documentos obtidos junto 
a executivos do grupo J&F, 
diálogos entre pessoas e re-
latórios, além de elementos 
de informação resultantes da 
Operação Patmos e de rela-
tórios do Coaf. Parte dos re-
cursos, diz a denúncia, teria 
sido direcionada ao PSDB 
por meio de doações oficiais, 
simulação de prestação de 
serviços, emissão de notas 
fiscais fraudulentas e entre-
gas de valores em espécie. 
Parte também teria sido utili-
zada para a compra de apoio 
de partidos políticos.

Defesa

Procurado pela Agência 
Brasil, o advogado de defe-
sa de Aécio Neves Alberto 
Zacharias Toron informou 
que “considera inusitada e 
incompreensível a determi-
nação de bloqueio das contas 
pessoais do deputado Aécio 
Neves e já apresentou recur-
so contra ela”.

Segundo o advogado, a 

decisão seria injusta “pri-
meiro porque os valores 
se referem, na sua grande 
maioria, segundo os pró-
prios delatores, a doações 
eleitorais feitas pela JBS a 
diversos partidos políticos 
em 2014, doações, inclusive, 
declaradas ao TSE. Depois, 
o destino final desses recur-
sos comprovadamente foram 
os diferentes partidos políti-
cos da coligação do PSDB. 
Nunca houve sequer uma 
acusação de que o deputado 
Aécio tenha se beneficiado 
pessoalmente de nenhum 
centavo”, diz o advogado, 
em nota.

“Registre-se que os aven-
tados R$ 128 milhões nunca 
entraram, saíram ou transita-
ram nas contas do deputado, 
que, ao longo dos anos, não 
chegou a ter como saldo, en-
tre conta bancária e aplica-
ção financeira sequer 1% de 
tal valor”, acrescentou o ad-
vogado, que termina a nota 
questionando as acusações 
feitas pelos delatores da JBS. 
“A defesa reafirma a falsida-
de das acusações feitas pe-
los delatores da JBS no seu 
duvidoso acordo de delação 
e aguarda a conclusão das 
investigações para o restabe-
lecimento da verdade”.

Liberdade para 
morador devedor

O Superior Tribunal de 
Justiça (STJ) decidiu nes-
ta terça-feira que morador 
inadimplente não pode ser 
impedido de frequentar as 
áreas comuns do prédio. A 
questão foi decidida pela 
Quarta Turma da Corte. O 
colegiado julgou o caso de 
uma moradora que não paga 
as taxas condominiais desde 
1998, acumulando uma dívi-
da de mais de R$ 290 mil. No 
recurso apresentado, a defesa 
afirmou que moradora estava 
impedida de usar as áreas de 
lazer, como a piscina, a brin-
quedoteca e o salão de festas 

em razão da inadimplência. 
No processo, a moradora in-
formou que deixou de pagar 
o condomínio após o faleci-
mento do marido, que foi ví-
tima de um latrocínio (roubo 
seguido de morte). 

Monotrilho  
até Guarulhos

O Ministério da Infraes-
trutura e o governo do esta-
do de São Paulo, em parce-
ria com a administradora do 
Aeroporto de Internacional 
de Guarulhos, a GRU Air-
port, anunciaram a cons-
trução de uma interligação, 
por meio de um monotrilho, 

da linha 13 Jade da Com-
panhia Paulista de Trens 
Metropolitanos (CPTM) e 
até os terminais de passa-
geiros do aeroporto. Trajeto 
linha 13 Jade da CPTM até 
o aeroporto de Guarulhos. 
O investimento será de R$ 
175 milhões, custeado com 
recursos da outorga da con-
cessionária GRU Airport. 
A obra será iniciada em se-
tembro deste ano, com pre-
visão de conclusão em maio 
de 2021.

Escândalo derruba 
governo austríaco

O chanceler federal da 

Áustria, Sebastian Kurz, e 
seu gabinete conservador 
foram destituídos após par-
tidos de oposição reunirem 
forças numa moção de des-
confiança no Parlamento. 
Esta é a primeira vez que 
um governo é destituído no 
pós-guerra no país. A mo-
ção de desconfiança contra 
Kurz, do Partido Popular 
da Áustria (ÖVP, siglas em 
alemão), foi proposta pelo 
Partido Social-Democrata 
(SPÖ), de centro-esquerda, 
a maior força de oposição. 
O até então parceiro de co-
alizão do ÖVP, o Partido 
da Liberdade da Áustria 
(FPÖ), de extrema direita, 
apoiou a moção.

Vale vê chances 
de Barão de 
Cocais fora  
do perigo

A Vale divulgou nesta 
terça-feira um comunicado 
informando que suas análi-
ses mais recentes apontam 
que há grande probabilidade 
de que não ocorra ruptura da 
Barragem Sul Superior, na 
Mina de Gongo Soco, em 
Barão de Cocais. A minera-
dora também assegura ter 
adotado todas as medidas 
preventivas para qualquer 
cenário e que mantém um 
monitoramento da situação 
24 horas por dia.

Há cerca de duas sema-
nas, a ocorrência de uma 
movimentação preocupante 
no talude de uma cava da 
Mina de Gongo Soco foi tor-
nada pública tanto pela Vale 
e como pela Agência Nacio-
nal de Mineração (ANM). A 
cava fica a 1,5 quilômetro da 
Barragem Sul Superior. O 
receio é de que o desprendi-
mento do talude, dado como 
certo, funcione como um ga-
tilho para o rompimento da 
barragem.
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IDEIASNET S.A.
CNPJ/MF: 02.365.069/0001-44 - NIRE: 3330016719-6 - Cia. Aberta

Ata de AGO realizada em 30/04/2019. Data, Hora e Local: Em 30/04/2019, 
às 11:30h, na Rua Visconde de Pirajá nº 495/1º, Ipanema, RJ, reuniram-se 
os acionistas da Ideiasnet S.A. (“Cia.”). Convocação: O edital de convoca-
ção foi publicado nos dias 02, 03 e 04/04/2019 no DOERJ e no jornal Monitor 
Mercantil. Publicações Legais: As informações e documentos previstos na 
Instrução CVM nº 481/09 relacionados às matérias a serem deliberadas, 
assim como as demais informações e documentos relevantes para o exercí-
cio do direito de voto pelos acionistas foram disponibilizados aos acionistas 
na sede da Cia., no site www.ideiasnet.com.br e no site da CVM - CVM 
- www.cvm.gov.br. As demonstrações financeiras, o relatório da adminis-
tração e o parecer dos auditores independentes relativos ao exercício findo
em 31/12/2018 também foram publicados no DOERJ e no jornal Monitor
Mercantil em 29/03/2019. Presenças: Estiveram presentes à Assembleia os
acionistas titulares de ações ordinárias emitidas pela Cia. representativas de 
67,65% do capital social, conforme registros constantes no Livro de Registro 
de Presença de Acionistas e indicados ao final da presente Ata. Atendendo
ao disposto no §1º do art. 134 da Lei 6.404/76, compareceram à Assembleia 
os Diretores da Cia. Sr. Sami Amine Haddad e Sra. Renata Cristina Saettler
Reis, o presidente do Conselho de Administração Carlos Eduardo Reis da
Matta e João Marcos Barbosa, representante da Grant Thornton Auditores
Independentes. Mesa: Assumiu a presidência o Sr. Carlos Eduardo Reis da
Matta, que nomeou a mim, Sami Amine Haddad, para secretariá-lo. Ordem
do Dia: (i) Discutir e votar o relatório da administração e as demonstrações
financeiras referentes ao exercício findo em 31/12/2018; (ii) Deliberar sobre
a destinação do resultado do exercício findo em 31/12/2018; (iii) Definir o
número de membros do Conselho de Administração; (iv) Eleger os membros 
do Conselho de Administração, sendo que aos acionistas detentores de 5%
do capital votante será facultado solicitar a adoção do voto múltiplo para elei-
ção dos membros do Conselho de Administração; e (v) Fixar o valor máximo 
da remuneração global anual dos Administradores da Cia. Deliberações:
(i) Foram apresentados e aprovados, por unanimidade, o relatório da admi-
nistração, as demonstrações financeiras e o parecer dos auditores indepen-
dentes referentes ao exercício findo em 31/12/2018. (ii) Foi aprovada, por
unanimidade, a destinação dos lucros auferidos no exercício social findo em
31/12/2018 para redução da conta de prejuízos acumulados de exercícios
anteriores, não restando saldo a distribuir. (iii) Foi aprovada, por unanimida-
de, a definição do número de membros do Conselho de Administração, que
será composto por 6 membros efetivos para o Conselho de Administração,
conforme previsto no Estatuto Social da Cia. (iv) Foi aprovada, por unani-
midade, a reeleição para um mandato de 1 ano que terminará na próxima
AGO da Cia., os seguintes membros para o Conselho de Administração da
Cia.: (i) Bernardo Werther de Araujo, brasileiro, casado, economista, RG
12973643-5 (IFP-RJ), CPF 092.204.437-67, com escritório na Rua Visconde
de Pirajá, 351, sala 1401-duplex, Ipanema/RJ; (ii) Carlos Eduardo Reis
da Matta, brasileiro, casado pelo regime de comunhão parcial de bens,
engenheiro, RG 041261884, CPF 758.356.307-00, com escritório na Rua
Visconde de Pirajá, 351, sala 1401-duplex, Ipanema/RJ; (iii) Chad Randall
Hollingsworth, americano, casado, portador do passaporte nº 457458723,
domiciliado no RJ, na Rua Visconde de Pirajá, nº 495, sala 901 parte, Ipa-
nema; (iv) Martin Edward Patterson, americano, solteiro, portador do pas-
saporte nº 097111813, na Rua Visconde de Pirajá, nº 495, sala 901 par-
te, Ipanema/RJ; (v) Pedro Henrique Faria de Morais, brasileiro, solteiro,
administrador, RG 756191765/Detran/DF, CPF 020.259.691-55, residente
e domiciliado na Cidade de Brasília, DF, no SHIS, QL 12, Conjunto 4, casa
12, Lago Sul; e (vi) Ronaldo Esteves Borgerth Teixeira, brasileiro, solteiro, 
economista, RG 209215714- DIC/RJ, CPF 116.290.307-40, residente e do-
miciliado na Rua Lauro Muller nº 116, salas 3902 e 3903, Botafogo/RJ; todos
declarados conselheiros independentes. (v) Foi aprovada, por unanimidade,
a fixação do valor máximo de até R$ 8.000.000,00  para a remuneração glo-
bal anual dos Administradores da Cia. referente ao ano calendário de 2019,
cabendo ao Conselho de Administração efetuar a distribuição da verba in-
dividualmente. (vi) Os acionistas Itaú Hedge Plus Multimercado Fundo de
Investimento, Itaú Phoenix Ações Fundo de Investimento, Itaú Hedge Mul-
timercado Fundo de Investimento, Itaú Long and Short Plus Multimercado
Fundo de Investimento, Itaú Momento Ações Fundo de Investimento, Long
Bias Multimercado Fundo de Investimento, Itaú Multimercado Global Equity
Hedge Fundo de Investimento, Itaú Multimercado Long and Short Fundo de
Investimento votaram a favor da instalação do Conselho Fiscal, entretan-
to não apresentaram nomes para a composição do órgão. Encerramento:
Nada mais havendo a tratar, foi autorizada pelos acionistas a lavratura da
presente Ata, a qual poderá ser publicada com a omissão das assinaturas
dos acionistas presentes, nos termos do art. 130 da Lei 6.404/76. Após ter
sido lida e achada conforme, a presente Ata foi assinada por todos os acio-
nistas presentes. RJ, 30/04/2019. Carlos Eduardo Reis da Matta, Presidente;
Sami Amine Haddad, Secretário; Acionistas: Lorentzen Empreendimentos
S.A., Hankoe Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia In-
vestimento no Exterior, Total Return Investment LLC, LMC Brazil LLC, Time
Participações e Investimentos S.A., Itaú Hedge Plus Multimercado Fundo de 
Investimento, Itaú Phoenix Ações Fundo de Investimento, Itaú Hedge Mul-
timercado Fundo de Investimento, Itaú Long and Short Plus Multimercado
Fundo de Investimento, Itaú Momento Ações Fundo de Investimento, Long
Bias Multimercado Fundo de Investimento, Itaú Multimercado Global Equity
Hedge Fundo de Investimento, Itaú Multimercado Long and Short Fundo
de Investimento e Marcio Barreira Campello; Renata Cristina Saettler Reis,
diretora. Sami Amine Haddad - Secretário. JUCERJA em 27/05/2019 sob o
nº 3628272. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário-Geral.

LITEL PARTICIPAÇÕES S.A.
Cia Aberta - CNPJ nº 00.743.065/0001-27 NIRE nº 33300161899. 

Ata da RCA. 1. Data, Hora e Local. Às 17h do dia 29/03/2019, na Rua da 
Assembleia, nº 10, 37º andar, sala 3701 (parte), RJ – RJ. 2. Presença. Gilmar 
Dalilo Cezar Wanderley, João Ernesto de Lima Mesquita, Arthur Prado Silva 
e Carlos Antônio Vieira Fernandes. 3.Mesa. Presidente: Arthur Prado Silva 
Secretário: Gilmar Dalilo Cezar Wanderley. 4. Deliberações Tomadas Por 
Unanimidade. Examinadas e discutidas as matérias constantes da Ordem do 
Dia, os Conselheiros presentes deliberaram:(i) Aprovar, para encaminhamen-
to à Assembleia Geral, o Relatório da Administração, o Balanço Patrimonial 
(acompanhado do Parecer dos Auditores Independentes) e as respectivas De-
monstrações do Resultado, das Mutações do Patrimônio Líquido, o Fluxo de 
Caixa, o Valor Adicionado e Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis 
apresentados pela Diretoria, todos relativos ao exercício findo em 31/12/2018. 
Desde já autorizar a publicação das Demonstrações Financeiras nos jornais 
Monitor Mercantil e DOERJ; e, (ii) Aprovar a convocação da próxima AGOE da 
Cia para o dia 30/04/2019, às 10h, na sede da Cia. 5. Encerramento. Nada 
mais havendo a tratar, foi a reunião encerrada depois de lavrada e assinada a 
presente ata no livro próprio. RJ, 29/03/2019. (ass.) Presidente: Arthur Prado 
Silva; Secretário: Gilmar Dalilo Cezar Wanderley. Conselheiros: Gilmar Dalilo 
Cezar Wanderley, João Ernesto de Lima Mesquita, Arthur Prado Silva. Jucerja 
nº 00003597273 em 02/05/2019. Bernardo F.S. Berwanger – Secretário Geral.
Ata da RCA. 1. Data, Hora e Local. No dia 05 de abril de 2019, às 11h, 
reuniram-se extraordinariamente, na sede da Cia, na Rua da Assembleia, nº 
10, 37º andar, sala 3701 (parte), Rio de Janeiro – RJ, os membros titulares 
Srs. Gilmar Dalilo Cezar Wanderley, João Ernesto de Lima Mesquita e Arthur 
Prado Silva. Secretariou os trabalhos o Sr. Gilmar Dalilo Cezar Wanderley. 
Assim sendo, foi deliberado, por unanimidade: (i) Aprovar a contratação da 
empresa PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes (“PwC”) para 
a prestação de serviços de auditoria das demonstrações contábeis da Litel 
Participações S.A. para os exercícios a findarem-se em 31/12/2019 a 2023, 
revisão das Informações Trimestrais em 31/03/2019 a 2023, 30/06/2019 a 2023 
e 30/09/2019 a 2023, assim como a revisão da Escrituração Contábil Fiscal 
- ECF do ano-calendário de 2019 a 2023, pelo valor anual de R$160.000,00, 
sujeito a atualização pelo IGP-M/FGV. Atesto que a deliberação acima foi 
extraída da ata lavrada no Livro de Atas de RCA da sociedade. Jucerja nº
00003605787 em 09/05/2019. Bernardo F.S. Berwanger – Secretário Geral.

REIT SECURITIZADORA DE RECEBÍVEIS IMOBILIARIOS S/A
CNPJ nº 13.349.677/0001-81 

FATO RELEVANTE
A REIT SECURITIZADORA DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS 
S.A.,companhia aberta com sede na Avenida Rio Branco, 181, sala
711, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20.040-007, inscrita no CNPJ/MF sob o n.
13.349.677/0001-81 (“Companhia”), vem nos termos da Instrução CVM n.
358, de 03 de janeiro de 2002 e sua política de divulgação de fato relevan-
te, COMUNICAR AO MERCADO que tomou conhecimento de que a Maluí
Ilha do Sol Empreendimentos Imobiliários SPE S.A., inscrita no CNPJ sob
o nº 12.827.269/0001-25 (“Maluí”), teve o seu registro de companhia aberta
suspenso pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), na forma do edital
divulgado no site da CVM em 22 de maio de 2019, em virtude do descum-
primento de suas obrigações periódicas. Na qualidade de emissora da 10ª
Série da sua 2ª Emissão, de certificados de recebíveis imobiliários, cuja ce-
dente dos créditos imobiliários lastro é a Maluí, manteremos o mercado in-
formado de eventuais desdobramentos a que tivermos notícia. Rio de Janei-
ro, 27 de maio de 2019. Reit Securitizadora de Recebíveis Imobiliários S.A.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE IMPRENSA 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ELEIÇÕES GERAIS 

Nos termos do Estatuto e do Regulamento Eleitoral da Associação 
Brasileira de Imprensa (ABI), e de acordo com a deliberação do Conse-
lho Deliberativo de 26 de maio de 2019 são convocados os associados 
quites com suas obrigações estatutárias para eleger, no dia 27 de junho 
do corrente ano, das 10h às 20h, a Diretoria Executiva (7), Conselheiros 
Efetivos (15), Conselheiros Suplentes (15), Conselho Fiscal (7) e Con-
selho Consultivo (7). Os associados poderão votar na sede da ABI, à 
Rua Araújo Porto Alegre, 71, 9° andar, ou por voto eletrônico, através do 
site da Entidade (www.abi.org.br). De acordo com a decisão da Diretoria 
da ABI, referendada pelo Conselho Deliberativo, os associados deverão 
estar em dia com as mensalidades dos últimos sete (7) meses. Rio de 
Janeiro, 29 de maio de 2019. 

LUIZ CARLOS AZEDO - Presidente do Conselho Deliberativo.

Você confia no Osmar? Ou, 
um raio não cai duas vezes...

– De triste lembrança, em abril de 1970, ocorreu o 
“Massacre de Manguinhos”, o atentado para atingir a ci-
ência do Brasil, praticado pelo golpe de 1964, através da 
cassação sem explicações dos direitos políticos de cien-
tistas de uma das mais prestigiadas instituições brasilei-
ras de então, o Instituto Oswaldo Cruz (IOC), situada no 
bairro de Manguinhos.

– Registre-se esta citação como homenagem a Haity 
Moussatché, Herman Lent, Moacyr Vaz de Andrade, Au-
gusto Cid de Mello Perissé, Hugo de Souza Lopes, Se-
bastião José de Oliveira, Fernando Braga Ubatuba, Tito 
Arcoverde Cavalcanti de Albuquerque, Masao Goto e 
Domingos Arthur Machado Filho, dez cientistas dedica-
dos, que foram aposentados compulsoriamente e afasta-
dos de suas atividades no IOC. A reintegração só ocorreu 
em 1986, acarretando um período de perdas irreparáveis 
para a ciência.

– Na ocasião do massacre, a direção do IOC era ocu-
pada pelo interventor Francisco de Paula Rocha Lagoa, 
nomeado pelo então presidente da República, general 
Castelo Branco, e com visão alinhada à do governo mi-
litar. Tornou-se depois ministro da Saúde no período do 
governo do general G. Médici (1969-1972).

– O IOC foi incorporado pela instituição que o suce-
deu (junto com outras instituições), a Fundação Oswaldo 
Cruz (Fiocruz). Durante três anos, a Fiocruz realizou 16 
mil entrevistas e escalou 500 pesquisadores para editar o 
“3º Levantamento Nacional sobre o Uso de Drogas pela 
População Brasileira”, ao custo de R$ 7 milhões. Em uma 
atitude na mais fiel tradição autoritária, o estudo foi en-
gavetado e impedido de ser divulgado, sob o argumento 
“rochalagoano” do ministro Osmar Terra, de que “não 
confia no estudo”.

Você confia no ministro da Cidadania?
Oficialmente, o engavetamento da pesquisa deve-se 

ao descumprimento pela Fiocruz de termos do edital (de 
2014). Oficiosamente, deve-se ao não relacionamento, 
entre as conclusões do estudo, de que haveria uma “epi-
demia de drogas” no Brasil, já que ele, o ministro, tem re-
petido esta ideia. A exclusão da conclusão da epidemia de 
drogas teria ocorrido pelo “viés ideológico” de favorecer 
a liberação. Há ainda a suspeita de que o ministro Osmar 
Terra, ao que parece, seja a bola da vez, na escalação dos 
artilheiros da tentativa de desmoronamento da ciência no 
Brasil.

Dívida com Previdência é de R$ 935 bi
A Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN) 

atualizou valor total de dívidas de empresas com a Pre-
vidência, inicialmente estimada em R$ 432,9 bilhões. Na 
edição de 26 de março deste ano, a coluna Empresa-Ci-
dadã (“Taro Aso no ‘deserto de ideias’”) tratou desta ma-
téria, revelando que, no Brasil, 16 mil pessoas jurídicas 
apresentavam potencial de enquadramento como devedo-
ras contumazes, oferecendo a possibilidade de recupera-
ção de R$ 6 bilhões a R$ 8 bilhões, anualmente.

A dívida ativa ultrapassara R$ 2 trilhões. Destes, R$ 
491,2 bilhões correspondiam a débitos com a Previdên-
cia, mas apenas não eram inteiramente líquidos. Apenas 
37,7% (R$ 185,2 bilhões) seriam considerados tecnica-
mente recuperáveis. Os R$ 306 bilhões que complemen-
tavam o débito consolidado teriam baixa, ou nenhuma, 
perspectiva de resgate, pois eram de empresas inativas 
ou de contribuintes que conseguiram a suspensão da co-
brança, na Justiça. A lista de devedores contumazes junto 
à União mostra claramente este Robin Hood reverso em 
que se tornou o Estado brasileiro.

Matéria publicada em 11 de agosto de 2018 pelo MM, 
com base em relatório da Organização para Cooperação 
e Desenvolvimento Econômico (OCDE), mostrava que o 
Brasil está entre os países que menos tributam a renda. De 
cada R$ 100 que o governo recolhe aqui, cerca de R$ 21 
vem dos impostos cobrados sobre rendimentos e lucros 
(renda), enquanto R$ 41,25 tem origem no consumo de 
bens e serviços (os tributos mais injustos, os indiretos, na 
maior parte) e R$ 25,9, nas contribuições previdenciárias.

Estudo do Programa das Nações Unidas para o Desen-
volvimento (Pnud, 2018) mostrou também que os brasi-
leiros super-ricos pagam menos impostos, na proporção 
da sua renda, que um cidadão típico de classe média alta, 
sobretudo assalariado. O trabalho, que analisou dados de 
Imposto de Renda referentes ao período de 2007 a 2013, 
mostrou que os brasileiros “super-ricos” do topo da ca-
deia alimentar (pirâmide social) somam, aproximada-
mente, 71 mil pessoas (0,05% da população adulta), que 
ganharam, em média, R$ 4,1 milhões em 2013.

A alíquota efetiva média paga pelos super-ricos chega 
a apenas 7%, enquanto a média nos estratos intermediá-
rios dos declarantes do Imposto de Renda chega a 12%, 
segundo análise feita em cima dos dados da Pnud pelos 
pesquisadores brasileiros Sérgio Gobetti e Rodrigo Orair. 
Essa distorção deve-se a diversos fatores. Um dos mais 
importantes é uma peculiaridade da legislação brasileira: 
a isenção de lucros e dividendos distribuídos pelas em-
presas a seus sócios e acionistas. Dos 71 mil brasileiros 
super-ricos, cerca de 50 mil receberam dividendos em 
2013 e não pagaram qualquer imposto por eles.

Outros sais podem ser adicionados a esta química per-
versa, como a forte presença dos tributos indiretos na re-
ceita tributária, renúncias fiscais que beneficiam o capital 
(o novo Refis chega a renunciar de até 99% do valor da 
dívida dos inadimplentes com o Tesouro e financiar o 1% 
restante, a perder de vista, sem juros), além de outras mi-
longas, a exemplo do perdão de dívidas de grandes ban-
cos,

Pois vem agora esta lista de inadimplentes atualizada 
pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN) e 
nos mostra que nada é tão ruim que não possa piorar...

Desde 2016, despesas mensais têm 
superado renda das famílias em 2%

Levantamento da Kantar 
intitulado Consumer Insi-
ghts apontou que a cesta de 
perecíveis foi a única en-
tre os produtos de consumo 
massivo a apresentar desem-
penho positivo no primeiro 
trimestre de 2019. E mais: 
nesse período também se 
destacaram os canais com-
plementares de compra: ata-
carejo e pequeno varejo au-
tosserviço.

O crescimento dos pe-
recíveis foi de 2% em vo-
lume e 1,1% em unidades 
se comparado com os úl-
timos 12 meses até março 
de 2019. O movimento foi 
impulsionado pela alta na 
penetração de sorvete, leite 
fermentado, água mineral e 
sobremesa pronta dentro de 
casa e de biscoitos e bebidas 
fora do lar.

Entre os canais utilizados, 
o atacarejo se manteve como 
o preferido dos brasilei-
ros com crescimento de 3,9 

pontos percentuais de pene-
tração, ou seja, um ganho 
de mais de 2,1 milhões de 
novos lares comprando no 
canal. Logo ao lado dele, o 
pequeno varejo autosserviço 
se apresentou com ganho de 
1,3 ponto percentual de pe-
netração, que representa 715 
mil novos lares.

“Estes dois canais se 
complementam de acor-
do com os momentos e a 
missão de compra do con-
sumidor e apresentam cres-
cimento”, analisa Giovanna 
Fischer, diretora de Marke-
ting e Consumer Insights 
da Kantar.

Na contramão, o porta a 
porta encolheu 4,7 pontos 
percentuais de penetração e 
supermercados da vizinhan-
ça e hipermercados regis-
traram retração de 2,2 e 2,1, 
respectivamente.

Ainda entre março de 
2018 e o mesmo mês deste 
ano, a classe D/E foi a úni-

ca a apresentar crescimento. 
Entre esta parcela, que cor-
responde a 25% da popula-
ção, houve um aumento de 
6,3% no valor de compra e 
3% na quantidade de uni-
dades consumidas. Por ou-
tro lado, as classes A/B e C 
encolheram, especialmente 
a AB com 5% a menos em 
unidades.

O estudo apontou tam-
bém que 78% das categorias 
perderam penetração e 70% 
tiveram baixa na frequência 
no mesmo período.

O principal fator de queda 
foi o volume médio de com-
pra por viagem com redução 
de 4,2%. Quanto à frequên-
cia, as famílias brasileiras 
diminuíram em 1% a quan-
tidade de vezes que vão aos 
pontos de venda. No entanto, 
a cada visita, o tíquete médio 
se manteve estável.

Na análise do consumo 
fora do lar, situações de com-
pra que representam quase a 

metade dos gastos, a redu-
ção na frequência foi mais 
significativa: seis visitas a 
menos. Além disso, o estudo 
da Kantar detectou 7,5% de 
decréscimo no valor de com-
pra e 1,5% de diminuição 
em unidades em comparação 
aos dois últimos anos.

O estudo da Kantar con-
cluiu ainda que a renda in-
formal continua a ganhar es-
paço no bolso do brasileiro 
como forma de equilibrar as 
finanças, isso porque o con-
sumidor ainda não se recu-
perou do momento pós-crise 
de 2015. Neste panorama, 
metade das famílias ainda 
se endivida. Desde 2016, as 
despesas mensais têm su-
perado a renda, em média, 
2%. Entre as classes mais 
baixas, os índices são ainda 
maiores: as classes D e E de-
sembolsam até 6% mais do 
que recebem, número que 
cai levemente para 5% entre 
a classe C.
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FASHION MALL S/A
CNPJ: 01.991.590/0001-24

Relatório da Administração: Apresentamos a V.Sas. nossas Demonstrações Financeiras encerradas em 31/12/2018. A Diretoria

Ativo 2018 2017
Circulante
  Caixa e equivalentes de caixa 146 554
  Títulos e valores mobiliários 7.023 4.178
  Contas a receber 26.262 29.387
  Tributos a recuperar 12.043 16.519
  Adiantamentos 1.884 1.473
  Despesas antecipadas 26 2.507
  Outros valores a receber 2.145 1.264

49.529 55.882
Não circulante
  Contas a receber 4.033 7.510
  Depósitos e cauções 2.924 2.662
  Impostos diferidos 8.866 4.651
  Partes relacionadas 12.258 10.933
  Outros valores a receber 39 39

28.120 25.795
  Investimentos 1.957 29.672
  Propriedade para investimento 1.365.520 1.331.946
  Intangível 41 41

1.395.638 1.387.454
Total ativo 1.445.167 1.443.336
Passivo 2018 2017
Circulante
  Fornecedores 402 392
  Empréstimos e financiamentos 1.648 37.799
  Impostos e contribuições a recolher 3.357 834
  Salários e encargos sociais 183 138
  Impostos e contribuições - parcelamentos - 1.822
  Adiantamentos de clientes 285 751
  Outros valores a pagar 4.438 4.597

10.313 46.333
 Não Circulante 
  Empréstimos e financiamentos 534.680 526.249
  Provisão para processos judiciais administrativos e
   obrigações legais - 401
  Impostos e contribuições - parcelamentos 1.188 1.769
  Impostos diferidos 286.686 276.962
  Receita diferida 3.433 3.682
  Partes relacionadas 36.037 59.596

862.024 868.659
 Patrimônio Líquido 
  Capital social 408.176 393.218
  Reservas de capital 3.207 3.207
  Reservas de lucros 161.447 131.919

572.830 528.344
Total passivo e patrimônio líquido 1.445.167 1.443.336

Demonstração do resultado Exercício findo em 31 de dezembro Em reais mil
2018 2017

  Receita líquida de aluguéis e serviços 80.692 87.181
  Custos de aluguéis e serviços (10.088) (9.687)
Lucro bruto de aluguéis e serviços 70.604 77.494
Receitas/(despesas) operacionais
  Despesas comerciais (2.945) (15.297)
  Despesas administrativas (147) (5.547)
   Reversão p/ (Constituição de provisão p/ demandas judiciais 242 8.764
  Variação do valor justo de propriedade para investimento 21.300 (115.628)
  Outros receitas/(despesas) operacionais - (36)
Lucro/Prejuízo antes da equivalência, do resultado
 financeiro e dos tributos 89.054 (50.250)
  Resultado de equivalência patrimonial 15.938 12.108
Resultado financeiro líquido
  Receitas financeiras 1.721 1.979
  Despesas financeiras (55.949) (61.967)

(54.228) (59.988)
Lucro/Prejuízo antes dos tributos 50.764 (98.130)
Imposto de renda e contribuição social
  Correntes (1.280) (781)
  Diferidos (7.427) 34.313

(8.707) 33.532
Lucro/Prejuízo do exercício 42.057 (64.598)

Demonstrações das mutações do Exercício findo em 
31 de dezembro patrimônio líquido Em reais mil 

Capital 
social

Reser-
va de 

Capital

Reser-
vas de 
lucros

Reser-
va de 
reten-
ção de 
lucro

Lucros 
(Pre-
juízo) 

Acumu-
lados Total

Reserva 
legal

Saldo em 31 de 
dezembro de 2016 386.218 3.207 33.957 182.060 - 605.442
Aumento de Capital Social 7.000 - - - - 7.000
Prejuízo do exercício - - - - (64.598) (64.598)
Dividendos pagos - - - (19.500) - (19.500)
Juros sobre Capital Próprio - - - - - -
Absorção de Prejuízo - - - (64.598) 64.598 -
Saldo em 31 de 
dezembro de 2017 393.218 3.207 33.957 97.962 - 528.344
Aumento de Capital Social 14.958 - - - - 14.958
Lucro Líquido do exercício - - - - 42.057 42.057
Adoção de IFRS - - - - (3.722) (3.722)
Dividendos pagos - - - (8.807) - (8.807)
Constituição de Reservas - - 1.917 36.418 (38.335) -
Saldo em 31 de 
dezembro de 2018 408.176 3.207 35.874 125.573 - 572.830

Rafael da Silva Bittencourt - Contador - CRC: 110239/O-4 - CPF: 055.635.647-03; Frederico da Cunha Villa - Diretor - CPF: 029.343.527-81; Claudia da Rosa Cortes de Lacerda - Diretora - CPF: 965.075.517-91

Demonstração do fluxo de caixa 
Para o exercício findo em 31 de dezembro Em reais mil

2018 2017
Fluxo de caixa operacional 
Prejuízo líquido do exercício 42.057 (64.598)
Ajustes
   Atualização de empréstimos e financiamentos 54.406 -
   Rendimento de títulos e valores mobiliários (355) (560)
   Ajuste de linearização 1.785 (1.538)
   Imposto de renda e contribuição social diferidos 7.427 (34.313)
   Variação no valor justo das propriedades para 
     investimento (21.300) 115.628
   Equivalência patrimonial (15.938) (12.108)
  Provisão para créditos de liquidação duvidosa 2.812 15.297
Lucro líquido ajustado 70.894 17.808
Variações no capital circulante
 Variações dos ativos e passivos operacionais
    Contas a receber (3.884) (3.978)
    Impostos a recuperar 261 6.224
    Adiantamentos (411) 180
    Despesa antecipadas 2.481 (1.194)
    Depósitos caução (262) (3)
    Fornecedores 10 (356)
    Impostos e contribuições 5.547 (957)
    Salários e encargos sociais 45 18
    Adiantamento de clientes (466) (151)
    Provisao para contingencias (400) (7.814)
    Outros (1.041) 4.835
    Imposto de renda e contribuições sociais pagos (1.212) (826)
Fluxo de caixa gerado pelas operações 71.562 13.786
Fluxo de caixa de investimentos
   Adiantamento para futuro aumento de capital 3.229 8.971
   Aumento de capital 14.958 7.000
   Venda de títulos e valores mobiliários (2.490) 4.451
   Operações com partes relacionadas (575) (627)
   Dividendos recebidos (17.870) 15.334
   Investimento 33.985 -
   Aquisição e construção de propriedade para investimento (12.274) (3.850)
Fluxo de caixa gerado pelas (aplicados nas) 
 atividades de investimento 18.963 31.279
Fluxo de caixa de financiamentos 
   Amortização de empréstimos (82.126) (25.162)
   Dividendos Pagos (8.807) (19.500)
Fluxo de caixa aplicados nas atividades de 
  financiamento (90.933) (44.662)
Fluxo de caixa (408) 403
Fluxo de caixa 
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 554 151
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 146 554
Variação de Caixa (408) 403

Balanço Patrimonial Exercício findo em 31 de dezembro Em reais mil

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 e de 2017.
Nota 1 – Contexto Operacional: A Fashion Mall S/A (“Companhia”) tem como objeto social, dentre outros, a exploração, desenvolvimento, comercialização, administração, gerenciamento, implantação de Shopping Centers, e a participa-
ção como sócio ou acionista em outras sociedades e empreendimentos. Nota 2 – Sumário das Práticas Contábeis: As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com base nas 
disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações e nas normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM. a) Uso de estimativas. Na elaboração das demonstrações financeiras é necessário utilizar estimativas para 
contabilizar certos ativos e passivos. As demonstrações financeiras da companhia incluem estimativas referentes à provisão para créditos de liquidação duvidosa e provisões imposto de imposto de renda, contribuição social e outras similares. 
Por serem estimativas, é normal que variações possam ocorrer quando das efetivas realizações ou liquidações dos correspondentes ativos e passivos. b) Apuração do resultado do exercício. O resultado do exercício é apurado pelo regime 
de competência. As receitas e custos decorrem, substancialmente, da atividade de exploração de shopping centers. A Companhia reconhece de forma proporcional a sua participação nos aluguéis pagos e custos correspondentes repassados 
pelos condomínios, com base no percentual de participação da Empresa nesses empreendimentos. c) Contas a receber. Incluem os aluguéis a receber. São demonstrados pelos valores históricos, já deduzidos das respectivas provisões para 
crédito de realização duvidosa. A administração da empresa considera a referida provisão como suficiente para cobrir possíveis perdas, tendo sido adotado como critério o provisionamento, substancialmente, de todos os valores a receber 
conforme o título vencido mais antigo em uma matriz de provisão de perdas. Com isso, a totalidade do saldo do contas a receber do lojista é provisionado considerando o percentual desta faixa, inclusive o seu saldo a vencer. d) Propriedade 
para investimento. As propriedades para investimento são representadas por terrenos e edifícios em Shopping Centers mantidos para auferir rendimento de aluguel e/ou para valorização do capital. As propriedades para investimento são 
reconhecidas pelo seu valor justo. As avaliações foram feitas por especialistas internos utilizando modelo proprietário considerando o histórico de rentabilidade e fluxo de caixa descontado a taxas praticadas pelo mercado. Anualmente são 
feitas revisões para avaliar mudanças nos saldos reconhecidos. As variações de valor justo são reconhecidas no resultado. e) Outros ativos e passivos circulantes e não circulantes. São demonstrados pelos valores de custo ou realização 
e inclui, quando aplicável, os encargos financeiros auferidos, reconhecido pró-rata até a data do balanço. f) Imposto de renda e contribuição social. São computados em base mensal sob a sistemática do lucro real anual. A contribuição 
social é calculada à alíquota de 9% sobre o resultado ajustado nos termos da legislação vigente.   A provisão para o imposto de renda é constituída pelo montante bruto, aplicando-se a alíquota-base de 15%, mais o adicional de 10%. Nota 
3 – Patrimônio líquido: Em 31 de dezembro de 2018, o capital social da Companhia é de R$ 408.176.093,56 (2017 R$ 393.217.571,04) dividido em 2.765.314.803 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.

Petrobras completa dez anos de  
produção no pré-sal da Bacia de Santos
Pré-sal da Bacia de 
Santos é um dos 
polos de produção 
mais competitivos  
do setor

A Petrobras completou, 
em maio, dez anos de pro-
dução no pré-sal da Bacia 
de Santos, com indicadores 
de eficiência e produtividade 
acima da média da indústria 
offshore. São 16 plataformas 
e mais de 150 poços em ope-
ração apenas naquele polo, 
que respondem por 90% de 
toda a produção no pré-sal 
brasileiro. O custo de ex-
tração abaixo de US$ 7 por 
barril e a alta produtividade 
dos campos elevam o pré-sal 
a uma das fronteiras mais 
competitivas do setor. Dos 
30 poços mais produtivos do 
país, 29 estão nessa provín-
cia, sendo que a produção 
média por poço chega a 25 
mil barris de petróleo por 
dia, cerca de quatro vezes 
mais que os poços do Golfo 
do México, por exemplo.

No pré-sal da Bacia de 
Santos, estão localizados os 
três maiores campos produ-

tores do Brasil, atualmen-
te: Lula, campo de maior 
produção da Petrobras com 
nove sistemas em operação; 
Sapinhoá, com dois siste-
mas; e Búzios, com qua-
tro. Ainda nessa camada, o 
campo de Mero, no bloco 
de Libra, também tem se 
mostrado promissor. Com 
apenas um poço interligado 
ao FPSO Pioneiro de Libra, 
o campo já superou a mar-
ca de 60 mil barris de óleo 
equivalente (boe), indican-
do alto potencial futuro. 
Único sistema a operar no 
campo, o Pioneiro de Libra 
é dedicado à coleta de infor-
mações sobre o reservató-
rio antes da implantação do 
sistema definitivo. Parte do 
sucesso em Mero se deve às 
trocas de experiência com 
grandes empresas do setor 
que atuam em parceria com 
a Petrobras.

“As características úni-
cas do pré-sal da Bacia de 
Santos, como a localização 
em águas ultraprofundas, a 
camada de sal que chega a 
2 km de espessura e a dis-
tância de 300 km da costa 
constituíram um desafio sem 
precedentes para a Petrobras 
e para a indústria. Mas isso 
não foi empecilho: dez anos 
depois do primeiro óleo de 
Tupi, não só desenvolvemos 
soluções inéditas para supe-

rar os desafios no pré-sal, 
com o emprego da mais alta 
competência técnica, como 
também comprovamos sua 
viabilidade econômica e 
batemos uma sucessão de 
recordes. Temos motivos 
de sobra para celebrar essa 
data”, afirmou o diretor de 
Exploração e Produção da 
Petrobras, Carlos Alberto 
Pereira de Oliveira.

Recordes

Em abril, a produção ope-
rada pela Petrobras na cama-
da pré-sal bateu dois novos 
recordes: produção média 
mensal de 1,94 milhões de 
boe alcançando o pico diário 
de produção de 2,07 milhões 
de boe. Além disso, em 16 
de maio, a produção opera-
da na área de Lula superou 
a marca diária de 1 milhão 
de barris de petróleo por dia 
(bpd).

A produção acumulada 
operada pela companhia 
no pré-sal atingiu ainda 2,5 
bilhões de barris de óleo 
equivalente em apenas uma 
década, um volume que 
corresponde a toda reserva 
provada da Argentina, por 
exemplo. Hoje, o pré-sal das 
bacias de Santos e Campos 
já responde por aproxima-
damente 60% da produção 
nacional.

Nos últimos 11 meses, 
seis plataformas iniciaram a 
operação no pré-sal da Ba-
cia de Santos, cada uma com 
capacidade para produzir até 
150 mil barris de petróleo 
por dia. E o futuro se reve-
la ainda mais promissor. Os 
projetos destinados àquela 
camada são a principal fren-
te de investimentos da com-
panhia: das 11 plataformas 
previstas para os próximos 
cinco anos, sete serão insta-
ladas no pré-sal da Bacia de 
Santos e uma no pré-sal da 
Bacia de Campos, com pre-
visão de aporte pela Petro-
bras de US$ 27 bilhões nos 
próximos cinco anos.

“Para os próximos dez 
anos, a projeção é desenvol-
ver novos projetos de produ-
ção no pré-sal em condições 
ainda mais desafiadoras. Os 
blocos adquiridos nos últi-
mos leilões e as recentes des-
cobertas estão localizadas, 
em sua maioria, em lâminas 
d´água ainda mais profun-
das, que variam entre 2.500 
e 3.000 metros. Longe de ser 
uma barreira, a companhia 
já estuda novas soluções tec-
nológicas que viabilizem a 
produção dessas áreas – num 
esforço multidisciplinar que 
reúne, mais uma vez, as mais 
expressivas competências 
técnicas da companhia”, re-
velou o diretor de E&P.

Preço da gasolina  
varia 16% nos postos 
da Região Sudeste

Em abril, os motoristas da 
Região Sudeste viram pelo 
segundo mês consecutivo 
o preço dos combustíveis 
subir nas bombas, mostra o 
mais recente levantamento 
do Índice de Preços Ticket 
Log (IPTL). A diferença de 
valores entre os estados está 
entre os destaques do estudo, 
que revela que o preço da 
gasolina chega a apresentar 
variação de até 16%. Já o 
etanol, comercializado a R$ 
3,151, apresenta uma dife-
rença de até 34% nos postos 
da região.

Mesmo com o cenário de 
aumento, a região apresenta 
o menor valor médio para a 
gasolina de todo o país, com 
média de R$ 4,51. Em São 
Paulo, foi identificado o me-
nor valor de todo o território 
nacional, com o litro a R$ 
4,241. “Quando analisamos 
as médias de abril na região, 
a variação de preços entre 
os Estados chama atenção 
principalmente para o eta-
nol, p or ocorrer na segunda 
região onde o preço do com-
bustível mais varia. Em São 
Paulo, por exemplo, o litro 
custou em média R$ 2,897, 
ante os R$ 3,89 do Rio de 
Janeiro”, destaca o Diretor-
Geral de Frotas e Soluções 
de Mobilidade da Edenred 
Brasil, Jean-Urbain Hubau 
(Jurb).

O levantamento revela 
ainda que a gasolina regis-
trou alta de 2%, acompa-
nhada pelo etanol, com re-
ajuste de 0,45%, e também 
do diesel comum e S-10, 
que ficaram 0,55% e 0,44%, 
mais caros nas bombas de 
todo o Sudeste, respectiva-
mente.

No recorte por estado, o 
Rio de Janeiro concentra as 
maiores médias do etanol e 
da gasolina, com o litro a R$ 
3,890 e R$ 4,905, respecti-
vamente. Já São Paulo lidera 
o ranking dos combustíveis 
mais baratos, com a gasolina 
comercializada a R$ 4,241, e 

o etanol, a R$ 2,897.
Os motoristas de Minas 

Gerais pagaram mais uma 
vez pelo diesel comum, 
S-10 e GNV mais caros da 
região, com o preço médio 
de R$ 3,666, R$ 3,75 e R$ 
3,396, respectivamente. No 
Espírito Santo, o destaque é 
para a alta de 3,4% da ga-
solina, comercializada a R$ 
4,662, ante os R$ 4,509 de 
março.

No contexto nacional, 
abril foi mais um período 
de aumento nos preços dos 
combustíveis, com exce-
ção do gás veicular natural 
(GNV). A gasolina, com o 
litro vendido em média a 
R$ 4,587, e o etanol, a R$ 
3,633, apresentaram alta de 
3,2% e 2%, respectivamen-
te. Com o diesel e o diesel 
S-10, não foi diferente: au-
mento médio de 1%, nos 
postos de todo o País. Na 
contramão do reajuste, o 
GNV recuou 0,36%, comer-
cializado a R$ 3,295.

O levantamento de abril 
revela que a zona sul do Rio 
lidera com os preços mais 
elevados. A gasolina, por 
exemplo, alcançou o preço 
médio de R$ 5,173, ante os 
R$ 4,878 da zona norte.

Na capital paulista, os 
motoristas que abasteceram 
com gasolina nos postos da 
zona leste chegaram a pagar 
3% mais barato pelo com-
bustível, na comparação 
com as médias da zona oes-
te, onde o litro foi comercia-
lizado a R$ 4,303. A região 
também concentra o menor 
preço médio do etanol, ven-
dido a R$ 2,851, ante os R$ 
2,891 identificados na média 
dos postos do Centro. O le-
vantamento ainda apresenta 
o preço médio dos combus-
tíveis no Grande ABC: R$ 
4,232 para a gasolina; R$ 
2,868 para o etanol; e R$ 
3,031para o GNV (o maior 
preço médio no comparativo 
com as outras regiões paulis-
tas).

CDL: informalidade puxa 
baixa no varejo do Centro

O comércio do Centro 
do Rio registrou mais um 
desempenho ruim no 1º tri-
mestre, segundo dados do 
Centro de Estudos do Clu-
be de Diretores Lojistas do 
Rio de Janeiro (CDL-Rio). 
Os números mostram que, 
no acumulado, os três me-
ses registraram vendas ne-
gativas: menos 6,2% nos 
produtos do ramo mole 
(bens não duráveis) e me-
nos 6,9% no ramo duro 
(bens duráveis), repetindo 
o desempenho negativo do 
mesmo período de 2018 
(-4,6 no ramo mole e -4,1% 
no ramo duro).

Segundo os lojistas, 
além da difícil situação 
econômica do estado e do 
desemprego, as principais 
causas desse desempenho 
foram a violência, o grande 
número de camelôs, os mo-
radores de rua, a sujeira e a 
falta de estacionamento que 
afastaram o consumidor do 
Centro.

Segundo Aldo Gonçal-
ves, presidente do CDL-Rio 
e do SindilojasRio, as en-
tidades têm feito diversas 
gestões junto às autoridades 
no sentido de coibir a vio-
lência, os camelôs e os mo-
radores de rua.

Consumo nacional deve 
movimentar R$ 4,7 tri

Em 2019, o consumo das 
famílias brasileiras continu-
ará não só em crescimento, 
como também deverá impul-
sionar o Produto Interno Bru-
to (PIB) do país. Na contra-
mão das últimas expectativas, 
a economia tem potencial 
para movimentar cerca de R$ 
4,7 trilhões, sendo responsá-
vel por 64,8% da somatória 
de bens e serviços deste ano. 
A previsão, baseada no índice 
de inflação IPCA de 3,89%, 
é do estudo IPC Maps 2019, 
especializado no cálculo de 
índices de potencial de con-
sumo nacional, com base em 
dados oficiais.

Ainda segundo o levanta-
mento, as capitais perderão 
espaço no consumo (de 29,6% 
em 2018 para 28,9% este ano) 
e, em contrapartida, o interior 
dos estados voltará a dar sinais 
de recuperação, elevando de 
54% para 54,4% a movimen-
tação de recursos neste ano.

Com mais de 210 milhões 
de habitantes, o Brasil con-
centra 84,8% dos seus cida-
dãos (178,1 milhões) na área 
urbana, que respondem pelo 
consumo per capita de R$ 
24.420,15. Enquanto isso, os 
gastos dos 31,9 milhões de ci-
dadãos rurais correspondem a 
R$ 10.498,72 por habitante.



n Monitor Mercantil 6 Financeiro Quarta-feira, 29 de maio de 2019

Bradesco Cemig

Porto Seguro CSN

Usiminas Hypera

As ações preferenciais do Bradesco terminaram cotadas a R$ 
35,71, com ganhos de 2,76%. Os três indicadores semanais mos-
tram mercado vendido.

As ações preferenciais da Cemig terminaram cotadas a R$ 
14,00, com ganho de 2,12%. Os três indicadores semanais mos-
tram mercado vendido.

As ações ordinárias da Porto Seguro  terminaram cotadas em 
R$ 52,41 com ganhos de 2,38%. Os três indicadores semanais 
mostram mercado vendido.

As ações ordinárias da CSN terminaram cotadas a R$ 17,43, 
com perdas de 4,23%.  Dois dos três indicadores semanais mos-
tram mercado comprado e um, vendido

As ações preferenciais da Usiminas terminaram cotadas a R$ 
8,26, com valorização de 0,36%. Os três indicadores semanais 
mostram mercado vendido.

As ações ordinárias da Hypera terminaram cotadas a R$ 
30,72, com valorização de 2,43%. Os três indicadores semanais 
mostram mercado comprado.

DIÁRIO

acionista.com.br
Seu Site Capital

LITELA PARTICIPAÇÕES S.A.
Cia Aberta - CNPJ nº 05495546000184 NIRE nº 33300271406

Ata da AGE. 1.Data, hora e local. Às 12h do dia 19/02/2019, na Rua da Assem-
bleia, nº 10, 37º andar, sala 3701 (parte), RJ - RJ. 2. Convocação. A convocação 
foi dispensada tendo em vista a presença de acionista representando a da tota-
lidade do capital social da Companhia. 3.Presença. Acionista representando a 
totalidade do capital social. 4. Mesa. Presidente: Arthur Prado Silva Secretário: 
Gilmar Dalilo Cezar Wanderley 5. Ordem do Dia. (i)Deliberar sobre a submissão 
à CVM do pedido de registro da Cia como emissora de valores mobiliários na 
categoria “A”, nos termos da Instrução da CVM n° 480 (“Registro de Companhia 
Aberta” e “Instrução CVM 480”); (ii)Deliberar sobre a adesão da Cia ao segmento 
Básico de listagem da B3, autorizando a Diretoria da Cia a tomar todas as me-
didas necessárias para tanto; (iii)Caso seja aprovado o Registro de Cia Aberta, 
deliberar sobre a reforma do Estatuto Social da Cia para corresponder as altera-
ções necessárias conforme às exigências legais e regulamentares aplicáveis a 
Cias. Abertas e decorrentes das normas da B3, bem como as disposições sobre 
a administração da Cia, incluindo a criação do cargo de DRI; e (iv)Deliberar sobre 
a inclusão de um §3º ao artigo 33 do Estatuto Social da Cia autorizando o paga-
mento de juros sobre o capital próprio e dividendos em bens, atribuindo ao CA a 
competência para autorizar essa modalidade de pagamento, assim como deter-
minar a forma de avaliação e os critérios a serem empregados no pagamento, 
com a seguinte redação: Art. 33 (...) Parágrafo 3° Os dividendos e juros sobre o 
capital próprio poderão ser pagos em bens, em qualquer modalidade autorizada 
por lei, cabendo ao CA da Cia determinar a forma de avaliação e os critérios a 
serem empregados no pagamento. 6. Deliberações Tomadas Por Unanimidade. 
Inicialmente, o Sr. Presidente propôs que a ata da Assembleia: (i) fosse lavrada 
na forma de sumário dos fatos ocorridos, ficando manifestações e protestos ar-
quivados na sede da Cia; e (ii) fosse publicada com omissão da assinatura dos 
acionistas presentes, tudo com base no disposto no art. 130 da Lei 6.404/76, o 
que foi aprovado. Após leitura da ordem do dia e análise, a acionista deliberou: (i) 
Sem ressalvas, aprovar a abertura de capital da Cia e o consequente Registro de 
Cia Aberta, podendo a Diretoria praticar todos e quaisquer atos ou providências 
e assinar todos e quaisquer documentos necessários à efetivação, formalização 
e administração das deliberações desta Assembleia, assim como representá-la 
perante quaisquer entidades públicas ou privadas com o fim de obtenção do Re-
gistro de Cia Aberta; (ii) Aprovar a adesão da Cia ao segmento Básico de listagem 
da B3, autorizando a Diretoria a tomar todas as medidas necessárias para tanto; 
(iii) Aprovar a reforma do Estatuto Social da Cia para corresponder às alterações 
necessárias conforme às exigências legais e regulamentares aplicáveis a com-
panhia aberta e decorrentes das normas da B3, bem como as disposições sobre 
a administração da Cia, incluindo a criação do cargo de Diretor de Relações com 
Investidores; (vii) Aprovar a inclusão de um §3º ao artigo 33 do Estatuto Social
da Cia autorizando o pagamento de juros sobre o capital próprio e dividendos
em bens, atribuindo ao Conselho de Administração a competência para autorizar 
essa modalidade de pagamento, assim como determinar a forma de avaliação
e os critérios a serem empregados no pagamento, com a seguinte redação: Art.
33 (...) Parágrafo 3° Os dividendos e juros sobre o capital próprio poderão ser
pagos em bens, em qualquer modalidade autorizada por lei, cabendo ao CA da
Cia determinar a forma de avaliação e os critérios a serem empregados no pa-
gamento. (viii)Aprovar a consolidação do Estatuto Social da Cia, na forma do
Anexo I à presente ata. 7.Encerramento. Nada mais havendo a tratar, foi a reu-
nião encerrada depois de lavrada e assinada a presente ata no livro próprio. RJ,
19/02//2019. (ass.) Presidente: Arthur Prado Silva. Secretário: Gilmar Dalilo Ce-
zar Wanderley. Conselheiros: Gilmar Dalilo Cezar Wanderley, Arthur Prado Silva
e João Ernesto Lima Mesquita. Gilmar Dalilo Cezar Wanderley Secretário Jucerja 
nº 00003550242 em 19/03/2019. Bernardo F.S. Berwanger - Secretário Geral.
Ata da RCA .1. Data, hora e local. Às 15h do dia 19/02/2019, na Rua da Assem-
bleia, nº 10, 37º andar, sala 3701 (parte), RJ - RJ. 2. Presença. Gilmar Dalilo
Cezar Wanderley, João Ernesto Lima Mesquita e Arthur Prado Silva. 3. Mesa.
Presidente: Arthur Prado Silva Secretário: Gilmar Dalilo Cezar Wanderley 4. Or-
dem do dia. (i)Deliberar sobre a Política de Divulgação de Informações da Litela
Participações S.A. (“Cia”); (ii)Eleger o Diretor de Relações com Investidores da
Companhia; (iii)Contratação de Auditores Independentes - Informações Trimes-
trais 2018; e, (iv)Contratação de Auditores Independentes - Período de 2019 a
2023. 5.Deliberações Tomadas Por Unanimidade. Após a análise e discussão
das matérias constantes na ordem do dia, considerando a aprovação na AGE
realizada nesta data do registro da Cia como emissora de valores mobiliários na
categoria “A”, nos termos da Instrução da CVM n° 480 e a reforma do Estatuto
Social, foram aprovadas, por unanimidade de votos e sem ressalvas: (i)A Políti-
ca de Divulgação de Informações da Cia que se encontra anexada à presente
ata como Anexo I; (ii)A eleição do Sr. Renato Proença Lopes, brasileiro, casa-
do, bancário e economiário, portador da identidade 21.346.776-8, expedida pelo
SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 126.854.998-30, com endereço profissional à 
Praia de Botafogo, nº 501, 4º andar, Rio de Janeiro - RJ para o cargo de DRI da
Cia, para cumprir o prazo de gestão até a RCA seguinte à AGO de 2019, passan-
do este a acumular a função de DRI juntamente com a de Diretor Presidente; (iii)
A contratação da empresa KPMG Auditores Independentes para a prestação de
serviços de auditoria das informações trimestrais Companhia para os trimestres
a findarem-se em 31/03/2018 e 2019, 30/06 30/09/2018, mediante o pagamento
de honorários no valor líquido de R$ 66.500,00, podendo o mesmo ser parcela-
do em até três parcelas; e, (iv)Em virtude do rodízio de auditores previsto pela
legislação, os conselheiros, por unanimidade, deliberaram aprovar a contratação 
da empresa PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes para a prestação 
de serviços de auditoria das demonstrações contábeis da Cia para os exercí-
cios a findarem-se em 31/12/2019 a 2023, assim como a revisão da Escrituração 
Contábil Fiscal - ECF do ano-calendário de 2019 a 2023, pelo valor anual de
R$ 44.000,00, a serem corrigidos anualmente pelo IGP-M/FGV. 6.Encerramento. 
Nada mais havendo a tratar, foi a reunião encerrada depois de lavrada e assinada 
a presente ata no livro próprio. RJ, 29/03/2019. (ass.) Presidente: Arthur Prado
Silva. Secretário: Gilmar Dalilo Cezar Wanderley. Conselheiros: Gilmar Dalilo Ce-
zar Wanderley, Arthur Prado Silva e João Ernesto Lima Mesquita. Gilmar Dalilo
Cezar Wanderley Secretário Jucerja nº 00003550239 em 19/03/2019. Bernardo
F.S. Berwanger - Secretário Geral.

Transação do mercado à vista de 
renda variável passa para 2 dias 

Desde segunda-feira, a 
B3 (Bolsa de Valores de São 
Paulo) opera com um prazo 
menor de liquidação do mer-
cado à vista de renda variá-
vel. Ao invés de três agora 
são dois dias para a operação 
acontecer. E no lugar de D+3 
ficou D+2. A mudança pro-
põe diminuir risco operacio-
nal, custo e ampliar a liqui-
dez dos investimentos. 

O Projeto de Ciclo de Li-
quidação D+2 teve autori-
zação do Banco Central do 
Brasil (BCB) e da Comis-
são de Valores Mobiliários 
(CVM).  A B3 disse que os 
principais benefícios da mu-
dança para D+2 são a redu-
ção do risco de contraparte 
para investidores, clientes e 
para a CCP e, consequente-
mente, aumento da disponi-
bilidade de capital; aumento 
da eficiência nos processos 
de pós-negociação, e menor 
risco e custo operacional.

“Sincronizamos o nosso 

mercado com as principais 
economias globais”, ex-
plicou em vídeo, postado 
no site da B3, a diretora 
de registro e liquidação na 
BM&F Bovespa, Viviane 
Basso.

O novo ciclo também pas-
sou por todos os testes da pla-
taforma da Câmara B3. Até a 
finalização do projeto foram 
realizadas 29 reuniões do gru-
po de trabalho entre fevereiro 
e março, “Os clientes partici-
param totalmente do projeto, 
desde a fase de concepção do 
modelo de negócio até a im-
plementação”, conta Viviane. 
Representantes de bancos, de 
corretoras, de administrado-
ras e gestores foram envolvi-
dos no processo. A solução 
tecnológica que automatiza 
e padroniza a troca de in-
formações dos processos 
de pós-negociação entre os 
participantes do mercado 
financeiro --. também acom-
panhou a mudança. 

BC deve anunciar  
‘nova legislação cambial’ 
nesta quarta-feira 

O Banco Central prome-
teu fazer nesta quarta-feira o 
anúncio do projeto de simpli-
ficação da legislação cambial. 
Trata-se do primeiro passo 
para a conversibilidade do 
real. A notícia foi confirmada 
nesta terça-feira pelo presi-
dente da autoridade monetá-
ria, Roberto Campos Neto.

A informação havia sido vei-
culada pelo site Poder 360, para 
o qual Campos Neto destacou 
que é preciso uma regulamen-
tação mais simples para a aber-
tura comercial ter sucesso.

A assessoria de impren-
sa do BC disse que os de-
talhes sobre o projeto serão 
revelados apenas em evento 
desta quarta-feira, marcado 
para as 10h, quando Cam-
pos Neto apresentará a nova 
versão da agenda de me-
didas estruturais do BC, a 

BC#. A agenda compreende 
quatro dimensões: inclusão 
financeira, competitividade, 
transparência e educação.

O BC já vinha aventando 
que a conversibilidade do real 
é um dos principais objetivos 
da autoridade monetária, ain-
da que esse seja um processo 
de longo prazo e dependa de 
questões como a estabilidade 
monetária e a aprovação e im-
plementação das reformas.

Segundo Campos Neto, a 
ideia é que o real sirva de refe-
rência para a região, em meio à 
tentativa de tornar o mercado 
mais aberto para estrangeiros. 
O ministro da Economia, Pau-
lo Guedes, também já afirmou 
que o projeto do presidente do 
BC seria para transformar a 
moeda brasileira numa espécie 
de euro da América Latina, des-
tacou a agência Reuters.

Estatais da China  
tiveram bom crescimento 
entre janeiro e abril

Os lucros das empresas 
estatais chinesas cresce-
ram estavelmente nos pri-
meiros quatro meses de 
2019, segundo dados do 
Ministério das Finanças, 
que mostram também que 
os lucros combinados des-
sas empresas aumentaram 
12,6% em termos anuais 
para 1,12 trilhão de iuanes 
(US$ 162,5 bilhões) no 
mesmo período.

As receitas somaram 18,9 
trilhões de iuanes durante o 
período, 8,3% a mais em re-
lação ao ano anterior. Até o 
fim de abril, os ativos totais 
das empresas estatais chine-
sas chegaram a 191,78 tri-

lhões de iuanes, uma alta de 
8,9% na comparação anual, 
enquanto seus passivos su-
biram 8,5% para 123,37 tri-
lhões de iuanes.

A proporção dívida/ati-
vos das empresas estatais 
do país diminuiu 0,2 pon-
to percentual para 64,3%, 
segundo a pasta. “A China 
vem impulsionando as re-
formas das empresas esta-
tais, incluindo reforma de 
propriedade mista e refor-
ma corporativa, para inje-
tar vitalidade a um grande 
número de empresas ante-
riormente com desempe-
nhos insatisfatórios”, des-
tacou a agência Xinhua.
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Analistas do Itaú baixam 
previsão do Ibovespa

Baseados nos resultado das principais empresas no primei-
ro trimestre deste ano, os analistas do Itaú BBA divulga-
ram relatório, no qual fazem a revisão das estimativas para 
o Ibovespa, baixando a previsão para o final deste ano de 
117 mil pontos para 110 mil pontos, reduzindo o potencial 
de valorização de 23% para 16%. Os técnicos da instituição 
consideram que os resultados do primeiro trimestre foram 
decepcionantes por causa do fraco crescimento do PIB e ao 
prejuízo líquido em grande parte de empresas de commodi-
ties, como a Vale que teve resultado negativo de R$ 6,4 bil-
hões devido aos impactos financeiros da ruptura da barragem 
de Brumadinho, ocorrida em janeiro.

Além disso, alegam que houve surpresas negativas em 
relação aos resultados de empresas como Petrobras, Suza-
no, Kroton e BRF (BRFS3). Ressaltam que as companhias 
de commodities foram as grandes culpadas pela revisão 
para baixo nas estimativas para o Ibovespa. Explicam 
também que a estimativa de um crescimento de 17% nos 
lucros das empresas é por causa da perspectiva de cresci-
mento do PIB de no máximo 1% em 2019.

UBS acha que tarifas do Uber vão cair
Estudo do UBS mostra que a utilização da tecnologia 

dos carros autônomos, empresas de ride hailing, como 
Uber e Lyft, podem baratear seus serviços em até 80% na 
próxima década. Para o banco, o mercado de táxi via car-
ros robotizados deve atingir US$ 2 trilhões em 2030. No 
relatório distribuído, o banco suíço estima que as margens 
de lucro das operações com esse tipo de veículo seria de 
30%, caso os preços aos passageiros baixarem os 80% 
mencionados.

Os analistas da instituição consideram a perspec-
tiva como positiva para um mercado que não conseguiu 
demonstrar quando conseguirá ser lucrativo. Assim, além 
do corte de custos de pagamentos aos motoristas, a auto-
nomia dos veículos tem potencial de diminuir uma mé-
trica chamada taxa de utilização, que mensura o tempo 
que um carro passa transportando passageiros pagantes. 
Essa taxa pode atingir 50% de cada período de 24 horas, o 
dobro da média atual. Até que essa perspectiva seja alca-
nçada, porém, é preciso aguardar um ponto de inflexão: o 
momento em que o monitoramento humano dos veículos 
autônomo. Para o UBS, o início dessa transição, nos Esta-
dos Unidos, se dará ainda em 2019, escalando na próxima 
década até chegar ao ponto ótimo. Em outros países, o 
tempo será consideravelmente mais longo.

Santa Adélia fechará uma usina em SP
A Santa Adélia, grande produtora brasileira de açúcar e 

etanol Santa Adélia, comunicou ao mercado que em suas 
buscas de reduzir os custos e aumentar a eficiência, vai 
fechar uma de suas três usinas no Estado de São Paulo. 
A empresa é acionista da Copersucar e parceira da Car-
gill na trading de açúcar Alvean. Segundo a companhia, as 
operações da usina Pioneiros, na cidade de Sud Menucci, 
noroeste de São Paulo, serão encerradas após a safra do 
próximo ano e toda a cana que atualmente é processada na 
unidade será transferida para a de Pereira Barreto, a cerca 
de 30km de distância.

Balanço Patrimonial Exercício findo em 31 de dezembro Em reais mil
2018 2017

Ativo
Circulante
Disponibilidades 294 222
Títulos e valores mobiliários 661 2.150
Contas a receber 6.088 8.069
Impostos a recuperar 175 175
Impostos de renda e contribuição social a recuperar 126 120
Adiantamentos 17 15

7.361 10.751
Não Circulante
Clientes 1.189 902
Partes relacionadas 66 40

1.255 942
Investimentos 23.876 19.316
Propriedade para investimento 351.413 316.641

375.289 335.957
Total ativo 383.905 347.650
Passivo
Circulante
Fornecedores 424 238
Empréstimos e financiamentos 14.362 12.581
Salários e encargos sociais 59 38
Provisão para processos judiciais, administrativos e 
obrigações legais - 15
Adiantamentos de clientes 162 156

15.007 13.028
Não Circulante
Empréstimos e financiamentos 55.897 70.611
Impostos diferidos 46.846 36.029
Receita diferida 6.743 6.891
Partes relacionadas 26.368 26.089

135.854 139.620
Patrimônio Líquido
Capital social 123.779 114.659
Reservas de lucros 109.265 80.343

233.044 195.002
Total passivo e patrimônio liquido 383.905 347.650

Demonstração do resultado Exercício findo em 31 de dezembro
 Em reais mil

2018 2017
Receita líquida de aluguéis e serviços 14.497 14.041
Custos de aluguéis e serviços (1.144) (1.644)
Lucro bruto de aluguéis e serviços 13.353 12.397
Receitas (despesas) operacionais
Despesas comerciais (852) (3.658)
Despesas administrativas (17) (46)
Variação do valor justo de propriedades para investimento 33.148 (16.898)
Outras despesas operacionais (6) (34)
Lucro antes do resultado financeiro e da 
equivalência patrimonial 45.626 (8.239)
Resultado de equivalência patrimonial 4.560 4.246
Resultado financeiro líquido (6.955) (8.706)
Receitas financeiras 216 185
Despesas financeiras (7.171) (8.891)
Lucro/Prejuízo antes da tributação 43.231 (12.699)
Imposto de renda e contribuição social
Diferidos (11.208) 3.202
Lucro/Prejuízo líquido do exercício 32.023 (9.497)

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido 
Exercício findo em 31 de dezembro Em reais mil

Reservas de 
lucros

Capital
social

Re-
serva
legal

Reserva
de re-

tenção
de lucro

Lucros
Acumu-
lados Total

Saldo em 31 de dezembro de 
2016 114.659 5.212 84.628 - 204.499
Prejuízo do exercício . . (9.497) (9.497)
Constituição de Reservas - - (9.497) 9.497 -
Saldo em 31 de dezembro de 
2017 114.659 5.212 75.131 - 195.002
Aumento de Capital Social 9.120 9.120
Lucro líquido do exercício - - - 32.023 32.023
Dividendos pagos - - (2.340) - (2.340)
Adoção IFRS9 - - (761) - (761)
Constituição de Reservas - 1.601 30.422 (32.023) -
Saldo em 31 de dezembro de 
2018 123.779 6.813 102.452 - 233.044

 Demonstração do fluxo de caixa 
Para o exercício findo em 31 de dezembro Em reais mil

2018 2017
Fluxo de caixa operacional
Lucro/ Prejuízo líquido do exercício 32.023 (9.497)
Ajustes
Atualização de empréstimos e financiamentos 7.095 8.847
Rendimento de títulos e valores mobiliários (98) (89)
Imposto de renda e contribuição social diferidos 11.208 (3.202)
Variação do valor justo das propriedades para 
investimento (33.148) 16.898
Equivalência patrimonial (4.560) (4.246)
Provisão para créditos de liquidação duvidosa 242 -
Lucro ajustado 12.762 8.711
Variações no capital circulante
Variações dos ativos e passivos operacionais
Contas a receber 691 3.679
Impostos a recuperar (6) 16
Adiantamentos (2) 12
Fornecedores 186 (268)
Impostos e contribuições (391) 145
Salários e encargos sociais 21 38
Adiantamento de clientes 6 75
Receita Diferida (148) (368)
Provisão para processos judiciais, administrativos e 
obrigações legais  (15) 15
Fluxo de caixa gerado pelas operações 13.104 12.055
Fluxo de caixa de investimentos
Adiantamento para futuro aumento de capital 4.270 (3.992)
Aumento de capital 9.120 -
Aquisição de títulos e valores mobiliários 1.587 (1.783)
Operações com partes relacionadas (8.539) 14.023
Dividendos recebidos 4.522 -
Aquisição e construção de propriedade para investimento (1.624) (209)
Fluxo de caixa gerado nas atividades de investimento 9.336 8.039
Fluxo de caixa de financiamentos
Amortização de empréstimos (20.028) (20.036)
Dividendos Pagos (2.340) -
Fluxo de caixa aplicados nas atividades de 
financiamento (22.368) (20.036)
Fluxo de caixa 72 58
Fluxo de caixa
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 222 164
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 294 222
Variação de Caixa 72 58

Relatório da Administração: Apresentamos a V.Sas. nossas Demonstrações Financeiras encerradas em 31/12/2018. A Diretoria

DOKKA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ: 14.218.096/0001-73

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 e de 2017.
Nota 1 – Contexto Operacional: A Dokka Empreendimentos Imobiliários e Participações S.A. (“Companhia”) tem por objeto, dentre outros, a exploração de 
shopping centers e de estacionamentos, prestação de serviços de consultoria e a participação em outras sociedades. A Companhia detém 60% do Shopping 
Center São Bernardo. Nota 2 – Sumário das Práticas Contábeis: As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil, com base nas disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações e nas normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários 
– CVM. (a) Uso de estimativas. Na elaboração das demonstrações financeiras é necessário utilizar estimativas para contabilizar certos ativos e passivos. As
demonstrações financeiras da companhia incluem estimativas referentes à provisão para créditos de liquidação duvidosa e provisões imposto de imposto de
renda, contribuição social e outras similares. Por serem estimativas, é normal que variações possam ocorrer quando das efetivas realizações ou liquidações
dos correspondentes ativos e passivos. (b) Apuração do resultado do exercício. O resultado do exercício é apurado pelo regime de competência. As receitas 
e custos decorrem, substancialmente, da atividade de exploração de shopping centers. A Companhia reconhece de forma proporcional a sua participação nos 
aluguéis pagos e custos correspondentes repassados pelos condomínios, com base no percentual de participação da Empresa nesses empreendimentos. (c)
Contas a receber. Incluem os aluguéis a receber. São demonstrados pelos valores históricos, já deduzidos das respectivas provisões para crédito de reali-
zação duvidosa. A administração da empresa considera a referida provisão como suficiente para cobrir possíveis perdas, tendo sido adotado como critério o
provisionamento, substancialmente, de todos os valores a receber conforme o título vencido mais antigo em uma matriz de provisão de perdas. Com isso, a
totalidade do saldo do contas a receber do lojista é provisionado considerando o percentual desta faixa, inclusive o seu saldo a vencer. (d) Propriedade para
investimento. As propriedades para investimento são representadas por terrenos e edifícios em Shopping Centers mantidos para auferir rendimento de aluguel
e/ou para valorização do capital. As propriedades para investimento são reconhecidas pelo seu valor justo. As avaliações foram feitas por especialistas internos 
utilizando modelo proprietário considerando o histórico de rentabilidade e fluxo de caixa descontado a taxas praticadas pelo mercado. Anualmente são feitas

revisões para avaliar mudanças nos saldos reconhecidos. As variações de valor 
justo são reconhecidas no resultado. (e) Outros ativos e passivos circulantes 
e não circulantes. São demonstrados pelos valores de custo ou realização e 
inclui, quando aplicável, os encargos financeiros auferidos, reconhecido pró-rata 
até a data do balanço.  (f) Imposto de renda e contribuição social. A empresa 
optou pela tributação do lucro real anual, com base em balancetes mensais de 
suspensão ou redução do imposto de renda e da contribuição social. De acordo 
com o art. 247 do RIR/99, lucro real é o lucro líquido do período de apuração 
ajustado pelas adições, exclusões ou compensações prescritas ou autorizadas 
pelo Decreto nº 3.000/99. A empresa vem apurando prejuízo fiscal, inexistindo 
imposto de renda e contribuição social a pagar no período. Nota 3 – Patrimô-
nio líquido: Em 31 de dezembro de 2018, o capital social da Companhia é de 
R$ 123.779.036,87 (2017 R$ 114.659.036,68), dividido em 98.019.571 ações 
ordinárias, nominativas e sem valor nominal. 

Diretor: Frederico da Cunha Villa - CPF: 029.343.527-81
Diretora: Claudia da Rosa Cortes de Lacerda - CPF: 965.075.517-91

CONTADOR: Rafael da Silva Bittencourt - CRC:110239/O-4

Caixa quer recuperar R$ 1 bi 
dos clientes devedores
Banco lançou 
campanha que 
oferece desconto 
de até 90%

É melhor receber bem me-
nos do que não receber. Foi 
considerando essa possibili-
dade e a de reduzir o quanto 
ante o passivo do banco que 
quase 3 milhões de clientes 
da Caixa Econômica Federal 
poderão regularizar débitos 
com atraso acima de 360 
dias. Os descontos variam 
de 40% a 90%. De acordo 
com o banco, que lançou a 
campanha de regularização 
nesta terça-feira, o desconto 
varia conforme o tipo de cré-
dito contratado e o tempo de 
atraso.

A campanha Você no Azul 
também oferece a renegocia-
ção para 320 mil empresas, 
sendo que 65% delas têm a 
possibilidade de quitar a dí-
vida à vista com valores in-
feriores a R$ 5 mil.

As dívidas dos clientes 
totalizam R$ 4,1 bilhões e 
expectativa do banco é recu-
perar R$ 1 bilhão ao oferecer 
os descontos.

Segundo o presidente da 
Caixa, Pedro Guimarães, a 
ação facilita a regulariza-
ção ou liquidação das dívi-
das em atraso dos clientes 
que estão com dificuldade 
de pagamento dos com-
promissos financeiros em 
condições especiais. “Um 
dos nossos principais obje-
tivos é resgatar o poder de 
compra e parcelamento dos 
clientes, adequar seus com-
promissos à sua realidade 
financeira, e possibilitar 
que possa tomar novo cré-

Pedro Guimarães: ‘Um dos nossos principais objetivos é resgatar 
o poder de compra e parcelamento dos clientes’

dito no mercado, com a ex-
clusão da restrição em seu 
cadastro”, disse.

A campanha de regulari-
zação é somente para paga-
mento à vista e não envolve 
crédito imobiliário. Os va-
lores das dívidas variam de 
R$ 50 a R$ 5 milhões, em 
contratos sem garantia ou 
com garantia insuficiente ou 
considerados de difícil recu-
peração.

Pessoas físicas

Do total de clientes inadim-
plentes, 2,6 milhões são pes-
soas físicas. Segundo a Caixa, 
92% deles poderão quitar as 
dívidas à vista por valores in-
feriores a R$ 2 mil. Os clien-
tes pessoas físicas, em sua 
maioria, têm renda de até R$ 
1,5 mil (60%), seguidos pelos 
que têm renda de até R$ 3 mil 
(23%), até R$ 5 mil (9%) e 
acima de R$ 5 mil (8%).

Guimarães ressaltou que 
a iniciativa reforça a posição 
da Caixa como banco social 
e que segue diretrizes claras 
do Governo Federal de aten-
der as classes mais carentes 
da sociedade e que acabam 
pagando por créditos mais 
caros. “Quando você está 
negativado, você está à mar-
gem da sociedade e se sub-
mete a créditos com taxas 
de juros de 10%, 15% e até 
mais de 20%. Regularizando 
essa situação, essas pessoas 
e empresas poderão quitar 
esses empréstimos e buscar 
créditos mais baratos”, afir-
mou o presidente da Caixa.

Consignado

Conforme informou a 
agência Brasil, a maior par-
te das dívidas é de crédito 
consignado (24,7%), se-
guido por cartão de crédito 
(18,1%), cartão de material 

de construção (15,2%), rene-
gociação de dívidas (15,2%), 
crédito pessoal (13,8%), ro-
tativo (11,7%) e microcrédi-
to (2%).

No caso das empresas, a 
maior parte das dívidas é de 
renegociação (34,3%). Em 
seguida, vem capital de giro 
(25,4%), rotativo (19,9%), 
parcelados (15,6%) e cartão 
de crédito (4,7%).

A campanha de regulariza-
ção Você no Azul fica vigen-
te por 90 dias em todo o país. 
O atendimento pode ser feito 
pela internet, pelo telefone 
0800 726 8068, opção 8, nas 
redes sociais do banco (Face-
book ouTwitter) e nas agências.

A Caixa vai oferecer ain-
da o atendimento em cinco 
caminhões em grandes cida-
des, fará contato com clien-
tes por meio de empresas de 
recuperação de crédito e en-
viará mensagens a celulares 
de clientes.

EVAGON PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ-MF 07.713.485/0001-00 - NIRE 33.3.0027717-0

Edital de Convocação de AGE. Ficam os Srs. Acionistas da Evagon 
Participações S/A convocados para a AGE a realizar-se no dia 04/06/19, 
às 10hrs, na sede social da Cia., localizada na Rua General Ivan Raposo, 
431, Barra da Tijuca/RJ, CEP 22621-040, a fim de deliberar sobre a seguinte 
ordem do dia: a) Eleição da Diretoria. Carlos Azevedo de Araújo e Carlos 
Silva de Araújo – Diretores.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE IMPRENSA 
EDITAL DE REGISTRO DE CHAPAS 

A Comissão Eleitoral da ABI, em cumprimento à determinação do 
Conselho Deliberativo que se reuniu dia 27/05/19, e conforme determina 
o Art.19 do Regulamento Eleitoral, faz saber aos interessados que vai 
receber entre os dias 29/05/2019 e 07/06/2019, das 10h às 18h, na se-
cretaria do 7º andar do Edifício Herbert Moses, sob protocolo, as chapas 
que desejarem participar das eleições gerais programadas para o dia 27 
de junho de 2019. Rio de Janeiro, 29 de maio de 2019 

Wilson Alves Cordeiro - Presidente da Comissão Eleitoral
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GREENLEAF PROJETOS E SERVIÇOS S.A.
CNPJ/MF nº 31.838.584/0001-00

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2017 E 2018 (Em R$ mil) DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO PERIODO PELA
LEGISLAÇÃO SOCIETÁRIA EM 31/12/2018 (Em R$ mil)

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
DO EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2018 (Em R$ mil)

DEMONSTRAÇÕES DE MUTAÇÕES
PATRIMÔNIO LÍQUIDO 31/12/2018 (Em R$ mil)

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Relatório da Administração:Srs. acionistas: Em cumprimento as normas estatutárias, vimos submeter à consideração de V.Sas as Demonstrações Contábeis, 
referente aos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2018 e 2017.

Ativo 2017 2018
Circulante 13.570 13.129
Disponibilidade 109 197
Realizável a curto e longo prazo 13.461 12.932
Clientes e Estoques 2.572 5.322
Impostos a recuperar 770 770

Estoques 69 69
Adiantamentos e Mútuos 10.050 6.771

Não circulante 1.083 1.083
Créditos e valores 1.083 1.083

Ativo Permanente 3.350 2.606
Imobilizado de Uso 3.350 2.606
Outras Imobilizações 4.755 5.054
(Depreciações Acumuladas) (1.405) (2.448)

Total do Ativo 18.003 16.818
Passivo Circulante
Circulante e Exigível a longo prazo 3.600 5.022
Circulante 2.449 3.460
Obrigações Trabalhistas 570 964
Obrigações Tributárias 1.862 2.423
Outros valores 17 73

Exigível a longo prazo 1.151 1.562
Empréstimos e financiamentos 1.151 1.562

Patrimônio líquido 14.403 11.796
Capital 367 367
Reservas de Lucros 14.036 11.429

Total do passivo 18.003 16.818

2017 2018
Receita Líquida 11.738 15.433
Receita de Serviços 11.584 15.433
Vendas 154 -

Lucro Bruto 11.738 15.433
Receitas/Despesas Operacionais (9.634) (16.855)
Despesa de Pessoal (4.775) (4.273)
Despesas Administrativas (2.386) (7.643)
Despesas Tributárias (1.128) (1.473)
Outras Despesas Operacionais (1.345) (3.466)

Resultado Operacional 2.104 (1.422)
Resultado antes das Desp. e Receitas financeiras 2.104 (1.422)
Receitas Financeiras - -
Despesas Financeiras 369 (331)

Lucro antes do Imposto de Renda e Contr Social 2.473 (1.753)
Imposto de Renda e Contribuição Social (333) (452)

Lucro Líquido (prejuízo líquido) 2.140 (2.205)

Atividades Operacionais: 2017 2018
Lucro Líquido do Período 2140 (2205)
Lucro Líquido das Atividades Operacionais 2140 (2205)
Aumento (Redução) em contas do Ativo:
Contas a receber (587) (2750)
Impostos a recuperar 34 -
Adiantamentos e Mútuos (1125) 3279
Estoques - -
Outros créditos 582 -
Total do Aumento (Redução) contas do Ativo (1.096) 529
Aumento (Redução) em contas do Passivo:
Obrigações Trabalhistas 209 394
Obrigações Tributárias 33 561
Outros valores - 56
Total do Aumento (Redução) em contas do Passivo 242 1011
Recursos Líquido provenientes Atividades Operacionais 1.286 (665)
Atividades de Investimentos:
Aquisição de Imobilizado (12) 744
Total das Atividades de Investimento (12) 744
Atividades de Financiamentos:
Aumento do capital social - -
Empréstimos 1.138 411
Dividendos Distribuídos (504) (402)
Ajuste exercícios anteriores (1.954) -
Total das Atividades de Financiamentos (1.320) 9
Aumento(Redução) das Disponibilidades: (46) 88
Disponibilidade no Início do Exercício 155 109
Disponibilidade no Final do Exercício 109 197

EVENTOS
Capital 

Realizado
Reserva 
Capitais

Instru-
mentos 
Fiscais

Reserva 
Lucros 2018 2017

Saldo em 01/01/2018 367 - - 14.036 14.403 14.720
Aumento de Capital - - - - - -
Ajuste períodos anteriores - - - - (1.954) -
Lucros distribuidos - - - (402) (402) (504)
Constituição de Reservas - - - - - -
Lucro (Prejuízo) do período - - - (2.205) (2.205) 2.104
Saldo em 31/12/2018 367 - - 11.429 11.796 14.366
Mutação no Período - - - (2.607) (2.607) (354)

1. Contexto Operacional:A Greenleaf Projetos e Serviços S.A. é uma empresa 
anônima capital fechado e tem por objetivo principal a concepção, execução,
desenvolvimento e manutenção de gramados, instalação de sistemas de
irrigação e prestação de serviços administração , empreitada e subempreitada
de terraplanagem e paisagismo. 2. Apresentação das Demonstrações 
contábeis: As demonstrações contábeis foram elaboradas com observância
as  práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo os pronunciamentos e 

orientações emitidas pelo CPC e as diretrizes emanadas da legislação societária 
(Lei 6.404/76, alteradas pelas Leis 11.638/07 e 11.941/09. 3. Principais 
Práticas Contábeis: As principais práticas contábeis adotadas pela sociedade 

na elaboração das demonstrações contábeis estão resumidas pelo regime de  
competência - As demonstrações financeiras foram preparadas utilizando o 
custo histórico  como base de valor. 4. Capital Social: O Capital Social é de 
R$367.080,00 dividido em 367.080 ações, sendo todas ordinárias nominativas 
sem valor nominal totalmente integralizado. 5. Outras Informações: Existem 
débitos em parcelamento ordinário e pelo REFIS - A lei n.11.941, de Outubro de 
2009, autorizou o parcelamento dos débitos fiscais tributários e não tributários 
de Agosto de 2007 a dezembro de 2009 em até 180 prestações. 

Presidente: Paulo Antônio Azeredo Neto. Diretor: Flávio Piquet Carneiro Pessoa dos Santos. Diretor: Alexandre Gustavo Vieira dos Santos. Contador: João Luiz Moreira Mello - CRC-RJ 078911/O-7.

Demonstrações de Resultado do Exercício
31/12/2017 31/12/2018

Receita Bruta Operacional 2.383.985,30 2.287.144,04
(-) Tributos Incidentes s/Vendas e Serviços (87.015,44) (83.529,71)
Receita Líquida Operacional 2.296.969,86 2.203.614,33
(-) Custo de Imóveis ou Serviços Vendidos - -
Receitas Financeiras 221.816,57 41.997,56
Lucro Bruto Operacional 2.518.786,43 2.245.611,89
Despesas Operacionais 26.986,91 49.109,04
Despesas Financeiras 334.147,80 252.341,46
Total das Despesas Operacionais 361.134,71 301.450,50
Despesa Não Operacional - -
Lucro Líquido ANTES das Provisões 2.157.651,72 1.944.161,39

Ativo 31/12/2017 31/12/2018
Ativo Circulante
Disponibilidades 9.426,21 5.269,00
Realizável a Curto Prazo 1.281.948,99 2.266.218,35
Total Ativo Circulante 1.291.375,20 2.271.487,35
Ativo Não Circulante
Imobilizado 13.963.490,74 13.963.490,74
(-) Depreciação Acumulada (13.274,43) (13.274,43)
Total do Ativo Não Circulante 13.950.216,31 13.950.216,31
Total do Ativo 15.241.591,51 16.221.703,66

Balanço Patrimonial
Passivo 31/12/2017 31/12/2018
Passivo Circulante
Obrigações a pagar, inclusive Tributárias 50.041,50 64.541,72
Total Passivo Circulante 50.041,50 64.541,72
Passivo Não Circulante
Realizáveis à Longo Prazo 550.000,00 550.000,00
Total Passivo Não Circulante 550.000,00 550.000,00
Patrimônio Líquido
Capital Social 13.000.000,00 13.000.000,00
Reservas para Aumento de Capital 646,50 646,50
Reserva Legal 306.028,45 306.028,45
Reservas de Lucros a Realizar 1.334.875,06 356.325,60
Lucros Acumulados - 1.944.161,39
Total do Patrimônio Líquido 14.641.550,01 15.607.161,94
Total do Passivo 15.241.591,51 16.221.703,66

Valmir de Araujo Costa - Diretor Presidente - CPF 007.533.787-87

Patrícia Etelvina Oliveira de Lima - Contadora 
CRC/RJ N° RJ-106334/0-7 - CPF: 704.554.902-44

Relatório da diretoria: Prezados senhores, apresentamos o Balanço Patrimonial e Demonstrações Financeiras do Exercício de 31/12/2018.

NOTAS EXPLICATIVAS: A RENOSTRA EMPREENDIMENTOS S/A, é uma sociedade anônima de capital fechado, constituída em 28 de janeiro de 2000. A companhia tem por objeto a Incorporação Imobiliária; Compra e Venda de Bens Mó-
veis e Imóveis (sem intermediação); Administração de Imóveis Próprios; Arrematação de Bens Móveis e Imóveis em Leilões; e Participação em Outras Empresas de Finalidades Lucrativas.  As demonstrações financeiras foram elaboradas e 
apresentadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo os pronunciamentos contábeis emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPCs) e a Lei nº 6404/1976.

Cinco maiores bancos concentram quase 85% do crédito do país
Banco Central 
prevê crescimento 
de 7,2% no  
saldo total   
para este ano

As cinco maiores insti-
tuições do país, o Banco do 
Brasil, o Itaú, o Bradesco, a 
Caixa Econômica Federal e 
o Santander, responderam 
em 2018 por 84,8% das ope-
rações de crédito ou de em-
préstimo do país, ante 85,8% 
do ano anterior. A concentra-
ção bancária foi um pouco 
menor, mas ainda é enorme. 
Os bancos também lucraram 
mais com o crédito, mesmo 
com a taxa básica de juros, 
a Selic, menor em 2028, em 
6,5%.

No que se refere à renta-
bilidade do sistema bancário, 
observa-se a manutenção da 
trajetória de aumento em 
2018, iniciada em 2017, após 
seu declínio em 2015 e 2016, 
em contexto de recuperação 
do ambiente econômico, de 
melhora da percepção de ris-
co e de queda da taxa Selic. 
O Retorno sobre o Patrimô-
nio Líquido (ROE) alcan-
çou 14,8% em dezembro de 
2018, ante 13,6% em dezem-
bro de 2017.

Os dados compõem o Re-
latório de Economia Bancá-
ria (REB) divulgado nesta 
terça-feira pelo Banco Cen-
tral do Brasil, em São Paulo. 
O documento detalha even-
tos que ocorreram ao longo 
de 2018 e reúne questões 
sobre o Sistema Financeiro 
Nacional (SFN) e às rela-
ções entre instituições e seus 
clientes.

Para o diretor de Política 
Econômica do Banco Cen-

tral, Carlos Viana, há evi-
dências de que o aumento de 
financiamentos corporativos 
via mercados de capitais tem 
diminuído o custo do cré-
dito do sistema financeiro, 
embora não seja possível no 
momento quantificar essa re-
dução.

A participação do merca-
do de capitais no saldo de 
crédito ampliado às grandes 
empresas subiu de 6% em 
2013 para 11% em 2018. Já 
o estoque para pessoa jurídi-
ca nas operações de crédito 
com recursos direcionados 
caiu 8,1% em 2018. O BC 
explica que o movimento em 
direções contrárias é devido 
à queda dos diferenciais de 
juros entre ambas as ope-
rações, em parte explicada 
pela baixa da Selic.

Sobre os spreads de taxas 
em operações no mercado 
de câmbio, que no merca-
do primário - exportação, 
importação e remessas - 
têm subido desde a crise 
financeira de 2008 , Viana 
disse que os estudos sobre 
as causas desse aumento do 
spread no mercado cambial 
ainda estão em andamento, 
mas frisou que tornar a mo-
eda brasileira conversível 
ajudaria a reduzir. “A carga 
regulatória pesada e o fato 
de a moeda não ser con-
versível trazem custos ao 
país”, acrescentou.

Projeção de crescimento

Para este ano, o BC pro-
jeta crescimento de 7,2% 
no saldo total de crédito, 
com aumento de 12,5% do 
saldo de crédito de recur-
sos livres e de 0,8% do sal-
do de crédito com recursos 
direcionados, informou a 
instituição, durante apre-
sentação do seu Relatório 
de Economia Bancária em 
São Paulo.

Em 2018, o aumento no 
saldo total de crédito foi de 
5%, após dois anos seguidos 
de quedas (-3,5% e -0,5% 
em 2016 e 2017, respectiva-
mente).

Os saldos das carteiras de 
crédito destinadas às pes-
soas físicas e jurídicas con-
tinuaram a apresentar cres-
cimentos bastante distintos 
em 2018, 8,2% e 1,3%, res-
pectivamente. “Entretanto, 
é a primeira vez que o saldo 
para pessoas jurídicas apre-
senta variação positiva desde 
2015, indicando melhora nas 
condições de crédito para 
esse segmento”, destaca o 
documento.

No ano passado, os cin-
co maiores bancos do país 
eram responsáveis por 
83,8% dos depósitos to-
tais, uma pequena queda 
em comparação a 2017, 
quando os depósitos corres-
pondiam a 85%. Segundo o 
relatório, essas instituições 
abarcaram 81,2% dos ati-
vos totais do setor bancário 
comercial em 2018. No ano 
anterior, os ativos totaliza-
vam 82,6%.

Em termos prospectivos, 
de acordo com a Pesquisa 
Trimestral sobre Condições 
de Crédito (PTC), realizada 
em março de 2019, as ex-
pectativas das instituições 
financeiras são de cresci-
mento nos saldos de cré-
dito para 2019: de 5,5% 
para grandes empresas; 
5,0% para micro, pequenas 
e médias empresas; 8,0% 
para consumo de pessoas 
físicas; e 5,0% para crédito 
habitacional. As projeções 
do BCB para 2019 são de 
crescimento de 7,2% do 
saldo total de crédito, com 
aumentos de 12,5% e 0,8% 
dos saldos de crédito com 
recursos livres e direciona-
dos, respectivamente. Para 
pessoas físicas e jurídicas, 

Para Carlos Viana: ‘A carga regulatória pesada e o fato de a  
moeda não ser conversível trazem custos ao país’

projeta-se expansão anual 
do estoque de crédito de 
9,7% e 4,1%, respectiva-
mente.

Juros

A taxa de juros das novas 
operações de empréstimo 
junto ao SFN no segmento 
de recursos livres diminuiu 
4,6 p.p. em 2018, influen-
ciada pela redução na taxa 
básica de juros e pela sua 
manutenção em patamar re-
duzido, bem como pelo de-
créscimo da inadimplência 
e pela mudança regulatória 
no segmento de cartões de 
crédito.

No caso do cheque espe-
cial, o produto caracteriza-
se pela alta conveniência 
e agilidade de utilização, 
mas também por possuir 
alta inadimplência e custos 
elevados. Os maiores usuá-
rios do cheque especial são 
aqueles de menor renda e 
escolaridade, demonstran-

do a importância de maior 
conhecimento do perfil do 
produto e de seus custos de 
utilização para melhor ade-
quação aos propósitos dos 
usuários. 

Em relação a inadimplên-
cia, o relatório mostra que 
72% dos clientes que recorre-
ram à reestruturação de suas 
dívidas em dezembro de 2018 
possuíam renda inferior a três 
salários mínimos, aproxima-
damente em linha com a parti-
cipação dessa classe de renda 
na população de devedores. 
“Considerando as reestrutura-
ções realizadas em dezembro 
de 2017, concluiu-se também 
que a reestruturação foi positi-
va para pouco mais da metade 
dos tomadores (51%), pois es-
ses, após doze meses, conse-
guiram se manter adimplentes 
ou com atrasos inferiores a 90 
dias”, acentua o relatório.

Bancos pequenos

No caso dos bancos de 

menor porte que têm o 
crédito como sua principal 
atividade, o papel desem-
penhado pelas captações 
intermediadas tem sido 
crescente. Essas captações 
possuem taxas mais altas 
pagas a clientes de ter-
ceiros em troca de prazos 
mais longos e impossibili-
dade de resgate antecipa-
do dos investimentos. Ao 
que tudo indica, o investi-
dor de plataformas de in-
vestimento é mais propen-
so a dispensar a liquidez 
imediata e aceitar prazos 
mais longos.

“Essas captações são 
uma manifestação no mer-
cado doméstico da migra-
ção da prestação de ser-
viços financeiros para o 
ambiente digital, processo 
que tende a se intensificar 
à medida que avanços tec-
nológicos forem reduzin-
do a necessidade de con-
tato presencial”, atesta o 
relatório.

Siga o Monitor Mercantil, twitter.com/sigaomonitor




