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Juiz manda quebrar 
sigilos bancário e fiscal 
de Flávio e Queiróz

O senador Flávio Bolsonaro 
(PSL-RJ), filho do presidente 
Jair Bolsonaro, e seu ex-assessor 
Fabricio Queiróz, terão os sigi-
los bancário e fiscal quebrados 
por autorização do Tribunal de 
Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ). 
Além deles, serão averiguadas 
as contas bancárias da mulher 
de Flávio, Fernanda Bolsonaro; 
a empresa de ambos, Bolsotini 
Chocolates e Café Ltda; as duas 
filhas de Queiróz, Nathalia e 
Evelyn, e a mulher do ex-asses-
sor, Marcia.

Segundo reportagem do jornal 
O Globo, o pedido foi feito pelo 
Ministério Público do Estado do 
Rio de janeiro e autorizado em 
24 de abril de 2019, mas mantido 
em sigilo até o momento.

A quebra de sigilo bancário foi 
autorizada no período que vai de 
janeiro de 2007 a dezembro de 
2018. A Justiça também autori-
zou a quebra do sigilo fiscal dos 
investigados, entre 2008 e 2018.

A decisão é de autoria do juiz 
Flávio Nicolau, que afirmou, no 
documento, que a quebra dos si-
gilos é importante para a instru-
ção do procedimento investiga-
tório criminal instaurado contra 
os investigados.

A quebra se estende não só a 
Flavio, Queiroz e seus respec-
tivos familiares e empresa, mas 
também a outros 88 ex-funcioná-
rios do gabinete, seus familiares 
e empresas relacionadas a eles. 
Entre eles também estão Da-
nielle Nóbrega e Raimunda Ma-
galhães, irmã e mãe do ex-PM 
Adriano Magalhães da Nóbre-
ga, tido pelo Ministério Público 
do Rio como o homem-forte do 
Escritório do Crime, organiza-
ção de milicianos suspeita de 
envolvimento no assassinato de 
Marielle Franco. O ex-policial, 
hoje foragido, é acusado há mais 
de uma década por envolvimen-
to em homicídios. Adriano já 
foi homenageado por Flávio na 
Assembleia Legislativa do Rio 
(Alerj).

O juiz ainda determinou que 
fossem quebrados os sigilos da 
empresa MCA Participações e de 
seus sócios. A empresa fez ne-
gócios imobiliários relâmpagos 
com Flávio. Segundo apurou o 
jornal Folha de S. Paulo, a MCA 
comprou imóveis de Flávio ape-
nas 45 dias depois de ele tê-los 
adquirido, o que proporcionou 
ao atual senador ganhos de 260% 
com a venda.

Caminhoneiros 
contra venda de 
refinarias da Petrobras
Profissionais veem 
garantia de preços 
baixos e interesse de 
segurança nacional

Dados atuais e históricos de-
monstram que os derivados do pe-
tróleo, notadamente diesel, gasoli-
na e gás, poderiam ficar significa-
tivamente abaixo dos níveis atuais 
no Brasil, preservando-se adequada 
margem de lucro para a Petrobras. 
Uma condição necessária para isso 
é a preservação das refinarias em 
mãos da estatal.

Dessa forma, a Associação Bra-
sileira de Caminhoneiros (Abcam) 
entrou na luta para manter com a 
Petrobras “a situação de monopo-

lista em produção de derivados, o 
que é, inequivocamente, do inte-
resse da segurança nacional e, por-
tanto, também nosso”, afirmam em 
nota.

“A subutilização das refinarias, 
como acontece hoje, é que está 
inviabilizando preços internos 
mais baixos do diesel, com clara 
agressão aos interesses da popu-
lação, que acaba comprando pro-
dutos mais caros de cujos custos 
participam os preços do diesel, 
embutidos no frete. Afinal, 75% 
dos produtos comercializados no 
país são movimentados por cami-
nhões.”

A entidade, que diz representar 
450 mil caminhoneiros, tentou ne-
gociar com o governo o controle 
do preço do diesel, mas considera 
sem resultados a realização de Au-
diência Pública por intermédio da 
Comissão de Viação e Transporte, 

na quarta-feira da semana passada, 
na Câmara dos Deputados.

“Concretamente não se colocou 
na mesa qualquer indicação quan-
to ao tema de interesse imediato e 
estrutural para os caminhoneiros, a 
saber, a questão do preço do diesel 
e de sua flutuação.” Uma parali-
sação, semelhante à realizada ano 
passado, está na pauta dos motoris-
tas. A Abcam pede que o governo 
determine, em no máximo dez dias, 
a abertura de diálogo direto com os 
dirigentes da Petrobras.

“Com os atuais preços do die-
sel e sua instabilidade, milhares de 
caminhoneiros aproximam-se de 
uma situação de indigência. Para se 
perceber a influência dos preços do 
diesel na receita dos trabalhadores, 
basta dizer que o combustível, con-
siderando determinados destinos, 
representa até 50% do custo do fre-
te”, alerta a Associação.

Aeroporto não 
privatizado 
é o 4º melhor 
do mundo

Doze aeroportos brasileiros fica-
ram entre os 50 melhores do mun-
do, de acordo com o AirHelp Sco-
re 2019, ranking internacional dos 
melhores aeroportos e companhias 
aéreas do mundo. Segundo a pes-
quisa, divulgada no fim da semana 
passada, o Aeroporto Internacional 
Afonso Pena, em Curitiba (PR), 
obteve a quarta melhor colocação, 
com 8,37 pontos. O aeroporto curi-
tibano é um dos poucos que (ainda) 
não foram privatizados, sendo ad-
ministrado pela Infraero.

Os três melhores aeroportos do 
mundo são o Aeroporto Interna-
cional Hamad, do Catar, com 8,39 
pontos, mesma pontuação do Aero-
porto Internacional Tóquio Haneda, 
seguido pelo Aeroporto Internacio-
nal de Atenas, com 8,38 pontos.

Entre os 25 melhores, o Rio de 
Janeiro pontuou dois aeroportos: 
Santos Dumont, que ficou na 17ª co-
locação e o Internacional do Rio de 
Janeiro RioGaleão (25º classificado). 
A classificação é feita pela AirHelp, 
maior organização internacional dos 
direitos de passageiros aéreos.

“O Brasil foi o país que mais teve 
aeroportos entre os 50 melhores do 
mundo, com representação em qua-
tro das cinco regiões do país: Sul, 
Sudeste, Nordeste e Centro-Oeste. 
A pontualidade é o índice em que 
os aeroportos brasileiros foram 
mais bem avaliados, sendo que 11 
dos 12 aeroportos tiveram nota aci-
ma de oito. Em segundo lugar, vem 
a qualidade dos serviços e, por últi-
mo, a qualidade do varejo, que leva 
em consideração opções de alimen-
tação e lojas”, disse Karin Herbs-
thofer, especialista em direitos dos 
passageiros da AirHelp. Ela acredi-
ta que uma melhora dos aeroportos 
do Brasil nesses critérios pode aju-
dar a elevar sua posição no ranking.

O Aeroporto Internacional de Vira-
copos, em Campinas (SP), ocupa a 10ª 
posição, com 8,25 pontos. O último ae-
roporto brasileiro listado foi o de Gua-
rulhos (SP), que ocupa a 45ª posição, 
com um total de 7,76 pontos.

Dólar: especulação atinge 
nível das eleições de 2018

A cotação do dólar segue pres-
sionada, alcançando R$ 3,979, 
nesta segunda-feira, alta de 0,89%. 
O banco norte-americano Morgan 
Stanley acredita que a moeda che-
gará a R$ 4,10 ao fim de junho. As 
posições vendidas em real (apostas 
na alta do dólar) já superam os pi-
cos vistos nas eleições presiden-
ciais de 2018, afirmaram analistas 
do mercado financeiro à agência de 
notícias Reuters.

Dessa forma, os especialistas 
consideram que a alta da moeda 
norte-americana já está embutida 
nos preços atuais e não veem opor-
tunidade para quedas maiores do 
real. Na última pesquisa da Reuters 
para o câmbio, divulgada no co-
meço do mês, analistas estimaram 
dólar a R$ 3,70 em 12 meses, pela 
mediana das projeções.

A definição da cotação do real 
frente ao dólar passa também pelo 
cenário internacional. As idas e 
vindas do Governo Donald Trump 
em relação à China tumultuam os 
mercados financeiros. As bolsas de 
valores voltaram a registrar perdas. 
No Brasil, o Ibovespa, principal ín-
dice da B3, fechou o dia aos 91.727 
pontos, um recuo de 2,69%.

Diante de problemas com o dó-
lar, Rússia e China aumentam suas 
reservas em ouro. Segundo os da-
dos do Conselho Mundial do Ouro 
(WGC), em 2018 os bancos cen-

trais de todo o mundo compraram 
651 toneladas do metal, 74% mais 
do que em 2017 – o maior volume 
desde 1971, quando os EUA aban-
donaram o padrão ouro. Metade 
desse volume foi comprado pelo 
Banco Central russo, informa a re-
vista Diálogos do Sul.

As reservas do Banco Central 
russo atingiram 2.112 toneladas de 
ouro no valor de US$ 87 bilhões. 
Nos últimos dez anos, a cota-parte 
do ouro nas reservas russas aumen-
tou de 3,5% para 18,6%. Na outra 
ponta, a Rússia fugiu dos títulos 
do Tesouro dos EUA e do dólar, 
que atingiram seu menor patamar. 
Hoje, a Rússia ocupa o quinto lugar 
na lista dos países com maiores re-
servas de ouro.

O segundo lugar pertence à Chi-
na, que dispõe de 1.853 toneladas 
do ouro no valor de US$ 76 bi-
lhões, tendo aumentado significati-
vamente suas compras de ouro no 
fim de 2018.

Além da fuga do risco do dólar, 
a perspectiva de redução na produ-
ção de ouro estimula a compra do 
metal. Especialistas da Newmont 
Goldcorp calculam que a produção 
de ouro começará a cair nos próxi-
mos anos, atingindo em 2022 o ní-
vel do início do século XXI. Alguns 
cientistas avisam que as reservas de 
ouro na Terra estarão esgotadas até 
2034. Página 6

Pacote Anticrime impede 
Moro de ser ministro do STF

Se aprovado, o chamado “pacote 
anticrime” apresentado pelo Minis-
tério da Justiça e defendido pelo 
ministro Sergio Moro, impedirá o 
desejo manifestado pelo presidente 
Jair Bolsonaro neste domingo, em 
entrevista à Rádio Bandeirantes, 
de indicar o ex-juiz para a próxima 
vaga no Supremo Tribunal Federal. 
As informações são do portal Con-
sultor Jurídico.

Segundo o presidente, na mesma 

entrevista, ele havia se compro-
metido com Moro a indicá-lo para 
uma vaga na Corte e pretende cum-
prir o combinado.

Entretanto, a 29ª medida do Pro-
jeto de Lei, como citado no jornal O
Globo, proíbe a indicação ao STF 
de quem tenha, nos quatro anos an-
teriores, “ocupado mandato eletivo 
federal ou cargo de procurador-ge-
ral da República, advogado-geral 
da União ou ministro de Estado”. 
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A marcha da estupidez

O liberalismo, o conservadorismo, o socialismo e o atual governo

A liberdade econômica e o 
futuro da livre iniciativa

No último dia 30 de abril, 
entrou em vigor a Medida 
Provisória 881/2019. Ao ins-
tituir a Declaração dos Direi-
tos de Liberdade Econômica, 
a nova medida estabelece ga-
rantias para a livre iniciativa 
e para o amplo exercício da 
atividade econômica, a fim 
de tornar o processo de de-
senvolvimento de negócios 
menos moroso e burocráti-
co, sobretudo para pequenos 
e médios empreendedores.

Uma das suas principais 
propostas prevê a possibili-
dade de pessoas físicas e ju-
rídicas desenvolverem ativi-
dades consideradas de baixo 
risco sem depender de prévia 
autorização da administração 
pública, ou seja, sem a obten-
ção de licenças, autorizações, 
inscrições, registros, alvarás e 
outros documentos similares.

Inclusive, prevê que a 
administração pública deve 
respeitar os prazos estabele-
cidos para cumprir seus atos 
de liberação. Caso contrário, 
a aprovação das solicitações 
e pedidos será tácita.

Essas atividades econô-
micas poderão ser desenvol-
vidas em qualquer horário 
ou dia da semana, desde que 

respeitadas as normas de 
direito de vizinhança, não 
gerem poluição sonora, não 
causem danos ambientais e 
nem perturbem o sossego da 
população.

Outro ponto relevante é a 
alteração na Lei 6.404/1976 
(Lei das S/A), à medida que 
permite que a Comissão de 
Valores Mobiliários (CVM) 
reduza as exigências para 
aprovar o ingresso dos peque-
nos e médios empreendedores 
no mercado de capitais.

De fato, as alterações pro-
postas pela MP 881/2019 
são muitas. No entanto, o 
Congresso Nacional tem 
até setembro para aprovar o 
texto e, se assim o fizer, será 
necessário aguardar o efeito 
prático destas alterações e 
acompanhar, com cautela, 
como será a regulamentação 
de alguns termos e procedi-
mentos previstos – como, 
por exemplo, a definição de 
atividade de baixo risco e as 
regras de facilitação do aces-
so ao mercado de capitais.

q  João Pedro Alves 
Pinto

Advogado do escritório 
Meirelles Milaré Advogados.

A historiadora americana 
Barbara Tuchman produziu 
um livro magnífico, A mar-
cha da insensatez, mostran-
do como decisões históri-
cas insensatas produziram 
resultados tremendamente 
desastrosos. Seu parâme-
tro lendário é o cavalo de 
Troia. Abandonado pelos 
gregos às portas da cidade, 
o cavalo era um sinal claro 
de uma armadilha. No en-
tanto, os troianos decidi-
ram puxá-lo para dentro da 
cidade, talvez movidos por 
curiosidade, possibilitan-
do aos gregos atacarem a 
cidadela por dentro e abrir 
caminho para a destruição 
de Troia.

Marcha da insensatez 
não é propriamente o que 
está acontecendo no Brasil 
desgovernado por Bolso-
naro. Aqui o que prevalece 
é a “marcha da estupidez”. 
É a estupidez que governa 
as decisões econômicas de 
Paulo Guedes, as decisões 
do MEC, as decisões na 
área de Direitos Humanos, 
a decisão na área agrícola, a 
decisão na área sensível do 
Ministério das Relações Ex-
teriores. Estamos num pro-
cesso peculiar da história 
brasileira no qual um presi-
dente diz, sem ser contesta-

do, que veio para destruir, e 
não para construir.

E é o que tem sido feito 
com absoluto rigor. Até o 
momento, sobretudo na área 
econômica, não houve uma 
única medida – uma, sequer 
uma – de estímulo à retoma-
da da economia, que certa-
mente vai desabar por mais 
este ano. É que o processo 
de destruição foi acionado. 
Destruição da capacidade 
de investimento do BNDES, 
destruição anunciada do 
Banco do Brasil, intenção 
manifesta de reduzir o papel 
do Banco do Brasil no crédi-
to rural a fim de dar espaço 
aos bancos privados mais 
caros, enfraquecimento da 
Caixa, retalhamento da Pe-
trobrás e da Eletrobras.

Ninguém deixou cavalo 
de Troia nas portas do Pla-
nalto. Os cavalos estão den-
tro dele. São os emissários 
da estupidez, com direito à 
cobertura de um guru espe-
cializado em insultos e que 
se comporta como os cães 
filósofos da Grécia antiga, 
os cínicos, vivendo em bar-
ris como ele agora vive em 
bolha. Pois é sob a influên-
cia dessa gente que o Brasil 
corre o risco concreto de 
perder seu principal merca-
do, a China, vital para a pre-

servação de nossas reservas 
internacionais em face da 
evidente decadência imposta 
pelo governo à indústria.

Uma camada densa de 
ideologia recobre a questão 
da produção e exportação 
de commodities pelo Brasil. 
É verdade que era preferível 
que exportássemos bens de 
maior valor agregado. Entre-
tanto, para isso teria sido de-
cisivo que tivéssemos políti-
cas industriais sustentáveis, 
principalmente nos últimos 
anos, com capacidade de ge-
rar excedentes comerciais. 
Entretanto, os países em 
desenvolvimento, inclusive 
o Brasil, descobriram, nas 
crises dos anos 90, que sua 
principal fragilidade eram os 
déficits em conta corrente.

Países da Ásia respon-
deram às últimas crises in-
ternacionais acumulando 
reservas, seguindo estrategi-
camente o exemplo da China 
e do Japão. Fizemos isso nos 
anos 2000, empiricamente, 
não pelo lado industrial, mas 
pelo lado das commodities, 
com preços e quantidades 
puxados pela China.

Diante disso, foi sorte ter-
mos um primário forte, pois 
do contrário não teríamos 
acumulado reservas. Agora, 
o Itamaraty “não ideológi-

co” pretende desbaratá-las 
gratuitamente, sem desen-
volvimento possibilitado 
por importações. Quer que 
o Brasil defenda “valores” 
descartando exportações de 
soja e minério, entre outras.

Mas o ataque ao agro pelo 
Governo Bolsonaro se ma-
nifesta também na área do 
crédito. Guedes quer cortar 
a participação do Banco do 
Brasil (hoje de 60%) no cré-
dito rural. A estupidez reina 
também aqui. No mundo in-
teiro a agricultura é subsidia-
da, seja por razões econômi-
cas, seja por razões sociais. 
Mas há uma razão financeira 
adicional quando se trata de 
exportações rurais. O que 
se recebe em cada dólar de 
exportação vai para as reser-
vas; a contrapartida do dólar, 
em reais, entra na economia.

Se o Banco Central não 
cometer a estupidez de en-
xugar esses recursos, eles ir-
rigarão o sistema produtivo 
como um todo, além do ru-
ral. Com isso, a exportação 
rural presta um duplo serviço 
à economia, que o Governo 
Bolsonaro quer duplamente 
destruir em sua “marcha da 
estupidez”.

q José Carlos de Assis
Economista e jornalista.

A doutrina liberal reco-
nhece a desigualdade entre 
os indivíduos em função 
do mérito de cada um e de 
suas aptidões naturais. E 
propõe que o mercado, por 
sua eficácia intrínseca, pau-
tada pela competição, seja o 
campo em que as potencia-
lidades individuais se de-
senvolvam. A cada qual de 
acordo com o seu empenho, 
o que pode até ser conside-
rado rigoroso, mas jamais 
injusto. Há, portanto, uma 
clara diferença entre libera-
lismo e conservadorismo.

 O conservadorismo ten-
de ao “inigualitarismo” radi-
cal e, como tal, é autoritário, 
preconizando uma socieda-
de rigidamente hierarquiza-
da, não raro condicionada 
por classificações atreladas 
à religião, raça, sexo, ori-
gem social, ideologia etc. 
É não apenas injusto, como 
desumano. Quando a mi-
nistra Damares diz o que a 
mulher pode ou não fazer, 
em virtude de seu gênero, 
ela está sendo inigualitária. 
O “inigualitarismo” é es-
sencialmente conservador, e 
como tal inflexível.

De forma contrária, o li-
beralismo – queiram ou não 
seus críticos – é progressis-
ta na medida em que liberta 
o ser humano para realizar 
todas as suas potencialida-
des, desde que respeitando 
os direitos alheios, além de 
colocá-lo a salvo da tutela 
do Leviatã*.

O liberalismo não é so-
cialmente estanque, porque 

trata os desiguais desigual-
mente. Sabemos que a regra 
primordial de justiça é aque-
la que manda tratar os iguais 
de forma igual e os desi-
guais, de forma desigual. 
Apesar da obviedade deste 
comando, ele é costumeira-
mente desprezado. Trata-se 
também de um termo de ba-
lizamento ideológico.

Não é exagero dizer que, 
a rigor, o socialismo privi-
legia a regra “a cada um de 
acordo com a sua necessida-
de”, em detrimento da regra 
“a cada um de acordo com o 
seu mérito”. O operário Karl 
receberá tanto quanto o ope-
rário Friedrich, porque suas 
necessidades de sobrevivên-
cia são semelhantes – quan-
do não idênticas – e ainda 
que Friedrich tenha desem-
penho melhor no trabalho e 
apresente maior aptidão in-
telectual e física.

Ora, que estímulo Frie-
drich terá para seguir se 
empenhando ao máximo e 
desta forma contribuir para 
o desenvolvimento da socie-
dade em que vive? O deses-
tímulo ao ímpeto individual, 
comprometendo a eficácia 
econômica, foi claramente 
a razão do colapso das eco-
nomias socialistas (Bloco 
Soviético) na segunda me-
tade do Século XX. Como 
vemos, não se trata apenas 
de uma questão econômica, 
utilitária, embora ela tenha 
sido decisiva, mas também 
filosófica.

Neste sentido, o libera-
lismo é mais justo e pro-

gressista que as doutrinas 
socialistas, uma vez que 
essas pretendem tratamento 
idêntico (igualitarismo em 
diferentes graus, até o abso-
luto) para indivíduos distin-
tos em suas aptidões e incli-
nações – distinções físicas, 
morais, intelectuais. Mas os 
seres humanos são distintos, 
diferem uns dos outros: uns 
são bons, outros maus; uns 
fortes, outros fracos; uns in-
teligentes, outros estúpidos; 
uns honestos, outros venais, 
e assim por diante.

Tais características não 
decorrem apenas do meio 
social – como pretendem, 
no extremo de sua meto-
dologia, as doutrinas mar-
xistas. Elas são, sobretudo, 
uma expressão da natureza, 
ou seja, encerram condições 
biológicas, genéticas. O 
homem é produto do meio, 
mas não é somente produto 
do meio.

Ao garantir a seus indiví-
duos, desde cedo, condições 
idênticas de competição 
para desenvolver ao máxi-
mo as suas potencialidades, 
no limite autorizado por sua 
natureza ou na medida de 
seu livre arbítrio, e com isso 
obter retorno em termos de 
conforto material (retorno 
compatível com o seu méri-
to e esforço), uma sociedade 
poderá se dizer liberal e ao 
mesmo tempo progressista e 
socialmente justa.

Muito bem, agora o pro-
blema que mais nos diz 
respeito. Em países de tra-
dição “inigualitária” como 

o Brasil, com grandes abis-
mos sociais, o Estado passa 
a ter papel fundamental até 
para o sucesso de uma dou-
trina liberal ou de políticas 
de orientação liberal, muito 
embora isso possa parecer 
um contrassenso doutriná-
rio. O Estado não pode ser 
“mínimo”, tem que ser ne-
cessário. Pessoalmente, en-
tendo que não devemos ter 
qualquer constrangimento 
em repelir os purismos ide-
ológicos, não importando de 
que tendência for.

 Uma boa analogia é a de 
corredores numa prova de 
atletismo. Se os competido-
res não estiverem alinhados 
na largada, com uns à fren-
te dos outros, a competição 
não será justa. A doutrina li-
beral só é moralmente váli-
da se os cidadãos do Estado 
em que ela se estabelece se 
encontrarem em condições 
de igualdade desde o início 
de suas vidas.

Estabelecida a padroniza-
ção nas condições, que cada 
um receba de acordo com 
o seu mérito. E aqui, reco-
nheçamos, a doutrina será 
quanto menos liberal quanto 
maior for a necessidade de o 
Estado intervir para propi-
ciar condições de igualdade 
na competição. Mas a inco-
erência não é minha, mas da 
própria doutrina.

Educação básica de qua-
lidade e condições dignas de 
sobrevivência na infância e 
na adolescência são pré-re-
quisitos da competição mo-
ralmente justa. Feito isso, o 

estímulo ao progresso indi-
vidual será a mola propulso-
ra do desenvolvimento das 
nações. O esforço de cada 
um, na busca de suas reali-
zações pessoais (materiais, 
mas também intelectuais e 
afetivas), se somará aos es-
forços dos demais, contri-
buindo para o sucesso “do 
todo”.

Em vez de o Estado es-
tabelecer uma conta de 
chegada, engessada, com 
“quotas” de retorno para os 
indivíduos, como ocorre nas 
economias planificadas (de 
orientação marxista, em di-
ferentes graus, o que inclui 
Cuba, Venezuela e Coreia 
do Norte), é a ambição pes-
soal que impulsiona a cole-
tividade e a faz prosperar.

Não por acaso, foram 
as nações capitalistas, ou 
seja, aquelas que adotaram 
o modelo liberal (liberdade 
individual, liberdade de em-
preender) que alcançaram 
os mais altos indicadores de 
desenvolvimento econômi-
co e social. Estamos falando 
de Europa Ocidental, in-
cluindo países escandinavos 
(equivocadamente tachados 
de socialistas), bem como 
Canadá, Austrália, Japão, 
Coreia do Sul e, por que não 
citar?, o Chile, na América 
Latina.

O Governo Bolsonaro é 
uma moeda de duas faces: 
uma liberal, outra conser-
vadora. Na minha opinião, 
o seu sucesso ou insucesso 
dependerá, em grande me-
dida, de qual face prevale-

cerá, sendo quase certo que 
as duas serão indissociáveis 
até o último dia de gestão, 
com conflitos previsíveis, 
como temos visto.

Um problema adicional, 
que não é apenas de cará-
ter conceitual, se apresenta 
para este governo e os sub-
sequentes: se o papel do Es-
tado, equalizando as regras 
do jogo, a fim de que a com-
petição seja efetivamente 
justa (e a própria reforma 
da Previdência está em li-
nha com esta orientação), é 
indispensável, como evitar 
cair na armadilha do inter-
vencionismo e do dirigismo 
estais desmedidos que tanto 
mal já causaram à economia 
do país (e não apenas no 
passado recente)?

No presente, acho que 
o ministro Paulo Guedes e 
sua competente equipe são 
capazes de caminhar de for-
ma equilibrada nesta estreita 
trilha. Com inteligência su-
ficiente para não sucumbir 
ao “purismo ideológico”. 
Acho também que o sucesso 
de agora determinará o pa-
drão das próximas gestões. 
Aguardemos.

q  Nilson Mello
Jornalista e advogado.

* Leviatã: na obra de Thomas 
Hobbes de mesmo nome, 
o Estado, como soberano 

absoluto e com poder sobre 
seus súditos que assim o 

autorizam através do pacto 
social; também o monstro 

primitivo das profundezas, 
mencionado na Bíblia.
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Só um terço das empresas 
pensa em expandir produção

Os sinais de investimento privado são cada vez mais 
negativos. Pesquisa feita pela consultoria Deloitte aponta 
que, para garantir a viabilidade dos negócios, as empre-
sas destinaram, em média, nos últimos três anos, 67% dos 
seus investimentos em práticas de otimização de proces-
sos (simplificação da estrutura organizacional e automa-
ção robótica) e 33% em iniciativas de expansão. Esses 
percentuais tendem a ser mantidos nos próximos três anos.

Traduzindo, pouco será aplicado em novas fábricas ou 
linhas de produção. A maior parte dois terços do total, irá 
para automação. Isso também tem impacto no emprego, 
pois não apenas deixa mais distantes as contrações; a per-
spectiva é de desemprego, com maior utilização de robôs.

A pesquisa “Otimizar ou expandir? – Como inovar 
no novo momento econômico” ouviu 251 empresas de 
todo o país. O estudo mapeou resultados de estratégias, 
práticas de melhorias de processos, busca por eficiência, 
inovação e transformação digital conduzidas pelas orga-
nizações.

A maioria das empresas teve como foco de investi-
mento, nos últimos três anos, recursos para promover 
a eficiência e a viabilidade dos negócios. Essa foi uma 
realidade para as organizações de diversos portes, níveis 
de maturidade e setores de atuação. A maior parte con-
tinuará colocando como foco prioritário as iniciativas de 
otimização para os próximos três anos.

Sem perspectiva de reação do mercado consumidor, as 
empresas jogam na defensiva. O desemprego não cede, 
e com isso o círculo vicioso se mantém. É preciso uma 
ação do Estado para quebrar a paralisia.

Turquia de volta
A economia turca deve amargar uma recessão este 

ano, mas o Banco Europeu de Reconstrução e Desen-
volvimento (Berd) espera uma recuperação gradual em 
2020. A depreciação da lira e as altas taxas de juros con-
tinuarão reduzindo o consumo e o investimento, embora 
as exportações possam contribuir positivamente para o 
crescimento.

Depois de crescer 2,6% em 2018, o Berd espera uma 
contração de cerca de 1% em 2019, enquanto 2020 pro-
vavelmente verá uma recuperação gradual do crescimen-
to para em torno de 2,5%.

Gastos com pessoal
O Tribunal de Contas da União (TCU) encontrou 

52.636 indícios de irregularidades no gasto de pessoal de 
798 órgãos da Administração Pública Federal, somente 
no período de março a setembro do ano passado. Desse 
montante, 17.168 foram corrigidos e resultaram em gan-
hos para os cofres públicos. Os 34.468 mil restantes ai-
nda não foram esclarecidos pelos gestores responsáveis. 
Dez órgãos somam 64% dos problemas detectados e 
deverão apresentar, em até 60 dias, plano de ação para 
solucionar as pendências.

A fiscalização ocorreu no Judiciário, Legislativo, 
Ministério Público, Forças Armadas, Banco Central e 
empresas estatais. Entre os indícios de irregularidades 
constam pagamento a pensionista já falecido, servidor 
ativo com mais de 75 anos, servidor falecido recebendo 
remuneração, pessoas proibidas de assumir cargos pú-
blicos, auxílio-alimentação pago em duplicidade, entre 
outros. O processo 024.000/2018-3 tem como relator o 
ministro Aroldo Cedraz.

Mire-se no exemplo
Ana Hickamnn virou garota propaganda do desmon-

te da Previdência do Governo Bolsonaro, que também 
ataca a educação. A mãe da apresentadora batalhou em 
2 empregos para conseguir se formar – em universidade 
federal – e fez doutorado e pós-doc em universidades es-
taduais.

Rápidas
A Associação Nacional de Jornais (ANJ) celebra 40 

anos com um almoço dia 21 em Brasília, durante a 13ª 
Conferência Legislativa sobre Liberdade de Expressão 
*** Estão abertas até 17 de maio as inscrições para a 
Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR) 2019. Informa-
ções em obr.org.br *** No domingo, acontece o D.O.M. 
(Dope on Music) projeto que reúne novos e consagra-
dos talentos da música e da dança. O encontro será no 
Circo Voador, no Rio de Janeiro *** A tradicional peça 
João e Maria será apresentada neste sábado no Passeio 
Shopping, às 14h *** No mesmo dia, das 12h às 18h, o 
Shopping Jardim Guadalupe promove a Feira de Adoção 
de Animais “Me dê um Lar” *** De 20 a 30 de maio, 
será realizado o primeiro ciclo da Escola de Altos Es-
tudos (EAE): “Crianças e Adolescentes em Situação de 
Risco: Dimensões Éticas, Intervenção e Inovação Cientí-
fica”, realização da UFSCar, USP, Uerj, UFF e Universo. 
A programação completa está disponível em eae2019-
riscodesenvolvimento.ufscar.br

Governo esconde dados 
sobre regime de capitalização 
Auditora chama 
de ‘mentirosa’ 
justificativa do 
ministro  
da Economia

A auditora fiscal Maria 
Lucia Fatorelli, da ONG 
Auditoria Cidadã da Dívi-
da, lamentou a proposta de 
introdução do regime de 
capitalização na Previdên-
cia brasileira, ao chamar de 
“mentirosa” a justificativa 
do ministro da Economia, 
Paulo Guedes, dada duran-
te audiência na Câmara dos 
Deputados, relacionando o 
aumento da dívida com os 
gastos da Previdência Social. 
Também questionou a ideia 
de a mesma dívida poderá 
sair do controle se a PEC 
6/2019 não for aprovada e 
mantidas as principais dire-
trizes do texto do governo.

“Essa pérola saiu dire-
tamente da boca de Paulo 
Guedes. Admitindo que o 
R$ 1 trilhão, dos quais qua-
se R$ 750 bilhões prove-
nientes de pessoas pobres, 
serão direcionados aos ban-
cos, visando pagar parte da 
capitalização. O R$ 1 tri-
lhão não será para resolver 
a questão fiscal, não será 
usado em nenhum investi-
mento de infra-estrutura ou 
em programas sociais, será 
para entregar aos bancos. 
Para fazerem a transição a 
um novo sistema cujo cus-
to total é mantido em sigilo 
pelo próprio governo. É um 
escândalo e é inconstitucio-
nal esses estudos terem sido 
classificados como sigilo-
sos” reclamou.

As declarações foram da-
das na Comissão de Direitos 
Humanos e Legislação Parti-
cipativa (CDH) que debateu 
nesta segunda-feira em au-
diência o aumento da dívida 
pública no país e a proposta 
de reforma da Previdência 
(PEC 6/2019) enviada pelo 
governo ao Congresso. As 
prioridades da política eco-
nômica e a gerência da dívi-
da pelas autoridades gover-
namentais foi criticada pela 
maior parte dos participan-
tes.

Fatorelli citou outra decla-
ração do ministro da Econo-
mia, dada em 28 de fevereiro 
durante a posse de Roberto 
Campos Neto na presidência 
do Banco Central (BC), de 
que o R$ 1 trilhão a ser eco-
nomizado com a reforma da 
Previdência em 10 anos ser-
virá para pagar os custos de 
transição do regime distribu-
tivo para o de capitalização.

Reversão da capitalização

Fazendo uma analogia 
com os custos de transição 
verificados na recente refor-
ma da Previdência feita na 
Argentina, a Auditoria Cida-
dã da Dívida estima que no 
Brasil estes custos podem 
chegar a R$ 10 trilhões. Se-
gundo Fatorelli, essa seria 
a razão para o governo es-
conder os dados. Ela ainda 
citou o estudo “Reversão da 
privatização da Previdência: 
questões-chave”, elaborado 
pela Organização Internacio-
nal do Trabalho (OIT), que 
aponta que 18 das 30 nações 
que adotaram a capitalização 
hoje buscam reverter o mo-
delo. E mesmo na maioria 
dos outros 12 países o sis-
tema “estaria entrando em 
colapso”, segundo Fatorelli.

“ Ao contrário de resol-
ver algum problema fiscal, 
a chamada nova Previdên-
cia irá agravar brutalmente 
as dificuldades fiscais pelas 
quais o país já passa. O custo 
de transição é elevadíssimo, 
e as contribuições hoje feitas 
por empregados e emprega-
dores deixarão de ser pagas. 
A capitalização é uma aplica-
ção financeira individual de 
alto risco, e com alto custo 
de administração. Não há ga-
rantia de qualquer benefício. 
Na PEC 6/2019 está escrito 
apenas “modalidade de con-
tribuição definida”. O traba-
lhador saberá com quanto irá 
contribuir, mas não terá ideia 
do benefício. Isso vai depen-
der do mercado, lembrando 
que inúmeros fundos deste 
tipo quebram, inclusive nos 
EUA e na Europa, alertou.

Dívida em alta

Ao contrário da tese de-
fendida pelo governo, Fato-
relli aponta que a explosão 
da dívida pública estaria 
mais ligada à política eco-
nômica que aos custos da 
Previdência. Ela apresen-
tou um gráfico do Tesou-
ro Nacional demonstrando 
que a Seguridade Social 
chegou a bater recordes 
de arrecadação em 2010 
e 2011, e tornou-se defi-
citária somente a partir de 
2016. Ainda reclamou que 
as dezenas de bilhões de re-
ais de superavits anuais ve-
rificados entre 1988 e 2015 
foram desviados justamen-
te para arcar com os juros 
da dívida pública durante 
todo este período e, que a 
despeito disso, a dívida ex-
plodiu.

“A dívida interna passou 
de R$ 86 bilhões em 1995 
para R$ 4 trilhões em 2015 
sem nenhuma relação com 
investimentos sociais ou na 
infra-estrutura, que possuí-
am outras fontes orçamentá-

Fatorelli: O R$ 1 trilhão não será para resolver a  
questão fiscal, investimento de infra-estrutura ou programas 

sociais, ‘será para entregar aos bancos’ 

rias. Juros abusivos pratica-
dos pelo BC, os maiores do 
mundo, foram os responsá-
veis por brutais déficits no-
minais. Mecanismos ilegais 
como a remuneração diária 
da sobra de caixas dos ban-
cos são responsáveis por R$ 
1,2 trilhão da dívida. Se o 
governo quer R$ 1 trilhão, 
não precisa destruir a Segu-
ridade Social por meio da 
PEC 6/2019, basta parar de 
remunerar as sobras de caixa 
dos bancos”, denunciou.

Ela ainda apontou que os 
mecanismos de rolagem da 
dívida retiram recursos da 
economia real, provocando 
recessões econômicas que 
depois servem como “justi-
ficativas” para o aprofunda-
mento das reformas “regres-
sivas” e para a privatização 
do patrimônio público.

‘Cara de pau’

O secretário-geral da In-
tersindical, Edson Carneiro, 
chamou Paulo Guedes de 
“cara de pau” por ter dito na 
CCJ da Câmara que o Brasil 
ainda passará por mais “30 
anos de juros altos”, mas que 
desta vez isso “será positivo 
para a classe trabalhadora”, 
pois servirá como fonte de 
financiamento para financiar 
a transição para a capitaliza-
ção. Ele também avalia que 
essa proposta apenas trará 
mais recessão e desemprego, 
num cenário em que dezenas 
de milhões de pessoas vivem 
de trabalhos precários e in-
formais. O sindicalista avalia 
que, nesse quadro, aposenta-
doria será quase inatingível 
para os trabalhadores de ren-
da baixa.

O economista Rodrigo 
Vieira de Ávila apresentou 
gráficos com dados do go-
verno, demonstrando que, 
entre 1995 e 2015, o supe-
ravit primário passou de R$ 
1 trilhão, montante muitas 
vezes superior ao valor da 
dívida interna em 1995, que 
girava em torno de R$ 86 
bilhões. A despeito disso, o 
endividamento não parou 
de crescer, e hoje passa de 
R$ 5,5 trilhões. Vieira ainda 
citou levantamento do Tri-
bunal de Contas da União 
(TCU) de 2014 que detec-
tou que R$ 3,3 trilhões do 
endividamento brasileiro até 
aquele ano tinham omo ori-
gem mecanismos de apro-
priação relacionados às taxas 
de juros praticadas pelo BC.

Contraponto do governo

Paulo Fontoura Valle, 
subsecretário de Previdência 
Complementar da Secreta-
ria Especial de Previdência 
e Trabalho do Ministério 
da Economia, defendeu as 
políticas do governo. Ele 
lembrou, por exemplo, que 
os juros altos praticados a 
partir da implantação do Pla-
no Real (em julho de 1994) 
foram fundamentais para o 
controle da inflação. Daque-
la forma, disse, o governo 
buscava atrair capital inter-
nacional e formar reservas 
cambiais, para se prevenir 
de instabilidades externas. 
Para Fontoura, o Brasil hoje 
possui melhores condições 
de resistir, e as taxas de ju-
ros vêm caindo nos últimos 
anos, chegando a patamares 
mais próximos ao que é pra-
ticado internacionalmente.

União oferecerá R$ 13 bi  
por ano para ajudar estados

A concessão de emprésti-
mos com garantia da União, 
nos quais o Tesouro cobre 
eventuais calotes, no valor 
R$ 13 bilhões por ano, do 
Plano Mansueto que o Mi-
nistério da Economia lançará 
nesta semana. O pacote de 
ajuda aos estados em dificul-
dades financeiras chamado 
de Programa de Equilíbrio 
Fiscal (PEF), que teve seu 
lançamento confirmado nes-
ta segunda-feira pelo Palácio 
do Planalto, precisará de ser 
aprovado pelo Congresso Na-
cional para entrar em vigor. 

“É uma iniciativa do gover-
no federal de equilíbrio fiscal e 
auxílio aos estados que não po-
dem pegar empréstimos com 
garantias da União e, ao mes-
mo tempo, não se encaixam no 
regime de recuperação fiscal 
(RRF)”, afirmou o porta-voz 
da Presidência da República, 
Otávio Rêgo Barros.

O PEF, recebeu do go-

verno o apelido de Plano 
Mansueto, em referência ao 
secretário do Tesouro Nacio-
nal, Mansueto Almeida.

“O plano é voltado para 
estados de classificação C no 
rating que considera a capa-
cidade de pagamento de cada 
unidade da federação. O se-
cretário (Mansueto Almeida) 
argumenta ainda que os em-
préstimos serão liberados em 
divisões contratuais sob a con-
dição de que a poupança cor-
rente melhore anualmente, de 
modo que o estado volte para 
a classificação B em 2022”, 
acrescentou Rêgo Barros. 

O dinheiro do PEF deverá 
ser liberado de maneira gradu-
al até 2022, uma parcela por 
ano até o fim do mandato dos 
atuais governadores. O Minis-
tério da Economia acompa-
nhará as medidas de ajuste fis-
cal dos estados. Caso o plano 
não prossiga, a liberação do 
dinheiro será interrompida.

Eleições na Índia levam  
900 milhões às urnas

As eleições parlamentares 
da Índia terão cerca de 900 mi-
lhões de eleitores. A Índia é uma 
república parlamentar cuja As-
sembleia Nacional é composta 
por 545 deputados, além de um 
senado e assembleias estaduais. 
O partido ou coalizão que ele-
ger a maioria de parlamentares 
escolhe o primeiro ministro e 
compõe o governo. 

O atual primeiro ministro é 
Narendra Modi do partido na-
cionalista e de direita, Bhara-
tiya Janata Party (BJP), eleito 
em 2014 com quase 52% dos 
votos, derrotando o Partido do 
Congresso Nacional Indiano 
(INCP) que estava no governo.

Embora estes dois partidos 
sejam os maiores da Índia, 
normalmente cerca de 400 
disputam as eleições, pois 
muitos têm caráter regional e, 
quando elegem representan-
tes, dependem da formação 
de coalizões para terem algu-
ma participação nacional.

O processo eleitoral de 
2019 realiza-se durante um dia 
por semana, em sete fases que 
se iniciaram em 11 de abril e 
vão se concluir dia 19 de 
maio. O resultado deverá ser 
divulgado dia 23. As pesqui-
sas apontam para nova vitória 
do BJP devido, principalmen-
te, aos arroubos nacionalistas 
recentes contra o Paquistão, 
embora com percentual menor 
do que em 2014.

No entanto, o mau desem-
penho da economia, as altas 
taxas de desemprego e a der-
rota do BJP nas eleições le-
gislativas em vários estados 
populosos em 2018 permitem 
que o Partido do Congresso 
aposte na possibilidade de 
retornar ao governo. Seu can-
didato a primeiro ministro é 
Rahul Gandhi, presidente do 
partido e neto de Indira Gan-
dhi, que foi a única mulher a 
exercer este cargo na Índia, 
até ser assassinada em 1984.
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Escolha informação de verdade

Liberdade Econômica  
(MP 881/2019) –  
Lei do Bem? – Parte 2

Como já dito no artigo anterior, em 30 de abril de 2019 
foi editada a Medida Provisória 881, que institui a De-
claração de Direitos de Liberdade Econômica, na tenta-
tiva desesperada de gerar novos empregos e movimentar 
a economia: “Art. 1º – Fica instituída a Declaração de 
Direitos de Liberdade Econômica, que estabelece normas 
de proteção à livre iniciativa e ao livre exercício de ativi-
dade econômica e disposições sobre a atuação do Estado 
como agente normativo e regulador.”

Outra inovação da MP 881 diz respeito à chamada te-
oria da desconsideração da personalidade jurídica. Em 
outras palavras: comprovado que os administradores da 
sociedade agiram de forma fraudulenta de forma a gerar 
benefício direto ou indireto com o uso da pessoa jurídi-
ca, podem ter o patrimônio próprio atingido por dívidas 
contraídas em nome da sociedade. O art. 50 do Código 
Civil, passa a vigorar com as seguintes alterações: “Art. 
50 – Em caso de abuso da personalidade jurídica, carac-
terizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patri-
monial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Mi-
nistério Público quando lhe couber intervir no processo, 
desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determi-
nadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens 
particulares de administradores ou de sócios da pessoa 
jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abu-
so.”

Antes do advento do MP 881, o art. 50 do Código Ci-
vil não exigia a comprovação do efetivo benefício dos 
administradores ou sócios com a utilização indevida do 
nome da sociedade. Não basta a comprovação dos requi-
sitos do desvio de finalidade ou confusão patrimonial, o 
acréscimo de patrimonial dos administradores ou sócios 
é requisito indispensável (benefício direto ou indireto). 
A MP, em tese, pôs fim à dúvida do que seria o chamado 
“desvio de finalidade”. O § 1º do art. 50 do Código Civil, 
diz que: “§ 1º – Para fins do disposto neste artigo, desvio 
de finalidade é a utilização dolosa da pessoa jurídica com 
o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilíci-
tos de qualquer natureza.”

Entendo que toda sociedade quando constituída tem 
uma finalidade, um objetivo lícito. Qualquer ato que se 
desvie dessa finalidade para prejudicar credores, benefi-
ciar indevidamente a própria sociedade, prejudicar sócios, 
em especial os minoritários, enquadra-se no conceito de 
desvio de finalidade. O §5º, inserido pela MP 881, no art. 
50 do Código Civil, de forma acertada prevê que não há 
desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da 
finalidade original da atividade econômica específica da 
pessoa jurídica, ou seja, a alteração quantitativa (aumento 
ou supressão de atividades do objeto social) ou qualitati-
va (mudança do objeto social) da atividade social.

Já o conceito de confusão patrimonial é mais fácil, pois 
acontece quando não mais se pode distinguir o patrimô-
nio da sociedade do patrimônio de seus sócios. Em ter-
mos práticos:

a) os credores da sociedade, comprovada a confusão 
patrimonial, podem pleitear a aplicação da teoria, com 
objetivo de alcançar o patrimônio pessoal dos sócios para 
satisfação de seus créditos;

b) os credores pessoais dos sócios, comprovada a con-
fusão patrimonial, podem pleitear a aplicação da teoria, 
com objetivo de alcançar o patrimônio pessoal da socie-
dade para satisfação de seus créditos.

A confusão patrimonial implica verdadeira fraude, 
que viola o princípio da autonomia patrimonial. Tanto a 
sociedade como os sócios misturam os patrimônios para 
dificultarem sua individualização. O § 2º do art. 50 do 
Código Civil, diz que:

“§ 2º – Entende-se por confusão patrimonial a ausên-
cia de separação de fato entre os patrimônios, caracteri-
zada por:

I – cumprimento repetitivo pela sociedade de obriga-
ções do sócio ou do administrador ou vice-versa;

II – transferência de ativos ou de passivos sem efetivas 
contraprestações, exceto o de valor proporcionalmente 
insignificante; e

III – outros atos de descumprimento da autonomia pa-
trimonial.”

Por fim, no que tange à formação de grupos econômi-
cos, a teoria da desconsideração da personalidade jurídica 
somente poderá ser aplicada comprovada que a criação 
do grupo teve por finalidade a fraude. O art. 50 do Código 
Civil, com a inserção do §4º, deixa claro que a simples 
existência de grupo econômico sem a presença dos requi-
sitos de que trata o caput do art. 50 (confusão patrimonial 
e desvio de finalidade) não autoriza a aplicação da teoria 
desconsideração da personalidade da pessoa jurídica.

Como dito no final do artigo anterior: por ora, vamos 
esperar e ter esperança que vai dar certo, afinal, somos 
brasileiros!

GASTER PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF Nº 10.512.581/0001-02 - NIRE N.º 333.0028908-9

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 18 DE ABRIL DE 2019. 1. Data, HoRáRIo E LoCaL: 18 de abril de 2019, às 10 horas, 
na sede social da Gaster Participações S.A. (“Companhia”), na Rua Rainha Guilhermina nº 75, CEP 22.441-120, na Cidade e Estado do Rio de janeiro. 2. 
CoNvoCação E PREsENça: Dispensada a convocação prévia, conforme facultado pelo artigo 124, §4º, da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme 
alterada (“LSA”), tendo em vista a presença dos acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia. 3. MEsa:  Antonio José de Almeida 
Carneiro - Presidente / Pedro Boardman Carneiro - Secretário. 4. oRDEM Do DIa E DELIbERaçõEs: Por unanimidade de votos, foram tomadas as seguintes deli-
berações, sem qualquer restrição ou ressalva: 4.1 Autorizar a lavratura da ata a que se refere esta Assembleia em forma de sumário, nos termos do artigo 
130, §1º, da LSA; 4.2 Aprovar a extinção do Conselho de Administração da Companhia, com a consequente destituição de todos os seus membros, passan-
do a Companhia a ser administrada unicamente pela Diretoria; 4.2.1. Os membros do Conselho de Administração ora extinto outorgam à Companhia, e dela 
recebem, a mais ampla, plena, rasa, geral, irrevogável e irretratável quitação de todas e quaisquer obrigações que porventura existam ou venham a existir 
quanto ao período em que ocuparam os referidos cargos na Companhia e quanto a todos os atos por eles praticados durante tal período, para mais nada a 
reclamar, a qualquer tempo e a que título for; 4.3 Em razão da extinção do Conselho de Administração, alterar as disposições estatutárias relativas à admi-
nistração da Companhia, razão pela qual decidiu-se por adequar e reformular os Artigos 2º, 21, §1º e 22 do Estatuto Social da Companhia, bem como o 
Capítulo III do Estatuto Social da Companhia, que passam a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 2º - A Companhia tem sede e foro na Rua Rainha 
Guilhermina, n.º 75, Leblon, CEP 22441-120, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, podendo, por deliberação da Diretoria, criar e encerrar filiais, escritórios 
e depósitos em qualquer parte do território nacional e no exterior. (...) Capítulo III - Administração da Companhia. Artigo 6º - A Companhia será adminis-
trada por uma Diretoria, na forma da lei e deste Estatuto, composta por, no mínimo, 2 (dois) e, no máximo, 5 (cinco) membros, acionistas ou não, residentes 
no País, sendo um deles o Diretor Presidente e os demais sem designação específica. § 1º - Os Diretores serão eleitos pela Assembleia Geral , para um 
mandato de 1 (um) ano de gestão, sendo permitida sua reeleição, bem como sua destituição, a qualquer tempo.  § 2º. Os membros da Diretoria serão inves-
tidos nos seus cargos mediante assinatura de termo de posse nos respectivos Livros de Atas dos órgãos para os quais forem eleitos, dentro dos 30 (trinta) 
dias subsequentes à sua eleição, estando dispensados de prestar caução em garantia de sua gestão.  § 3º. Os membros da Diretoria permanecerão em seus 
cargos e no exercício de suas funções até a eleição e posse de seus substitutos, exceto se de outra forma deliberado pela Assembleia Geral. § 4º. A remu-
neração global e anual dos Diretores será fixada pela Assembleia Geral, em montante global ou individual, anual ou mensal. Artigo 7º - Em caso de vacân-
cia de cargo de qualquer Diretor, a Assembleia Geral elegerá o substituto que exercerá o cargo pelo tempo remanescente do mandato do substituído. Artigo
8º - A Diretoria administrará a Companhia obedecendo rigorosamente ao disposto neste Estatuto e na legislação aplicável, sendo vedado a seus integrantes, 
em conjunto ou separadamente, a prática de atos em nome da Companhia, estranho a seus objetivos. Artigo 9º - A Diretoria é o órgão executivo da Admi-
nistração da Companhia e seus membros, observado os limites impostos por este Estatuto, têm amplos poderes de gestão dos negócios sociais para praticar 
todos e quaisquer atos e operações que se relacionem com o objeto social da Companhia e exercer as atribuições que a Assembleia Geral, este Estatuto 
Social e a lei lhe conferirem. Artigo 10 - Todos os documentos que criem obrigações para com a Companhia ou desonerem terceiros de obrigações para 
com a Companhia deverão, sob pena de não produzirem efeitos contra a Companhia, ser assinados de forma isolada: (i) pelo Diretor Presidente, (ii) por um 
Diretor sem designação; ou por (iii) um procurador nomeado de acordo com o Artigo 20, com poderes especiais e específicos. Artigo 11 - As procurações 
outorgadas pela Companhia serão sempre assinadas isoladamente pelo Diretor Presidente, devendo conter uma descrição pormenorizada dos poderes 
outorgados e terão prazo determinado de duração, limitado a 1 (um) ano, exceto as procurações outorgadas para fins judiciais, que poderão ser por prazo 
indeterminado. Artigo 12. A Diretoria reunir-se-á sempre que os interesses da Companhia assim o exigirem, em virtude de convocação de qualquer dos 
Diretores, e suas decisões serão tomadas por maioria simples de votos, observado o quorum de instalação de metade dos membros eleitos. § Único. Todas 
as deliberações da Diretoria constarão de atas lavradas no respectivo livro de atas de reuniões da Diretoria e assinadas pelos Diretores que estiverem pre-
sentes”. (...) Artigo 13 - A Assembleia Geral reunir-se-á, ordinariamente, dentro dos 4 (quatro) meses seguintes ao término do exercício social e, extraordi-
nariamente, sempre que o interesse social o exigir. § 1º - Sem prejuízo do disposto no parágrafo único do artigo 123 da Lei n.º 6.404/76, a Assembleia Geral 
será convocada pelo Diretor Presidente da Companhia, quando entender conveniente ou necessário. (...) Artigo 14 - A Assembleia Geral será dirigida por 
uma mesa composta de um Presidente eleito pela maioria dos acionistas presentes, que seja acionista, administrador da Companhia ou advogado munido 
de procuração outorgada por acionista, o qual escolherá, dentre os presentes, o secretário da Mesa”; 4.4 Em virtude das aprovações acima indicadas, apro-
var a ampla reforma e consolidação do Estatuto Social da Companhia, incluindo as alterações aprovadas nesta Assembleia, bem como a renumeração e 
adequação de todos os capítulos, artigos e parágrafos do Estatuto Social da Companhia e outras julgadas necessárias, o qual passa a vigorar na forma do 
Anexo I à presente Ata que, rubricado pela mesa, fica arquivado na sede da Companhia; 4.5 Consignar, conforme a carta de renúncia entregue e arquivada 
na sede da Companhia, a renúncia apresentada pelo Sr. Pedro Boardman Carneiro, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 
11.666.109-1, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 115.816.367-33, residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Rua 
Rainha Guilhermina, nº 123, aptº 101 - Leblon, CEP 22441-120, ao cargo de Diretor sem designação específica ao qual foi eleito pela Reunião do Conselho 
de Administração realizada em 20 de abril de 2018, outorgando à Companhia, e dela recebendo, a mais ampla, plena, rasa, geral, irrevogável e irretratável 
quitação de todas e quaisquer obrigações que porventura existam ou venham a existir quanto ao período em que ocupou o referido cargo na Companhia e 
quanto a todos os atos praticados durante tal período, para mais nada a reclamar, a qualquer tempo e a que título for; 4.6 Em razão do renúncia consignada 
no item 4.5 acima, eleger ao cargo de Diretor sem designação específica, para mandato de 1 (um) ano a contar da presente data, o Sr. Mariano Boardman 
Carneiro, solteiro, nascido em 10.05.1986, publicitário, portador da carteira de identidade nº 11.666.134-9, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o 
nº 117.169.937-92, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Av. Epitácio Pessoa nº 10, Ipanema, CEP 22410-090, sendo desde logo, investido no cargo 
para o qual foi eleito mediante assinatura do Termo de Posse que constitui o Anexo II à presente ata; 4.7 Reeleger para o cargo de Diretor Presidente da 
Companhia o Sr. Antônio José de Almeida Carneiro, brasileiro, casado sob o regime de comunhão de bens, empresário, portador da carteira de identida-
de n.º 2.381.252-2, emitida pelo DIC/RJ e inscrito no CPF/MF sob o n.º 028.600.667-72, residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na 
Av. Epitácio Pessoa nº 10, Aptº 501 - Ipanema, CEP 22410-090, para mandato de 1 (um) ano a contar da presente data; 4.8 Os Diretores ora eleitos decla-
ram, expressamente, para todos os fins e sob as penas da lei, que (i) não estão impedidos, por lei especial, de exercer a administração da Companhia, e 
nem condenados, ou sob efeito de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, por crime falimentar, de prevari-
cação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concor-
rência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, como previsto no §1º do artigo 147 LSA; (ii) atendem ao requisito de reputação ilibada 
para exercício do cargo aos quais foram nomeados, na forma do estabelecido pelo §3º do artigo 147 da LSA; e (iii) não ocupam cargo em sociedades que 
sejam concorrentes da Companhia, ou que representem interesses conflitantes com o da Companhia, na forma dos incisos I e II do §3º do artigo 147 da LSA; 
e. 4.9 Autorizar a administração da Companhia a praticar todos os atos e tomar todas as providências necessárias à formalização, efetivação e administração 
das deliberações desta Assembleia. 5. ENCERRaMENto: Nada mais havendo a ser tratado, foram encerrados os trabalhos e lavrada a ata a que se refere esta
Assembleia, na forma sumária nos termos do artigo 130, §1º da Lei das S.A, a qual, depois de lida, foi aprovada pelos acionistas representando a totalidade
do capital social da Companhia. 6. assINatuRas: Presidente: Antonio José de Almeida Carneiro; Secretário: Pedro Boardman Carneiro. Acionistas: Antônio
José de Almeida Carneiro, Maria Lucia Boardman Carneiro, Joana Boardman Carneiro Compagnoni, Pedro Boardman Carneiro e Mariano Boardman Car-
neiro. Confere com o original lavrado em livro próprio. Rio de Janeiro, 18 de abril de 2019. Mesa: Antonio José de Almeida Carneiro - Presidente / Pedro
Boardman Carneiro - Secretário. Estatuto Social da Gaster Participações S.A. Capítulo I - Da Denominação, Sede, Objeto Social e Prazo de Duração. 
Artigo 1º - A Gaster Participações S.A. é uma sociedade anônima regida pelo presente Estatuto Social e pelas disposições legais que lhe forem aplicáveis.
Artigo 2º - A Companhia tem sede e foro na Rua Rainha Guilhermina, n.º 75, Leblon, CEP 22441-120, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, podendo, por
deliberação da Diretoria, criar e encerrar filiais, escritórios e depósitos em qualquer parte do território nacional e no exterior. Artigo 3º - A Companhia tem
por objeto social a criação de arquivo e acervo documental, com centro de processamento de documentação para facultar consultas privadas e públicas, a
participação em outras empresas, como acionista ou quotista, bem como a atividade mercantil em geral. Artigo 4º - O prazo de duração da Companhia é
indeterminado. Capítulo II - Capital Social e Ações. Artigo 5º - O capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado, é de R$1.638.852.643,25 
(um bilhão, seiscentos e trinta e oito milhões, oitocentos e cinquenta e dois mil, seiscentos e quarenta e três reais e vinte e cinco centavos), dividido em
1.343.948.431 (um bilhão, trezentos e quarenta e três milhões, novecentos e quarenta e oito mil, quatrocentos e trinta e um) ações ordinárias, nominativas
e sem valor nominal. § 1º - Cada ação ordinária corresponde a um voto nas deliberações da Assembleia Geral. § 2º - A Companhia não poderá emitir partes
beneficiárias. § 3º - As ações não serão representadas por cautelas, presumindo-se sua titularidade pela inscrição em nome do acionista no Livro de Regis-
tro de Ações Nominativas da Companhia. Capítulo III - Administração da Companhia. Artigo 6º - A Companhia será administrada por uma Diretoria, na
forma da lei e deste Estatuto, composta por, no mínimo, 2 (dois) e, no máximo, 5 (cinco) membros, acionistas ou não, residentes no País, sendo um deles o
Diretor Presidente e os demais sem designação específica. § 1º - Os Diretores serão eleitos pela Assembleia Geral , para um mandato de 1 (um) ano de
gestão, sendo permitida sua reeleição, bem como sua destituição, a qualquer tempo. § 2º. Os membros da Diretoria serão investidos nos seus cargos me-
diante assinatura de termo de posse nos respectivos Livros de Atas dos órgãos para os quais forem eleitos, dentro dos 30 (trinta) dias subsequentes à sua
eleição, estando dispensados de prestar caução em garantia de sua gestão. § 3º. Os membros da Diretoria permanecerão em seus cargos e no exercício de
suas funções até a eleição e posse de seus substitutos, exceto se de outra forma deliberado pela Assembleia Geral. § 4º. A remuneração global e anual dos
Diretores será fixada pela Assembleia Geral, em montante global ou individual, anual ou mensal. Artigo 7º - Em caso de vacância de cargo de qualquer
Diretor, a Assembleia Geral elegerá o substituto que exercerá o cargo pelo tempo remanescente do mandato do substituído. Artigo 8º - A Diretoria adminis-
trará a Companhia obedecendo rigorosamente ao disposto neste Estatuto e na legislação aplicável, sendo vedado a seus integrantes, em conjunto ou sepa-
radamente, a prática de atos em nome da Companhia, estranho a seus objetivos. Artigo 9º - A Diretoria é o órgão executivo da Administração da Companhia 
e seus membros, observado os limites impostos por este Estatuto, têm amplos poderes de gestão dos negócios sociais para praticar todos e quaisquer atos
e operações que se relacionem com o objeto social da Companhia e exercer as atribuições que a Assembleia Geral, este Estatuto Social e a lei lhe conferi-
rem. Artigo 10 - Todos os documentos que criem obrigações para com a Companhia ou desonerem terceiros de obrigações para com a Companhia deverão, 
sob pena de não produzirem efeitos contra a Companhia, ser assinados de forma isolada: (i) pelo Diretor Presidente, (ii) por um Diretor sem designação; ou
por (iii) um procurador nomeado de acordo com o Artigo 20, com poderes especiais e específicos. Artigo 11 - As procurações outorgadas pela Companhia
serão sempre assinadas isoladamente pelo Diretor Presidente, devendo conter uma descrição pormenorizada dos poderes outorgados e terão prazo deter-
minado de duração, limitado a 1 (um) ano, exceto as procurações outorgadas para fins judiciais, que poderão ser por prazo indeterminado. Artigo 12. A
Diretoria reunir-se-á sempre que os interesses da Companhia assim o exigirem, em virtude de convocação de qualquer dos Diretores, e suas decisões serão 
tomadas por maioria simples de votos, observado o quorum de instalação de metade dos membros eleitos. § Único. Todas as deliberações da Diretoria
constarão de atas lavradas no respectivo livro de atas de reuniões da Diretoria e assinadas pelos Diretores que estiverem presentes. Capítulo IV - Assem-
bléia Geral. Artigo 13 - A Assembleia Geral reunir-se-á, ordinariamente, dentro dos 4 (quatro) meses seguintes ao término do exercício social e, extraordi-
nariamente, sempre que o interesse social o exigir. § 1º - Sem prejuízo do disposto no parágrafo único do artigo 123 da Lei n.º 6.404/76, a Assembleia Geral
será convocada pelo Diretor Presidente da Companhia, quando entender conveniente ou necessário. § 2º - Sem prejuízo das formalidades previstas na le-
gislação aplicável, os acionistas da Companhia deverão ser convocados para as Assembleias Gerais da Companhia mediante comunicação escrita enviada
com, no mínimo, 08 (oito) dias de antecedência da data marcada para sua realização, especificando as matérias a serem discutidas. § 3º - Independente-
mente das formalidades previstas neste Artigo, será considerada regular a Assembleia Geral a que comparecerem todos os acionistas. § 4º - Os acionistas
poderão ser representados nas Assembleias Gerais por mandatários nomeados na forma do § 1º do artigo 126 da Lei 6.404/76, devendo os respectivos
instrumentos de mandato ser depositados na sede social, com antecedência mínima de 2 (dois) dias da data marcada para a Assembleia Geral. Artigo 14
- A Assembleia Geral será dirigida por uma mesa composta de um Presidente eleito pela maioria dos acionistas presentes, que seja acionista, administrador
da Companhia ou advogado munido de procuração outorgada por acionista, o qual escolherá, dentre os presentes, o secretário da Mesa. Artigo 15 - As
deliberações da Assembleia Geral, ressalvadas as hipóteses especiais previstas em lei, serão tomadas por maioria de votos dos presentes, salvo se maior
quorum for exigido por lei. § Único - Caso seja deliberado pelos sócios a abertura do capital social da Companhia, esta deverá obrigatoriamente aderir a um
dos segmentos especiais de listagem instituídos pela Bolsa de Valores de São Paulo – BOVESPA, quais sejam, os Níveis 1 e 2 de Governança Corporativa,
ou o Novo Mercado. Capítulo V - Conselho Fiscal. Artigo 16 – O Conselho Fiscal da Companhia, com as funções fixadas em lei, será composto de 3 (três)
membros efetivos e 3 (três) suplentes, acionistas ou não, eleitos pela Assembleia Geral. § 1º - O Conselho Fiscal somente funcionará nos exercícios sociais
em que sua instalação for solicitada por acionistas que representem, no mínimo, 0,1 (um décimo) das ações com direito a voto, ou 5% (cinco por cento) das
ações sem direito a voto, e cada período de funcionamento terminará na primeira Assembleia Geral Ordinária subsequente. § 2º - A remuneração dos mem-
bros do Conselho Fiscal será fixada pela Assembleia Geral que os eleger. § 3º - As deliberações do Conselho Fiscal serão tomadas por maioria de votos e
lançadas no livro próprio. Capítulo VI – Exercício Social e Lucros. Artigo 17 - O exercício social terá duração de um ano e terminará no dia 31 de dezem-
bro de cada ano. Ao fim de cada exercício social, a Diretoria irá elaborar, com base na escrituração mercantil da companhia, as demonstrações financeiras
previstas em lei, observando-se as normas então vigentes, as quais serão obrigatoriamente auditadas por auditores independentes registrados na Comissão 
de Valores Mobiliários – CVM. Artigo 18 - As demonstrações financeiras compreenderão a proposta de destinação do resultado apurado, de acordo com as
seguintes regras: (i)  do resultado apurado no exercício serão deduzidos, antes de qualquer participação, os prejuízos acumulados e a provisão para o im-
posto sobre a renda; (ii) sobre o lucro remanescente será calculada a importância que for atribuída à participação dos administradores, se houver, observa-
das as limitações legais; (iii) do lucro líquido destinar-se-ão 5% (cinco por cento) para a constituição da reserva legal, até que ela atinja 20% (vinte por cento)
do capital social; (iv) do saldo: (a) no mínimo 25% (vinte e cinco por cento), serão destinados ao pagamento de dividendo obrigatório, exceto na hipótese
prevista no parágrafo primeiro, infra. (b) de 5% (cinco por cento) a 75% (setenta e cinco por cento) serão destinados a Reserva de Investimento a financiar
a expansão das atividades da Companhia, salvo destinação diversa determinada por maioria de votos pela Assembleia Geral. § 1º - O dividendo obrigatório
previsto neste Artigo, não será obrigatório, no exercício social em que os órgãos da administração informarem à Assembleia Geral ordinária ser ele incom-
patível com a situação financeira da Companhia. § 2º - A Companhia poderá levantar balanços intermediários em períodos inferiores ao período anual e
declarar dividendos ou juros sobre capital próprio à conta do lucro apurado nesses balanços, bem como declará-los à conta de lucros acumulados ou de
reservas de lucros existentes no último balanço anual ou intermediário. § 3º - O valor dos juros, pagos ou creditados, a título de juros sobre o capital próprio
nos termos do artigo 9º, § 7º da Lei n.º 9.249/95 e legislação e regulamentação pertinentes, poderá ser imputado ao dividendo obrigatório, integrando tal
valor o montante dos dividendos distribuídos pela Companhia para todos os efeitos legais. Artigo 19 - Os dividendos pagos e não reclamados pelos acionis-
tas, após 3 (três) anos contados da data do início de seu pagamento, serão revertidos em favor da Companhia. Capítulo VII - Juízo Arbitral. Artigo 20 - A
Companhia, seus acionistas, administradores e os membros do Conselho Fiscal ficam obrigados a resolver, por meio de arbitragem, toda e qualquer dispu-
ta ou controvérsia que possa surgir entre eles, relacionada ou oriunda das disposições contidas neste Estatuto Social, ou das disposições na Lei 6.404/76,
a qual deve ser conduzida junto à Câmara de Arbitragem do Mercado instituída pela Bolsa de Valores de São Paulo, em conformidade com o Regulamento
da referida Câmara, podendo as partes, nos termos do Capítulo 12 do mesmo Regulamento, escolher de comum acordo outra câmara ou centro de arbitra-
gem para resolver seus litígios. Capítulo VIII – Liquidação. Artigo 21 - A Companhia somente será dissolvida e entrará em liquidação por deliberação dos
acionistas ou nos demais casos previstos em lei. § 1º - Caberá à Assembleia Geral que deliberar sobre a liquidação caberá nomear o respectivo liquidante
e fixar-lhe a remuneração. § 2º - A Assembleia Geral, se assim solicitarem acionistas que representem o número fixado em lei, elegerá o Conselho Fiscal
para o período de liquidação”. Autenticação da Mesa: Antonio José de Almeida Carneiro - Presidente; Pedro Boardman Carneiro - Secretário. Jucerja nº
00003607154 em 10/05/2019. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

MAREMOTO - O grupo Maremoto, do Teatro do Oprimi-
do, se apresenta nesta terça-feira (14/5) às 19h, no auditório 
Macunaíma, no campus do Gragoatá, Universidade Federal 
Fluminense (UFF), em Niterói. O grupo vai encenar a peça 
“Cota pra Vazá”. Entrada gratuita. A apresentação integra a 
programação do Circuito Teatro do Oprimido 2018/2020 e 
tem patrocínio da Petrobras.

Registro GeralConfiança de lojistas de 
SP fica estável em abril

O Índice de Expectati-
vas nos Negócios (Ifecap) 
da Fundação Escola de Co-
mércio Álvares Penteado 
(Fecap) registrou 129,09 
pontos no mês de abril, na 
série com ajuste sazonal. A 
variação foi de apenas 0,2% 
em relação ao mês anterior. 
Esse percentual interrompe a 
série de resultados negativos 
dos últimos três meses. O Ín-
dice Momento Atual variou 
positivamente em 2,8%, mas 
a expectativa em relação aos 
resultados futuros recuou e 
sofreu queda de 2,6%.

Os resultados quando com-
parados ao mesmo mês do 

ano anterior mostram que, na 
percepção dos empresários, o 
momento atual é melhor, pois 
os números estão 2,4% aci-
ma dos valores de 2018. No 
entanto, as expectativas de 
vendas e encomendas futuras 
estão 2,3% abaixo das verifi-
cadas no mesmo período do 
ano passado.

O Índice Momento Atual 
do mês de abril apresentou 
resultado positivo nos seus 
três indicadores. O Índice 
Momento Atual das Vendas 
cresceu 2,8%, o Índice Mo-
mento Atual de Encomendas 
registrou alta de 4% em rela-
ção ao mês de março.
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Abertura de filiais no Brasil 
cairá de 45 para 3 dias

O prazo para empresários estrangeiros conseguirem 
obter autorização do Governo Federal para abrir uma fi-
lial no Brasil será reduzido de 45 para apenas três dias. 
A redução se tornou possível com a publicação do Decre-
to 9.787/2019 no Diário Oficial da União (DOU) desta 
quinta-feira (9), que passou para o Ministério da Econo-
mia (ME) a competência para autorizar o funcionamento 
no país de sociedade estrangeira. O decreto permite que 
o Departamento Nacional de Registro de Empresas e In-
tegração (Drei), integrante da estrutura do ME, seja a ins-
tância responsável pela análise da documentação e pela 
emissão da autorização para abertura de filiais no Brasil 
antes do registro na junta comercial. A subdelegação deve 
ser feita nos próximos dias. Desde 2016, a autorização es-
tava sob responsabilidade da Casa Civil da Presidência da 
República.

A transformação digital do serviço já havia simpli-
ficado a obtenção da autorização para abrir filiais de 
empresas estrangeiras no Brasil – antes de abril, era 
preciso entregar a documentação em duas vias, pes-
soalmente ou pelo correio. No entanto, ainda era ne-
cessário o envio do processo para que a Casa Civil se 
manifestasse sobre o pedido por meio de publicação 
no Diário Oficial da União. Essas idas e vindas faziam 
com que a resposta demorasse em média 45 dias para 
chegar ao interessado.

Os pedidos de abertura de filiais podem ser feitos por 
meio de um representante legal no portal Gov.Br, após pre-
enchimento de cadastro, criação de uma conta e envio da 
documentação necessária. Os documentos digitalizados po-
dem ser enviados para análise da equipe do Drei via Inter-
net. Em caso de aprovação, tanto a autorização quanto os 
documentos que devem ser apresentados à junta comercial 
estarão disponíveis ao usuário no portal. Na ausência de al-
gum documento, o interessado será informado da irregula-
ridade, pelo portal e também via e-mail. Terá, então o prazo 
de 60 dias para atender.

Exportadores participam  
da Sial China 2019

A Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), 
em parceria com a Agência Brasileira de Promoção de 
Exportações e Investimentos (Apex-Brasil) liderará 
um grupo de agroindústrias produtoras e exportadoras 
de aves e de suínos, durante a participação do setor 
produtivo na Sial China 2019, evento que acontece-
rá entre 14 e 16 de maio, em Xangai. Nove empre-
sas acompanharão a ABPA no evento: Alibem, BRF, 
Castrolanda, Coasul, Integra – GtFoods, Rivelli, São 
Salvador Alimentos, Seara e Vibra. A ação contará com 
um espaço com 140 metros quadrados exclusivos para 
os setores brasileiros.

MITSUI GÁS E ENERGIA DO BRASIL LTDA.
CNPJ-MF: 34.304.121/0001-49

BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 (Valores expressos em milhares de reais - R$)

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

(Valores expressos em milhares de reais - R$)

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

(Valores expressos em milhares de reais - R$,
exceto quando indicado de outra forma)

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018
(Valores expressos em milhares de reais - R$)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE
PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

(Valores expressos em milhares de reais - R$)

Hiroshi Fujikawa - Diretor Financeiro
Bruno do Prado Castilho - Gerente de Contabilidade - CRC - RJ 112.062/O-0

ATIVOS 31/12/2018 31/12/2017
CIRCULANTES
Caixa e equivalentes de caixa 184.027 107.708
Dividendos e juros sobre o capital próprio a receber 42.301 21.525
Tributos a recuperar 5.042 4.157
Contas a receber de partes relacionadas 1.413 1.018
Outros ativos 315 576
Total dos ativos circulantes 233.098 134.984

NÃO CIRCULANTES
Tributos a recuperar 36.553 33.454
Contas a Receber de partes relacionadas 3.847 3.036
Outros ativos 2.129 2.518
Investimentos 2.771.350 2.808.533
Imobilizado 7.937 8.611
Intangível 940 868
Total dos ativos não circulantes 2.822.756 2.857.020

TOTAL DOS ATIVOS 3.055.854 2.992.004

PASSIVOS 31/12/2018 31/12/2017
CIRCULANTES
Fornecedores 92 85
Obrigações trabalhistas e encargos sociais a pagar 5.053 5.327
Tributos a pagar 4.216 3.544
Dividendos e juros sobre o capital próprio a pagar 83.125 -
Contas a pagar com partes relacionadas 608 537
Total dos passivos circulantes 93.094 9.493

TOTAL DOS PASSIVOS 93.094 9.493
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital social 2.374.139 2.374.139
Ajuste de avaliação patrimonial (261) (175)
Reserva de lucros retidos 453.547 439.567
Lucros acumulados 135.335 168.980
Total do patrimônio líquido 2.962.760 2.982.511

TOTAL DOS PASSIVOS E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 3.055.854 2.992.004

Operações Continuadas 31/12/2018 31/12/2017
Resultado de Equivalência Patrimonial 

Sobre o Valor Contábil 237.773 256.087
Amortização de mais Valia e Ágio com Vida Útil 

Definida (54.420) (54.420)
Receitas (Despesas) Operacionais
Despesas gerais e administrativas (41.860) (41.833)
Depreciações e amortizações (2.093) (2.090)
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas 28 370

(43.925) (43.553)
Lucro Antes do Resultado Financeiro 139.428 158.114
Resultado Financeiro
Receitas financeiras 11.278 12.308
Despesas financeiras (371) (521)
Lucro Antes do I. R. e da  Contribuição Social 150.335 169.901
Imposto de renda - (671)
Contribuição Social - (250)
Lucro Líquido do Exercício 150.335 168.980

Capital 
social

Reserva de 
lucros retidos

Lucros 
acumulados

Ajuste de avaliação 
patrimonial Total

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 2.374.139 404.837 164.730 (1.317) 2.942.389
  Destinação à reserva de lucros retidos, conforme ata de 28 de abril de 2017 - 164.730 (164.730) - -
  Realização de reserva de lucros retidos, conforme ata de 19 de junho de 2017
   (R$0,07 centavos por quota) - (65.000) - - (65.000)
  Realização de reserva de lucros retidos, conforme ata de 14 de novembro de 2017
   (R$0,07 centavos por quota) - (65.000) - - (65.000)
  Outros resultados abrangentes por equivalência patrimonial - - - 1.142 1.142
  Lucro líquido do exercício - - 168.980 - 168.980
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 2.374.139 439.567 168.980 (175) 2.982.511
  Destinação à reserva de lucros retidos, conforme ata de 3 de maio de 2018 - 168.980 (168.980) - -
  Realização de reserva de lucros retidos, conforme ata de 14 de junho de 2018
   (R$ 0,09 centavos por quota) - (85.000) - - (85.000)
  Realização de reserva de lucros retidos, conforme ata de 3 de dezembro de 2018
   (R$ 0,07 centavos por quota) - (70.000) - - (70.000)
  Destinação de Juros sobre capital próprio, conforme ata de 3 de dezembro de 2018
   (R$ 0,02 centavos por quota) - - (15.000) - (15.000)
  Outros resultados abrangentes por equivalência patrimonial - - - (86) (86)
  Lucro líquido do exercício - - 150.335 - 150.335
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 2.374.139 453.547 135.335 (261) 2.962.760

31/12/2018 31/12/2017
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 150.335 168.980
Itens que não serão reclassificados subsequentemente 
   para a demonstração do resultado
   Resultado de equivalência patrimonial sobre outros 
     resultados abrangentes de investidas (86) 1.142
RESULTADO ABRANGENTE TOTAL DO EXERCÍCIO 150.249 170.122

31/12/2018 31/12/2017
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais
Lucro líquido do exercício 150.335 168.980
Ajustes para reconciliar o lucro líquido do exercício
Resultado de equivalência patrimonial (241.758) (258.747)
Depreciação e amortização 56.513 56.510
Atualização monetária sobre impostos a recuperar e
  variação cambial (1.556) (2.246)
Atualização de dividendos e juros sobre capital a receber (1.486) (2.595)
Provisão de participação nos resultados / provisões
  trabalhistas 3.370 4.922
Outros (526) 1.316
Variação nos ativos e passivos operacionais
Redução (aumento) no saldo de partes relacionadas, líquido (1.135) (1.302)
Redução (aumento) nos saldos de impostos a recuperar
  e a pagar 5.662 (2.477)
Redução (aumento) no saldo de outros ativos 651 (487)
Aumento (redução) no saldo de fornecedores 7 (494)
Aumento (redução) no saldo de obrigações trabalhistas e
  encargos sociais a pagar (3.644) (4.023)
Juros pagos sobre empréstimo com parte relacionada - (18)
Dividendos e juros sobre capital recebidos 196.914 233.830
Caixa gerado pelas atividades operacionais 163.347 193.169
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos
Adição à imobilizado e intangível (2.028) (3.674)
Caixa aplicado nas atividades de investimento (2.028) (3.674)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos
Dividendos e juros sobre capital próprio (JSCP) pagos (85.000) (176.750)
Caixa aplicado nas atividades de financiamento (85.000) (176.750)
Aumento de caixa e equivalentes de caixa 76.319 12.745
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 107.708 94.963
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 184.027 107.708

1. Informações Gerais: A Mitsui Gás e Energia do Brasil Ltda. (“Sociedade”) é
uma sociedade limitada com sede na Praia de Botafogo, 300, 13º andar, sala
1.301, Rio de Janeiro - RJ. A Sociedade tem como objeto social a participação em 
empreendimentos voltados para o desenvolvimento do setor de gás, compreen-
dendo empresas que promovam produção, aquisição, armazenamento, transpor-
te, transmissão, distribuição e comercialização de gás e que visem ao desenvol-
vimento e à implementação de novas aplicações para o setor. As investidas nas
quais a Sociedade detém participação são empresas controladas em conjunto e
coligadas (aqui definidas como “Grupo Mitsui Gás e Energia do Brasil” ou “Gru-

po” quando mencionadas em conjunto com a Sociedade) que detém participação 
acionária ou são concessionárias de serviço público de distribuição de gás natural 
canalizado em seus respectivos estados, sendo sociedades anônimas de capital 
fechado e domiciliadas no Brasil. As principais informações acerca das investidas 
da Sociedade, são como segue:

Empreendimentos controlados 
 em conjunto

Localização 
da sede

%
Partic.

Término da 
concessão

ALGÁS Gás de Alagoas S.A. Maceió-AL 41,50% 2043
BAHIAGÁS Cia. de Gás da Bahia Salvador-BA 41,50% 2040
CEGÁS Cia. de Gás do Ceará Fortaleza-CE 41,50% 2043
COPERGÁS Cia. Pernambucana de Gás Recife-PE 41,50% 2042
PBGÁS Cia. Paraibana de Gás João Pessoa-PB 41,50% 2044
SCGÁS Cia. de Gás de Sta. Catarina Florianópolis-SC 41,00% 2043
SERGÁS Sergipe Gás S.A. Aracaju-SE 41,50% 2043

Coligadas
COMPAGÁS Cia. Paranaense de Gás Curitiba-PR 24,50% 2024 (*)
GASPETRO Petrobrás Gás S.A. Rio de Janeiro-RJ 49,00%            -
(*) Vide nota explicativa 9.3.
2. Principais Políticas Contábeis: 2.1. Declaração de conformidade - As de-
monstrações financeiras foram preparadas e estão sendo apresentadas de acor-
do com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais compreendem aquelas
incluídas na legislação societária brasileira e os pronunciamentos, as orientações
e as interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”)
e aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade (“CFC”). As demonstrações
financeiras da Sociedade estão sendo apresentadas conforme orientação técnica

OCPC 07, que trata dos requisitos básicos de elaboração e evidenciação a serem 
observados quando da divulgação dos relatórios contábil-financeiros, em especial 
das contidas nas notas explicativas. A Administração confirma que estão sendo 
evidenciadas todas as informações relevantes próprias das demonstrações finan-
ceiras e que estas correspondem às utilizadas em sua gestão. Estas demonstra-
ções foram examinadas pela Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADP
PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

(Valores expressos em milhares de reais - R$)

Brasil é o 2º maior exportador  
mundial de milho

Relatório da Organização das Nações Unidas para a Agri-
cultura e Alimentação (FAO), publicado esta quinta-feira 
(9), em Roma, aponta que o Brasil consolidou sua rápida as-
censão na produção de milho, tornando-se o segundo maior 
exportador mundial do cereal. Há 10 anos, o país detinha 
apenas 1% do mercado global e agora já é responsável por 
25% do total mundial das vendas do produto. O estudo da 
FAO destaca também que a Índia foi, pela segunda vez con-
secutiva, o maior produtor mundial de açúcar, destronando 
uma vez mais o Brasil. Ainda assim, o país sul-americano 
continua a ser o maior exportador mundial do produto.

A publicação apresenta as primeiras previsões da oferta e 
procura da FAO para 2019/2020, com avaliações detalhadas 
das perspetivas de mercado para trigo, milho, arroz, peixe, 
carnes, laticínios, açúcar e vários tipos de óleos vegetais. 
Segundo o relatório, as importações mundiais de alimentos 
deverão recuar 2,5% em 2019 e o custo global de importa-
ção de produtos alimentares deverá diminuir, mas os países 
mais pobres e vulneráveis não se beneficiarão desta queda 
dos preços.

Uma das razões que explicam o aumento da produção de 
milho brasileira está na utilização do produto para a fabri-
cação de etanol. Segundo dados apresentados recentemente 
pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), dos 
30,3 bilhões de litros de etanol que serão produzidos no Bra-
sil nesta safra, 1,4 bilhão será fabricado a partir do milho.

Brasil exportará arroz  
beneficiado para México

A ministra Tereza Cristina (Agricultura, Pecuária e Abas-
tecimento) anunciou neste sábado (11) que o Brasil passará 
a exportar arroz beneficiado para o México, e em contrapar-
tida o país importará o feijão mexicano. A ministra está em 
Niigata, no Japão, onde participa da Reunião dos Ministros 
da Agricultura do G20. Na cidade japonesa, ela reuniu-se 
com o secretário da Agricultura e Desenvolvimento Rural 
do México, Victor M.Villalobos, para anunciar a abertura 
de mercado para o arroz brasileiro. Tereza Cristina desta-
cou que todos os requisitos fitossanitários foram cumpridos 
pelos dois países. A venda de arroz para os mexicanos era 
uma demanda antiga dos produtores brasileiros, segundo a 
ministra.

Exportações de frango  
crescem 34,9% em abril

As exportações brasileiras de carne de frango (conside-
rando todos os produtos, entre in natura e processados) tota-
lizaram 338,9 mil toneladas em abril, informa a Associação 
Brasileira de Proteína Animal (ABPA).  O número é 34,9% 
superior ao obtido no mesmo período do ano passado, 
quando foram embarcadas 251,2 mil toneladas. Em receita, 
as vendas do mês alcançaram US$ 563,9 milhões, resultado 
17,3% superior ao saldo realizado em abril de 2018, com 
US$ 480,5 milhões.

No quadrimestre, as exportações de carne de frango tota-
lizaram 1,278 milhão de toneladas, volume 0,8% superior 
ao desempenho registrado entre janeiro e abril ano passado, 
com 1,268 milhão de toneladas. Em receita, as vendas dos 
quatro primeiros meses de 2019 alcançaram US$ 2,107 bi-
lhões, resultado 1,1% acima do saldo alcançado em 2018, 
com US$ 2,084 bilhões.

Dia das Mães: faturamento 
no varejo de shopping  
cai 5% ante 2018

De acordo com dados 
disponibilizados pela Asso-
ciação Brasileira de Lojistas 
de Shopping (Alshop), o Dia 
das Mães, segunda principal 
data do comércio, teve alta 
de 4% no fluxo de pessoas 
ante a 2018, o que, conse-
quentemente, elevou a quan-
tidade de vendas nas lojas. 
No entanto, os consumidores 
gastaram 5% a menos do que 
no ano passado.

Segundo a associação, esta 
queda faz referência a menor 
predisposição que o consu-
midor estava em fazer dívi-
das, especialmente em carnês 
e cartões de crédito. Logo, 
com uma maior quantidade 
de vendas realizadas, mas um 
gasto consideravelmente me-
nor, o tíquete médio nas lojas 
também sofreu queda: 10% 
menor em relação a 2018.

A queda de 5% no fatura-
mento, de acordo com Luís 
Augusto Ildefonso da Silva, 
diretor institucional da Al-
shop, foi causada pela situ-
ação econômica na qual o 
Brasil vem passado. “Aque-
las pessoas que já consegui-
ram melhorar o seu nível de 
endividamento não querem 
assumir novos riscos, logo, 
na compra de algum presen-
te, procuraram aliar à sua 
disponibilidade de gasto me-
nor”, comentou.

Ainda segundo Ildefonso, 
esta preocupação é funda-
mental para a melhoria do 
quadro destes consumidores 
em relação às entidades de 
crédito. “Eles estavam mais 
cautelosos. Em vez de com-
prar um presente de R$ 200, 
acabaram comprando de R$ 
150 para dar um conforto ao 
fluxo de caixa e poderem pa-
gar à vista”, disse.

Quanto ao tíquete médio 
das compras, o executivo 
comentou que nos shoppings 
populares, com concentra-
ção maior de classes C e um 
pouco de B, ficou entre R$ 
75 e R$ 90. Já nos shoppings 
com maior concentração de 
A e B, este valor girou em 
torno de R$ 170 e R$ 200.

Os segmentos que mais se 
destacaram, de acordo com 
pesquisa feita pela entidade, 
foram os de roupas, calça-

dos, acessórios, perfumes, 
cosméticos, chocolates e 
consumo nos restaurantes. Já 
quanto a forma de pagamen-
to, os consumidores optaram 
por fazê-lo à vista, seja com 
dinheiro ou cartão de débito, 
como um meio de evitar ge-
rar um novo endividamento. 
Equipamentos eletrônicos 
como os celulares, que já 
tiveram importante partici-
pação na data, perderam es-
paço este ano.

E-commerce

Já o e-commerce faturou 
R$ 2,2 bilhões no Dia das 
Mães em 2019, alta nomi-
nal de 5% na comparação 
ante ao mesmo período do 
ano anterior, aponta a Ebit 
Nielsen, referência em in-
formações sobre o comércio 
eletrônico brasileiro.

O número de pedidos au-
mentou 20%, para 5,5 mi-
lhões, enquanto o tíquete 
médio registrou retração de 
12%, para R$ 402. O levan-
tamento compreende as com-
pras realizadas entre os dias 
27 de abril e 11 de maio de 
2019. “Podemos observar 
com os resultados que, apesar 
de maior participação online, 
os brasileiros estão mais cau-
telosos nos gastos. Eles pro-
curam manter o orçamento li-
vre de dívidas, deixando para 
desembolsar mais nas véspe-
ras da data, após pagamento 
das contas. Não podemos 
dizer que esse é um compor-
tamento definitivo, mas um 
indicador, que será confirma-
do ou não no decorrer do ano. 
A dica para os varejistas é se 
preparar para atender de for-
ma criativa essa demanda de 
última hora no mundo online-
conectado.”, diz Ana Szasz, 
head de Ebit Nielsen.

De acordo com estimati-
vas da Ebit Nielsen, o perí-
odo do Dia das Mães pode 
corresponder a 3,6% dos R$ 
61,2 bilhões previstos em 
faturamento pelo comércio 
eletrônico em 2019, sendo a 
segunda data comemorativa 
mais importante para o ca-
lendário do varejo nacional 
(perde apenas para Natal, que 
compreende Black Friday).
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Localiza Ecorodovias

As ações preferenciais da Petrobras terminaram cotadas a R$ 
25,90, com perdas de 2,02%. Os três indicadores semanais mos-
tram mercado vendido.

As ações preferenciais da Oi terminaram cotadas a R$ 1,55, 
com perdas 2,52%. Um dos três indicadores semanais mostra 
mercado comprado e dois, vendido.

As ações preferenciais do Pão de Açúcar terminaram cotadas 
em R$ 80,41 com perdas de 3,08%. Os três indicadores semanais 
mostram mercado vendido.

As ações ordinárias da Cielo terminaram cotadas a R$ 7,36, 
com perdas de 2,39%. Os três indicadores semanais mostram 
mercado vendido.

As ações ordinárias da Localiza terminaram cotadas a R$ 
35,00, com desvalorização de 4,74%. Os três indicadores sema-
nais mostram mercado comprado.

As ações ordinárias da Ecorodovias terminaram cotadas a 
R$ 8,33, com desvalorização de 4,25%. Os três indicadores se-
manais mostram mercado vendido.
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AMOTAXI - ASSOCIAÇÃO DOS MOTORISTAS DE TÁXI DE IPANEMA
CNPJ: 00.064.222/0001-78   RCPJ: 129.902 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O presidente da AMOTAXI ASSOCIAÇÃO DOS MOTORISTAS DE TÁXI 
DE IPANEMA, usando das atribuições que lhe confere o Estatuto Social 
de conformidade com a Diretoria, CONVOCA os 40 (quarenta) senhores 
associados, em dia com suas obrigações sociais, para a Assembléia Geral 
Extraordinária a ser realizada em 19 de Junho de 2019, na Praça General 
Osório, Ipanema – Rio de Janeiro – RJ, fora de sua sede por motivos de 
obras. Em primeira convocação às 11:00 h com a presença de 2/3 (dois 
terços)dos associados, em segunda convocação às 11:30h com a presença 
da metade mais (+) um dos associados, e em terceira e última convocação às 
12:00h, com a presença mínima de dez (10) associados. Para deliberarem 
sobre a seguinte Ordem do Dia: I- Eleição para a Diretoria, II- Eleição para o 
Conselho Fiscal, III- Percentual de desconto e IV- Assuntos Gerais. Rio de 
Janeiro, 13/05/2019. Andre Francisco dos Santos – Presidente.

REPSOL SINOPEC BRASIL S.A.
CNPJ n° 02.270.689/0001-08 - NIRE 3330016653-0

Certidão da Ata da AGO: Data, Horário e Local: Realizada no 14/03/2019, 
às 20h, na sede da Companhia, localizada à Praia de Botafogo, n° 300, salas 
501 e 701, Botafogo, na RJ/RJ. Mesa: Sr. Mariano Carlos Ferrari – Presidente 
e Sr. Pablo Luis Gay Ger – Secretário. Presença: Acionistas representando 
a totalidade do capital social da Cia., conforme as assinaturas apostas no 
“Livro de Registro de Presença de Acionistas”. Convocação: Dispensada 
a comprovação da convocação prévia pela imprensa, face ao disposto no 
§ 4º do art. 124 da Lei nº 6.404/76 e alterações posteriores. Publicações:
Os avisos a que se refere o caput do art. 133 da Lei nº 6.404/76 e alterações 
posteriores deixaram de ser publicados em conformidade com o permitido
pelo § 4º do mesmo artigo. As Demonstrações Financeiras (DFs) relativas
ao exercício social encerrado em 31/12/2018 foram publicadas no DOERJ
de 14/03/2019 e no Jornal Monitor Mercantil de 14/03/2019 (cópia das publi-
cações em anexo). A totalidade dos acionistas declarou que já tinha tomado 
conhecimento do teor das DFs que ficaram disponíveis na sede da Cia.. Or-
dem do Dia: Deliberar sobre: (i) a tomada das contas dos administradores,
exame, discussão e votação das DFs relativas ao exercício social encerrado 
em 31/12/2018; (ii) a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição 
de dividendos, conforme recomendação do Conselho de Administração da
Cia.; (iii) eleição dos membros do Conselho de Administração da Cia.; e (iv)
a remuneração global anual dos Diretores para o exercício de 2019. Delibe-
rações: Os acionistas presentes, por unanimidade de votos e sem quaisquer
restrições, deliberaram: (i) aprovar as contas dos administradores e as DFs
da Cia., revisadas pelos auditores independentes, referentes ao exercício
social encerrado em 31/12/2018; (ii) (1) referendar a distribuição de dividen-
dos intercalares aprovada pelo Conselho de Administração em 31/07/2018 e 
14/12/2018 no valor de R$ 768,5 milhões, com base em balanço semestral,
ad referendum dos acionistas; e (ii) (2) aprovar a distribuição de dividendos no
valor de R$ 1.121,9 milhões - dos quais R$ 768,5 milhões já foram distribuídos 
como dividendos intercalares conforme mencionado no item (ii)(1) acima,
de acordo com o lucro líquido do exercício social encerrado em 31/12/2018
refletido nas DFs auditadas referidas acima, a serem pagos até 31/12/2019;
(iii) eleger (a) por indicação da acionista Repsol S.A.: Manuel Tomás García 
Blanco, espanhol, casado, portador do passaporte nº PAI114871; Miguel
Ernesto Klingenberg Calvo, espanhol, casado, portador do passaporte nº
PAH063899; José Carlos de Vicente Bravo, espanhol, casado, portador do
passaporte nº PAD193813; José Ángel Murillas Angoiti, espanhol, casado, 
portador do passaporte nº PAF901796; Guillermo Llopis García, espanhol,
casado, portador do passaporte nº AAE895867; e Mariano Carlos Ferrari,
italiano, casado, portador do RNE n° G481401-W, inscrito no CPF sob o
n° 065.106.367-19, todos com domicílio comercial na Praia de Botafogo nº
300, 7º andar, Botafogo, na RJ/RJ, e, (b) por indicação da acionista Tiptop
Luxembourg S.A.R.L: Hu Xinmiao, chinês, casado, portador do passapor-
te nº PE1781389; Tian Jianguo, chinês, casado, portador do passaporte
nº PE0467564; Ding Yanxia, chinesa, casada, portadora do passaporte nº
PE1072356; e Hou Jianguo, chinês, casado, portador do passaporte nº
PE0699905, todos com endereço em A6 Huixin Dong, Distrito de Chaoyang, 
Beijing, China. Os membros ora eleitos são investidos em seus respectivos
cargos mediante a assinatura dos Termos de Posse e Desimpedimento, para 
os fins do art. 147, §§1º e 2º da Lei 6.404/76; e (iv) aprovar a proposta de
remuneração global anual dos Diretores para o exercício de 2019, no valor
de até R$ 8,1 milhões. Encerramento: Nada mais havendo a tratar e não
tendo havido solicitação de instalação do Conselho Fiscal, foram encerrados 
os trabalhos e lavrada a presente ata, a qual lida e achada conforme, foi
aprovada e assinada por todos os presentes. Assinaturas: Mariano Carlos
Ferrari – Presidente e Pablo Luis Gay Ger – Secretário. Repsol S.A., Repsol 
Exploración S.A., Tip Top Luxembourg S.A.R.L, Manuel Tomás Garcia Blanco, 
Hu Xinmiao, Miguel Ernesto Klingenberg Calvo, Tian Jianguo, José Carlos de 
Vicente Bravo, Ding Yanxia, José Ángel Murillas Angoiti, Hou Jianguo, Guiller-
mo Llopis García e Mariano Carlos Ferrari. Certifico e dou fé que a presente
é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio. RJ, 14/03/2019. Pablo Luis Gay
Ger - Secretário. Jucerja nº 3604289 em 08/05/2019.

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

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

Dólar: posições de venda futura superam picos pré eleições
Morgan Stanley 
projeta R$ 4,10 
para o fim  
de junho

Diante das incertezas sobre 
reforma da Previdência, o Mor-
gan Stanley elevou as projeções 
para o dólar ante o real para os 
próximos trimestres. O banco 
acredita que a moeda norte-
americana chegará em R$ 4,10 
ao fim de junho, na expectativa 
por mais ruídos em torno da 
agenda de reformas.

“O foco será a evolução da 
proposta de reforma da Previ-
dência no Congresso até o fim 
do ano”, disseram estrategis-
tas em amplo relatório no qual 
discutem as perspectivas para 
o câmbio global na segunda 
metade do ano, informou a 
agência Reuters. O Morgan 

Stanley projeta que a refor-
ma da Previdência a ser apro-
vada pelo Congresso gerará 
economia de R$ 600 bilhões, 
metade da proposta de R$ 1,2 
trilhão ao longo de dez anos.

Para os profissionais, muito 
da “complacência” do merca-
do já está nos preços, o que 
deixa investidores menos to-
lerantes a surpresas negativas. 
Mas os estrategistas também 
notam fatores que podem ser-
vir de contrapeso à deprecia-
ção do real. “As posições ven-
didas em real já superam os 
picos vistos nas eleições (pre-
sidenciais de 2018), enquanto 
o prêmio de risco idiossincrá-
tico está além dos patamares 
alcançados durante a greve 
dos caminhoneiros (de maio 
do ano passado)”, afirmaram. 
Dessa forma, os profissionais 
veem como limitado o espa-
ço para aumento adicional de 
posições contrárias ao real, 
enquanto aumentam chances 

de desmonte parcial das apos-
tas negativas para a moeda do 
Brasil.

“As expectativas dos investi-
dores, pelo menos as capturadas 
por nossa mais recente pesquisa 
com clientes, parecem já estar 
ajustadas de acordo”. Na últi-
ma pesquisa da Reuters para o 
câmbio, divulgada no começo 
do mês, analistas estimaram 
dólar a R$ 3,70 em 12 meses, 
pela mediana das projeções.

Numa sessão marcada 
pelo nervosismo com as ten-
sões comerciais entre Esta-
dos Unidos e China, o dólar 
aproximou-se de R$ 4 e a 
bolsa de valores fechou no 
menor nível em quatro meses. 
O dólar comercial encerrou 
esta segunda-feira  vendido 
a R$ 3,979, com alta de R$ 
0,035 (+0,89%). O Ibovespa, 
principal índice da B3, antiga 
Bolsa de Valores de São Pau-
lo, fechou o dia aos 91.727 
pontos, com recuo de 2,69%.

Mercado recua previsão do PIB para 1,45%
O mercado financeiro 

segue pessimista em rela-
ção ao crescimento da eco-
nomia este ano. E pela 11ª 
vez seguida caiu a projeção 
para a expansão do Pro-
duto Interno Bruto (PIB) 
– a soma de todos os bens 
e serviços produzidos no 
país. 

Desta vez, a estimativa 
foi reduzida de 1,49% para 
1,45% este ano. Para 2020, 
a projeção foi mantida em 
2,50%, assim como para 
2021 e 2022.

Os números são do bo-
letim Focus, publicação 
semanal elaborada com 
base em perspectivas de 
instituições financeiras 
sobre os principais indi-
cadores econômicos. O 
boletim é divulgado às se-
gundas-feiras, pelo Banco 

Central (BC).

Inflação

A estimativa de inflação, 
calculada pelo Índice Nacio-
nal de Preços ao Consumi-
dor Amplo (IPCA) perma-
neceu em 4,04%, este ano. 
Para 2020, a previsão segue 
em 4%. 

Para 2021 e 2022, tam-
bém não houve alteração: 
3,75%. A meta de inflação 
deste ano, definida pelo 
Conselho Monetário Nacio-
nal (CMN), é de 4,25% com 
intervalo de tolerância entre 
2,75% e 5,75%.

A estimativa para 2020 
está no centro da meta: 
4%. Essa meta tem in-
tervalo de 1,5 ponto 
percentual para cima ou 
para baixo. Para 2021, o 

centro da meta é 3,75%, 
também com intervalo de 
tolerância de 1,5 ponto 
percentual. O CMN ain-
da não definiu a meta de 
inflação para 2022.

Para controlar a infla-
ção, o BC usa como prin-
cipal instrumento a taxa 
básica de juros, a Selic. 
Para o mercado financei-
ro, a Selic deve permane-
cer no seu mínimo histó-
rico de 6,5% ao ano até o 
fim de 2019. Para o fim de 
2020, a projeção segue em 
7,50% ao ano. Para o fim 
de 2020 e 2021, a expec-
tativa permanece em 8% 
ao ano.

A previsão do mercado 
financeiro para a cotação do 
dólar segue em R$ 3,75 no 
fim de 2019 e em R$ 3,80 no 
fim de 2020.
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Contrariando BC, analistas  
do Itaú preveem queda do PIB

Os analistas do Itaú Unibanco alteraram as previsões 
para o Produto Interno Bruto brasileiro no primeiro tri-
mestre. Devido ao fraco desempenho do setor industrial, 
que em março caiu 1,3% em relação a fevereiro, baixaram 
a estimativa de recuo de 0,1% para redução de 0,2% na 
comparação com o último trimestre de 2018. Além dis-
so, também alteraram as expectativas para o crescimento 
econômico em 2019 e em 2020. O interessante é que fiz-
eram uma previsão para o PIB baixando a alta de 1,3% 
para 1%, enquanto a pesquisa Focus, do Banco Central, 
nesta segunda-feira, aponta 1,45%, em sua 11ª revisão. Já 
a estimativa para 2020 saiu de expansão de 2,5% para 2%, 
se alinhando à registrada no Focus. O resultado do PIB do 
primeiro trimestre será divulgado no dia 30 deste mês pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

Uber foi o maior prejuízo em IPO
A estreia das ações da Uber na bolsa causou o maior 

prejuízo financeiro da história de IPOs dos EUA, segundo 
pesquisa realizada por Jay Ritter, professor da Univer-
sidade da Flórida. Antes da Uber, a maior perda tinha 
sido registrada durante a bolha das pontocom, em 2000, 
quando a Genuity, ex-Verison, perdeu US$ 277 milhões 
no primeiro dia. As ações da Uber chegaram a cair até 9% 
nesta segunda-feira, após a abertura de capital, na última 
sexta-feira, ter decepcionado o mercado, pois só foram 
captados US$ 75,5 bilhões, quando a menor previsão era 
de obter US$ 82 bilhões, com a colocação de 191 milhões 
de títulos. A cotação sofreu redução de 7,3%, oscilando 
ao redor de US$ 38,59. Com isso, o valor de mercado da 
empresa diminuiu de US$ 75,5 bilhões para U$ 69,7 bil-
hões. Isso significa que os investidores que entraram no 
IPO tiveram uma perda de US$ 655 milhões.

Empresas terão de elevar tarifas?
O IPO da Uber aconteceu seis semanas depois da de-

cepção causada pelo da Lyft, maior concorrente nos EUA. 
De nada valem as afirmações que o lançamento ocorreu 
em momento turbulento para os mercados financeiros, 
devido à guerra comercial entre os EUA e a China. As 
ações da Lyft já registram desvalorização de 30% sobre 
o preço inicial de US$ 72. Agora, a grande preocupação 
dos investidores é se as duas empresas se tornarão lucra-
tivas no futuro. Pouco analistas acreditam nessa hipótese, 
pois consideram que, se as participantes desse setor não 
buscarem soluções, o jeito será elevar os preços, afetando 
diretamente seus consumidores.

Carrefour faz provisão de R$ 815 mi
O Carrefour esperava êxito em uma série de proces-

sos judiciais sobre estorno parcial dos créditos de ICMS 
relacionados a produtos da cesta básica. Como teve uma 
decisão desfavorável no Supremo Tribunal Federal, a 
companhia fez uma provisão integral de R$ 815 milhões, 
valor correspondente às autuações recebidas. Através de 
comunicado, a empresa informou ter decido realizar uma 
“abordagem cautelosa”, realizando a provisão integral do 
valor que está sendo questionado. As ações da empresa so-
freram desvalorização de 1,25% e caíram para R$ 19,75.

Coreano esperto, esse Mu
A gestora de investimentos GWI, do coreano Mu Hak 

You, entrou com um pedido de arbitragem contra a JBS, 
pois quer ressarcimento das perdas que teve no mercado 
de ações, cambial e de opções futuras. Alega que foi preju-
dicada pelas declarações de Joesley e Wesley Batista, em 
maio de 2017. Parece que o coreano está tentando criar a 
teoria de que não existe mercado de riscos.

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

Financiamento de veículos chega a 
R$ 34 bilhões no primeiro trimestre

Os brasileiros continu-
am buscando financiamento 
para comprar carro. Chegou 
a R$ 34 bilhões o total de 
recursos liberados para o fi-
nanciamento de veículos no 
Brasil no primeiro trimestre 
de 2019. 

Em comparação com 
o mesmo período do ano 
passado, houve um cresci-
mento de 18,6%, ante aos 
R$ 28 bilhões acumulados 
em 2018, informou nesta 
segunda-feira a Associação 
Nacional das Empresas Fi-
nanceiras das Montadoras 
(Anef).

“Desde 2016, estamos 
mantendo um saldo cada 
vez mais positivo com 
crescimento contínuo do 
setor. Este cenário reforça 

nossa confiança no cres-
cimento econômico e no 
desenvolvimento social do 
país, que, aos poucos, vem 
se recuperando”, disse Luiz 
Montenegro, presidente da 
Andef.

No caso das operações 
realizadas na modalidade 
de crédito CDC, que repre-
sentam a grande maioria das 
vendas, o crescimento foi de 
19% no acumulado do ano, 
enquanto empréstimos rea-
lizados por leasing tiveram 
um pequeno recuo de 3,9%, 
totalizado R$ 443 milhões.

O financiamento segue 
como a principal modali-
dade de compra procurada 
pelos consumidores, repre-
sentando 55% do total de 
vendas de veículos e comer-

ciais leves no trimestre. No 
caso dos comerciais, que en-
globam caminhões e ônibus, 
o Finame se destaca e repre-
senta pouco mais da metade 
de todos os negócios reali-
zados, totalizando 51%. Já 
as vendas de motocicletas, 
em sua maioria, prosseguem 
com o financiamento em 
alta, representando 40% dos 
negócios dos três primeiros 
meses de 2019.

Saldo das carteiras

Com o crescimento con-
tínuo da procura por crédito 
para a aquisição de automó-
veis, o saldo das carteiras 
também continua registran-
do crescimento. O total nes-
te primeiro trimestre foi de 

R$ 211 bilhões, que repre-
senta um aumento de 20% 
em comparação com 2018, 
que encerrou o período com 
saldo de R$ 176 bilhões. Se-
gundo a ANEF, em doze me-
ses, a elevação foi de 19,8%. 
Já as operações de CDC 
também tiveram um cresci-
mento de 20%, totalizando 
R$ 208 bilhões, e um au-
mento de 20,3% nos últimos 
doze meses.

As taxas praticadas pelos 
bancos ligados às montado-
ras continuam mais atraentes 
para o consumidor na com-
paração com as praticadas 
pelo mercado em geral. Em 
março, as entidades associa-
das à ANEF cobraram juros 
de 17,2% ao ano e 1,33% ao 
mês.

Caoa diz que pode multiplicar investimentos no Brasil 
O Grupo Caoa, distribui-

dor das marcas Ford, Su-
baru, Hyundai e Chery no 
Brasil, poderá investir mais 
no mercado brasileiro desde 
que seja aprovada a reforma 
da Previdência. 

O presidente do Conse-
lho de Administração do 
grupo Caoa, Carlos Alberto 
de Oliveira Andrade, está 
condicionando o aumento 
dos investimentos no país 
à aprovação da reforma da 
Previdência.

Reforma

O empresário, que se reu-
niu nesta segunda-feira com 
o ministro da Economia, 
Paulo Guedes, disse que é 
preciso fazer a reforma para 
recuperar a confiança.

“O que nós queremos do 
governo é que resolva o pro-

blema da Previdência e dessa 
crise que o Brasil está passan-
do, para termos confiança de 
fazer o investimento. Tudo no 
Brasil hoje está dependendo 
muito da Previdência. Se a 
Previdência passar, nossos in-
vestimentos se multiplicarão”, 
disse, ao deixar o Ministério 
da Economia, em Brasília. 
Sobre a Ford, Andrade disse 
que o grupo continua nego-
ciando a compra da fábrica no 
ABC Paulista. 

Em março, Mauro Cor-
reia, CEO da Caoa, já havia 
confirmado o interesse na fá-
brica da Ford em entrevista 
à Dinheiro. Na época, o exe-
cutivo destacou que a ideia 
ainda era embrionária. Nas 
últimas semanas, a conversa 
evoluiu com a assinatura de 
um acordo de confidencia-
lidade entre as duas partes 
para a potencial compra do 

ativo. Além da preservação 
dos empregos (em torno de 
4 mil), o negócio envolveria, 
a princípio, a manutenção 
da fabricação de caminhões, 
sob licença, nos mesmos 
moldes da parceria que a 
brasileira mantém com a 
Hyundai.

“Já estivemos com os chi-
neses que estão interessados 
em fabricar carros conosco 
lá. Existe uma grande pos-
sibilidade de a Ford voltar 
a funcionar, absorvendo to-
dos os empregos”, afirmou 
Andrade. Segundo ele, a 
negociação está sendo feita 
com sócios do grupo e será 
preciso ainda conversar com 
sindicatos dos trabalhadores 
e fornecedores.

ICMS

Sobre o possível aumento 

do Imposto sobre Circulação 
de Mercadorias e Serviços 
(ICMS), em Goiás, Andrade 
disse que o governador Ro-
naldo Caiado precisa tomar 
medidas para melhorar as 
finanças do estado e que isso 
não será motivo para o grupo 
deixar Anápolis, em Goiás, 
onde há uma fábrica.

“É uma fábrica muito só-
lida. O investimento feito 
naquela fábrica é monstru-
oso e os equipamentos são 
super sofisticados. O gover-
nador Caiado é um homem 
íntegro e com certeza en-
contraremos uma solução”, 
ressaltou. Inicialmente, a 
reunião do empresário com o 
ministro teria também a par-
ticipação do governador de 
São Paulo, João Doria. Mas 
o governador estava partici-
pando de um compromisso 
em Nova York

Azul oferece US$ 145 milhões por parte da Avianca
A companhia Azul afir-

mou que protocolou na Jus-
tiça uma nova proposta para 
comprar parte das operações 
da Avianca Brasil, empresa 
que passa por recuperação 
judicial e cancelou diversos 
voos em abril. O valor da 
oferta chega a US$ 145 mi-
lhões.

Em nota nesta segunda-
feira, a empresa informou 
que requereu junto ao juí-
zo da 1ª Vara de Falências 
e Recuperação Judicial de 
São Paulo, onde se pro-
cessa a recuperação ju-
dicial da Avianca Brasil, 
uma autorização específi-
ca para a compra de uma 
“nova Unidade Produtiva 
Isolada (Nova UPI)”, es-
pécie de empresa que se-
ria criada a partir do des-
membramento da Avianca, 

no valor mínimo de US$ 
145 milhões.

Proposta é maior

A proposta é maior do 
que a ofertada em março, 
quando a Azul ofereceu 
US$ 105 milhões para a 
compra de parte das ope-
rações da Avianca Brasil. 
A oferta da Azul prevê a 
compra de 21 slots (autori-
zações de pouso e decola-
gem), que a Avianca detém 
atualmente no Aeroporto de 
Congonhas; 14, no Santos 
Dumont, e 7 no aeroporto 
de Brasília.

“A Azul acredita que o pe-
dido formulado ao juízo da 
RJ para alienação judicial da 
Nova UPI confere à Avian-
ca Brasil, seus empregados, 
consumidores, credores e de-

mais interessados uma alter-
nativa legal e legítima para 
viabilizar a monetização, o 
uso continuado de bens e a 
preservação de atividades, 
as quais correm grave risco 
de paralisação e rápida de-
terioração das atividades da 
companhia, no melhor inte-
resse do mercado de aviação 
e todos os envolvidos”, disse 
a empresa em comunicado 
ao mercado.

Conforme noticiou a 
agência Brasil, a empresa 
aérea justificou o pedido de 
compra com o argumento de 
que a medida oferece uma 
alternativa para aumentar 
a competitividade na ponte 
aérea Rio-São Paulo. A Azul 
disse ainda que a proposta 
de nova UPI “não invalida 
o procedimento de alienação 
judicial das 7 unidades pro-

dutivas isoladas”, previstos 
para serem leiloados na se-
mana passada.

O leilão, que deveria ter 
acontecido na última terça-
feira (7), foi suspenso pela
Justiça de São Paulo a pedi-
do da Swissport Brasil, em-
presa que atua com serviços 
de logística em aeroportos. 

A Swissport argumentou, 
no pedido, que a transferên-
cia de slots, prevista no pla-
no de recuperação da Avian-
ca, é proibida por lei. A 
Avianca recorreu da suspen-
são, defendendo a legalidade 
de seu plano de recuperação. 
“A alienação de UPIs, com a 
destinação dos recursos re-
cebidos para o pagamento de 
credores, é inequivocamente 
um meio legítimo de recupe-
ração”, disse a empresa no 
recurso.
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INDÚSTRIAS GRANFINO S.A.
CNPJ/MF nº 30.770.184/0001-30

NIRE - 33 30014041-7
CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
Convidamos os senhores acionistas a se reunirem em Assembleia Geral 
Ordinária e Extraordinária, na sede da Empresa, à Rua Oscar Soares nº 
1525, nesta cidade de Nova Iguaçu, no dia 22 de Maio de 2019, às 16:00 
horas a fim de deliberarem sobre os Seguintes assuntos: 1. Relatório da 
Diretoria, Balanço, Demonstração dos resultados do exercício e outras    
Demonstrações referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018; 
2. Aprovação dos Dividendos Propostos; 3. Fixação dos Honorários dos
Administradores. 4. Outros assuntos de Interesse Geral. Nova Iguaçu, 14 de
Maio de 2019. Renata Baroni Coelho - Presidente.

Balanços Patrimoniais em 31/12/2018 e 2017 
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

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

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

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquidoem 31/12/2018 e 2017 
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

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

Demonstrações dos Fluxos de Caixa em 31/12/2018 e 2017
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

2018 2017
Lucro líquido (prejuízo) do exercício 6.972 (3)
Benefícios a empregados (21) -
Resultado abrangente do exercício 6.951 (3)

Fluxo de caixa de atividades operacionais 2018 2017
Prejuízo do exercício antes do IR e da contribuição social (7.885) (18.265)
Ajustes por:
Depreciação e amortização 2.828 2.707
Ganho (perda) na venda de ativo imobilizado 1.304 (6)
Resultado financeiro (727) (1.207)
Provisões 128 7.142
Aumento (redução) nos ativos operacionais:
Contas a receber (2.599) (4.512)
Almoxarifado (80) (87)
Impostos a recuperar (1.662) 1.119
Outros ativos (16) 968
Aumento (redução) nos passivos operacionais:
Fornecedores 461 (751)
Salários, provisões e contribuições sociais (593) 755
Impostos a recolher (206) 1.131
Contas a pagar com partes relacionadas (7) (1.169)
Contas a receber referente a venda de prejuízo fiscal - PERT 4.681 15.301
Outros passivos 101 (209)
Impostos pagos (235) -
Juros pagos de financiamentos (7) (19)
Juros pagos de arrendamento mercantil financeiro (403) (347)
Caixa líquido gerado (consumido) pelas atividades
 operacionais (4.917) 2.551
Fluxo de caixa de atividades de investimento
Adições ao imobilizado e intangível (1.591) (1.049)
Venda de imobilizado e intangível 20 6
Rendimentos financeiros e juros 846 1.603
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades
 de investimento (725) 560
Fluxo de caixa de atividades de financiamento
Adiantamento para futuro aumento de capital - 5.368
Pagamentos de financiamentos – terceiros (199) (116)
Pagamento de arrendamento mercantil financeiro (876) (681)
Caixa líquido gerado (usado nas) pelas atividades
 de financiamento (1.075) 4.571
Aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa (6.717) 7.682
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 13.442 5.760
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 6.725 13.442
Aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa (6.717) 7.682

2018 2017
Ativos 73.128 68.609
Caixa e equivalentes de caixa 6.725 13.442
Contas a receber de clientes 20.394 18.725
Contas a receber de partes relacionadas 76 32
Almoxarifado 636 556
Impostos a recuperar 2.613 1.793
Outros ativos circulantes 843 729
Total dos ativos circulantes 31.287 35.277
Depósitos judiciais 7.764 7.866
Impostos a recuperar 996 -
Imposto de renda e contribuição social diferidos 18.676 8.500
Imobilizado 14.058 16.754
Intangível 347 212
Total dos ativos não circulantes 41.841 33.332
Passivos e patrimônio líquido 73.128 68.609
Fornecedores 6.519 5.034
Financiamentos 45 117
Arrendamento mercantil financeiro 178 722
Salários, provisões e contribuições sociais 2.225 2.818
Impostos a recolher 1.413 1.619
Outros passivos circulantes 32 10
Total dos passivos circulantes 10.412 10.320
Financiamentos - 128
Arrendamento mercantil financeiro 229 882
Contas a pagar com partes relacionadas 673 680
Provisão para riscos trabalhistas, tributários e cíveis 20.069 21.850
Adiantamento para futuro aumento de capital - 105.710
Benefício pós-emprego 45 -
Total dos passivos não circulantes 21.016 129.250
Total dos passivos 31.428 139.570
Patrimônio líquido
Capital social 126.631 20.921
Outros resultados abrangentes (21) -
Prejuízos acumulados (84.910) (91.882)
Total do patrimônio líquido 41.700 (70.961)

2018 2017
Receita operacional líquida 71.512 69.288
Custo dos serviços (46.016) (44.825)
Lucro bruto 25.496 24.463
Receitas (despesas) operacionais
Despesas com vendas (168) (129)
Despesas gerais e administrativas (33.283) (44.247)
Outras receitas (despesas) operacionais (657) 647
Prejuízo antes do resultado financeiro (8.612) (19.266)
Resultado financeiro, líquido 727 1.001
Prejuízo antes do imposto de renda e da contribuição social (7.885) (18.265)
Imposto de renda e contribuição social corrente e diferido 14.857 18.262
Lucro líquido (prejuízo) do exercício 6.972 (3)

Capital
social

Outros
resultados

abrangentes
Prejuízos

acumulados Total
Saldos em 01/01/2017 20.921 - (91.879) (70.958)
Prejuízo do exercício - - (3) (3)
Saldos em 31/12/2017 20.921 - (91.882) (70.961)
Lucro do exercício - - 6.972 6972
Benefícios a empregados - (21) - (21)
Total resultados abrangentes - (21) 6.972 6.951
Aumento de capital 105.710 - - 105.710
Saldos em 31/12/2018 126.631 (21) (84.910) 41.700

Diretoria: Demir Lourenço Júnior e Fernando Fleury Salek.
Contador: Eduardo Mello de Freitas - CRC-RJ 117392/O-9

Ações da Braskem foram suspensas e serão deslistadas da Nyse
Empresa não 
cumprirá prazo 
de entrega de 
formulário para 
regulador dos EUA

A companhia química 
e petroquímica brasileira 
Braskem - controlada pela 
Organização Odebrecht e 
que tem participação expres-
siva da Petrobras -,confir-
mou nesta segunda-feira, em 
fato relevante em seu site, 
que não será possível arqui-
var o seu Formulário 20-F 
referente ao exercício con-
cluído em 31 de dezembro 
de 2017 com informações ao 
regulador do mercado norte-
americano até o dia 16 de 
maio de 2019.

Com isso, suas ações ne-
gociadas na Nyse, a bolsa de 
Nova York, foram suspensas 
e serão deslistadas. “Não há 
mais possibilidade de exten-
são do prazo, nos termos da 
seção 802.01E do Manual de 
Listagem de Companhias da 
Bolsa de Valores de Nova 
York (Nyse)”, explicou o 
comunicado assinado por 
Pedro van Langendonck Tei-

xeira de Freitas, diretor Fi-
nanceiro e de Relações com 
Investidores.

Após a confirmação, a 
Nyse suspendeu a negocia-
ção das American Deposita-
ry Shares (ADSs) da compa-
nhia brasileira e dará início 
ao processo de deslistagem, 
o qual está sujeito a recurso, 
conforme as regras e proce-
dimentos da bolsa de valores 
de Nova York. As ADSs da 
Braskem tinham queda nesta 
segunda-feira de 2,8%, co-
tadas a US$ 19,71, quando 
tiveram as negociações sus-
pensas.

ADSs

A Braskem destacou que 
espera que suas ADSs es-
tejam disponíveis o quanto 
antes para negociação no 
mercado de balcão organi-
zado (“OTC”) nos Estados 
Unidos e informará o código 
(ticker) sob o qual serão ne-
gociadas no OTC assim que 
este estiver disponível.

O comunicado não foi uma 
novidade. A companhia já ha-
via sinalizado ao mercado na 
semana passada, durante tele-
conferência de resultados de 
primeiro trimestre, que a em-
presa talvez não conseguisse 
entregar o documento até esta 
quinta-feira.

O 20-F é um relatório 
com informações detalha-
das e que deve ser entregue 
anualmente por todas as 
empresas com papéis nego-
ciados em bolsas de valores 
dos EUA. A empresa vinha 
atrasando a entrega do do-
cumento desde o início do 
ano passado.

LyondellBasell

Em processo de venda 
para a companhia química 
europeia LyondellBasell, a 
Braskem disse que arquivou 
as suas demonstrações finan-
ceiras consolidadas referen-
tes aos exercícios de 2017 e 
2018 perante a Comissão de 
Valores Mobiliários (CVM) 
e “encontra-se em cumpri-
mento com as regras da au-
tarquia”.

A Odebrecht tem 33% da 
Braskem, mas as ações fo-
ram dadas em garantia a to-
dos os credores, que incluem 
Itaú, Bradesco e Banco do 
Brasil.

“A companhia vem re-
alizando esforços e em-
pregando recursos signi-
ficativos para concluir os 
procedimentos e análises 
adicionais dos seus proces-
sos e controles internos. O 
Conselho de Administra-
ção e a Diretoria seguirão 

Itaú Unibanco lança plataforma de pagamento instantâneo 
O Itaú Unibanco lan-

çará no terceiro trimestre 
uma plataforma de paga-
mentos instantâneos que 
usa QR code. Chama-se 
Iti e funcionará por meio 
de um aplicativo, conec-
tando indivíduos e comer-
ciantes, segundo informou 
o banco nesta segunda-
feira. A plataforma estará 
disponível para clientes e 
não-clientes da institui-
ção.

QR é a sigla de Quick 
Response  que signifi-
ca resposta rápida. QR
code é um código de 
barras, que foi criado 

em 1994, e possui esse 
nome pois dá a capaci-
dade de ser interpreta-
do rapidamente pelas 
pessoas, aumentando a 
já acirrada competição 
entre processadores de 
cartões.

Taxa de 1%

Os comerciantes que 
usam o Iti receberão os 
pagamentos instantanea-
mente e pagarão uma taxa 
de 1% por transação, va-
lor mais barato do que as 
taxas cobradas atualmente 
por muitas processadoras 

de cartão. O aplicativo 
também não exige que os 
comerciantes comprem ou 
aluguem máquinas de lei-
tura de cartão. As ações de 
processadores brasileiros 
de cartões, como a PagSe-
guro, a StoneCo e a Cielo 
caíram após o anúncio do 
Itaú.

Código de barras

O QR code é uma espécie 
de código de barras que pode 
ser lido por um scanner ou 
por celular.

Marcos Magalhães, 
presidente da Rede, pro-

cessadora de cartões do 
Itaú, disse que a Iti deve 
atrair principalmente os 
pequenos comerciantes, 
que não buscam serviços 
personalizados, sem for-
necer estimativas para o 
número de clientes alvo.

Do lado dos indiví-
duos, o diretor-geral do 
Itaú, Márcio Schettini, 
disse que o banco está 
mirando pessoas de to-
das as faixas de renda, 
incluindo quem não tem 
conta corrente, já que o 
Iti vai funcionar como 
uma carteira digital gra-
tuita. Cerca de um terço 

da população adulta bra-
sileira não possui uma 
conta corrente, segundo 
o Banco Mundial, uma 
proporção maior do que 
a China ou a Índia.

Além de usar códigos 
QR para pagar produtos 
e serviços, os clientes po-
derão transferir dinheiro 
usando um tipo de serviço 
interno de contatos. O Itaú 
também está considerando 
oferecer investimentos, 
empréstimos e produ-
tos de seguros através do 
novo aplicativo, embora 
não especifique quando 
isso acontecerá.

Para Márcio Schettini, o 
banco está mirando pessoas 
de todas as faixas de renda, 

incluindo quem não tem 
conta corrente

empreendendo esforços e 
recursos significativos para 
arquivar o Formulário 20-F 
2017 e o Formulário 20-F 
referente ao exercício fin-
do em 31 de dezembro de 
2018 o mais rápido possí-
vel, visando retomar a ne-
gociação das ADSs da em-
presa na Nyse”, destacou a 
nota.

Procedimentos

Durante o período de sus-
pensão, conforme o progra-
ma de ADSs, os detentores 
de ADSs poderão solicitar à 
instituição depositária, The 
Bank of New York Mellon, 
o cancelamento das ADSs e 
a sua conversão nas ações 
preferenciais subjacentes 

negociadas na B3, na pro-
porção de uma ADS para 
duas ações preferenciais 
classe A.

A equipe de relações com 
investidores das Braskem 
ressaltou que permanece 
à disposição para fornecer 
quaisquer esclarecimentos 
adicionais.

1° trimestre

De acordo com os re-
sultados consolidados da 
Braskem, divulgadas na 
semana passada, o lucro 
líquido da Braskem foi de 
R$ 1.028 milhões, ante ao 
prejuízo de R$ 78 milhões 
registrado no 4T18, e 2% 
inferior ao 1T18, represen-
tando R$ 1,29 por ação or-

dinária e ação preferencial 
classe “A”. 

A companhia registrou 
uma geração livre de caixa 
de R$ 130 milhões, 70% 
inferior ao 4T18 em fun-
ção, principalmente: (i) do 
menor Ebitda recorrente e 
(ii) da maior concentração 
de pagamento de juros de 
bonds. 

A alavancagem corpo-
rativa, medida pela relação 
dívida líquida/Ebitda3 em 
dólares foi de 2,09x. 

O Ebitda recorrente da 
companhia foi de US$ 336 
milhões, 16% e 60% inferior 
ao 4T18 e 1T18, respectiva-
mente, influenciado por me-
nores spreads petroquímicos 
no mercado internacional, 
informou o balanço.

Empresa é controlada pela Organização Odebrecht e que tem  
participação expressiva da Petrobras




