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Ibovespa fecha
maio no azul 
pela 1ª vez 
em nove anos

Embora tenha encerrado o pre-
gão desta sexta-feira em queda, o 
Ibovespa – principal índice da bolsa 
paulista – fechou maio no azul pela 
primeira vez em nove anos. Índice 
de referência do mercado acionário 
brasileiro, o Ibovespa cedeu 0,49%, 
a 97.030,23 pontos, nesta sexta-
feira. Contudo, em maio, o indica-
dor teve alta de 0,7%, elevando o 
ganho de 2019 para 10,4%. O giro 
financeiro do dia somou R$ 16,32 
bilhões.

Uma das razões apontadas pelos 
especialistas de mercado para esse 
resultado positivo seria a percep-
ção dos investidores de que, final-
mente, com o acordo firmado no 
início da semana entre o presidente 
Jair Bolsonaro e os presidentes das 
Casas do Congresso e do Supremo 
Tribunal Federal (STF) em torno 
de projetos considerados importan-
tes pelo governo para retomada do 
crescimento, as reformas serão con-
cretizadas.

O estrategista-chefe da consulto-
ria Levante, Rafael Bevilacqua, ou-
vido pela agência Reuters, afirmou 
que que a visão de que as pautas 
econômicas estão andando, espe-
cialmente a da Previdência, anima 
o mercado.

Por sua vez, depois de muita vo-
latilidade durante o mês, o dólar 
encerrou maio praticamente está-
vel em relação a abril. Nesta sexta-
feira, o dólar comercial encerrou 
a sessão vendido a R$ 3,924, com 
forte queda de R$ 0,055 (-1,37%). 
A cotação está no menor valor des-
de 30 de abril (R$ 3,923). Com o 
desempenho desta sexta, o dólar 
fechou a semana com queda de 
2,28% e acumulou valorização de 
apenas 0,04%.

Desemprego seria pior não 
fosse aumento do desalento
São 13,2 mi de 
desempregados e 4,9 
mi que desistiram de 
procurar trabalho

A taxa de desemprego no trimestre 
encerrado em abril deste ano ficou em 
12,5%, superior à registrada no tri-
mestre encerrado em janeiro (12%). 
Apesar de inferior à do período fe-
vereiro-março-abril de 2018, quando 
a taxa ficou em 12,9%, o número de 
desempregados praticamente não se 
alterou: eram 13,4 milhões e agora 
são 13,2 milhões. Em relação a janei-
ro, início do Governo Bolsonaro, são 
552 mil novos desempregados.

Os números da Pesquisa Na-
cional por Amostra de Domicílios 
Contínua (Pnad-C), do IBGE, se-
riam ainda piores não fosse o cres-
cimento do desalento (pessoas que 
desistiram de procurar um posto 
de trabalho). Este índice vem cres-
cendo sucessivamente nos últimos 
trimestres: 17,2% no período no-
vembro de 2018 a janeiro de 2019 
e 4,3% no trimestre encerrado em 
abril. O número de pessoas desa-
lentadas chegou a 4,9 milhões.

Segundo o IBGE, a população 
ocupada, de 92,4 milhões de pesso-
as, mostrou estabilidade na compa-
ração com o trimestre anterior (92,3 
milhões de pessoas) e cresceu 2,1% 
(mais 1,94 milhão) na comparação 
com o trimestre encerrado em abril 
de 2018 (90,4 milhões de pessoas).

Depois de 16 trimestres seguidos 
de queda, o emprego no setor priva-
do com carteira de trabalho assina-
da voltou a crescer, alta de 1,5% no 
trimestre encerrado em abril deste 
ano, na comparação com o mesmo 
período do ano passado. Foram ge-
rados 480 mil postos de trabalho 
formais no período, totalizando 
33,1 milhões de trabalhadores nes-
sa situação. “O aumento reflete o 
início de um quadro favorável. É a 
primeira vez que a categoria cartei-
ra de trabalho respira desde o início 
da crise em 2014”, disse o pesqui-

sador do IBGE Cimar Azeredo.
A população subutilizada, isto é, 

aquelas pessoas que estão desem-
pregados, que trabalham menos do 
que poderiam, que não procuraram 
emprego mas estavam disponíveis 
para trabalhar ou que procuraram 
emprego mas não estavam disponí-
veis para a vaga, é recorde para a 
série iniciada em 2012.

A população subutilizada che-
gou a 28,4 milhões de pessoas no 
trimestre encerrado em abril deste 
ano, 3,9% a mais do que no trimes-
tre encerrado em janeiro deste ano 

e 3,7% a mais do que em abril do 
ano passado. A taxa de subutiliza-
ção ficou em 24,9%, superior aos 
24,2% de janeiro e aos 24,5% de 
abril do ano passado.

O rendimento médio real habi-
tual do trabalhador ficou em R$ 
2.295, ficou estável tanto em rela-
ção ao trimestre encerrado em ja-
neiro deste ano quanto na compa-
ração com abril do ano passado. A 
massa de rendimento real habitual 
chegou a R$ 206,8 bilhões, estável 
em relação a janeiro, mas 2,8% su-
perior a abril do ano passado.

Contas públicas 
têm superávit em 
abril, mas gastos 
com juros sobem

As contas públicas registraram 
saldo positivo em abril. De acordo 
com dados divulgados nesta sexta-
feira, em Brasília, pelo Banco Cen-
tral, o setor público consolidado, 
formado pela União, estados e mu-
nicípios, anotou superávit primário 
de R$ 6,637 bilhões no mês passado.

Em abril de 2018, o resultado 
também foi positivo, entretanto 
menor: R$ 2,9 bilhões. Esse foi o 
maior resultado para abril desde 
2017, quando houve superávit pri-
mário de R$ 12,908 bilhões.

O resultado primário é formado 
por receitas menos despesas, sem 
considerar os gastos com juros.

Segundo o chefe do Departamen-
to de Estatísticas do BC, Fernando 
Rocha, era esperado resultado posi-
tivo nas contas públicas devido ao 
aumento de receitas características 
desta época do ano, como o pa-
gamento de imposto de renda por 
pessoas físicas e jurídicas e rece-
bimento trimestral pelo governo de 
royalties e participações. “Em abril, 
tem um conjunto de receitas sazo-
nais ocasionando esse superávit”, 
disse Rocha.

Contudo, os gastos com juros au-
mentaram. Em abril ficaram em R$ 
34,685 bilhões, contra R$ 29,651 
bilhões no mesmo mês de 2018. 
No primeiro quadrimestre, essas 
despesas acumularam R$ 129,166 
bilhões contra R$ 118,853 bilhões 
em igual período de 2018.

Azeredo: emprego com carteira assinada ‘respira’ pela primeira vez desde a crise de 2014

Desigualdade atinge o maior nível em sete anos
De acordo com estudo divul-

gado pelo Instituto Brasileiro de 
Economia (Ibre) da Fundação Ge-
tulio Vargas (FGV), a desigualda-
de no mercado de trabalho aumen-
tou pelo 17º trimestre consecutivo 
e alcançou seu maior nível em sete 
anos. O índice de Gini, que mede 
a renda do trabalho per capita, al-
cançou 0,627, o maior patamar da 
série histórica iniciada em 2012. 
Quanto mais perto de 1, maior é a 
desigualdade.

Segundo o pesquisador da área 
de Economia Aplicada do FGV 
Ibre Daniel Duque, a desigualdade 
da renda subiu quando se observa 
a renda individual do trabalhador 
e também a renda por domicílios.

As oscilações na relação entre 

a renda média dos 10% mais ri-
cos e dos 40% mais pobres indi-
cam que desde novembro de 2015 
essa desigualdade vem subindo. 
Conforme o levantamento, a va-
riação acumulada real da renda 
média entre os mais ricos (10% 
da população) e os mais pobres 
(40% da população) mostra que, 
no período pré-crise (até 2015), os 
mais ricos tiveram aumento real 
de 5% e os mais pobres, o dobro, 
10%. Depois do pós-crise, a renda 
acumulada real dos mais ricos au-
mentou 3,3% e a dos mais pobres 
caiu mais de 20%. Observando-se 
toda a série histórica, desde 2012, 
a renda real acumulada dos mais 
ricos aumentou 8,5% e a dos mais 
pobres caiu 14%.

De acordo com Duque, os mais 
pobres sentem muito mais o im-
pacto da crise por sua vulnerabili-
dade social. “Há menos empresas 
contratando e demandando traba-
lho, ao passo que há mais pessoas 
procurando. Essa dinâmica reforça 
a posição social relativa de cada 
um. Quem tem mais experiência 
e anos de escolaridade acaba se 
saindo melhor do que quem não 
tem”, explica Duque. Ele acres-
centou que a lenta recuperação do 
mercado de trabalho, ao beneficiar 
mais os profissionais com me-
lhores qualificações, aprofundou 
a desigualdade e potencializou o 
desalento, situação em que o tra-
balhador desiste de procurar em-
prego.

Transição e servidor: alvos de emendas à PEC 6
As regras de transição dos 

atuais servidores públicos e 
trabalhadores do setor privado 
dominam as emendas apresen-
tadas à proposta de reforma da 
Previdência. Sete em cada dez 
propostas de mudança na PEC 
6/19 feitas pelos deputados tra-
tam dos termos “pedágio” ou 
“transição”, segundo levanta-
mento feito a partir de dados do 
Sistema de Informações Legis-
lativas.

Foram apresentadas 277 
emendas, das quais 163 entre-
gues no último dia. Para apre-

sentar as propostas, cada au-
tor precisava coletar o mínimo 
de 171 assinaturas de deputa-
dos. Se não passar na comissão 
especial, qualquer uma ainda 
poderá ser analisada pelo Ple-
nário.

O relator na comissão es-
pecial, deputado Samuel Mo-
reira (PSDB-SP), pode aco-
lher as emendas ou não, no 
todo ou em parte. Moreira 
reafirmou à Agência Câma-
ra, na quinta-feira, que es-
pera concluir o relatório até 
no máximo 15 de junho, mas 

ressalvou que poderá adian-
tar o trabalho. Desta forma, 
ele tentaria se antecipar à 
greve convocada para o dia 
14 contra a reforma da Pre-
vidência.

Depois das regras de tran-
sição, as palavras-chave mais 
presentes nas emendas foram 
“servidor” ou “RPPS”, pre-
sentes em 56% das propostas; 
“RGPS” (51%); e “mulher” 
(46%). As bancadas do PDT e 
do PL fizeram emendas substi-
tutivas globais – o que significa 
textos novos.
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No convívio diário com as pessoas, 
cada vez mais percebo uma generalizada 
inquietação no ar. Todos parecem estar 
tensos com a proximidade do próximo 
lance, embora sem saber se vivenciam 
os minutos finais da disputa da copa do 
mundo de futebol ou a próxima cena de 
um filme de terror.

A inquietação é certa, mas as razões, 
imprecisas. Visito alguns textos de Bau-
man e sua genial concepção de mundo 
líquido, conseguindo, agora sim, na vi-
vência objetiva, materializar o conceito. 
A filosofia daquele pensador ficou alcan-
çável ao cidadão comum, como eu.

Penso com meus botões: Quem sabe 
nós mesmos não estejamos nos tornando 
líquidos e, por consequência, incomoda-
dos com essa nova dimensão corpórea? 
A inquietude é interior ou exterior? Eis a 
questão! Talvez ambas.

Os jornais diários, em vez de nos infor-
marem para enfrentarmos o dia, passam-
nos, a cada manhã, novas incertezas, que 
consumiremos nas próximas 24 horas, até 
que sejam substituídas pelas que virão na 
edição do dia seguinte.

Claro que nossa referencia primeira 
é o nosso próprio quintal Brasil. Vai 
implodir ou, enfim, quebrará seu eter-
no encanto saindo do berço esplêndi-
do? Fugimos, então, para o noticiário 
internacional e, igualmente, nos vemos 
na dicotomia – estamos à beira de uma 
nova guerra ou do éden da solidarieda-
de global.

Ficamos sem saber qual surpresa nos 
reserva a nova descoberta tecnológica. 

Vem para o bem ou para o mal? Fato é 
que, parece, esgotamos definitivamente 
o passado e perdemos a capacidade de 
projetar o futuro, prática que nos viciou 
o raciocínio, trazendo a impressão de que 
podemos prever o porvir.

Perdendo a capacidade de planejar, 
tudo se complica. Para os mais velhos, 
vem a angústia pela incerteza de proteção 
aos descendentes; para os mais novos, 
vem a dúvida quanto a como se prepa-
rar para enfrentar o desconhecido. Nos 
tornamos, todos, lutadores de um MMA 
condenados a só conhecerem o adversário 
no exato momento em que o combate se 
inicia.

Penso que isso estimula o egoísmo, 
que é o refúgio da proteção – cada um que 
cuide do seu pedaço! Talvez estejamos 
sendo instados a reinventar nosso viver, 
levando-nos a um momento que obriga 
a vagar entre as certezas da ciência e o 
culto da fé.

O que parece é que já não sabemos 
mais nos governar enquanto seres cole-
tivos. Qual democracia defendemos? A 
que está aí? Não só no Brasil. Por falha 
semântica, trocamos o sufrágio pelo nau-

frágio. Voto virou algo com significado 
abalado, vez que agora serve para legiti-
mar qualquer coisa. Virou produto barato, 
imitado por similares de baixa qualidade 
que só zelam pelas aparências.

Por outro lado, acreditar no sonho da 
igualdade plena já caiu no desuso faz 
tempo. Na tentativa de fugir da própria 
angústia, desenho ou atrelo-me a um mo-
delo que ofereça direção, sentido, razão 
para lutar. A lógica de um acumular e en-
riquecer constante parece desafiar as leis 
da física e demonstrar que está na hora de 
desnudar a mentira.

Teremos de exterminar o consumis-
mo desenfreado, matar a fome dos fa-
mintos, zelar pelo ambiente que nos 
cerca. Talvez até questionar o último 
avanço de uma tecnologia qualquer. 
Afinal, o mérito de um novo veneno é 
matar aquele que o consome, portanto, 
muitas vezes teremos de guardar nossos 
inventos para usá-los em ocasião mais 
oportuna.

Dizem os céticos que essa concepção 
é vaga e peca ao desprezar a natureza 
humana que não segue a lógica da pu-
reza intelectual, quase ingênua. Pode 
ser, mas isso não consola. Aceitar que 
teremos de viver de sobressaltos e num 
clima de tensão constante não ameniza 
as angústias. Está na hora de cada um 
abraçar a sua causa e não temer lutar 
por ela porque, o que está aí, já não nos 
serve mais.

q  Josué Setta
Engenheiro e consultor.

Viramos lutadores de 
MMA que só conhecem 
o adversário quando o 
combate se inicia

Hora de buscar caminhos para quietude ‘Summum jus,  
summa injuria’

A separação entre os Poderes da República é uma 
importante conquista para as liberdades civis. A ideia 
da tripartição (Legislativo, Executivo e Judiciário) está 
associada à convivência harmônica dos poderes, mas 
preservando a independência funcional e a fiscalização 
mútua entre eles. O sistema de “freios e contrapesos” 
que decorre da tripartição é tão essencial para o estado 
democrático de direito que a Constituição de 1988 o 
considerou uma cláusula pétrea, tornando-o assim uma 
regra inalterável por emenda constitucional.

Não obstante a indiscutível necessidade de ajustes 
nas regras das aposentadorias e de outros benefícios, 
alguns detalhes veiculados pela proposta de reforma 
previdenciária merecem maior reflexão da sociedade. 
Um deles é a pretensão de alterar a redação do art. 195, 
§5º da Constituição para impedir que o Poder Judi-
ciário, no exercício de suas funções, amplie benefícios 
e serviços no âmbito de toda a Seguridade Social (Pre-
vidência, Saúde e Assistência Social).

A PEC 6/2019 parte da premissa de que, sem a pro-
visão de recursos para tais ampliações, não podem 
os juízes e tribunais do país flexibilizarem a lei nesta 
matéria. Em outras palavras, os juízes ficarão impedi-
dos de flexibilizar o eventual rigor da Lei se isso im-
plicar gastos não programados no orçamento. Ocorre, 
entretanto, que o papel do Poder Judiciário tem sido 
marcante no aprimoramento do Direito da Seguridade 
Social nas últimas décadas.

No âmbito da Saúde, por exemplo, o fornecimento 
de medicamentos por determinação judicial tem sido 
há muito tempo o impulso necessário para pressionar o 
Executivo e o Legislativo a melhorarem o atendimento 
aos usuários do SUS. É claro que os gestores da saúde 
pública se incomodam com as decisões judiciais, espe-
cialmente quando eventuais exageros chegam ao pon-
to de atrapalhar todo o seu planejamento e quebrar a 
equidade entre os usuários. Mas não podemos esquecer 
que algumas políticas públicas importantes na área da 
saúde tiveram origem justamente na atuação firme da 
advocacia e dos tribunais, a exemplo do tratamento aos 
portadores da Aids nos anos 1990.

Por sua vez, no âmbito da Previdência Social, muitos 
benefícios previstos hoje em Lei tiveram origem nos tri-
bunais. É o caso, por exemplo, do salário-maternidade 
à mãe adotiva, ao pai adotivo e ao pai viúvo. Outros 
benefícios não se tornaram objeto de legislação, mas 
geralmente encontram o respaldo da jurisprudência, 
como é o caso do auxílio-doença parental, da pensão a 
companheiros (as) homoafetivos (as), da aposentadoria 
por invalidez com flexibilidade na análise médica, do 
pagamento do adicional de 25% de assistência perman-
ente para qualquer aposentadoria, da revisão do cálculo 
de aposentadoria de professores etc.

O cuidado do Poder Judiciário com as questões en-
volvendo a Assistência Social não é diferente. Com 
efeito, são frequentes as decisões que flexibilizam os 
critérios da Loas para a concessão do benefício assis-
tencial a pessoas idosas ou com deficiência. Muitos 
de seus beneficiários, manifestamente pobres, só não 
estão desamparados pelo Estado porque tanto a advo-
cacia quanto o Judiciário procuram dar uma aplicação 
justa para a lei.

Uma das primeiras lições ensinadas nas Ciências 
Jurídicas é a máxima segundo a qual o Direito não se 
esgota na Lei. Como diz o velho brocardo latino, “sum-
mum jus summa injuria”. A vida forense permite uma 
rica avaliação do Direito como um todo. A sensibili-
dade do julgador é geralmente mais apurada do que a 
daqueles que participaram da elaboração da lei. É ele 
que experimenta a lei no seu dia a dia, identificando 
seus defeitos e virtudes, seus excessos e suas carências. 
Por isso, a atuação dos tribunais por intermédio da ad-
vocacia é essencial para o aperfeiçoamento do Direito.

Deste modo, o objetivo de limitar a atuação do Pod-
er Judiciário sob o argumento fiscal não se sustenta. A 
história da jurisprudência no âmbito da Seguridade So-
cial tem muito mais valor do que questões de restrição 
orçamentária. Ademais, não é o excesso de judicializa-
ção o culpado por todos os males do Sistema de Segu-
ridade Social.

Portanto, além de estar prestes a violar uma cláusula 
pétrea, a PEC 6/2019 parece negar a evolução natural 
do Direito pelo seu caminho mais corriqueiro: a juris-
prudência. A aplicação “cega” da lei é capaz de pro-
mover injustiça, desigualdade e exclusão social. São 
esses os valores que nós queremos?

q  Vinícius Pacheco Fluminhan
Professor do Curso de Graduação em Direito da 

Universidade Presbiteriana Mackenzie Campinas.

Pontos positivos e negativos da revisão de benefícios do INSS
Aconteceu na última quinta-feira 

(30) uma importante votação no ple-
nário da Câmara dos Deputados. 
Trata-se da aprovação da Medida 
Provisória (MP) 871/19, que agora 
se encontra no Senado, onde também 
deve ser aprovada até esta segunda-
feira (3) para que não perca a vali-
dade. A medida traz pontos positivos 
e negativos entre as suas mudanças, 
e a que mais se destaca consiste na 
criação de um programa de revisão 
de benefícios do Instituto Nacional do 
Seguro Social (INSS), previsto para 
durar até 2020 e que pode ser prorro-
gado por mais dois anos.

A realização de um pente-fino entre 
os benefícios é necessária. O governo 
estima que devem ser economizados 
em torno R$ 9,8 bilhões com o pro-
grama e é fato que a Previdência So-
cial necessita de uma reestruturação 
para se adequar aos novos tempos.

Contudo, na configuração que foi 
aprovada a criação do programa, a 
Câmara dos Deputados manteve for-
mato que passa a impressão de que 
o governo “torce” para que muitos 
benefícios sejam cancelados e que 
reconhece que peritos médicos e ser-
vidores públicos do INSS não reali-
zam o seu trabalho da melhor forma 
possível, além de incentivar possíveis 
injustiças. Isso porque será concedi-
do aos peritos e servidores um bônus 
para cada processo concluído acima 
da média de revisão de benefícios. O 
valor deve ficar entre R$ 57 e R$ 62 
para cada benefício cancelado.

É evidente que não é possível pre-
sumir de forma automática a má-fé 
dos responsáveis por verificar se os 
benefícios devem ser mantidos. En-
tretanto, não são poucos os casos de 
pessoas que não têm condições de tra-
balhar, por exemplo, e conseguem o 
auxílio-doença apenas com o auxílio 

do Judiciário, já que tem seus pedi-
dos indeferidos após passar pela pe-
rícia médica. É importante que tam-
bém não haja uma “caça às bruxas” 
aos benefícios dos segurados.

Além de tudo, é ilógico pagar um 
bônus para que peritos e servidores 
executem o trabalho para o qual já 
são incumbidos. O pagamento extra 
sairá dos cofres da Previdência So-
cial, e o governo presume que a eco-
nomia com os cancelamentos de be-
nefícios deve compensar estes gastos. 
Caso haja algum indício de irregula-
ridade, o beneficiário será notificado 
para apresentar defesa em 30 dias, 
por meio eletrônico ou pessoalmente 
nas agências do INSS.

Entre outras mudanças, a aprova-
ção da MP foi positiva também ao inse-
rir na legislação questão que, até então, 
era solucionada apenas no Judiciário. 
De agora em diante, será realizada a 
soma das atividades concomitantes. 
O segurado que trabalha em duas ou 
mais atividades, tal como médicos e 
professores, poderá somar todas as suas 
contribuições. O governo foi correto ao 
tratar de tal ponto, que não deve trazer 
economia aos cofres públicos.

Já em relação ao trabalho rural, 
caso a MP seja aprovada também no 
Senado, deve-se colher daqui alguns 
anos nada menos que um número 
grande de trabalhadores rurais que 
não conseguirão se aposentar e que 
serão dependentes do Bolsa Família 
e do Benefício de Prestação Continu-
ada (BPC) para sobreviver. A medida 
provisória acabou com a possibilida-
de de comprovação da atividade ru-
ral por meio de declaração emitida 
por entidade sindical.

O trabalhador do campo poderá, 
até 2023, efetuar uma autodeclara-
ção, que deverá ser comprovada de 
forma posterior pelo Programa Na-

cional de Assistência Técnica e Ex-
tensão Rural (Pronater). Já após esse 
período, será necessária inscrição no 
Cadastro Nacional de Informações 
Sociais (CNIS) para a comprovação 
do tempo de serviço no campo. Pro-
fissionais jurídicos que auxiliam tra-
balhadores do campo conhecem a re-
alidade da falta de instrução de parte 
dos trabalhadores do meio rural e tal 
mudança deve dificultar e muito o re-
cebimento desses benefícios.

Outro ponto importante é a res-
trição para o auxílio-reclusão. A MP 
determina que o benefício será pago 
aos dependentes de presos em regime 
fechado, proibindo o pagamento aos 
presos em regime semiaberto. Segundo 
o governo, os que estão detidos sob este 
regime podem trabalhar, o que não jus-
tificaria o benefício. O benefício tam-
bém não poderá ser pago se a pessoa 
já tiver direito a qualquer outro pago 
pelo INSS, como pensão por morte ou 
salário-maternidade. Já o auxílio-do-
ença não será pago àqueles reclusos em 
regime fechado, sendo suspenso por 60 
dias se estava sendo pago no momento 
em que a pessoa foi recolhida à prisão e 
cancelado após esse prazo.

O governo, com a aprovação da 
MP, tenta dar um gás para a aprova-
ção da reforma na Previdência Social 
que é necessária. Contudo, são diver-
sos os pontos em que são prejudica-
dos os segurados e as camadas mais 
vulneráveis da população quando o 
debate se isola na questão econômica 
e são desconsideradas todas as dispa-
ridades sociais existentes no país. É 
papel do Congresso Nacional corrigir 
tais equívocos presentes nas propos-
tas do governo.

q  João Badari
Sócio do escritório Aith, 

Badari e Luchin Advogados.
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Empréstimos mais simples 
elevariam PIB em 12%

Estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 
(Ipea) estima que a eliminação do custo de participação 
no mercado de crédito (custos administrativos e outras 
exigências por parte dos bancos) aumentaria o PIB per 
capita em 7%, via crescimento da participação das fir-
mas com crédito no mercado.

Melhorias que reduzam a inadimplência, diminuindo 
o spread bancário, gerariam um aumento do PIB per 
capita em 2,4%. Contudo, o limite do endividamento é 
a maior restrição financeira, e a redução das garantias 
nos empréstimos para níveis de países desenvolvidos el-
evaria o PIB per capita em 12%.

O estudo Financiamento do Desenvolvimento no Bra-
sil, entre eles João Alberto De Negri, apresenta o Bra-
sil como um dos países que mais exige garantias para a 
concessão de crédito (cobertura de garantias de 95%, em 
média), sem grande sucesso. Mesmo nos financiamentos 
em que o bem encontra-se como garantia da operação, 
como é o caso da alienação fiduciária, há inúmeras pos-
sibilidades de recursos que encarecem e tornam lenta a 
execução.

O Brasil está muito mal posicionado no indicador de 
profundidade financeira (financial deepness, que mede a 
parcela do crédito privado sobre o Produto Interno Bruto 
– PIB). Entre 2013 e 2015, esse indicador situou-se em 
torno de 50% do PIB brasileiro, enquanto chegava a 70% 
no Chile e na África do Sul e quase 120% na China. Ap-
enas um pequeno número de empresas, geralmente de 
grande porte, consegue livrar-se das restrições de crédito 
no mercado financeiro brasileiro.

Imposto ilegal
Após a bem-sucedida campanha contra o fim do Fun-

do de Garantia do trabalhador aposentado na reforma da 
Previdência, o Instituto Fundo de Garantia do Trabalha-
dor (IFGT) inicia nesta segunda, pelo site fundodegaran-
tia.org.br, o abaixo-assinado pelo “Fim da Contribuição 
Social de 10% no Fundo de Garantia”.

O objetivo é conseguir aprovar no Congresso Nacio-
nal o Projeto de Lei do Senado PLS 550/2015, do ex-
senador Cássio Cunha Lima, e o Projeto de Lei Comple-
mentar PLP 51/2007, que propõem o fim imediato da 
contribuição, que já cumpriu seu objetivo desde julho de 
2012, tornando-se assim um imposto ilegal.

A Contribuição Social de 10% sobre o saldo do Fundo 
de Garantia do Tempo de Serviço é paga pela empresa 
em caso de demissão sem justa causa do empregado e 
teve por objetivo pagar os expurgos dos planos econômi-
cos Verão e Collor I nas contas do FGTS.

“No período de julho de 2012 a abril de 2019, foram 
arrecadados aproximadamente R$ 31 bilhões com esta 
contribuição, dinheiro este que poderia estar gerando 
mais empregos com a diminuição de custos das empre-
sas”, afirma o presidente do IFGT, Mario Avelino. Tudo 
está explicado em livro eletrônico que pode ser baixado 
gratuitamente em fundodegarantia.org.br

Bibi e Bolsonaro
Parceiro de Bolsonaro, Bibi Netanyahu divide com o 

brasileiro o desprezo pela educação, só que mais radical. 
O israelense vai leiloar escolas pré-fabricadas doadas 
pela Europa aos palestinos. Netanyahu terá que disputar 
novas eleições e enfrenta processos por corrupção.

Rápidas
Condomínios construídos pela MRV já geraram mais 

de 1 milhão de kWh em energia fotovoltaica. Até 2022, 
a companhia pretende investir R$ 800 milhões para a in-
stalação deste sistema em todos os seus lançamentos *** 
O Consulado Geral da Itália no Rio de Janeiro e a Agên-
cia Nacional Italiana de Turismo promovem durante 
junho a primeira edição do evento Italianorio, conjunto 
de atividades esportivas, culturais e enogastronômicas. 
A Praça Mauá receberá a primeira atividade neste do-
mingo, com corrida de 3,5km, apresentações folclóricas 
e musicais, além de comida *** Nesta segunda, a Má-
quina de Livros lança, às 19h, na Livraria da Travessa do 
Shopping Leblon, O menino que nunca sorriu & outras 
histórias reais, dos psiquiatras infantis Gabriela Dias e 
Fabio Barbirato em parceria com o jornalista e dramatur-
go Gustavo Pinheiro. A obra reúne histórias de crianças 
e adolescentes portadoras de autismo, depressão e bipo-
laridade *** O concurso do Quadro Técnico de Praças 
da Armada (QTPA) da Marinha do Brasil (MB) recebe 
inscrições até 11 de julho em ingressonamarinha.mar.
mil.br. São 30 vagas *** A Federação das Mulheres Em-
presárias e Empreendedoras da Comunidade dos Países 
de Língua Portuguesa (FME CE-CPLP) realiza o Fórum 
Internacional 10 Mulheres que Você Precisa Ouvir, nesta 
segunda, a partir das 9h, no Hotel Palácio Tangará (SP). 
Inscrições em mulherescecplp.com.br

PHI Even Rio Empreendimentos Imobiliários Ltda.
NIRE 332.082.062-45 - CNPJ/MF nº 10.452.905/0001-56

Extrato da 19ª Alteração e Consolidação do Contrato Social
Por considerarem que o capital social é excessivo ao objeto da Sociedade, 
as sócias aprovaram a redução do capital social de R$ 113.665.972,00, 
para R$ 44.356.191,00, uma redução, portanto, de R$ 69.309.781,00, 
mediante cancelamento de 69.309.781 quotas representativas do capital 
social da Sociedade, no valor nominal de R$ 1,00 cada uma, detidas pela 
sócia Even Construtora e Incorporadora S.A. na proporção da respectiva 
participação da sociedade. A redução do capital será efetiva mediante a 
compensação do prejuízo da Sociedade no valor total de R$ 49.628.780,91; 
e o restante mediante restituição do capital em dinheiro às sócias. O 
pagamento da quantia prevista em moeda corrente nacional. Em seguida, 
foi aprovada a Consolidação do Contrato Social. Rio de Janeiro/RJ, 
31/05/2019. Sócias: Even Construtora e Incorporadora S.A. e Evenpar 
Participações Societárias Ltda.

LABORATÓRIO GROSS S.A.
CNPJ/MF Nº 33.145.194/0001-72 - NIRE 33300107533

Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de 22/05/2019. Na sede 
social à Rua Padre Ildefonso Penalba, 389, nesta cidade, às 10h, reuniram-se os 
acionistas, representando a totalidade do capital social, conforme se verifica pelas 
assinaturas no livro de presença, convocados por carta, dispen sáveis assim, os edi-
tais de lei. Assumiu a presidência o Diretor Carlos Fernando Gross que convidou o 
Diretor Jose Marcio Melo para secretário. Como é do conhecimento de todos, o ob-
jetivo desta Assembleia é o deliberar sobre: a) Aprovação do Relatório da Diretoria, 
do Balanço Patrimonial e demais demonstra ções financeiras referentes ao exercício 
social de 31/12/2018, docu mentos cujas cópias foram remetidas aos Srs. Acionistas 
e publicados no Diário Oficial e no Monitor Mercantil no dia 18/04/2019; b) Eleição 
da Diretoria e fixação de seus honorários; c) Destinação do resultado do exercício; 
d) Alteração Estatutárias. Após discursão das matérias e dos esclarecimentos ne-
cessários, os acionistas, por unanimidade, tomaram as seguintes deliberações:
a) Aprovar o Relatório da Diretoria, o Balanço Patrimonial e demais demostrações
financeiras referentes ao exercício social de 31/12/2018; b) Reeleger os mem bros 
da Diretoria, com mandato de um ano: Diretor Presidente - Carlos Fernando Gross, 
brasileiro, separado judicialmente, engenheiro e industrial, RG nº 1630514-6/Detran-
-RJ, CPF nº 029.848.577-04, residente à Rua Prudente de Morais, 1588- Apto. 801- 
Ipanema - Rio de Janeiro/RJ, Diretor Superintendente - JOSE MÁRCIO MELO, 
brasileiro, casado, químico e industrial, RG nº 1495105/IFP, CPF nº 020.419.107-63, 
residente à Rua Farme de Amoedo, 27 - Apto. 202 - Ipanema - Rio de Janeiro/RJ. 
Fixar em R$61.800,00 a remuneração mensal a ser rateada a critério dos mesmos; 
c) Com referência ao Resultado do Exercício, no valor de R$3.431.030,83, será incor-
porado aos lucros acumulados; d) A Assembleia declarou que o Capital Social perma-
necerá com o valor de R$1.034.550,00, ficando sem alteração o Art. 6 dos Estatutos 
Sociais. Nada mais havendo a tratar foi encerrada a reunião e lavrada a presente
Ata, que vai assinada por todos os presentes. Rio de Janeiro, 22/05/2019. MCG Par-
ticipações S/C Ltda e GRG Partici pações S/C Ltda. Carlos Fernando Gross - Pre-
sidente da Assembleia. MCG Participações S/C LTDA. Carlos Fernando Gross. 
GRG Participações S/C LTDA. Gilda Maria Gross de Melo. Jucerja nº 3630808, 
em 29/05/2019. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

ENSEADA INDÚSTRIA NAVAL PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ nº 15.427.668/0001-97 – NIRE 33.3.0030225-5

Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária
Ficam convocados os Acionistas da Enseada Indústria Naval Participações 
S.A. (“Companhia”), a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária 
(“AGE”), na sede da Companhia, localizada na Av. Cidade de Lima, 86, sala 
202 (parte), Santo Cristo, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de 
Janeiro, CEP 20.220-710, às 14:00 horas do dia 07 de junho de 2019, a fim 
de deliberarem sobre a (i) PD. 01/2019-Enseada Participações que trata 
sobre a eleição dos Srs. Maurício Bastos de Almeida e Ruffo Luiz Alves 
Chiconelli aos cargos de Diretores da Companhia, e (ii) orientação de voto 
dos representantes da Companhia na Assembleia Geral de Acionistas da 
Enseada Indústria Naval S.A. (“Enseada”), acerca da PD. 01/2019-Enseada 
que trata sobre a eleição do Sr. Maurício Bastos de Almeida ao cargo de 
Diretor Presidente da Enseada e do Sr. Ruffo Luiz Alves Chiconelli ao 
cargo de Diretor sem designação específica da Enseada. Informa-se que 
os documentos pertinentes à matéria a ser debatida na assembleia geral 
extraordinária estão à disposição dos Acionistas na sede da Companhia. 
Poderão participar da AGE os Acionistas com inscrição de seus nomes 
nos livros próprios da Companhia ou representados por procuradores 
que atendam aos requisitos legais. Os acionistas deverão apresentar 
os documentos e comprovantes de que trata o art. 126 da Lei 6.404/76, 
incluindo comprovação de sua representação legal. A representação por 
procuração deverá obedecer às determinações do parágrafo 1º do aludido 
art. 126. Rio de Janeiro, 30 de maio de 2019. Enseada Indústria Naval 
Participações S.A.

Economia brasileira vive uma depressão 
Economista da 
UFRJ aponta o 
longo período de 
movimentos de 
baixa magnitude

O que a retração de 0,2% 
no PIB no primeiro trimes-
tre revela é que a economia 
brasileira não corre o risco 
apenas de entrar novamente 
em recessão. O quadro, mui-
to mais grave, pode ser de 
depressão econômica, como 
ocorreu nos Estados Unidos 
na década de 1930, depois do 
crash da Bolsa de Valores de 
Nova York. É o que afirma o  
economista João Sicsú, pro-
fessor da Universidade Fede-
ral do Rio de Janeiro (UFRJ).

“A economia brasileira 
vive uma depressão. Não 
sou só eu que estou falando 
isso. Nas últimas semanas vi 
os economistas Afonso Cel-
so Pastore e Luiz Gonzaga 
Belluzo também utilizando 
o mesmo termo”, destacou 
Sicsú, em entrevista aos jor-
nalistas Marilú Cabañas e 
Glauco Faria, para o Jornal 

Brasil Atual nesta sexta-feira.
Recessão técnica é quan-

do a economia de um país 
registra dois trimestres se-
guidos de crescimento nega-
tivo. Já a depressão, segun-
do Sicsú, é definida por um 
longo período de movimen-
tos de baixa magnitude, para 
cima ou para baixo, sem o 
impulso necessário para sair 
do fundo do poço, retoman-
do os níveis de investimento 
e crescimento do período an-
terior à eclosão da crise que 
origina a depressão.

“O Brasil mergulhou pro-
fundamente numa recessão 
que começou a dar sinais em 
2014. Entre 2015 e 2016, foi 
o mergulho propriamente. 
Em 2017, 2018 e 2019, esta-
mos no fundo do poço. Subi-
mos um pouquinho, caímos 
um pouquinho. Essa é a ca-
racterística: ficar caminhan-
do no fundo do poço. Às ve-
zes para cima, às vezes para 
baixo, mas jamais dando um 
salto para sair dessa situa-
ção”, explica o economista.

Diagnóstico e saída

Assim como o governo 
faz atualmente no Brasil, 
medidas de contenção de 

João Sicsú: ‘Em 2017, 2018 e 2019, estamos no fundo do poço’.

gastos, com cortes em polí-
ticas sociais, também foram 
tentadas pelos norte-ameri-
canos após a eclosão da cri-
se. “Cada vez que cortava, 
as receitas caiam cada vez 
mais, e o déficit aumentava. 
A miséria social se espalhou 
pelos Estados Unidos.” Eles 
só conseguiram efetivamen-
te sair dessa situação quan-
do o presidente Franklin D. 
Roosevelt lançou o New 
Deal, um amplo plano de 
obras públicas e programas 
sociais com o objetivo de es-
timular a reativação da eco-
nomia.

“O caminho para sair da 
depressão não é esperar os 
consumidores começarem a 
consumir, porque os traba-
lhadores estão desemprega-
dos ou com expectativa de 
desemprego. Não é de se es-
perar que os empresários in-
vistam, porque também estão 
com dificuldades e expecta-
tivas pessimistas sobre o fu-
turo”, destaca Sicsú. Cabe ao 
governo intervir nesse cená-
rio de incertezas. “Temos que 
aprender com as lições da 
história e com a teoria econô-
mica para poder tomarmos as 
decisões corretas.”

Refugiados no Brasil têm escolaridade acima da média do país
O nível de escolaridade 

dos refugiados no Brasil está 
acima da média nacional, de 
acordo com a pesquisa Per-
fil Socioeconômico dos Re-
fugiados no Brasil lançada 
nesta quinta-feira pela Agên-
cia da ONU para Refugiados 
(Acnur) e a Cátedra Sérgio 
Vieira de Melo (CSVM). O 
relatório inédito, elaborado 
por professores, é um marco 
na produção de informações 
sobre essa população que é 
altamente vulnerável.

Existem atualmente 5.134 
refugiados em todo o país, 

vindos de 105 países dife-
rentes, sendo que metade 
mora em São Paulo. Os da-
dos da pesquisa indicam ain-
da que a maior parte dessa 
população está empregada, 
57%, e 20% que estão fora 
do mercado de trabalho. 
Além disso, 79% dos refu-
giados citam ter o interesse 
em empreender no país.

A pesquisa da Acnur 
apontou que o Brasil é visto 
positivamente por essa po-
pulação, sendo que a ampla 
maioria buscaria o país mais 
uma vez, caso precisasse 

novamente de refúgio. Mas 
há, no entanto, uma série 
de dificuldades enfrenta-
das pelos refugiados, como 
destaca Padre Paolo Parise, 
coordenador da Missão Paz, 
um local de abrigo para essa 
população que chega.

Ao repórter Jô Miyagui, 
do Seu Jornal, da TVT, o 
padre explica que além da 
validação do diploma ser 
um problema, a questão da 
moradia ainda é falha, com 
a maioria dos refugiados se 
abrigando em ocupações, 
e há muita discriminação. 

“Falta uma certa compreen-
são por parte da sociedade 
de quem é o refugiado, de 
consequências e preconcei-
tos que recaem sobre eles”, 
afirma. O assessor de comu-
nicação da Acnur em São 
Paulo, Miguel Pachioni, 
destaca ainda que em geral 
não se reconhece a qualifi-
cação dos refugiados. “Uma 
das dificuldades cruciais que 
a gente tem seria esse mo-
mento inicial no acesso ao 
mercado de trabalho”, avalia 
Pachioni, segundo a Rede 
Brasil Atual (RBA).

Desequilíbrios 
regionais

O IBGE divulgou nesta 
sexta-feira, coeficientes de de-
sequilíbrio regional (CDR) de 
três regiões em 2018, de acordo 
com o decreto 9.291 de 2018, 
que define a aplicação de en-
cargos financeiros sobre os fi-

nanciamentos de operações de 
crédito com recursos dos fun-
dos constitucionais de financia-
mento do Nordeste (FNE), do 
Norte (FNO) e do Centro-Oes-
te (FCO). Ele é calculado com 
base nos valores de rendimento 
domiciliar per capita (RDPC) 
regionais e em sua comparação 
com a média nacional.

Bandeira tarifária 
será verde em junho

A bandeira tarifária para 
junho de 2019 será a verde, 
sem cobrança extra nas con-
tas de luz, segundo informou 
nesta sexta-feira a Agência 
Nacional de Energia Elétrica 
(Aneel). Em maio, foi acio-

nada a bandeira amarela, com 
acréscimo de R$ 1 a cada 
100 quilowatts-hora (kWh) 
consumidos. A agência disse 
que, embora junho seja um 
mês típico da estação seca 
nas principais bacias hidro-
gráficas do país, “a previsão 
hidrológica para o mês supe-
rou as expectativas.”
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Meio ambiente e agrotóxicos
Tem sido um processo lento e difícil conciliar a pro-

teção da natureza com o desenvolvimento econômico. 
Mesmo sendo possível essa compatibilização, há que se 
refletir sobre um processo ético e responsável, no qual se 
questione se é econômica e moralmente justificável colo-
car em risco os interesses das presentes e futuras gerações.

A tecnologia e a ciência contemporânea podem pro-
porcionar diversos experimentos, e a adoção de certas 
técnicas pode ser nefasta às futuras gerações se não for 
acompanhada de pesquisas com forte base ética. Afinal, é 
realmente difícil ou mesmo impossível justificar o direito 
de nascer dos não-nascidos, afirma o filósofo Hans Jonas 
(JONAS, Hans. O princípio responsabilidade: ensaio de 
uma ética pra a civilização tecnológica. Trad: Marijane 
Lisboa e Luiz Barros Montez. Rio de Janeiro: Contrapon-
to, 2006, p. 80).

Tome-se o exemplo do Projeto de Lei 6.299/2002, que 
propõe alterações na Lei 7.802/1989, que dispõe, entre 
outros, sobre controle e utilização dos agrotóxicos. O 
projeto, aprovado por uma comissão especial na semana 
passada, seguiu para votação no plenário da Câmara. Den-
tre as medidas propostas está a alteração da nomenclatura 
“agrotóxico” para “produto fitossanitário”, além da sim-
plificação dos registros e possibilidade de maior comer-
cialização interna e externa dos produtos inclusive com 
equivalentes ou genéricos.

A atual lei de 1989 já está obsoleta e necessita de revi-
são, pois o controle de pragas requer seja disponibilizado 
aos agricultores pesticidas seguros e eficientes, conside-
rando o ambiente climático da região tropical e a diversi-
dade dos solos brasileiros. Não obstante, é necessário um 
criterioso controle dos riscos para os consumidores, com 
ampla informação e transparência acerca dos “agrotóxi-
cos” ou dos “produtos fitossanitários” comercializados e 
utilizados.

A terminologia a ser utilizada é menos importante 
do que a eficiência aliada à segurança no emprego de 
agrotóxicos. Faz-se necessária a criação de um seguro 
ambiental, de rígida fixação do limite de resíduos nos 
produtos, bem como transparência na comunicação ao 
consumidor sobre os ingredientes ativos e riscos do pro-
duto, penalizando eficazmente a falsificação e condutas 
correlatas.

O projeto prevê a criação de um Sistema Unificado de 
Informação e Avaliação Eletrônica (Sispa) coordenado 
pelo órgão federal responsável pelo setor da agricultura, 
vindo a ser importante meio de facilitar o cadastro, dispo-
nibilizar dados e informações dos produtos exportados e 
comercializados no país. Prevê ainda recursos ao Fundo 
Federal Agropecuário (FFAP) para fiscalizar e fomentar o 
desenvolvimento de atividades fitossanitárias promoven-
do a inovação tecnológica do setor agrícola em sanidade 
vegetal.

Há também previsão de que quando organizações inter-
nacionais responsáveis pela saúde, alimentação ou meio 
ambiente, das quais o Brasil seja membro integrante ou 
signatário de acordos e convênios, alertarem para riscos 
ou desaconselharem o uso de produto fitossanitário, de 
produtos de controle ambiental e afins, o órgão federal 
responsável pelo registro poderá instaurar procedimento 
para reanálise do produto.

Apesar de o projeto ser alvo de polêmicas, o importan-
te é não perder a noção da necessidade do planejamento 
ético e sustentado no emprego de agrotóxicos, bem como 
do papel a ser desempenhado pelo mundo natural na ativi-
dade socioeconômica, a fim de não haver “infinitas” per-
das patrimoniais com o comprometimento da qualidade 
de vida das presentes e futuras gerações, diante de ganhos 
apenas “finitos”.

MEIO
AMBIENTE
Ana Rita Albuquerque

GEN - GRUPO EDITORIAL NACIONAL PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF- nº 08.914.167/0001-70 - NIRE nº 33.3.0028268-8

Ata da AGO/E em 09/05/2019. Hora e Local: às 15h, na sede social, na Trav. do Ouvidor nº 11, 7º andar, sala 702 (parte), 
no Rio de Janeiro/RJ. Quorum: Acionistas que representam 89,24% do Capital Social com direito a voto. Convocação: 
Convocações no Diário Comercial e no DORJ nos dias 1º., 2 e 3/04/2019. Demonstrações Financeiros relativas ao exercício 
de 2018 publicadas no Diário Comercial e DORJ no dia 02/05/2019. Mesa: Mauro Koogan Lorch, Presidente; Francisco 
Bilac Moreira Pinto Filho, Secretário. Ordem do Dia: 1) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar 
as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2018; 2) Eleger os membros do Conselho 
de Administração da Cia. e respectivos suplentes; 3) Fixar a remuneração dos membros da Administração (Conselho de 
Administração e da Diretoria) da Cia.; 4) Exposição sobre a situação do mercado e 5) Outros assuntos de interesse geral. 
Documentos Lidos e Autenticados pela Mesa: Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras, relativos ao 
exercício social encerrado em 31/12/2018, com convocação para esta assembleia no Monitor Mercantil e no DORJ nos 
dias 1º, 2 e 3/04/2019 e Demonstrações Financeiras publicadas nos mesmos periódicos no dia 02/05/2019. Deliberações:
As deliberações foram tomadas por maioria de votos, com a abstenção dos legalmente impedidos: foi aprovada a lavratura 
da presente ata conjunta da AGO e da AGE na forma sumária, como faculta o §1º do Art. 130, da Lei 6.404/76, e alterações 
posteriores (“LSA”). Deliberações em AGO: (1) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as 
demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2018. (a) Conforme proposta do Conselho 
de Administração foram examinadas, discutidas e aprovadas as contas da Diretoria e as Demonstrações Financeiras da 
Cia. relativas ao exercício encerrado em 31/12/2018; (b) Em virtude do prejuízo apresentado, o valor de R$17.753.269,36 
(dezessete milhões, setecentos e cinquenta e três mil, duzentos e sessenta e nove reais e trinta e seis centavos) será 
compensado da conta de Reserva Especial de lucros da Cia.; (2) Eleger os membros do Conselho de Administração da 
Cia. e respectivos suplentes. Para o Conselho de Administração foram eleitos os seguintes conselheiros: (i) o Sr. Mauro
Koogan Lorch, brasileiro, casado, economista, residente e domiciliado no Rio de Janeiro/RJ, na Av. Atlântica nº 2.856, 
apto. 401, portador da Carteira de Identidade nº 3754594-IFP, CPF/MF nº 543.706.477-20, como Presidente do Conselho 
de Administração; (ii) o Sr. Carlos Lorch, brasileiro, casado, editor, residente e domiciliado no Rio de Janeiro/RJ, na Rua 
Sacopã, nº 852, Bloco 1, apto. 112, portador da Carteira de Identidade nº 03754595-1-IFP e CPF/MF nº 549.960.157-72 
como Vice-Presidente do Conselho de Administração; e, como conselheiros, (iii) a Sra. Isa Koogan Breitman, brasileira, 
viúva, psicopedagoga, residente e domiciliada no Rio de Janeiro/RJ, na Av. Delfim Moreira nº 350, cobertura, CEP 22441-
000, portadora da carteira de identidade nº 01743661-9-IFP-RJ, inscrita no CPF/MF nº 029.138.377-78; (iv) o Sr. André
Koogan Breitman, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado no Rio de Janeiro/RJ, na Av. Visconde de 
Albuquerque nº 237, 301, Leblon, CEP 22450-001, portador da carteira de identidade nº 04.248.601-9, emitida pela SSP/
RJ/DETRAN, CPF/MF nº 786.756.697-04 e (v) Ana Luzia Zincone, brasileira, casada, empresária, portadora da carteira 
de identidade de nº 05833509-2, expedida pelo DETRAN/RJ, inscrita no CPF/MF nº 892.682.107-20, domiciliada no Rio 
de Janeiro/RJ, na Rua das Laranjeiras, nº 550, apto. 1301, Laranjeiras, CEP 22240-006. Após a eleição dos membros 
do Conselho de Administração da Cia., foram reeleitos os seguintes suplentes: (i) a Sra. Geny Koogan Lorch,
brasileira, viúva, do lar, portador da carteira de identidade nº 01270042-3 (IFP/RJ), CPF/MF nº 006.004.827-15, residente 
e domiciliado no Rio de Janeiro/RJ, na Av. Atlântica, nº 2.906, cob. 01, Copacabana, CEP 22070-000, como suplente do 
Sr. Mauro Koogan Lorch; (ii) o Srta. Manoela Alves Pimenta Lorch, brasileira, estudante, solteira, RG nº 25.469.771-7 
(Detran-RJ), CPF nº: 161.024.807-40, residente e domiciliada no Rio de Janeiro/RJ, na Rua Sacopã, nº 852, Bloco 1, 
apto. 112 - Lagoa, CEP 22471-180, como suplente do Sr. Carlos Lorch; (iii) a Sra. Claudia Koogan Breitman, brasileira, 
solteira, advogada, portadora da carteira de identidade nº 04248597-9-IFP e inscrita no CPF/MF nº 952.732.477-72, 
residente e domiciliada no Rio de Janeiro/RJ, na Rua Aperana, nº 38, ap. 703 - Leblon, como suplente da Sra. Isa Koogan 
Breitman; (iv) a Sra. Karin Breitman, brasileira, casada, engenheira, portadora da carteira de identidade nº 07748.161-2 
e inscrita no CPF/MF nº 375.914.877-87, residente e domiciliada no Rio de Janeiro/RJ, na Av. Visconde de Albuquerque, 
237/301 - Leblon, como suplente do Sr. André Koogan Breitman; (v) o Sr. Guilherme Pinto Zincone, brasileiro, divorciado, 
editor, portador da carteira de identidade de nº 03951761-0, expedida pelo DETRAN/RJ, CPF/MF nº 627.734.967-87, com 
escritório profissional no Rio de Janeiro/RJ, na Av. Erasmo Braga, nº 299 - 2º andar, Sala 202, Centro, CEP 20020-00, como 
suplente da Sra. Ana Luzia Pinto Zincone. Os membros do Conselho de Administração declararam não estar incursos 
em qualquer crime que os impeça de exercer a atividade empresarial e tomaram posse em seus cargos mediante termos 
lavrados no Livro de Atas das Reuniões do Conselho de Administração e terão prazo de mandato até a próxima AGO; 
(3) Fixar a remuneração dos membros da Administração (Conselho de Administração e da Diretoria) da Cia.. Foi
fixada a remuneração anual global dos membros da Diretoria e do Conselho de Administração em até R$2.100.000,00
cabendo ao próprio Conselho a fixação dos honorários individuais de cada membro; 4) Exposição sobre a situação do 
mercado. O Sr. Mauro Lorch reportou a atual situação do mercado; 5) Outros assuntos de interesse geral. Sr. Mauro
Lorch explicou a situação econômica e financeira da Cia. no decorrer dos últimos anos (de 2014 a 2018). Nada mais havendo
a tratar encerrou-se a presente ata de assembleia. Presentes à Assembleia: Mauro Koogan Lorch, Geny Koogan Lorch, 
p.p. Mauro Koogan Lorch; Breno Koogan Lorch, p.p. Mauro Lorch; Isa Koogan Breitman, André Koogan Breitam, Claudia 
Koogan Breitman, Carlos Lorch; Francisco Bilac Moreira Pinto Filho; Zinco Holding LTDA., rep. Ana Luzia Zincone; André
Araújo Silva e Vauledir Ribeiro Santos. Jucerja nº 3632108, em 30/05/2019. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

RD EXPRESSO TRANSPORTES - EIRELI
CNPJ nº 14.977.687/0001-24 / NIRE nº 33.6.00717957

ATO N°01 DE 31 DE MAIO DE 2019. O SR VITOR HUGO FEITOSA GONÇALVES, PRESIDENTE TORNA PUBLI-
CO O REGULAMENTO INTERNO, TARIFA REMUNERATÓRIA E O MEMORIAL DESCRITIVO EM ANEXO. ASS 
Vitor Hugo Feitosa Gonçalves - Presidente - ID 50363620.
EDITAL: RD Expresso Transportes - Eireli, com sede à Rodovia WASHINGTON LUIZ, 02070 - BLOCO: C; BOX: 
01 E 02 - PARQUE BOA VISTA II - Duque de Caxias - RJ, 33.6.0071795-7, pelo processo n° 00-2019/243571-0, de 
26/04/2019, deferido por Decisão Singular de 22/05/2019, arquivado como “Documento de Armazéns Gerais” sob 
o n° 00003621421, de 22/05/2019, requer Carta de Matrícula de Armazém Geral para a(s) unidade(s) armazenado-
ra(s) localizada(s) à Rodovia WASHINGTON LUIZ, 02070, BLOCO C; BOX 01 E 02 - PARQUE BOA VISTA II - Duque 
de Caxias - Rio de Janeiro, NIRE 33.6.0071795-7, nos termos do art. 1° do Decreto Federal n° 1.102, de 21.11.1903, 
c/c art. 1° da IN/DREI n° 17, de 05.12.2013, razão pela qual faz saber o Regulamento Interno, o Memorial Descritivo
das características da(s) unidade(s) armazenadora(s) e as Tarifas Remuneratórias, conforme cópias que a este
acompanham. Rio de Janeiro, 29 de maio de 2019. Vitor Hugo Feitosa Gonçalves - Presidente - ID 50363620

REGULAMENTO INTERNO DO ARMAZÉM GERAL
A empresa individual de responsabilidade limitada RD EXPRESSO TRANSPORTES EIRELI, registrada na 
Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro sob NIRE nº 33.6.00717957 em 08/10/2018, inscrita no CNPJ nº 
14.977.687/0001-24, estabelecida à Rodovia Washington Luiz, 2070 – bloco C – box 01 e 02 – Parque Boa Vista II – 
Duque de Caxias/RJ – CEP 25055-009, neste ato representada por sua titular e Fiel Depositário do Armazém Geral, 
FABIANA MENDES DE ARAUJO GONÇALVES, brasileira, casada, empresária, nascida em 15/10/1981, carteira 
de identidade nº 112943634 DETRAN/RJ, CPF nº 087.924.007-52, residente e domiciliada à Avenida das Américas, 
13600 – bloco 04 – apto 302 – Recreio dos Bandeirantes – Rio de Janeiro/RJ – CEP 22790-702, vem apresentar 
Regulamento Interno de Armazém Geral para sua sede matriz e, estabelece as normas que regerão sua atividade 
de Armazenamento de Mercadorias da seguinte forma: Artigo 1º - Serão recebidas em depósito mercadorias nacio-
nais, nacionalizadas e estrangeiras, guardando-as e, emitindo, quando solicitados, os competentes Títulos que os 
representem de acordo com as Leis vigentes nesta localidade, notadamente observando o Decreto Federal nº 1.102 
de 21 de novembro de 1903, no qual este Regulamento está baseado.  Parágrafo Único – Serviços acessórios se-
rão executados desde que possíveis e desde que não sejam contrários às disposições legais.  Artigo 2º - A juízo da 
direção, as mercadorias poderão ser recusadas nos seguintes casos: I – quando não houver espaço suficiente para 
seu armazenamento; e II – se, em virtude das condições em que elas se acharem, puderem danificar as mercadorias 
já depositadas.  Artigo 3º - A responsabilidade pelas mercadorias em depósito cessará nos casos de alterações de 
qualidade provenientes da natureza ou do acondicionamento daquelas, bem como por força maior. Artigo 4 - Os
depósitos de mercadorias deverão ser feitos por ordem do depositante, do seu procurador ou do seu preposto, e 
será dirigida à empresa, que emitirá um documento especial (denominado Recibo de Depósito), contendo quanti-
dade, especificação, classificação, marca, peso e acondicionamento das mercadorias.  Artigo 5º - As indenizações 
prescreverão em três meses, contados da data em que as mercadorias foram ou deveriam ter sido entregues, e 
serão calculadas pelo preço das mercadorias em bom estado. Artigo 6º - O inadimplemento de pagamento de ar-
mazenagem acarretará vencimento antecipado do prazo de depósito, com a adoção do procedimento previsto no 
artigo 10 e parágrafos do Decreto nº 1.102/1903. Condições Gerais: Os seguros e as emissões de warrants serão 
regidos pelas disposições do Decreto nº 1.102/1903. O pessoal auxiliar e suas obrigações, bem como o horário de 
funcionamento dos armazéns e também os casos omissos serão regidos pelos usos e costumes da praxe comercial, 
desde que não contrários à legislação vigente. Duque de Caxias, 01 de Fevereiro de 2019. 

RD Expresso Transportes Eireli - Fabiana Mendes de Araujo Gonçalves - CPF N° 087.924.007-52
Titular – Administrador - Fiel Depositário.

TARIFA REMUNERATÓRIA DO ARMAZÉM GERAL: A empresa individual de responsabilidade limitada RD
EXPRESSO TRANSPORTES EIRELI, registrada na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro sob NIRE nº 
33.6.00717957 em 08/10/2018, inscrita no CNPJ nº 14.977.687/0001-24, estabelecida à Rodovia Washington Luiz, 
2070 –bloco C – box 01 e 02 – Parque Boa Vista II – Duque de Caxias/RJ – CEP 25055-009, neste ato representada 
por sua titular e Fiel Depositário do Armazém Geral, Fabiana Mendes de Araujo Gonçalves, brasileira, casada, 
empresária, nascida em 15/10/1981, carteira de identidade nº 112943634 DETRAN/RJ, CPF nº 087.924.007-52, 
residente e domiciliada à Avenida das Américas, 13600 – bloco 04 – apto 302 – Recreio dos Bandeirantes – Rio de 
Janeiro/RJ – CEP 22790-702, vem apresentar Tarifa Remuneratória de Armazém Geral para sua sede matriz e, 
estabelece as normas que regerão sua atividade de Armazenamento de Mercadorias da seguinte:

Tarifa Remuneratória de Armazém Geral

Código Serviço Unidade Valor
1 ARMAZENAGEM

1.1
Armazenagem mensal – Carga Paletizada – diversos (material 
promocional / produto descartável / alimentício Mês R$ 125,00

1.2
Armazenagem mensal – Caixas e Containers metálicos / alimentícios / 
hospitalar Mês R$ 160,00

1.3
Movimentação de entrada – Carga Paletizada (tambor / bombona / one 
ways) Unidade R$ 23,39

1.4 Movimentação de entrada – Caixas e Containers metálicos Unidade R$ 37,77
1.5 Movimentação de saída – Carga Paletizada Unidade R$ 23,39
1.6 Movimentação de saída – Caixas e Containers metálicos Unidade R$ 37,77
1.7 Paletização diversos Unidade R$ 58,48
1.8 Etiquetagem de diversos Unidade R$ 23,39
1.9 Strech de cargas Unidade R$ 25,00
1.10 Taxa administrativa % 0,20% sobre NF

2 SERVIÇOS ACESSÓRIOS
2.1 Coleta de amostras Unidade R$ 43,15
2.2 Serviços não especificados A combinar
2.3 Seguro do armazém A combinar

Duque de Caxias, 01 de Fevereiro de 2019. RD Expresso Transportes Eireli
Fabiana Mendes de Araujo Gonçalves - CPF N° 087.924.007-52 - Titular – Administrador - Fiel Depositario.

MEMORIAL DESCRITIVO DO ARMAZÉM GERAL: Decreto nº 1.102 – artigo 1º itens 1 a 4. A empresa individual 
de responsabilidade limitada RD EXPRESSO TRANSPORTES EIRELI, registrada na Junta Comercial do Estado do Rio 
de Janeiro sob NIRE nº 33.6.00717957 em 08/10/2018, inscrita no CNPJ nº 14.977.687/0001-24, estabelecida à Rodovia 
Washington Luiz, 2070 –bloco C – box 01 e 02 – Parque Boa Vista II – Duque de Caxias/RJ – CEP 25055-009, neste ato re-
presentada por sua titular e Fiel Depositário do Armazém Geral, FABIANA MENDES DE ARAUJO GONÇALVES, brasileira, 
casada, empresária, nascida em 15/10/1981, carteira de identidade nº 112943634 DETRAN/RJ, CPF nº 087.924.007-52, 
residente e domiciliada à Avenida das Américas, 13600 – bloco 04 – apto 302 – Recreio dos Bandeirantes – Rio de Janeiro/
RJ – CEP 22790-702, vem apresentar Memorial Descritivo de Armazém Geral, firmado por profissional competente, para 
sua sede matriz e, estabelece as normas que regerão sua atividade de Armazenamento de Mercadorias da seguinte: Ca-
pital é de R$ 95.400,00 (noventa e cinco mil e quatrocentos reais). Capacidade: Área fechada de armazenagem de 5.000 
(cinco mil) metros quadrados. Terminal de armazenagem de 3.000.000 (três milhões) de toneladas, dividido em 1.600 (mil 
e seiscentos) paletes. Estrutura: Vigas e pilares em estrutura metálica sobre fundações. Paredes: Em alvenaria de tijolo 
cerâmico e fechamento da parte superior em telha trapezoidal. Forro: Não aplicável. Cobertura: Executada com telhas ter-
moacústicas, trapezoidais e trechos com telhas translúcidas. Iluminação: Iluminação Natural através de telhas translúcidas 
e iluminação artificial através de lâmpadas do tipo fluorescentes instaladas em locais estratégicos, conforme normativas da 
ABNT. Sistema de iluminação de emergência em todos os ambientes, iluminação dos pátios e equipamentos. Piso: Em 
concreto usinado polido. Ventilação: Através de lanternins na cobertura e elementos vazados nas alvenarias do armazém. 
Portões das Docas: Portão metálico com sistema de abertura tipo Guilhotina. Áreas para Armazenamento: Composta 
de 1.600 (mil e seiscentos) paletes, que receberá apenas carga seca. Área para Movimentação: Pátio de manobra e des-
carga para recebimento e expedição, com aproximadamente 5.400 metros quadrados. Segurança: A unidade está dotada 
de sprinklers, de extintores e de hidrantes distribuídos conforme aprovação do Corpo de Bombeiros e sistema de hidrantes 
com canhão de espuma. Sendo obrigatório o uso de EPI.s, placas de identificação. Natureza das Mercadorias: A armaze-
nagem de carga seca, não sendo químicos, inflamáveis e corrosivos. Operações e Serviços: Todos os constantes da tarifa, 
ou seja: carga, descarga, armazenagem e distribuição. Duque de Caxias, 01 de Fevereiro de 2019. Arq. Maria Carolina 
Boaventura Cambraia - REGISTRO CAU/RJ nº A56565-2

RD Expresso Transportes Eireli
Fabiana Mendes de Araujo Gonçalves - CPF N° 087.924.007-52 - Titular – Administrador - Fiel Depositário.

Nove entre dez brasileiros 
consomem leite longa vida

Estudo da Kantar apon-
tou a popularidade do leite 
no Brasil e verificou tam-
bém que o tipo UHT ou lon-
ga vida, tem penetração em 
91,5% dos lares.

Outro grande destaque 
da categoria é o leite fer-
mentado, que aumentou 4 
pontos de penetração nos 
últimos 12 meses termina-
dos em março de 2019. Este 
número representa mais de 
dois milhões de novos lares 
comprando este tipo. O leite 
pasteurizado também cres-
ceu na preferência dos bra-
sileiros e registrou 10,3% 
de aumento em volume no 
mesmo período. Os pro-
dutos zero lactose também 
ganharam espaço e 20% dos 
lares já compraram alguma 
vez em 2018.

“A bebida possui gran-
de importância nos hábitos 
alimentares dos brasilei-
ros e o leite fermentado 
se destaca no último ano, 
sendo uma das categorias 
que mais cresceu em todo 
o mercado”, analisa Gio-
vanna Fischer, Diretora de 
Marketing e Insights da 
Kantar.

De acordo com o levan-
tamento Brand Footprint 
da Kantar, entre as marcas 
de laticínios do país, a Ita-
lac é a preferida e foi a mais 
escolhida em 2018 entre 
todas as classes sociais. A 
marca goiana foi eleita 293 
milhões de vezes pelos con-

sumidores e esteve presente 
em 76,8% dos domicílios 
ao menos uma vez. Em se-
guida, a Piracanjuba foi 
escolhida 229 milhões de 
vezes e esteve na sacola de 
compras dos brasileiros em 
71,5% das oportunidades.

Outras marcas consolida-
das, como Qualy, Itambé e 
Vigor, também se destacam 
no ranking geral. Elas divi-
dem com Italac e Piracanju-
ba, a preferência dos con-
sumidores no Centro-Oeste 
e no Interior de São Paulo. 
Na Região Sul, a catarinen-
se Tirol é líder, seguida pela 
gaúcha Elegê e a paranaen-
se Frimesa. No Nordeste, as 
locais Deline e Camponesa 
têm espaço certo nas gela-
deiras.

As novas regras para pro-
dução e padrão de qualida-
de do leite cru refrigerado, 
do pasteurizado e do tipo 
A, determinadas pelas ins-
truções normativas (INs) 
76 e 77, entraram em vigor 
ontem. A IN 76 trata das ca-
racterísticas e da qualidade 
do produto na indústria. Na 
IN 77, foram estabelecidos 
critérios para obtenção de 
leite de qualidade e seguro 
ao consumidor.

As regras abrangem des-
de a organização da pro-
priedade rural, suas instala-
ções e equipamentos, até a 
formação e capacitação dos 
responsáveis pelas tarefas 
cotidianas, o controle siste-

mático de mastites, da bru-
celose e da tuberculose.

As normas mantêm o 
padrão de contagem bacte-
riana para o leite cru refri-
gerado na propriedade rural 
de 300 mil unidades por 
ml, vigente desde julho de 
2014.

“Diante dos dados de 
qualidade obtidos pela Rede 
Brasileira de Laboratórios 
de Controle de Qualidade 
de Leite (RBQL), a situação 
atual ainda não permite uma 
redução de padrão, sen-
do necessária a adoção de 
outras ações para avançar 
nos índices de qualidade”, 
explicou Ana Lúcia Viana, 
diretora de Inspeção de Pro-
dutos de Origem Animal da 
Secretaria de Defesa Agro-
pecuária.

Para as indústrias, o pa-
drão de contagem bacteria-
na foi estabelecido em 900 
mil unidades por ml, para 
que o leite, após o trans-
porte, mantenha a qualida-
de obtida na origem. “Para 
atender este padrão, é ne-
cessário que os estabeleci-
mentos revisem a sua logís-
tica de coleta, as condições 
dos tanques dos caminhões 
transportadores, e os proce-
dimentos de higiene deles. 
São procedimentos que vi-
sam amenizar a multiplica-
ção bacteriana e fornecer 
produtos de maior qualida-
de ao consumidor”, disse 
Ana Lúcia.

Inadimplência 
de empresas 
cresce 2,15% 
em abril

Em desaceleração desde o 
início no fim do ano passado, o 
número de empresas com con-
tas em atraso cresceu 2,15% 
em abril na comparação com o 
mesmo mês de 2018. Trata-se 
da menor variação para os me-
ses de abril desde 2011, início 
da série histórica. No mesmo 
período dos anos anteriores, 
as variações haviam sido de 
8,40% (2018), 4,30% (2017), 
10,81% (2016), 7,46% (2015), 
7,48% (2014), 10,65% (2013), 
11,18% (2012) e 14,14% 
(2011).

Na passagem de março 
para abril de 2019, sem ajus-
te sazonal, houve uma queda 
de -0,85%. Os dados foram 
calculados pela Confedera-
ção Nacional de Dirigentes 
Lojistas (CNDL) e pelo Ser-
viço de Proteção ao Crédito 
(SPC Brasil).

“Embora a retomada econô-
mica esteja mais lenta do que o 
esperado, frustrando as expec-
tativas de diversos setores da 
economia, já se observa uma 
recuperação do faturamento 
das empresas, o que melhora 
sua capacidade de solvência. 
Mas ainda assim, estamos dis-
tantes do período anterior da 
crise, com o mercado de tra-
balho desaquecido e do con-
sumo das famílias avançando 
pouco. Tendo em vista a difi-
culdade que a economia vem 
apresentando para engatar uma 
recuperação mais consistente, 
a tendência é de que a inadim-
plência das empresas continue 
crescendo, mas a patamares 
mais moderados”, afirma o 
presidente do SPC Brasil, Ro-
que Pellizzaro Junior.
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COMPANHIA HOTÉIS PALACE
CNPJ nº 33.374.984/0001-20

Notas Explicativas (Em MR$): 1. Contexto Operacional: A Cia. Hotéis Pa-
lace, constituída em 5/08/1918, tem por objeto a exploração da atividade ho-
teleira do Copacabana Palace Hotel (241 quartos) e dos seus restaurantes, 
bares, salões e teatro localizados nas suas dependências, diretamente ou por 
delegação a terceiros. A administração do Copacabana Palace foi delegada à 
Belmond Brasil Hotéis S.A., representante da Orient-Express Hotels no Brasil, 
conforme contrato de administração celebrado em 01/09/02. Em 2013, o con-
trato de administração foi suspenso devido à reformulação da estrutura de co-
mercialização da Belmond Hotels, a qual incluiu a pesquisa, desenvolvimento 
e implementação de uma nova marca internacional para o grupo( Belmond). 2.
Apresentação das DFs.: a) DFs.: As DFs. da Cia., S.A. de Capital Fechado, 
foram elaboradas e estão apresentadas em conformidade com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação societária brasi-
leira, os pronunciamentos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê 
de Pronunciamentos Contábeis - CPC e disposições contidas na Lei das S.A., 
alterada pela Lei 11.638/07 e MP 449/08, convertida na Lei 11.941/09. As 
principais práticas contábeis aplicadas nas demonstrações contábeis foram 
aplicadas de modo consistente em todos os exercícios apresentados. 3. Re-
sumo das Principais Práticas Contábeis: a) Caixa e equivalentes a caixa - 
Representam os saldos existentes em caixa, bancos e aplicações financeiras 
de liquidez imediata, demonstrados ao custo e acrescido dos rendimentos au-
feridos até a data do balanço, ajustada a valor de mercado, quando aplicável. 
b) Provisão para devedores duvidosos - Registrada em montante considerado 
pela Administração suficiente para cobrir eventuais perdas na realização dos 
créditos a receber. c) Estoques - Avaliados ao custo médio de aquisição, não 
excedendo aos seus valores de mercado. A provisão para perdas nos esto-
ques foi constituída levando em consideração o histórico de utilização dos ma-
teriais. A Administração considera que a provisão foi constituída em montante 
suficiente para os estoques de baixa rotatividade. d) Imobilizado - Demonstra-
do ao custo de aquisição ou construção, deduzido da depreciação acumulada. 
A depreciação é calculada pelo método linear, com base na vida útil estimada 
dos bens. Os ganhos e as perdas em alienações são apurados comparando-
-se o valor de venda com o valor residual contábil e são reconhecidos na de-
monstração do resultado. e) Intangível - Demonstrado ao custo de aquisição, 
deduzido da amortização. A amortização é calculada pelo método linear, com 
base na vida útil estimada dos bens. f) Partes Relacionadas - Os empréstimos 
são registrados ao custo e estão atualizados pela variação monetária e/ou 
cambial e juros incorridos até a data do balanço, exceto pelo item (i) da nota 
explicativa 10. g) IR e contribuição social - A provisão para IR é constituída 
com base no lucro real, ajustado pelas adições e exclusões, à alíquota de 
15% acrescida de adicional de 10% sobre o lucro tributável anual excedente 
a R$240. A provisão para contribuição social é constituída à alíquota de 9%. 
h) IR e contribuição social diferidos - Os saldos ativos do IR e contribuição so-
cial diferidos foram calculados com base na respectiva alíquota efetiva sobre 
adições temporárias de provisões para a sua realização futura. i) Adiantamen-
tos de clientes - Representam depósitos efetuados por hóspedes e clientes 
para confirmação de reservas, diárias de hospedagem e eventos nos salões 
de confraternização. Esses saldos são revertidos quando do reconhecimento 
da receita ou da devolução ao depositante. j) As receitas e despesas são 
reconhecidas pelo regime de competência. Receitas e despesas financeiras 
representam juros, variações monetárias são decorrentes de aplicações e va-
riações cambiais ativas e passivas decorrem de obrigações da Cia. em moeda 
estrangeira. k) Em 31/12/18 e 2017, a Cia. concluiu que seus ativos e passivos 
de LP não são passíveis de ajustes, e os saldos dos ativos e passivos de curto 
prazo não apresentaram efeitos relevantes quando trazidos a valor presente. 
l) As novas normas, alterações e interpretações existentes e que estavam em 
vigor em 31/12/18, não tiveram impactos relevantes sobre as demonstrações
contábeis da Cia.4. Caixa e Equivalentes a Caixa: 2018 2017
Caixa 283 230
Bancos 4.115 4.572
Aplicações financeiras 1.083 107
Total 5.481 4.909
As aplicações financeiras referem-se a Certificados de Depósitos Bancários 
e são remunerados pelo CDI. 5. Contas a Receber: 2018 2017
Faturas a receber  3.470 2.885
Cartões de crédito 12.111 9.874
Outras Contas a Receber 11 8
Subtotal 15.592 12.768
Provisão para devedores duvidosos  (380) (520)
Total 15.212 12.248
6. Estoques:

2018 2017
Alimentos 434 499
Bebidas 1.401 1.557
Roupas 4.120 3.716
Louças 764 711

Balanços Patrimoniais em 31/12/18 e 2017 (Em MR$)
Ativo Nota 2018 2017
Circulante
Caixa e equivalentes a caixa 4 5.481 4.909
Contas a receber 5 15.212 12.248
Estoques 6 7.305 7.146
Despesas antecipadas 1.060 727
Outros créditos 7 1.779 1.840
Total 30.837 26.870
Não Circulante
Realizável a Longo Prazo
 IR e contribuição social diferidos 1.564 957
Contas a receber - partes relacionadas 10 13.124 29.363
 Depósitos judiciais 1.255 1.105
Total Realizável a Longo Prazo 15.943 31.425
Investimentos 1 1
Imobilizado 8 102.694 108.023
Intangível 9 432 534
Total Não Circulante 119.070 139.983
Total do Ativo 149.907 166.853
Passivo
Circulante
Fornecedores 3.007 3.113
Salários e encargos sociais 7.234 5.991
Provisão para IR e contribuição social 2.458 1.519
Impostos a recolher 2.476 2.033
Adiantamentos de clientes 8.337 11.369
Contas a pagar - partes relacionadas 10 2.315 1.996
Outros valores a pagar 2.969 2.301
Dividendos a Pagar 12 30.234 43.666
Total 59.030 71.988
Não Circulante
 Contas a pagar - partes relacionadas 10 4.927 4.927
Provisão para contingências 896 945
Total 5.823 5.872
Total do Passivo 64.853 77.860
Patrimônio Líquido
Capital social 12 78.837 40.610
Reserva de capital 111 111
Reserva de reavaliação 278 278
Reservas de lucros 5.828 38.227
Dividendo adicional proposto 12 - 9.767
Total 85.054 88.993
Total do Passivo e PL 149.907 166.853

Demonstrações dos Resultados em 31/12/18 e 2017 
(Em MR$, exceto lucro líquido por lote de mil ações) Nota 2018 2017
Receita Bruta de Vendas e Serviços 139.210 133.389
Deduções da Receita Bruta
Impostos sobre serviços e vendas e serviços (5.335) (5.214)
Descontos concedidos e cancelamentos (2.003) (2.102)
Receita Líquida de Vendas e Serviços 131.872 126.073
Custo dos serviços prestados e produtos vendidos (54.804) (52.736)
Lucro Bruto 77.068 73.337
Despesas com Vendas (5.953) (3.815)
Despesas Gerais e Administrativas 14 (59.023) (51.694)
Outras Receitas e Despesas (379) 2.385
Lucro Operacional Antes do Resultado Financeiro 11.713 20.213
Resultado Financeiro 215 474
Receitas Financeiras 1.521 817
Despesas Financeiras (1.339) (272)
Variação Cambial, líquida 33 (71)
Lucro Operacional Antes do IR e da Contribuição Social 11.928 20.687
IR e Contribuição Social 11 (4.285) (6.979)
Corrente (4.892) (7.051)
Diferido 607 72
Lucro Líquido do Exercício 7.643 13.708
Lucro Líquido do Exercício por Lote de Mil Ações R$ 2,67 4,79

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido em 31/12/18 e 2017 (Em MR$)

Demonstrações dos Fluxos de Caixa em 31/12/18 e 2017 (Em MR$) 
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais Nota 2018 2017
Lucro Líquido do Exercício 7.643 13.708
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas
atividades operacionais
Depreciação e amortização 14 13.090 12.281
Constituição de provisão para devedores duvidosos (140) 307
Constituição de provisão para perdas em estoque 155 148
Perdas na venda de ativo imobilizado e Intangível 408 575
Encargos financeiros e variação cambial sobre emprést. 710 (771)
e obrigações fiscais
Outras Provisões (147) 471
IR e Contribuição Social Diferidos (607) (72)
(Aumento) Redução nos Ativos Operacionais
Contas a receber de clientes (2.836) (645)
Estoques (314) 329
Empresas ligadas 25 (2)
Depósitos Judiciais (150) (61)
Créditos Diversos 61 (903)
Despesas Antecipadas (333) 135
Aumento (Redução) nos Passivos Operacionais
Fornecedores (893) (1.039)
Impostos a recolher 442 (25)
Salários, provisões e encargos sociais 1.243 19
Adiantamento de Clientes (3.032) (280)
Empresas ligadas 294 215
IR e contribuição social 939 (2.796)
Outras obrigações e contas a pagar 767 (646)

Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais 17.325 20.948
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento
Aquisição de imobilizado (8.010) (16.761)
Adições ao intangível (57) (552)
Aplicações Financeiras, líquidas de resgate 77 75
Valor de venda de imobilizado e intangível 12 75
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento (7.978) (17.163)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento
Recebimento de Empréstimo - partes relacionadas 16.239 4.248
Pagamento de Dividendos 12 (25.014) (5.074)
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) ativ. de financ. (8.775) (826)
Redução Líquida do Saldo de Caixa e Equivalentes a Caixa 572 2.959
Caixa e equivalentes a caixa no início do exercício 4.909 1.950
Caixa e equivalentes a caixa no fim do exercício 5.481 4.909

Total aplicado nas operações 572 2.959

Relatório da Diretoria: Srs. Acionistas: Cumprindo disposições Legais e Estatutárias, vimos apresentar o Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/18 e 2017. Colocamo-nos ao inteiro dispor para quaisquer esclarecimentos que julgarem 
necessários. A Diretoria.

2018 2017
Artigos para clientes 289 309
Outros 600 502
Subtotal 7.608 7.294 
Provisão para Perdas de Estoques (303) (148)
Total  7.305 7.146
7. Outros Créditos: 2018 2017
Adiantamentos a funcionários 181 129
Adiantamentos a fornecedores 81 289
Impostos a recuperar 1.510 1.422
Outros 7 -
Total 1.779 1.840
O saldo de Impostos a Recuperar de R$ 1.510 em 2018, refere-se a pagamen-
to a maior de GPS (Guias de Previdência Social) do ano de 2014.
8. Imobilizado: 2018 2017 Taxas de

Custo

Depre-
ciação

acumu-
lada

Valor
Líquido

Valor
líquido

Depre-
ciação
anuais

(%)
Terrenos 443 443 443 -
Edifícios e construções 128.413 72.928 55.485 60.591 4
Equipamentos e instalações 34.464 22.024 12.440 13.250 10
Equiptos. de Informática 1.976 865 1.111 1.071 20
Móveis e utensílios (*) 40.822 29.561 11.261 12.908 10 (**)
Benfeitorias e melhorias 34.527 15.304 19.223 16.908 10
Prataria e Louças 4.752 2.488 2.264 2.345 10
Veículos 44 44 - 6 20
Obras em andamento 467 - 467 501
Total 245.908 143.214 102.694 108.023
O valor da depreciação registrado no exercício de 2018 foi R$ 12.919; em 
2017 foi de R$12.176. (*) Inclui obras de arte. (**) Exceto para as obras de 
arte, que não sofrem depreciação.
9. Intangível: 2018 2017 Taxas de

Custo
Amortização

acumulada
Valor

Líquido Valor Líquido
Amortização

anuais (%)
Softwares 1.822 1.396 426 527 20
Outros 17 11 6 7
Total 1.839 1.407 432 534
O valor da amortização registrado no exercício de 2018 foi R$ 171; em 2017 
foi de R$ 105. 10. Transações 2018 2017 2018 2017
entre Partes Relacionadas:

Ativo
(Passivo)

Ativo
(Passivo)

Re-
cei-
tas

Des-
pesas

Re-
cei-
tas

Des-
pe-
sas

Belmond Brasil Hotéis S.A. (i) 12.374 29.363 - - - -
Outras afiliadas, líquido (6.492) (6.923) 1 (130) 1 (122)

 Total 5.882 22.440 1 (130) 1 (122)
Circulante (2.315) (1.996)
- Não circulante 13.124 29.363
- Não Circulante (4.927) (4.927)
(i) Belmond Brasil Hoteis S.A: Este saldo refere-se a operações de mútuo sem 
prazo de vencimento. 11. IR e Contribuição Social: A despesa de IR (IRPJ) e 
contribuição social (CSLL) da Cia. está reconciliada de acordo com a alíquota 
oficial de IR e contribuição social, conforme se segue: 2018 2017
Lucro antes do IR e da contribuição social 11.928 20.687
Alíquota oficial combinada 34% 34%
Despesa de IR e contribuição social (4.056) (7.033)
Outros (229) 54
Total de despesa de IRPJ/CSSL (4.285) (6.979)
Despesa IRPJ/CSSL corrente (4.892) (7.051)
Despesa IRPJ/CSSL diferido 607 72
Despesa IRPJ/CSSL no resultado (4.285) (6.979)
12. Patrimônio Líquido: a) Capital social: O capital social em 31/12/18, total-
mente subscrito e integralizado, está representado por 2.860.810.316 ações 
ordinárias, sem valor nominal, distribuídas entre os seguintes acionistas:
Acionistas 2018 2017
Belmond Properties Ltd. 2.500.863.376 2.500.863.376
Belmond Brasil Hotéis S.A 256.774.220 256.774.220
Belmond Brasil Serviços Hoteleiros S.A. 56.699.348 56.699.348
Outros 46.473.372 46.473.372
Total 2.860.810.316 2.860.810.316
b) Reserva legal: Essa reserva é constituída mediante a apropriação de 5% 
do lucro líquido apurado em cada exercício social, até atingir os limites fixados 
pela legislação societária. c) Reserva de reavaliação: Refere-se à reavalia-
ção de obras de arte. Tendo em vista se tratar de ativos de imobilizado que 
não sofrem depreciação, a respectiva reserva de reavaliação registrada no 
patrimônio líquido não vem sendo realizada. d) Reserva de Capital de Giro e 
Investimentos: Conforme AGO/E realizada em 26/12/08 a Cia. criou Reservas 
de Investimentos e Capital de Giro, à qual é destinada 70% do Lucro Líquido, 

cujo limite máximo é de 80% do capital social. (i) A destinação do excesso de 
reservas para dividendo adicional estará sujeito à aprovação dos acionistas 
na próxima AGO. e) Dividendos: A proposta de distribuição de resultados foi 
a seguinte: 2018 2017
Lucro líquido do exercício 7.643 13.708
Constituição da reserva legal (382) (685)
Base para cálculo do dividendo 7.261 13.022
Dividendo mínimo % 25% 25%
Valor do dividendo mínimo obrigatório (i) 1.815 3.256
Dividendos adicionais aprovados 9.767 26.711
Dividendos de exercícios anteriores não resgatados 43.666 18.773
Pagamento de Dividendos (25.014) (5.074)
Total de dividendos provisionados em 31 de dezembro 30.234 43.666
Dividendo adicional proposto a ser aprovado na próxima
Assembleia (i) - 9.767
Total previsto de dividendos com o adicional 30.234 53.433
(i) Os dividendos referentes ao exercício de 2018 estão sujeitos à aprovação 
dos acionistas a ser deliberada na próxima AGO. Os dividendos declarados 
em exercícios anteriores e não reclamados pelos acionistas no prazo de 3 
anos após a data que foram colocados à disposição dos acionistas prescre-
vem em favor da Cia. (art. 287, II da Lei. 6.404/76). 13. Provisão para Con-
tingências: A situação jurídica da Cia. envolve processos de naturezas fiscal, 
cível e trabalhista. A Administração, com base em informações de seus asses-
sores jurídicos e com base nas experiências anteriores referentes às quantias 
reivindicadas, constituiu provisão durante o exercício de 2018 no montante de 
R$ 89 para cobrir as perdas potenciais com as ações trabalhistas em curso. 
A Cia. defende-se de processos judiciais em andamento que envolvem riscos 
contingentes considerados como de perda possível em um total de aproxima-
damente R$ 573 em 31/12/18; e R$ 775 em 2017.
14. Despesas Comerciais, Gerais e Administrativas: 2018 2017
Depreciação & Amortização 13.090 12.281
Despesas com salários e encargos (*) 11.481 5.949
Taxas e serviços públicos 9.239 8.246
Impostos e taxas 7.554 9.421
Comissões 5.225 5.102
Manutenção 3.839 3.602
Serviços de terceiros 3.300 3.557
Despesas com Dirigentes 1.792 -
Materiais Operacionais 1.331 1.347
Outros 2.172 2.189
Total 59.023 51.694
(*) Impacto em 2018 referente as mudanças promovidas pela Lei 13.670, de 
30/05/18, conhecida como "Lei da Reoneração da Folha de Pagamento". Esta 
lei excluiu a atividade de Hotelaria da modalidade de contribuição sobre a 
receita bruta voltando a contribuir a partir de 01/09/18 com 20% sobre a folha 
de pagamento para a previdência. 15. Cobertura de Seguros: Em 31/12/18, 
a Cia. apresentava Cob. de seguros contra danos materiais para os bens do 
ativo imobilizado, incêndio e danos elétricos e responsabilidade civil. Os bens 
estão segurados por um montante aproximado de R$ 693.234 em 2018, R$ 
792.355 em 2017. 16. Instrumentos Financeiros: A Cia. apresenta opera-
ções caracterizadas como instrumentos financeiros, entre os quais aplicações 
financeiras (Nota 4), e transações com partes relacionadas (Nota 10). O va-
lor contábil dos instrumentos financeiros registrados nas contas patrimoniais 
em 31/12/18 e 2017 equivale, aproximadamente, ao seu valor de mercado. 
Durante os exercícios findos em 31/12/18 e 2017 a Cia. não operou com ins-
trumentos derivativos. 

Contadora: Vanilsa Fernandes Amorim - CRC-RJ 079123/0-9

Capital
social

Reserva
de capital

Reserva
de reavaliação

Reservas de lucros Dividendo
Adicional Proposto

Lucros
acumuladosNota Legal Investimentos Total

Saldos em 31/12/16 12 40.610 111 278 5.837 31.705 26.711 - 105.252
Lucro líquido do exercício 13.708 13.708
Destinação do lucro líquido do exercício: - - - - -
 Reserva legal 685 (685) -
 Reserva de investimentos e capital de giro - - - - - - -
 Dividendos propostos - - (3.256) (3.256)
 Dividendos adicionais propostos - - - - - (16.944) (9.767) (26.711)
Saldos em 31/12/17 12 40.610 111 278 6.522 31.705 9.767 - 88.993
Lucro líquido do exercício - - - - - 7.643 7.643
Destinação do lucro líquido do exercício: -
 Reserva legal - - - 382 - (382) -
 Reserva de investimentos e capital de giro 5.446 - (5.446) -
 Dividendos propostos - - - - - - (1.815) (1.815)
 Dividendos adicionais propostos - (9.767) - (9.767)
 Aumento de capital 38.227 (6.522) (31.705) -
Saldos em 31/12/18 12 78.837 111 278 382 5.446 - - 85.054

Juro estável atrai investimento 
brasileiro na Florida
Estabilidade da taxa 
básica nos EUA e 
Brasil estimulam 
brasileiros a investir 
em imóveis de aluguel 

Taxas de juros estáveis nos EUA 
e no Brasil incentivam investidores 
brasileiros a comprar residências 
para aluguel de curto prazo ou por 
temporada na Florida, visitada por 
mais de 1,1 milhão de brasileiros 
em 2018, número 8% do que no 
ano anterior.

Segundo dados da Orlando 
Regional Realtors Association 
(ORRA, Associação das Imobiliá-
rias da Região de Orlando), a pers-
pectiva de o Federal Reserve Board 
(Fed – o banco central norte-ame-
ricano) manter a taxa básica de ju-
ros estável estimulou as vendas de 
todos os tipos de residências, que 
saltaram 30% em março, em com-

paração a fevereiro. Já as vendas de 
casas em condomínios dispararam 
42% na mesma base de compara-
ção. De acordo com uma pesquisa 
divulgada pela revista Forbes, os 
preços das residências da cidade 
subiram 9% apenas em 2017, com 
um potencial de alta de 35% até 
2021

A perspectiva quanto à taxa bási-
ca de juros no Brasil – a Selic acom-
panhada pelo Banco Central – é 
igualmente de estabilidade, devendo 
fechar este ano em 6,50%, segundo 
a pesquisa mensal Focus, do BC. 
Além da taxa de juros relativamente 
baixa e estável no Brasil, a proteção 
cambial e a rentabilidade propor-
cionadas pelos imóveis no exterior 
são atrativos poderosos para investi-
mentos naquele mercado.

“É possível adquirir uma casa 
que se pague totalmente por meio 
do aluguel e que ainda ofereça uma 
oportunidade de fonte de renda”, 
afirma Ricardo Molina, autor do 
livro Como Ganhar Dinheiro com 
Vacation Homes e CEO da Talent 
Realty (www.talentrealty.com.br). 
Segundo ele, o rendimento pro-
porcionado pelo aluguel decasas 

nos Estados Unidos varia entre 4% 
e 6% ao ano, o que permite o pa-
gamento de mais de cinco presta-
ções anuais. Porém, com o uso de 
portais especializados em Vacation 
Homes, o proprietário pode ter uma 
postura ativa que lhe proporcione 
um retorno de até 12% ao ano, com 
o que é possível quitar totalmente o 
imóvel e obter renda extra.

“O turista brasileiro tem procu-
rado reduzir custos com hospeda-
gem, e o aluguel de casas ou quar-
tos é uma alternativa cada vez mais 
procurada por esse público”, diz 
Molina, que foi um dos primeiros 
brasileiros a ingressar no segmento 
de aluguel de residências para tu-
ristas na região de Orlando.

Molina explica que existem dois 
modelos de residências que podem 
ser considerados no momento de se 
decidir pela compra: single homes 
e vacation homes. “Enquanto as 
single homes são as casas tradicio-
nais, com contrato de aluguel com 
prazo mais longo, as vacation ho-
mes são destinadas exclusivamente 
para o aluguel aos turistas, o que 
representa contratos mais curtos e 
maior rotatividade”.

Mercado ilegal de cigarros já 
domina 54% do total no Brasil

Na data em que se comemora o 
Dia Mundial sem Tabaco, iniciativa 
da Organização Mundial da Saúde 
(OMC), o Instituto Brasileiro de 
Ética Concorrencial (ETCO) faz 
uma ressalva: o Brasil está perden-
do a guerra contra o mercado ilegal 
de cigarros, que já domina 54% do 
total.

“Houve um expressivo aumento 
no número de pessoas que conso-
mem cigarros contrabandeados: de 
9,2 milhões de pessoas em 2016, 
para 11,2 milhões em 2018, o que 
evidencia a ineficiência das políti-
cas públicas de controle do tabaco, 
que não alcançam mais da metade 
do mercado”, diz Edson Vismona, 
presidente do ETCO.

“Esta data deveria servir para 
mobilizar a sociedade no com-
bate ao contrabando de cigarros 
e todo prejuízo causado por ele, 
inclusive o financiamento do cri-
me organizado e o aumento da 
violência”.

Os cigarros vendidos legalmente 
no Brasil seguem uma regulamen-
tação rígida, incluindo índices de 
nicotina e alcatrão, enquanto que os 
contrabandeados não se submetem 

ao registro e ao controle da Anvisa.
Além disso, 54% dos cigarros 

não pagam impostos no Brasil (e 
no Paraguai, pagam apenas 18%), 
enquanto os produtos da indústria 
legal são taxados em 71%, o que 
faz com que a carga tributária real 
do mercado caia para 33%, - o que 
está longe de seguir a recomenda-
ção da Convenção-Quadro para o 
Controle do Tabaco.

O executivo acredita que uma 
revisão do atual sistema tributá-
rio é fundamental para que a in-
dústria legal tenha condições de 
competir - seguindo a regulamen-
tação e pagando os devidos im-
postos. “O ministro Sérgio Moro 
criou dois grupos de trabalho, o 
primeiro para avaliar a criação de 
centros integrados de fronteira, 
para atacar a oferta, e o segundo 
para analisar se os tributos cobra-
dos contribuem de alguma forma 
para o avanço da ilegalidade. Um 
eventual reequilíbrio dos tribu-
tos permitirá maior competição 
com o ilegal, reduzindo o poder 
das quadrilhas de criminosos que 
dominam esse mercado no país” 
afirma.



Negócios & Empresas n Monitor Mercantil Sábado, domingo e segunda-feira, 1, 2 e 3 de junho de 20196

Barletta empreendimentos e participações s/a
CNPJ: 18.475.605/0001-02

ATIVO Nota 2018 2017
CIRCULANTE  347  673 
Caixa e equivalentes de caixa 4  343  517 
Outros créditos  4  156 

NÃO CIRCULANTE  167.607  160.795 
Operações descontinuadas 5  167.424  160.778 
Impostos a recuperar  168  2 
Valores a receber sociedades ligadas  15  15 

TOTAL DO ATIVO  167.954  161.468 
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO Nota 2018 2017
CIRCULANTE  1  1 
Impostos e constribuições a recolher  1  1 

NÃO CIRCULANTE  143.379  138.102 
Operações descontinuadas 5  143.379  138.102 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO  24.574  23.365 
Capital social 6  26.780  26.780 
Capital social a integralizar  (594)  (594)
Prejuízos acumulados  (1.612)  (2.821)

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO  167.954  161.468 

Nota 2018 2017
Despesas operacionais  (179)  (479)
 Despesas administrativas 7  (179)  (479)
 Receitas financeiras  38  1.256 
 Despesas financeiras  (1)  (1)
 Resultado financeiro líquido 8  37  1.255 
Resultado operacional antes da tributação  (142)  776
Corrente  -  (184)
 Imposto de renda 9  -  (129)
 Contribuição social 9  -  (55)
(Prejuízo)/lucro do exercício das operações 
continuadas  (142)  592
Operações descontinuadas
Lucro/Prejuízo das operações descontinuadas 5  1.351  (2.883)
Lucro líquido/(Prejuízo) do exercício  1.209  (2.291)
Lucro/(Prejuízo) por ação 0,000022 (0,000042)

2018 2017
(Prejuízo)/Lucro líquido do exercício  (142)  592
Resultado abrangente do exercício  (142)  592
Total do resultado abrangente do exercício atribuído 
aos acionistas da Cia.
Das operações continuadas  (142)  592
Das operações descontinuadas  1.351  (2.883)

 1.209  (2.291)

(Em milhares de reais) Capital
social

subscrito

Capital
a reali-

zar

Prejuízos
acumula-

dos Total
Saldos em 01/01/2017  54.405  (7.500)  (530)  46.375
Integralização de capital  -  6.906  -  6.906
Redução de Capital - AGE 02/05/17  (23.125)  -  - (23.125)
Redução de Capital - AGE 05/09/17  (4.500)  -  -  (4.500)
Prejuízo do exercício  -  -  (2.291)  (2.291)
Saldos em 31/12/2017  26.780  (594)  (2.821)  23.365 
Lucro líquido do exercício  -  -  1.209  1.209
Saldos em 31/12/2018  26.780  (594)  (1.612)  24.574 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

(Em milhares de reais) 2018 2017
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
 (Prejuízo)/Lucro líquido do exercício  1.209  (2.291)
 Ajustes ao resultado do exercício: 
 Lucro/Prejuízo das operações descontinuadas (1.351)  2.883 
 Resultado do exercício ajustado  (142)  592 
 Redução (aumento) do ativo 
 Operações descontinuadas e estoque  (18)  (2.044)
 Outros créditos  152  (136)
 Impostos a recuperar  (166)  99 
 Valores a receber sociedades ligadas  (1)
 Aumento (redução) do passivo 
Impostos e constribuições a recolher  -  (12)
Recursos utilizado nas atividades operacionais  (174)  (1.502)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
 Redução de capital social  -  (20.719)
Recursos utilizados nas atividades de financiamento  -  (20.719)
REDUÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA  (174)  (22.221)
CAIXA E EQUIVALENTES A CAIXA NO INÍCIO DO EXERCÍCIO  517  22.738 
CAIXA E EQUIVALENTES A CAIXA NO FINAL DO EXERCÍCIO  343  517 
REDUÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA  (174)  (22.221)

Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Contábeis em 
31/12/2018 e de 2017 (Em milhares de reais). 1. Contexto operacional: A Barletta 
Empreendimentos e Participações S.A. (“Companhia”) foi constituída em 26/04/2013 
tendo como objeto a participação em outras sociedades, brasileiras ou estrangeiras, 
como acionista ou quotista. A AGE realizada em 19/12/2013, foi deliberado pelos 
acionistas a alteração do objeto social da Cia. que passou a ser: (i) a participação 
e o desenvolvimento de empreendimentos imobiliários, próprios ou de terceiros, o 
que inclui a compra, venda, permuta, aluguel, reforma, manutenção, construção, 
reconstrução, demolição, incorporação e reparação de bens imóveis, próprios ou de 
terceiros, sem prejuízo de quaisquer outras atividades relacionadas à participação 
e ao desenvolvimento de empreendimentos imobiliários, e (ii) a participação, como 
acionista, sócio ou quotista, em outras sociedades, brasileiras ou estrangeiras, que 
possuam como objeto social uma ou mais atividades indicadas no item (i) acima, 
observados os demais requisitos da legislação e da regulamentação em vigor. A 
Cia. é detentora dos imóveis e terrenos que integram o complexo industrial da Rua 
Sacadura Cabral, nos 280, 286 e 290, projeto denominado “Moinho”, localizados no 
Centro da Cidade do Rio de Janeiro, e são objetos das matrículas de nos 81.037, 
82.036 e 82.037 do 2° Ofício de Registro de Imóveis da cidade do Rio de Janeiro, 
conforme descritos na nota explicativa 5 e 8. Em virtude da aquisição desses imó-
veis a Cia. assumiu obrigações a pagar junto ao antigo proprietário. Em dezembro 
de 2016, em virtude do descumprimento por parte do vendedor de determinadas 
obrigações previstas em contrato, a Cia. a partir do exercício de 2017, suspendeu o 
pagamento da obrigação por conta da aquisição. Em 9/03/2017, após as partes não 
terem chegado a um acordo com relação ao cumprimento das condições resolutivos 
dispostas em contrato, a Cia. instalou junto a Câmara de Comércio Brasil-Canadá 
processo de arbitragem em função da respectiva disputa, não havendo nenhuma 
conclusão até a data de encerramento das demonstrações contábeis. Diante des-
se cenário, não é esperado que os negócios referentes ao projeto denominado 
“Moinho” tenham continuidade. Dessa forma, a Administração da Cia. reclassificou 
os ativos e passivos decorrentes do projeto Moinho para o Ativo e Passivo não 
circulante na rubrica “Operações descontinuadas”, conforme demonstrado a seguir:

Valores – R$ mil
2018 2017

Ativos descontinuados
Estoque – Terrenos (Ativo não circulante) 168.955  163.661
Provisão para perda no valor recuperável (Ativo não circulante) (1.531)  (2.883)
Total 167.424  160.778
Passivos descontinuados
Obrigações por aquisições de imóveis (Passivo não circulante) 143.379  138.102
Total 143.379  138.102
Adicionalmente, caso seja necessário, a Cia. obterá aportes de capital de seus 
acionistas para honrar seus compromissos de curto prazo. 2. Apresentação das 
demonstrações contábeis: 2.1 Base de preparação e apresentação das demons-
trações contábeis - a. Declaração de conformidade - As demonstrações contábeis 
foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil, aplicáveis às pequenas e médias empresas, em consonância 
com a Lei das Sociedades por Ações, bem como as normas e procedimentos 
contábeis emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC – PME (Con-
tabilidade para Pequenas e Médias Empresas). A emissão das demonstrações 
contábeis foi aprovada pela Administração em 28/02/2018. b. Base de mensuração 
- As demonstrações contábeis foram preparadas com base no custo histórico, ex-
ceto pela valorização de certos ativos financeiros (mensurados a valor justo). A 
preparação das demonstrações contábeis requer o uso de certas estimativas con-
tábeis e, também o exercício de julgamento por parte da Administração da Cia. no 
processo de aplicação das políticas contábeis do grupo. Aquelas áreas que reque-
rem maior nível de julgamento e possuem maior complexidade, bem como as
áreas nas quais premissas e estimativas são significativas estão divulgadas no item 
(d). c. Moeda funcional e moeda de apresentação - As demonstrações contábeis
são apresentadas em Real (R$), que é a moeda funcional da Cia.. d. Uso de esti-
mativas e julgamentos - Ao preparar as demonstrações contábeis, a Administração 
da Cia. se baseia em estimativas e premissas derivadas da experiência histórica e 
outros fatores, incluindo expectativas de eventos futuros, as quais se consideram
razoáveis e relevantes. A aplicação das estimativas e premissas frequentemente
requer julgamentos relacionados a assuntos que são incertos, com relação aos
resultados das operações e ao valor dos ativos e passivos. Ativos e passivos sujei-
tos a estimativas e premissas incluem a mensuração de instrumentos financeiros, 
provisão para perdas em ativos, provisão para imposto de renda e contribuição
social e outras avaliações similares. Os resultados operacionais e posição financei-
ra podem diferir se as experiências e premissas utilizadas na mensuração das
estimativas forem diferentes dos resultados reais. 2.2. Pronunciamentos emitidos:
Em vigor para períodos iniciados em ou após 1º/01/ 2018: • IFRS 9 – Instrumentos
Financeiros (novo pronunciamento) / CPC 48 – introduz novos requerimentos de
classificação e mensuração de ativos financeiros. • IFRS 15 / CPC 47 – Receita
com contratos de clientes – estabelece um único modelo abrangente a ser utilizado 
pelas entidades na contabilização das receitas resultantes de contratos com clien-
tes. O pronunciamento não representou impactos relevantes nas demonstrações
contábeis da Cia.. Em vigor para os períodos iniciados em ou após 1º/01/2019: • 
CPC 06(R2)/IFRS 16 - Arredamentos (aplicável a partir de 1/01/2019) – A norma
remove a distinção entre arrendamento operacional e financeiro e requer o reco-
nhecimento de um ativo (o direito de utilizar o item arrendado) e um passivo finan-
ceiro relacionado com o pagamento de alugueis. • ICPC 22/IFRIC 23 – Incerteza
sobre o tratamento de tributos sobre o lucro - Essa interpretação explica como re-
conhecer e mensurar ativos e passivos sobre lucros correntes e diferidos, no caso 
em que há incerteza sobre o tratamento de um imposto onde as posições fiscais 
ainda não foram aceitas pelas autoridades tributárias. • Aprimoramentos do ciclo 
2015 a 2017 – IFRS 3 (CPC 15 – Combinação de negócios – R1), IFRS 11 (CPC
19 – Negócios em conjunto – R2), IAS 12 (CPC 32 – Tributos sobre o lucro) e IAS 
23 (CPC 20 – custos dos empréstimos – R1). A Cia. não adotou tais pronunciamen-
tos antecipadamente e não espera impactos relevantes dessas novas normas em 
suas demonstrações contábeis, uma vez que precisam ser aprovadas pelo pronun-
ciamento PME. 3. Resumo das principais práticas contábeis: As políticas con-
tábeis descritas em detalhes abaixo têm sido aplicadas de maneira consisten-
te a todos os exercícios apresentados nessas demonstrações contábeis. a.
Instrumentos financeiros - (i) Ativos financeiros não derivativos - A Cia. reco-
nhece os ativos financeiros (incluindo os ativos designados pelo valor justo por
meio do resultado) são reconhecidos inicialmente na data da negociação na
qual a Cia. se torna uma das partes das disposições contratuais do instrumen-
to. A Cia. desconhece um ativo financeiro quando os direitos contratuais aos
fluxos de caixa do ativo expiram, ou quando a Cia. transfere os direitos ao re-
cebimento dos fluxos de caixa contratuais sobre um ativo financeiro em uma
transação no qual essencialmente todos os riscos e benefícios da titularidade
do ativo financeiro são transferidos. Caixa e equivalentes de caixa - Caixa e
equivalentes de caixa abrangem saldos de caixa e investimentos financeiros
com vencimento original de três meses ou menos a partir da data da contrata-
ção. Os quais são sujeitos a um risco insignificante de alteração no valor, e são
utilizadas na gestão das obrigações de curto prazo. A Cia. possui classificado
em caixa e equivalentes de caixa saldos em conta corrente bancária e aplica-
ções financeiras, conforme Nota Explicativa no 4. (ii) Passivos financeiros não

derivativos - Os passivos financeiros (incluindo passivos designados pelo valor 
justo registrado no resultado) são reconhecidos inicialmente na data de nego-
ciação na qual a Cia. se torna uma parte das disposições contratuais do ins-
trumento. A Cia. baixa um passivo financeiro quando tem suas obrigações 
contratuais retirada, cancelada ou vencida. A Cia. classifica os passivos finan-
ceiros não derivativos na categoria de outros passivos financeiros. Tais passi-
vos financeiros são reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescido de 
quaisquer custos de transação atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, esses 
passivos financeiros são medidos pelo custo amortizado através do método 
dos juros efetivos. (iii) Instrumentos financeiros derivativos - A Cia. não opera 
com instrumentos financeiros derivativos. De acordo com suas políticas finan-
ceiras, a Cia. não efetua operações envolvendo instrumentos financeiros que 
tenham caráter especulativo. b. Redução ao valor recuperável - ativos não fi-
nanceiros - Uma provisão para ajuste ao valor de recuperabilidade do custo do 
bem (“impairment”) é requerida quando os valores registrados na contabilidade 
são superiores à geração de caixa futura do referido bem. A Cia. não registrou 
qualquer redução ao valor recuperável de ativos por não ter identificado indi-
cadores de que os ativos não irão gerar fluxos de caixa futuros superiores ao 
valor registrado. c. Outros ativos e passivos circulantes e não circulantes - São
demonstrados por seu valor conhecido ou exigível acrescido, quando aplicável, 
dos respectivos encargos e variações monetárias. d. Imposto de renda e con-
tribuição social - São calculados e registrados com base nas alíquotas e crité-
rios fiscais vigentes na data de elaboração das demonstrações contábeis. A 
Cia. adota o regime de apuração pelo lucro real anual, onde o Imposto de 
Renda é calculado com base na alíquota de 15%, acrescido de adicional de 
10%, sobre a parcela do lucro que exceder a R$240 por ano ou R$20 por mês 
e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido é calculada com base na alíquo-
ta de 9%. e. Demonstração dos fluxos de caixa - As demonstrações dos fluxos 
de caixa foram preparadas pelo método indireto e estão apresentadas de acor-
do com a Seção 7 do pronunciamento PME. f. Resultado básico e diluído por 
ação - O cálculo do resultado básico por ação é efetuado através da divisão do 
resultado do exercício, atribuído aos detentores de ações da Cia., pela quan-
tidade média ponderada de ações durante o mesmo período. g. Ativos e pas-
sivos não circulantes - operações descontinuadas - Quando a Cia. está com-
prometida com um plano de descontinuidade o conjunto de ativos e passivos 
são classificados como operação descontinuada. Os ativos e passivos não 
circulantes mantidos para operações descontinuadas são separados dos outros 
ativos e passivos circulantes, sendo avaliados pelo menor valor entre o valor 
contábil e o valor justo, menos os custos da operação. Os resultados do exer-
cício, outros resultados abrangentes, fluxo de caixa e demonstração de valores 
adicionados de operações descontinuadas são apresentados separadamente 
dos resultados das operações continuadas da Cia., quando aplicável. Vide 
maiores explicações na nota explicativa n°5. 4. Caixa e equivalente de caixa: 
São representados por disponibilidades e aplicações financeiras de curto pra-
zo e apresentam risco insignificante de mudança de valor justo.

2018 2017
Caixa e bancos 1 1
Certificado de depósito bancário (i) 19 21
Fundos de investimentos (ii) 323 494

343 517
(i) Representam valores investidos em instituições financeiras de primeira linha, sendo 
remunerados com base na variação da taxa do CDI. (ii) Refere-se as cotas de fundos de 
investimentos de alta liquidez, que são prontamente conversíveis em caixa, com remune-
ração no exercício equivalente a variação da taxa do CDI estando assim demonstradas:

31/12/2018

Fundo

Instituição
Financeira

Administradora
Quantidade de 

Cotas Valor
FI Vinci Renda Fixa Crédito Privado Banco Bradesco 1,372.84409180 323

31/12/2017

Fundo

Instituição
Financeira

Administradora
Quantidade de 

Cotas Valor
FI Vinci Renda Fixa Crédito Privado Banco Bradesco 2,231.80741850 494
5. Operações descontinuadas: a. Ativo -Em 9/03/2017, a Cia. instalou junto a Câmara de 
Comércio Brasil-Canadá processo de arbitragem visando anular o instrumento público 
de compromisso de compra e venda entre a Cia. e o vendedor do terreno pois, no enten-
dimento da Cia. e de seus assessores jurídicos, a parte vendedora do imóvel descumpriu 
determinadas obrigações previstas em contratos e após as partes não terem chegado 
a um acordo com relação ao cumprimento das condições resolutivos dispostas naque-
les contratos. Como consequência, os terrenos adquiridos onde seriam realizados o 
Projeto Moinho estão sendo tratados pela Cia. como operações em descontinuidade.

2018 2017
Lotes 195 a 199, quadra 18 da Av. Venezuela (I) 55.000 55.000
Terreno Rua Antônio Lage (I) 25.000 25.000
Lotes 200 e 201, quadra 18 da Av. Venezuela (I) 37.500 37.500
Encargos financeiros (II) 38.462 33.185
Custos incorridos 12.992 12.976
(-) Redução ao valor recuperável - Impairment (III) (1.531) (2.883)

167.424 160.778
(I) Os terrenos da Cia. são compostos da seguinte forma: • Terreno constituído dos
lotes de nos 195 a 199 da quadra 18, situados na Av. Venezuela, no RJ/RJ, sendo
que neste terreno, juntamente com os terrenos abaixo descritos, existe a construção 
sob o nº 261 (suplementar), da Av. Venezuela. • Terreno situado na Rua Antônio
Lage, lado ímpar da Av. Venezuela, no RJ/RJ, sendo que neste terreno, juntamente 
com os terrenos descritos acima e abaixo respectivamente, existe a construção sob 
o nº 265 (suplementar), da Av. Venezuela. • Domínio útil do terreno constituído pelos
lotes nos 200 e 201 do quarteirão 18, situado na Av. Venezuela, no RJ/RJ, sendo que 
neste terreno, juntamente com os terrenos acima descritos, existe a construção sob
o nº 265 da Av. Venezuela. (II) Correspondente aos encargos financeiros das obri-
gações pela compra do terreno; (III) Em 31/12/2017, tendo em vista o processo de 
arbitragem movido pela Cia. contra ao antigo proprietário do terreno, a Administração 
avaliou o valor recuperável de seus ativos com base nas cláusulas pactuadas através 
do Contrato de compra e venda do terreno. A análise realizada pela Administração 
indica que o valor recuperável do ativo em 31/12/2018 é de R$ 167.424 (R$ 160.778 
em 31/12/2017), fazendo com que fosse registrado uma provisão para perda no valor 
recuperável do ativo (“impairment”) de R$ 1.531, conforme demonstrado abaixo:

2017 2018 Saldo final
Estoque 163.661 168.955 168.955
Operações descontinuadas  (138.102) (143.379) (143.379)
Provisão pra impairment - - (1.531)

25.559 25.576  (1) 24.045

Valor a recuperar - Processo arbitral 22.676 24.045  (2) 
Valor do Impairment 2.883 1.531  (1 - 2) 
b. Passivo
Movimentação do saldo das operações descontinuadas:
Obrigações por aquisição de imóveis em 31/12/2017 (I) (138.102)
Atualização monetária (5.277)
Obrigações por aquisição de imóveis em 31/12/2018(I) (143.379)
(I) Obrigações por aquisição de imóveis - Referem-se às obrigações assumidas pela 
Cia., conforme escritura pública de promessa de compra e venda, junto a Bunge Ali-
mentos S.A., denominada Bunge, em relação aos imóveis descritos e caracterizados, 
conforme nota explicativa 6 sendo pago como sinal o montante de R$ 7.050, e o saldo 
restante foi pactuado em três parcelas, corrigidas pela variação do Índice de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA). • R$ 4.700, quando da notificação da Bunge ao Município 
da Cidade do Rio de Janeiro, o Estado do Rio de Janeiro e a União Federal, através dos 
órgãos competentes, para o exercício de preferência na aquisição dos imóveis. As duas 
parcelas remanescentes do preço pactuado, deveriam ser pagas da seguinte forma: 
• R$ 11.750, no ato da lavratura da Escritura Pública Definitiva de Compra e Venda e
imissão da posse dos imóveis. • R$ 94.000, em 48 parcelas iguais, mensais e suces-
sivas, vencendo-se a primeira 30 dias após a data da assinatura da Escritura Pública 
Definitiva de Compra e Venda e as demais em igual dia dos meses subsequentes. A 
partir de dezembro de 2016, a Cia. suspendeu os pagamentos das parcelas devidas 
decorrente da obrigação por conta da aquisição dos imóveis em virtude do descum-
primento por parte do vendedor de determinadas obrigações previstas em contrato, 
conforme divulgado na nota explicativa 1. Em 9/03/2017, a Cia. instalou junto a Câmara 
de Comércio Brasil-Canadá processo de arbitragem visando anular o instrumento 
público de compromisso de compra e venda entre a Cia. e o vendedor do terreno. 
Como consequência, a Cia. está tratando o assunto como operação em processo de 
descontinuidade. 6. Patrimônio Líquido: a. Capital social - O capital social, no valor de 
R$ 26.780 está representado por 54.405.100 ações ordinárias, todas nominativas e 
sem valor nominal. Em AGE realizada em 02/05/2017, foi deliberado pelos acionistas 
redução de capital no valor de R$ 23.125, reduzindo o capital social de R$ 54.405, 
para R$ 31.280 representado por 54.405.100 ações ordinárias, todas nominativas e 
sem valor nominal. Em AGE realizada em 05/09/2017, foi deliberado pelos acionistas 
redução de capital no valor de R$ 4.500, reduzindo o capital social de R$ 31.280, para 
R$ 26.780 representado por 54.405.100 ações ordinárias, todas nominativas e sem 
valor nominal. Até 31/12/2017, foi integralizado o montante de R$ 6.906, restando R$ 
594 como capital a integralizar. b. Resultado por ação - A Cia. apresentou um resultado 
por ação de R$ 0,000022 por ação em 31/12/2018 ( prejuízo 0,000042 em 31/12/2017. 
7. Despesas administrativas: 2018 2017
Serviços advocatícios, assessoria e consultoria (57) (273)
Despesa com prestadores de serviços (71) (69)
Despesas com propaganda e publicidade (22) (71)
Emolumentos judiciais e de cartorário (27) (8)
Despesa tributária (2) (58)

(179) (479)
8. Resultado Financeiro 2018 2017
Receitas financeiras
Rendimentos de aplicações financeiras 27 1.252
Outras receitas financeiras 11 4

38 1.256
Despesas financeiras
Despesas bancárias (1) (1)

(1) (1)
Resultado financeiro líquido 37 1.255
9. Apuração de IRPJ e CSLL: O valor apurado para o Imposto de renda (IRPJ) e con-
tribuição social (CSLL) sobre o lucro real nos exercícios pode ser assim demonstrado:

2018 2017
IR CSLL IR CSLL

Resultado antes da tributação e participação 1.209  1.209 (2.107) (2.017)
(+) Adições (I) (1.351) (1.351) 2.883 2.883
Lucro Real (142) (142) 776 776
(-) Compensação de prejuízos fiscais - - (162) (162)
Base de cálculo (142) (142) 614 614
Alíquotas nominais
IR e CS – 15% e 9% - - 92 55
IR – Adicional 10% - - 37 -

- - 129 55
(I) Refere-se basicamente ao impairment registrado no exercício.
10. Estrutura do gerenciamento de risco: A Administração da Cia. tem responsabilidade
global pelo estabelecimento e supervisão da estrutura de gerenciamento de risco. As 
políticas de gerenciamento de risco da Cia. são estabelecidas para identificar e analisar 
os riscos enfrentados pela Cia., para definir limites e controles de riscos apropriados, 
e para monitorar riscos e aderência aos limites. Riscos de crédito -Risco de crédito é 
o risco de a Cia. incorrer em perdas decorrentes de um cliente ou de uma contraparte 
em um instrumento financeiro, decorrentes da falha destes em cumprir com suas 
obrigações contratuais. A exposição máxima ao risco de crédito é representada pelos 
valores dos ativos financeiros reconhecidos no balanço patrimonial. Risco de liquidez
-Risco de liquidez é o risco em que a Cia. irá encontrar dificuldades em cumprir com as 
obrigações associadas com seus passivos financeiros que são liquidados com paga-
mentos à vista ou com outro ativo financeiro. A abordagem da Cia. na administração 
de liquidez é de garantir, o máximo possível, que sempre tenha liquidez suficiente para
cumprir com suas obrigações ao vencerem, sob condições normais e de estresse, 
sem causar perdas inaceitáveis ou com risco de prejudicar a reputação da Cia..

Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Contábeis. Aos Acionistas e Administradores da Barletta Empreendimentos e Participações S.A. - Rio de Janeiro - RJ, Opinião: Examinamos as demonstrações contábeis da 
Barletta Empreendimentos e Participações S.A. (“Cia.”) que compreendem o balanço patrimonial em 31/12/2018 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa 
para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos 
os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Barletta Empreendimentos e Participações S.A. em 31/12/2018, o desempenho de suas operações e os seus respectivos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo 
com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às pequenas e médias empresas. Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em confor-
midade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação à Cia., de acordo com os princípios éticos relevantes previstos 
no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de 
auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião sobre as demonstrações contábeis. Incerteza relevante relacionada com a continuidade operacional: Chamamos a atenção para a Nota Explicativa nº 1 das demonstrações 
contábeis, a Cia. instalou junto a Câmara de Comércio Brasil-Canadá processo de arbitragem visando anular o instrumento público de compromisso de compra e venda entre a Cia. e o vendedor do terreno, objeto econômico de sua existência. 
Como consequência, Cia. está tratando o assunto como operação em processo de descontinuidade, fator que indica a existência de incerteza relevante que pode levantar dúvida significativa quanto à capacidade de continuidade operacional da 
Cia. e do seu objeto econômico, que não mais se aplica. Nossa opinião não está ressalvada em relação a esse assunto. Ênfase - Operação descontinuada - Projeto Moinho - Conforme mencionado na Nota Explicativa n° 5, os terrenos adquiridos 
onde seriam realizados o Projeto Moinho estão em processo de descontinuidade pois, no entendimento da Cia. e de seus assessores jurídicos, a parte vendedora do imóvel descumpriu determinadas obrigações previstas em contrato e após as 
partes não terem chegado a um acordo com relação ao cumprimento das condições resolutivos dispostas em contrato, em 09/03/2017, a Cia. instalou junto a Câmara de Comércio Brasil-Canadá processo de arbitragem pleiteando receber parte 
do investimento efetuado no imóvel. Até o encerramento de nossa auditoria não havia uma decisão sobre o processo. Nossa opinião não está ressalvada em relação a esse assunto. Responsabilidades da administração e da governança pelas 
demonstrações contábeis - A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às pequenas e médias empresas e, pelos 
controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações contábeis, a 
administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Cia. continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstra-
ções contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a Cia. ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da Cia. são aqueles com 
responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis. Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações 
contábeis, tomadas em conjunto, estejam livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas, não, uma 
garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas 
relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis. Como parte da auditoria realizada, 
de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas de-
monstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar 
nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas 
intencionais. • Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos con-
troles internos da Cia.. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da 
base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe uma incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade 
operacional da Cia.. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulga-
ções forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Cia. a não mais se manter em continuidade operacional. 
• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o
objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais
deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. RJ, 15/05/2019. Grant Thornton Auditores Independentes  - CRC SP-025.583/O-1 “S” – RJ. Marcio Romulo Pereira - CT CRC RJ- 076774/O - 7
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CALENDÁRIO FISCAL

DIA ESPECIFICAÇÃO

05 CBE – DECLARAÇÃO DE CAPITAL BRASILEIRO NO EXTERIOR – 1º TRIMESTRE/2019 - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas físicas ou 
jurídicas residentes, domiciliadas ou com sede no País, detentoras de valores de qualquer natureza, de ativos em moeda, de bens e direitos 
possuídos fora do território nacional, que totalizaram, em 31-3-2019, montante igual ou superior ao equivalente a US$ 100.000.000,00, ou o 
seu equivalente em outras moedas.
OBSERVAÇÕES: A declaração deve ser feita por meio do formulário de declaração de Capitais Brasileiros no Exterior (CBE), disponível no sítio 
do Bacen na internet, no endereço eletrônico www.bcb.gov.br. Caso neste dia não haja expediente no Bacen ou o expediente seja encerrado antes 
das 18 horas, o prazo ficará prorrogado até as 18 horas do primeiro dia útil subsequente.

COMPROVANTE MENSAL DE RETENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP E DA COFINS – AUTOPEÇAS - PESSOAS OBRIGADAS: 
Fabricantes de máquinas, implementos e veículos classificados nos códigos 73.09, 7310.29, 7612.90.12, 8424.81, 84.29, 8430.69.90, 84.32, 
84.33, 84.34, 84.35, 84.36, 84.37, 87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05, 87.06 e 8716.20.00 da Tipi aprovada pelo Decreto 7.660/2011, bem como 
os fabricantes de peças, componentes ou conjuntos destinados a estes produtos, que efetuaram a retenção na fonte do PIS/Pasep e da Cofins 
nos pagamentos à pessoa jurídica pela aquisição das autopeças constantes dos Anexos I e II da Lei 10.485/2002 (exceto pneumáticos).
FATO GERADOR: Pagamentos efetuados no mês de maio/2019.

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

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

06 SALÁRIOS - PESSOAS OBRIGADAS: Todos os empregadores, assim definidos pela CLT – Consolidação das Leis do Trabalho, exceto os 
empregadores domésticos.
FATO GERADOR: O trabalho executado pelos empregados mensalistas no mês de maio/2019.

07 CAGED – CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS – INTERNET - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas físicas ou jurídicas 
que, no mês de maio/2019, admitiram, demitiram ou transferiram empregados. Esta obrigação não é devida pelo empregador doméstico.
OBSERVAÇÃO: As informações relativas a admissões deverão ser prestadas:
a) na data de início das atividades do empregado, quando este estiver em percepção do Seguro-desemprego ou cujo requerimento esteja em 
tramitação;
b) no prazo estipulado em notificação para comprovação do registro do empregado lavrada em ação fiscal conduzida por Auditor-Fiscal do 
Trabalho.

CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO - PESSOAS OBRIGADAS: Empresas de trabalho temporário que celebraram contratos de 
trabalho temporários.
FATO GERADOR: Contratos celebrados no mês de maio/2019.
OBSERVAÇÕES: Em caso de prorrogação que independa de autorização, a empresa de trabalho temporário deverá informar a nova data de 
encerramento, por meio do Sirett, até o último dia do período inicialmente pactuado. Na hipótese de rescisão antecipada, a empresa de trabalho 
temporário deverá informar a nova data de rescisão, por meio do Sirett, em até 2 dias após o término do contrato.
Quando se tratar de celebração de contrato com prazo superior a 3 meses, a solicitação de autorização deve ser feita com antecedência 
mínima de 5 dias de seu início, e quando se tratar de prorrogação, a solicitação de autorização deve ser feita até 5 dias antes do termo final 
inicialmente previsto. A solicitação de autorização para contratação por período superior a 3 meses supre a obrigação de informação até o dia 
7 de cada mês.

FGTS (GRF – GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS) - PESSOAS OBRIGADAS: Empregador, urbano e rural, exceto o empregador doméstico 
que recolherá pelo Simples Doméstico.
FATO GERADOR: Remuneração do mês de maio/2019.
OBSERVAÇÕES: Mesmo que não haja recolhimento ao FGTS, o arquivo Gfip deverá ser transmitido com as informações à Previdência Social, 
e quando não existir fato gerador de contribuição ao FGTS ou à Previdência Social, o arquivo Gfip deverá ser transmitido com Ausência de 
Fato Gerador, no Código 115. Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.

SALÁRIOS – EMPREGADO DOMÉSTICO - PESSOAS OBRIGADAS: Todos os empregadores domésticos.
FATO GERADOR: O trabalho executado pelos empregados domésticos mensalistas no mês de maio/2019.

SIMPLES DOMÉSTICO (CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – FGTS – IR/FONTE) - PESSOAS OBRIGADAS: Empregadores Domésticos.
FATO GERADOR: Remuneração do mês de maio/2019.
OBSERVAÇÕES: O DAE – Documento de Arrecadação do eSocial para recolhimento do valor devido será gerado pelo aplicativo específico 
disponibilizado no endereço eletrônico www.esocial.gov.br.
O DAE abrangerá as seguintes parcelas incidentes sobre a folha de pagamento:
a) 8% a 11% de contribuição previdenciária, a cargo do empregado doméstico;
b) 8% de contribuição patronal previdenciária, a cargo do empregador doméstico;
c) 0,8% de contribuição social para financiamento do seguro contra acidentes do trabalho;
d) 8% de recolhimento para o FGTS;
e) 3,2% destinada ao pagamento da indenização compensatória da perda do emprego, sem justa causa ou por culpa do empregador (rescisão 
indireta); e 
f) Imposto de Renda retido na fonte, se incidente.
Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.

10 COMPROVANTE DE RENDIMENTOS – JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas que pagaram ou 
creditaram juros sobre o capital próprio a beneficiário pessoa jurídica, no mês de maio/2019.

COMUNICAÇÃO DOS REGISTROS DOS ÓBITOS - PESSOAS OBRIGADAS: O Titular do Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais deve 
comunicar ao INSS e à RFB o registro dos óbitos ocorridos no mês de maio/2019, devendo constar da relação a filiação, a data e o local de 
nascimento da pessoa falecida. Não havendo óbito, este fato deve ser comunicado.

GPS – REMESSA DA CÓPIA AO SINDICATO - PESSOAS OBRIGADAS: Todas as empresas deverão encaminhar ao Sindicato representativo 
da categoria profissional mais numerosa entre seus empregados cópia da GPS – Guia da Previdência Social, relativa ao mês de maio/2019.

IPI (CÓDIGO TIPI: 2402.20.00) - PESSOAS OBRIGADAS: Estabelecimentos importadores, industriais e os a estes equiparados, com exceção 
das empresas que tenham prazos específicos, relativamente aos cigarros contendo tabaco.
FATO GERADOR: Apuração no mês de maio/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.

IR/FONTE – SERVIÇOS PRESTADOS POR TRANSPORTADOR PARAGUAIO - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas, domiciliadas 
no Brasil, autorizadas a operar transporte rodoviário internacional de carga, que efetuaram a retenção do IR/Fonte sobre rendimentos que 
pagaram, creditaram, entregaram, empregaram ou remeteram a beneficiário transportador autônomo pessoa física, residente na República do 
Paraguai, considerado como sociedade unipessoal naquele País, decorrentes da prestação de serviços de transporte rodoviário internacional 
de carga.
FATO GERADOR: Rendimentos pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos durante o mês de maio/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.

13 IOF - PESSOAS OBRIGADAS: Instituições financeiras; empresas de factoring; pessoa jurídica que conceder o crédito, nas operações de mútuo 
de recursos financeiros; instituições autorizadas a operar em câmbio; seguradoras; instituições autorizadas a operar na compra e venda de 
títulos e valores mobiliários; bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas; administrador do fundo de investimento; instituição 
que intermediar recursos, junto a clientes, para aplicações em fundos de investimentos administrados por outra instituição; e as instituições 
autorizadas pelo Bacen que efetuarem a primeira aquisição do ouro, ativo financeiro, ou instrumento cambial, dentre outras.
FATO GERADOR: Operações de crédito, câmbio, seguro ou relativas a títulos ou valores mobiliários, exceto derivativos financeiros.
OBSERVAÇÕES: O vencimento do IOF toma por base a aquisição, no caso de ouro, ativo financeiro, e a cobrança ou o registro contábil, nos 
demais casos, efetuados no 1º decêndio de junho/2019. Nas localidades onde não houver expediente bancário, deve ser refeita a contagem 
do 3º dia útil subsequente ao fato gerador.

IR/FONTE - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas que efetuaram retenção na fonte nos pagamentos ou créditos decorrentes de juros 
sobre capital próprio e aplicações financeiras, inclusive os atribuídos a residentes ou domiciliados no exterior, e títulos de capitalização; prêmios, 
inclusive os distribuídos sob a forma de bens e serviços, obtidos em concursos e sorteios de qualquer espécie e lucros decorrentes desses 
prêmios; e de multa ou qualquer vantagem, de que trata o artigo 70 da Lei 9.430/96.
FATO GERADOR: Pagamento ou crédito efetuado no 1º decêndio de junho/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, deve ser refeita a contagem do 3º dia útil subsequente ao fato gerador.

14 CIDE – COMBUSTÍVEL - PESSOAS OBRIGADAS: O produtor e o formulador, pessoa física ou jurídica, de gasolina e suas correntes e diesel 
e suas correntes.
FATO GERADOR: Comercialização no mês de maio/2019, no mercado interno, dos combustíveis relacionados anteriormente.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.

CIDE – REMESSAS AO EXTERIOR - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas:
a) detentoras de licença de uso ou adquirentes de conhecimentos tecnológicos, bem como aquelas signatárias de contratos que impliquem 
transferência de tecnologia, firmados com residentes ou domiciliados no exterior;
b) signatárias de contratos que tenham por objeto serviços técnicos e de assistência administrativa e semelhantes prestados por residentes 
ou domiciliados no exterior; e
c) que pagam, creditam, entregam, empregam ou remetem royalties, a qualquer título, a beneficiários residentes ou domiciliados no exterior.
FATO GERADOR: Pagamento, crédito, entrega, emprego ou remessa de valores no mês de maio/2019, a residentes ou domiciliados no 
exterior, a título de royalties ou remuneração, previstos nos respectivos contratos, que tenham por objeto: fornecimento de tecnologia; prestação 
de assistência técnica (serviços de assistência técnica e serviços técnicos especializados); serviços técnicos e de assistência administrativa e 
semelhantes; cessão e licença de uso de marcas; e cessão e licença de exploração de patentes.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.

DCTFWEB – DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS PREVIDENCIÁRIOS E DE OUTRAS ENTIDADES E 
FUNDOS - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas de direito privado em geral, inclusive as equiparadas, os consórcios que realizem 
negócios em nome próprio, as entidades de fiscalização do exercício profissional, os Microempreendedores Individuais com empregado, os 
produtores rurais pessoa física, as pessoas físicas que adquirirem produção de produtor rural pessoa física ou de segurado especial para 
venda, no varejo, a consumidor pessoa física e as demais pessoas jurídicas obrigadas ao recolhimento das contribuições previdenciárias, 
inclusive incidente sobre a receita bruta.
FATO GERADOR: Informações relativas ao mês de maio/2019.
OBSERVAÇÕES: Este prazo deve ser cumprido pelas entidades empresariais do Grupo 2 do Anexo V da Instrução Normativa 1.634 RFB/2016 
com faturamento acima de R$ 78.000.000,00, no ano-calendário de 2016 (1º Grupo do cronograma de implantação da DCTFWeb), e R$ 
4.800.000,00, no ano-calendário de 2017 (2º Grupo do cronograma de implantação da DCTFWeb).
As entidades promotoras de espetáculos desportivos deverão transmitir ao Sped as informações relacionadas ao evento no prazo de até 2 dias 
úteis após a sua realização.

EFD-CONTRIBUIÇÕES – TRANSMISSÃO AO SPED - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas contribuintes do PIS/Pasep, da Cofins e/ou 
da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), tributadas pelo lucro real, presumido ou arbitrado. Também estão obrigadas à 
entrega as imunes e as isentas do IRPJ, cuja soma dos valores mensais das contribuições apuradas, objeto da escrituração, seja superior a R$ 
10.000,00. As pessoas jurídicas sujeitas à entrega da EFD-Reinf deixam de informar a CPRB na EFD-Contribuições.
FATO GERADOR: Informações relativas ao mês de abril/2019.
OBSERVAÇÕES: A EFD-Contribuições será emitida de forma centralizada pelo estabelecimento matriz da pessoa jurídica.
No caso da pessoa jurídica ser sócia ostensiva de Sociedades em Conta de Participação (SCP), a EFD-Contribuições deverá ser transmitida 
separadamente,
para cada SCP, além da transmissão da EFD-Contribuições da sócia ostensiva.

EFD-REINF – TRANSMISSÃO AO SPED - PESSOAS OBRIGADAS: Estão obrigados a prestar informações por meio da EFD-Reinf os 
seguintes contribuintes:
a) pessoas jurídicas que prestam e que contratam serviços realizados mediante cessão de mão de obra nos termos do artigo 31 da Lei 8.212/91;
b) pessoas jurídicas responsáveis pela retenção do PIS/Pasep, da Cofins e da CSLL;
c) pessoas jurídicas optantes pelo recolhimento da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB);
d) produtor rural pessoa jurídica e agroindústria quando sujeitos a contribuição previdenciária substitutiva sobre a receita bruta proveniente da 
comercialização da produção rural;
e) associações desportivas que mantenham equipe de futebol profissional que tenham recebido valores a título de patrocínio, licenciamento de 
uso de marcas e símbolos, publicidade, propaganda e transmissão de espetáculos desportivos;
f) empresa ou entidade patrocinadora que tenha destinado recursos a associação desportiva que mantenha equipe de futebol profissional a 
título de patrocínio, licenciamento de uso de marcas e símbolos, publicidade, propaganda e transmissão de espetáculos desportivos;
g) entidades promotoras de eventos desportivos realizados em território nacional, em qualquer modalidade desportiva, dos quais participe ao 
menos 1 associação desportiva que mantenha equipe de futebol profissional; e
h) pessoas jurídicas e físicas que pagaram ou creditaram rendimentos sobre os quais haja retenção do IR/Fonte, por si ou como representantes 
de terceiros.
FATO GERADOR: Informações relativas ao mês de maio/2019.
OBSERVAÇÕES: Este prazo deve ser cumprido pelas entidades empresariais integrantes do Grupo 2 do Anexo V da Instrução Normativa 
1.634 RFB/2016, exceto as optantes pelo Simples Nacional, desde que a condição de optante conste do CNPJ em 1-7-2018. As entidades 
promotoras de espetáculos desportivos deverão transmitir ao Sped as informações relacionadas ao evento no prazo de até 2 dias úteis após 
a sua realização.

PIS – COFINS – RETENÇÃO NA FONTE - PESSOAS OBRIGADAS: Fabricantes de máquinas, implementos e veículos classificados nos 
códigos 73.09, 7310.29, 7612.90.12, 8424.81, 84.29, 8430.69.90, 84.32, 84.33, 84.34, 84.35, 84.36, 84.37, 87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05, 
87.06 e 8716.20.00 da Tipi aprovada pelo Decreto 7.660/2011, bem como os fabricantes de peças, componentes ou conjuntos destinados 
a estes produtos, que efetuaram a retenção na fonte do PIS e da Cofins nos pagamentos à pessoa jurídica pela aquisição de autopeças 
constantes dos Anexos I e II da Lei 10.485/2002 (exceto pneumáticos).
FATO GERADOR: Pagamentos efetuados na 2ª quinzena de maio/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.

17 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – MENSAL – CONTRIBUINTE INDIVIDUAL E FACULTATIVO - PESSOAS OBRIGADAS: Contribuintes 
individuais, quando for o caso, e facultativos.
FATO GERADOR: Remuneração de maio/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação pode ser prorrogado para o primeiro 
dia útil subsequente.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TAXA PELA UTILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS CONTADORES DE PRODUÇÃO - PESSOAS OBRIGADAS: Os fabricantes de cigarros 
classificados na posição 2402.20.00 da Tipi, excetuados os classificados no Ex 01, obrigados à instalação do Sistema de Controle e 
Rastreamento da Produção de Cigarros (Scorpios); e os estabelecimentos industriais envasadores de bebidas obrigados à instalação do 
Sistema de Controle de Produção de Bebidas (Sicobe).
FATO GERADOR: Utilização de equipamento contador de produção de cigarros e bebidas no mês de junho/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.

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

CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – LUCRO PRESUMIDO – 1º TRIMESTRE DE 2019 – 3ª QUOTA - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas que 
optaram pela tributação com base no lucro presumido e pelo recolhimento parcelado da contribuição.
FATO GERADOR: Receita bruta, ganhos de capital, ganhos líquidos e rendimentos de aplicações financeiras e demais receitas e resultados 
(artigos 29 e 30 da Lei 9.430/96), obtidos no 1º trimestre/2019.
OBSERVAÇÕES: O valor da quota deverá ser acrescido de juros correspondentes à taxa Selic de maio/2019 + 1%. Nas localidades onde não 
houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.

CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – LUCRO REAL – 1º TRIMESTRE DE 2019 – 3ª QUOTA - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas que adotaram 
o regime trimestral de apuração do lucro real, na forma do artigo 1º da Lei 9.430/96 e optaram pelo recolhimento parcelado da contribuição.
FATO GERADOR: Resultado contábil do 1º trimestre/2019, devidamente ajustado na forma da legislação vigente.
OBSERVAÇÕES: O valor da quota deverá ser acrescido de juros correspondentes à taxa Selic de maio/2019 + 1%. Nas localidades onde não 
houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.

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

IMPOSTO DE RENDA – PESSOAS FÍSICAS – 3ª QUOTA - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas físicas que apuraram imposto a pagar na 
Declaração de Ajuste Anual do exercício de 2019, ano-calendário de 2018, e optaram pelo recolhimento parcelado.
FATO GERADOR: Recebimento de rendimentos tributáveis no ano-calendário de 2018.
OBSERVAÇÃO: O valor da quota deverá ser acrescido de juros correspondentes à taxa Selic de maio/2019 + 1%. Nas localidades onde não 
houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.

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

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

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

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

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

IRPJ – LUCRO PRESUMIDO – 1º TRIMESTRE DE 2019 – 3ª QUOTA - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas tributadas com base no 
lucro presumido que optaram pelo recolhimento parcelado do imposto.
FATO GERADOR: Receita bruta, ganhos de capital, juros sobre o capital próprio (artigo 9º da Lei 9.249/95), rendimentos e ganhos líquidos de 
aplicações financeiras e demais receitas e resultados obtidos no 1º trimestre/2019.
OBSERVAÇÕES: O valor da quota deverá ser acrescido de juros correspondentes à taxa Selic de maio/2019 + 1%. Nas localidades onde não 
houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.

IRPJ – LUCRO REAL – 1º TRIMESTRE DE 2019 – 3ª QUOTA - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas que adotaram o regime trimestral 
de apuração do lucro real, na forma do artigo 1º da Lei 9.430/96, e optaram pelo recolhimento parcelado do imposto.
FATO GERADOR: Lucro real do 1º trimestre/2019.
OBSERVAÇÕES: O valor da quota deverá ser acrescido de juros correspondentes à taxa Selic de maio/2019 + 1%. Nas localidades onde não 
houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.

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

SELO DE CONTROLE – PREVISÃO ANUAL DE CONSUMO – ANO DE 2019 - PESSOAS OBRIGADAS: Fabricantes e importadores habituais 
de produtos sujeitos ao Selo de Controle.
OBSERVAÇÃO: A requisição de Selos de Controle em desacordo com a previsão anual de consumo apresentada sujeita o usuário ao 
ressarcimento à unidade fornecedora das despesas com transporte dos selos, quando a requisição feita motivar suprimento extra da unidade.

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

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

NOTA: As Tabelas de Recolhimento em Atraso são 
divulgadas no Portal COAD, em Tabelas Dinâmicas.
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Santander Telefônica Brasil

Light Magazine Luiza

Embraer Cyrela

As units do Santander terminaram cotadas a R$ 45,70, com 
perda de 0,87%. Um dos três indicadores semanais mostra mer-
cado comprado e dois, vendido.

As ações preferenciais da Telefônica do Brasil terminaram co-
tadas a R$ 48,05, com ganho de 1,26%. Dois dos três indicadores 
semanais mostram mercado comprado e um, vendido

As ações ordinárias da Light terminaram cotadas em R$ 
18,94 com ganhos de 3,50%. Os três indicadores semanais mos-
tram mercado vendido.

As ações ordinárias do Magazine Luiza terminaram cotadas 
a R$ 196,00, com ganho  de 1,61%. Os três indicadores semanais 
mostram mercado comprado.

As ações ordinárias da Embraer terminaram cotadas a R$ 
18,95, com desvalorização de 1,04%. Dois dos três indicadores 
semanais mostram mercado comprado e um, vendido.

As ações ordinárias da Cyrela terminaram cotadas a R$ 
17,44, com valorização de 1,57%. Os três indicadores semanais 
mostram mercado comprado.

DIÁRIO

acionista.com.br
Seu Site Capital

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA REGIONAL DO MÉIER- RJ.
Fórum: Rua Aristides Caire, 53.  – Méier – Rio de Janeiro - RJ 

E-mail: mei06vciv@tjrj.jus.br
JUÍZO DE DIREITO DA 6ª VARA CÍVEL

DA REGIONAL DO MÉIER - RJ
 EDITAL DE 1º e 2º LEILÃO E INTIMAÇÃO, com prazo

de 05 dias, extraído dos autos da Ação de Cobrança proposta
pelo CONDOMÍNIO DO CONJUNTO SESQUICENTENÁRIO

DA INDEPENDÊNCIA que move em face de WILSON ARAGÃO 
MARTINS (processo nº 0007217-67.2011.8.19.0208)

na forma abaixo:
O DR. ANDRE FERNANDES ARRUDA, Juiz de Direito em 
Exercício da Titularidade na Sexta  Vara Cível do Fórum Regional 
do Méier, FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele 
conhecimento tiverem e interessar possa, Especialmente o 
Executado: WILSON ARAGÃO MARTINS(CPF: 005.401.292-
91), que no dia 10/06/2019 às 14:00 horas, no Átrio do Fórum 
Regional do Méier, sito Rua Aristides Caire- Méier-  Rio de Janeiro– 
RJ. pela Leiloeira Pública CRISTINA FAÇANHA, matriculada 
na JUCERJA sob o nº 175, com endereço na Rua República do 
Líbano nº16, Gr. 502 - Centro/RJ. Telefone: (21) 3357-6484, E-mail: 
contato@facanhaleiloes.com.br, site: www.facanhaleiloes.
com.br na Modalidade: LEILÃO PRESENCIAL, obedecendo 
aos artigos 879 a 903 do Novo Código de Processo Civil, será 
apregoado e vendido a quem mais der à partir do valor da avaliação, 
ou no dia 13/06/2019 no mesmo horário e local, será realizado o 
2º leilão pela melhor oferta, à partir de 50% da avaliação, o imóvel 
descrito e avaliado à fls. , como segue: LAUDO DE AVALIAÇÃO 
INDIRETA, na forma abaixo:  Certifico que, que em atendimento a 
determinação judicial contida no Mandado de avaliação 1613/2017, 
informo a V.Exa que não foi possível proceder a vistoria direta do 
respectivo imóvel, localizado na  RUA ARAÚJO LEITÃO Nº 607 – 
BLOCO: 01 – APARTAMENTO: 1302 – ENGENHO NOVO – RIO 
DE JANEIRO – RJ. tendo recebido informação de que o imóvel se 
encontra vazio. Onde se encontra edificado o imóvel, está descrito, 
caracterizado e confrontado como consta nas cópias anexadas no 
referido mandado (certidão do 1° RGI matrícula. N°8410, Guia de 
IPTU – inscrição n° (1340419-9). Assim, considerando-se a sua 
localização, dimensões área construída e características, padrão 
do logradouro, idade.  AVALIO INDIRETAMENTE o imóvel acima 
descrito e seu respectivo terreno, em sua totalidade no valor 
de R$160.0000,00 (Cento e sessenta mil reais). Correspondente 
a 50.001,562 UFIR’S, sendo atualizado o valor na presente data 
em R$ 170.060,36 (cento e setenta mil e sessenta reais e trinta 
e seis centavos). O imóvel encontra-se devidamente registrado 
em nome do réu no 1º Registro Geral de Imóveis do Rio de Janeiro, 
sob a matrícula nº 8410.  Os créditos que recaem sobre o imóvel, 
inclusive de natureza Propter Rem serão sub-rogados sobre o 
preço da alienação, sendo observada a ordem de preferência 
legal nos termos do art. 130 do CTN, “caput” e parágrafo único, do 
Código Tributário Nacional, consoante o art. 908 § 1º do Código de 
Processo Civil. Sendo o imóvel vendido livre e desembaraçado. As 
certidões exigidas pela Consolidação das Normas da Corregedoria 
Geral da Justiça, e os débitos atualizados de IPTU e Taxas 
encontram-se anexado aos autos e serão lidos pela Srª. Leiloeira 
no ato do pregão. DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL: O edital será 
publicado na rede mundial de computadores, no site da Leiloeira, 
www.facanhaleiloes.com.br, em conformidade com o disposto 
no art. 887, §2º, do CPC. DA PARTICIPAÇÃO: Os interessados 
devem comparecer em local e hora designado para realização 
do leilão presencial, munidos de documentos de identidade, 
CPF e cheques, em caso de estar representando a terceiros 
interessados na arrematação deverá antes de iniciado o leilão 
apresentar procuração com firma reconhecida por autenticidade, e 
em caso de pessoa jurídica, os Estatutos da empresa outorgante. 
CONDIÇÕES DE VENDA: O imóvel será vendido em caráter 
"AD CORPUS” e no estado em que se encontra, sem garantia, 
constituindo ônus do interessado, verificar suas condições, 
antes das datas designadas para a alienação. As despesas e os 
custos (ITBI, registros e o que mais se fizer necessário) relativos 
à transferência patrimonial dos bens correrão por exclusiva 
conta do arrematante. DO PAGAMENTO À VISTA: (artigo 892 
do NCPC). O arrematante deverá efetuar o pagamento integral 
em 24 horas após o encerramento do leilão através de guia de 
depósito judicial a ser emitida pela Leiloeira Oficial em favor do 
Juízo. DO PAGAMENTO PARCELADO (artigo 895 do NCPC):
Os interessados em adquirir o bem penhorado em prestações 
poderão apresentar: (I) até o início do primeiro leilão, proposta para 
aquisição do bem por valor não inferior ao da avaliação; (ii) até o 
início do segundo leilão, proposta para aquisição do bem por valor 
que não seja considerado vil, ou seja acima de 50% da avaliação. 
A proposta conterá, em qualquer hipótese, oferta de pagamento de 
pelo menos 25% (vinte e cinco por cento) do valor do lance à vista 
e o restante parcelado em até 30 (trinta) meses, com as devidas 
correções monetárias, por hipoteca do próprio bem, quando se 
tratar de imóveis (art. 895, §1º, do CPC). As propostas deverão ser 
encaminhadas por escrito para o e-mail: contato@facanhaleiloes.
com.br e ou anexada aos autos.   A apresentação de proposta não 
suspende o leilão (art. 895, §6º, do CPC) e o pagamento do lance 
à vista sempre prevalecerá sobre o parcelado, ainda que mais 
vultoso (art. 895, §7º, do CPC). DA COMISSÃO DA LEILOEIRA 
E DE SEU PAGAMENTO: O arrematante deverá pagar no ato da 
arrematação o percentual de 5% a leiloeira a título de comissão 
sobre o preço da arrematação do imóvel a qual não esta incluída 
no valor do lance, por meio de cheque ou outro meio a ser indicado 
pela própria Leiloeira. DA INTIMAÇÃO POR EDITAL: Ficam as 
partes em especial o executado INTIMADO por intermédio 
do presente Edital de Leilão e intimação, suprindo assim a 
exigência contida no artigo 889, I do NCPC. Dado e passado, 
Rio de Janeiro, aos 20 (vinte) dia do mês de maio de dois mil e 
dezenove. Para que produza seus efeitos legais, o presente Edital 
encontra-se devidamente assinado pela Sra. Leiloeira Pública 
Cristina Façanha _____, pelo Responsável do Expediente – 
Andrea Gloria Senna Jannuzi_______  (Mat.01/18093), e pelo 
MMº. Dr. Andre Fernandes Arruda - Juiz de Direito _____.

Braskem terá que quitar dívida de R$2,87 bi até 2025 
Empresa já pagou 
R$ 1,33 bilhão 
relacionado ao 
acordo de leniência 
firmado em 2016

A Controladoria-Geral da 
União (CGU) e Advocacia-
Geral da União (AGU) assi-
naram nesta sexta-feira um 
acordo de leniência com a pe-
troquímica Braskem, empresa 
investigada na Operação Lava 
Jato. Pelo acordo firmado, 
a empresa - controlada por 
Odebrecht e Petrobras - paga-
rá um total de R$ 2,87 bilhões 

devidos à União e a Petrobras 
(sendo R$ 2 bilhões a serem 
repassados à União e R$ 800 
milhões à Petrobras). O paga-
mento será feito em parcelas 
anuais entre 2020 e 2025.

A empresa já realizou pa-
gamento de R$ 1,33 bilhão 
relacionado a acordo firma-
do em 2016 com o Ministé-
rio Público Federal. Segundo 
a AGU e a CGU, o acordo de 
leniência foi firmado depois 
que a empresa colaborou 
“com informações e provas 
envolvendo 60 pessoas físi-
cas e jurídicas”.

No acordo de leniência a 
empresa reconhece os danos 
causados à administração fede-
ral por meio de práticas de cor-
rupção, e se compromete a re-

parar os danos causados, além 
de colaborar com as investiga-
ções. Após o cumprimento do 
acordo, a empresa pode ter be-
nefícios como redução da mul-
ta em até 66%, voltar a receber 
subsídios e empréstimos do 
governo federal, além de poder 
fechar novos contratos com a 
administração pública, confor-
me informou o G1.

Os planos de expansão da 
Braskem seguem avançan-
do. A empresa já concluiu 
56,2% do investimento total 
previsto para construção da 
nova planta de Polipropileno 
nos Estados Unidos, a sexta 
unidade industrial desta re-
sina no país. Já foram apor-
tados US$ 426 milhões na 
nova unidade, que deve co-

meçar a operar em 2020.

Resultados financeiros

Em seu balanço do pri-
meiro trimestre, divulgado 
em 8 de maio, a receita lí-
quida de vendas da Braskem 
atingiu R$ 13 bilhões, prati-
camente em linha ao regis-
trado no mesmo período do 
ano passado. O lucro líquido 
da companhia foi de R$ 1,03 
bilhão, revertendo o prejuízo 
de R$ 78 milhões observado 
no trimestre anterior e man-
tendo-se em linha ao primei-
ro trimestre do ano passado.

Maior petroquímica das 
Américas e líder na produ-
ção de biopolímeros, a em-
presa registrou Ebitda de R$ 

2,77 bilhões no primeiro tri-
mestre de 2019, crescimento 
de 45% em relação ao últi-
mo trimestre de 2018 e de 
5% sobre o mesmo período 
do ano passado. Em dólar, o 
Ebitda foi de US$ 729 mi-
lhões, uma queda de 11% na 
comparação com igual tri-
mestre do ano passado.

Segundo a empresa, esses 
resultados foram impactos por 
efeitos não recorrentes como a 
receita com PIS/Cofins pagos 
a maior entre janeiro de 2012 
a fevereiro de 2017 e a rever-
são de provisões relacionadas 
à Conta de Desenvolvimento 
Energético e ao Regime Es-
pecial da Indústria Química 
(Reiq). Sem esses efeitos, o 
Ebitda foi de US$ 336 mi-

lhões, queda de 16% e 60%, 
respectivamente, ao quarto 
trimestre e ao primeiro trimes-
tre de 2018.

“O primeiro trimestre se 
mostrou desafiador em ra-
zão dos menores spreads
petroquímicos no mercado 
internacional, dada a revisão 
de crescimento da economia 
global para o ano de 2019”, 
explicou na ocasião o presi-
dente da Braskem, Fernando 
Musa. “Neste cenário, segui-
remos focados com a nossa 
estratégia de atuação a fim 
de superar os desafios globais 
do ciclo petroquímico”, com-
pletou Musa, referindo-se à 
diversificação geográfica e de 
base de matéria-prima equili-
brada entre nafta e gás.
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PIB: da expectativa à realidade
A divulgação da queda do PIB no primeiro semestre 

não surpreende e é um simples reflexo dos primeiros 100 
dias do governo. Quando a nova presidência assumiu o 
poder em janeiro deste ano, as expectativas dos econo-
mistas eram de que a economia cresceria 2,5% este ano. 
Agora, os mesmos economistas acreditam que se vier 1%, 
estamos no lucro. O que mudou? Exatamente nada! En-
quanto num primeiro momento, o otimismo tomava conta, 
a realidade bateu à porta. O governo ainda não mostrou 
para que veio, as medidas para a retomada se resumem em 
reforma da Previdência e... a reforma da Previdência não 
resolve o problema da fraca demanda.

Com a retração de 0,2% do PIB no primeiro trimestre de 
2019, fica claro que, sem medidas de estímulo à economia, 
como uma política monetária mais expansionista e outras que 
estimulem os principais componentes da demanda, o Brasil 
continuará patinando nos próximos meses. A mesma tecla 
continua sendo tocada. Enquanto a bandeira liberal é levan-
tada, um pouco de Keynes não deve fazer mal, vide a pro-
posta de liberação do FGTS. Mas o ministro da Economia, 
Paulo Guedes, vê qualquer coisa como “truques, nem mági-
cas”, como o que chamou de “liberaçãozinha” de recursos, 
ou corte artificial dos juros.

Com a inflação controlada e dentro da meta, há espaço 
para um novo corte na taxa de juros (Selic), que, desde 
maio de 2018, permanece em 6,5%. Mesmo estando bem 
abaixo da sua média histórica, a Selic ainda se encontra 
bem acima das internacionais. Cortar mais os juros ajuda, 
mas é insuficiente para que a economia retome. Falta ren-
da e investimento. Além disso, quanto mais baixa a taxa de 
juros, menor a sensibilidade da economia quanto a novos 
cortes. O efeito é limitado e, portanto, não será a mola 
propulsora da retomada do crescimento, como defendem 
alguns economistas.

A reforma da Previdência ajuda na retomada da con-
fiança da economia, o que, em parte, tende a estimular o 
consumo e a confiança do empresário para o aumento do 
investimento. Do lado do empresário, a pergunta é para 
que investir se não há venda? A capacidade ociosa da in-
dústria encontra-se próxima a 25%, ou seja, a economia 
precisa performar muito para que haja crescimento da for-
mação bruta de capital fixo. Segundo os dados do IBGE, os 
investimentos tiveram a segunda queda trimestral seguida 
(-1,7%). A taxa de investimento no primeiro trimestre de 
2019 foi de 15,5% do PIB, abaixo do registrado em igual 
intervalo de 2018 (15,8%) e dos 21% de 2013, registrados 
antes do início da recessão.

O maior problema é a falta de renda. Entre 2014 e 2017, 
o PIB per capita brasileiro chegou a despencar 9%. A taxa 
de desemprego média no país nos três primeiros meses do 
ano ficou em 12,7% e é a maior desde o trimestre termina-
do em maio de 2018. São 13,4 milhões de desempregados 
no Brasil, de acordo com os dados do IBGE. Mesmo as-
sim, o consumo das famílias, que representa, 74% do PIB, 
cresceu 0,3% de janeiro a março, em comparação com o 
quarto trimestre de 2018. Apesar de ser positivo, o percen-
tual de incremento ainda é muito reduzido e demonstra 
uma tendência de desaceleração, já que nos últimos dois 
trimestres de 2018, as altas foram de 0,6% e 0,5%.

A economia brasileira demonstra desaceleração trimes-
tre a trimestre e a fórmula mágica de Guedes consiste em 
aprovar as reformas estruturais (Previdência e Tributária) 
para que o “sonho do crescimento” seja atingido. Não há 
nada mais a fazer? Sem renda, não há consumo, sem con-
sumo não há investimento. As reformas estruturais não re-
solvem o cerne da questão.

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
Grupo Bradesco Seguros

CNPJ nº 92.682.038/0001-00 - NIRE 33.300.275.541
Ata Sumária da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 9.11.2018.
Data, Hora e Local: Em 9.11.2018, às 17h, na sede social, Rua Barão de
Itapagipe, 225, parte, Rio Comprido, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20261-901.
Mesa: Presidente: Haydewaldo Roberto Chamberlain da Costa; Secretário: 
Vinicius Marinho da Cruz. Quorum de Instalação: Totalidade do capital social.
Edital de Convocação: Dispensada a publicação de conformidade com o 
disposto no parágrafo 4º do artigo 124 da lei nº 6.404/76. Deliberações: 1)
registrar o pedido de renúncia ao cargo de Diretor Gerente da Sociedade 
formulado pelo senhor Enrico Giovanni Oliveira Ventura, em carta desta 
data (9.11.2018), cuja transcrição foi dispensada, a qual ficará arquivada 
na sede da Sociedade para todos os fins de direito, consignando-se, nesta 
oportunidade, agradecimentos pelos serviços prestados; 2) designar, perante 
à Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, em substituição ao 
senhor Enrico Giovanni Oliveira Ventura, o senhor Ney Ferraz Dias - Diretor 
Geral, como responsável pelo cumprimento do disposto na Lei nº 9.613, 
de 3.3.1998, que trata dos crimes de “lavagem” ou ocultação de bens, 
direitos e valores; e pelos controles internos específicos para a prevenção 
contra fraudes; 3) ratificar, perante à Superintendência de Seguros Privados 
- SUSEP, as demais designações de Diretor responsável: • Saint’Clair
Pereira Lima - pela Área Técnica de Seguros; pelos registros de apólices
e endossos emitidos e dos cosseguros aceitos; e pela contratação de
correspondentes de microsseguro e pelos serviços por eles prestados; e de
Relações com a SUSEP; • Haydewaldo Roberto Chamberlain da Costa - pelo
acompanhamento, supervisão e cumprimento das normas e procedimentos
de contabilidade; e responsável administrativo-financeiro; • Ivan Luiz
Gontijo Júnior - pela implementação de controles internos das atividades
da Sociedade; • Marco Antonio Messere Gonçalves - pela contratação e
supervisão de representantes de seguros e pelos serviços por eles prestados.
Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente encerrou os
trabalhos, lavrando-se a presente Ata, sendo aprovada por todos e assinada.
aa) Presidente: Haydewaldo Roberto Chamberlain da Costa; Secretário:
Vinicius Marinho da Cruz; Acionista: Bradesco Seguros S.A., representada
por seus Diretores, senhores Haydewaldo Roberto Chamberlain da Costa
e Vinicius Marinho da Cruz. Declaração: Declaramos para os devidos fins
que a presente é cópia fiel da Ata original lavrada no livro próprio e que são
autênticas, no mesmo livro, as assinaturas nele apostas. Bradesco Auto/RE
Companhia de Seguros. Ney Ferraz Dias - Diretor Geral; Saint’Clair Pereira
Lima - Diretor. CERTIDÃO - Certifico o arquivamento em 14/01/2019 sob o nº
00003481222. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário-Geral.

JOÃO FORTES ENGENHARIA S/A
Companhia  Aberta

CNPJ/MF: 33.035.536/0001-00 NIRE: 33.3.0010391-1
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA. 
Ficam convocados os senhores acionistas da João Fortes Engenharia S.A. 
para se reunirem, em primeira convocação, em Assembleia Geral Ordinária 
(AGO) a ser realizada na Av. das Américas n° 3443, bloco 3, lojas 108 e 
105, Condomínio Américas Corporate, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, 
RJ, às 10 horas do dia 17 de junho de 2019, para deliberarem sobre a 
seguinte ordem do dia: 1. Aprovação das contas dos Administradores, do 
Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras, relativos ao 
exercício social findo em 31.12.2018; 2. Eleição dos membros do Conselho 
de Administração; 3. Fixação do montante global anual da remuneração 
dos Administradores. Permanecem à disposição dos Srs. Acionistas, em 
sua sede social e no endereço eletrônico na internet da Companhia (www.
joaofortes.com.br/ri). cópia do Edital de Convocação, as Demonstrações 
Financeiras, o Relatório da Administração e a Proposta da Administração 
com maiores informações sobre as matérias acima. A Companhia informa 
que utilizará o processo de voto a distância, de acordo com a Instrução CVM 
n° 481/2009. O acionista que desejar, poderá optar por exercer o seu direito 
de voto por meio do sistema de votação à distância, nos termos da referida 
instrução, enviando o correspondente boletim de voto à distância por meio 
de seu respectivo agente de custódia, banco escriturador ou diretamente à 
Companhia, conforme instruções do próprio boletim. Os acionistas deverão 
exibir documento de identidade/documentos societários, para participar 
da referida AGO. Os procuradores dos acionistas deverão comprovar a 
representação legal constituída há menos de 1 (um) ano, através dos 
respectivos instrumentos de mandato, com reconhecimento de firma dos 
outorgantes, que deverão ser depositados na sede social da Companhia, no 
endereço acima informado, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) 
horas da realização da AGO. Rio de Janeiro, 30 de maio de 2019. Antonio
José de Almeida Carneiro - Presidente do Conselho de Administração.

Gestora Pátria investirá R$ 500 
milhões na rede Smartfit
Não foi informado 
o cronograma para 
o negócio e nem 
o destino do que 
será investido

Um dos maiores fundos 
de investimento do país, 
o Pátria vai aplicar cerca 
de R$ 500 milhões na rede 
de academias de ginástica 
Smartfit, em uma operação 
de aumento de capital. Além 
do Pátria, a rede é controlada 
pela família Corona e segui-
rá assim.

A notícia foi comunicada 
nesta sexta-feira pela Smar-
tfit como fato relevante. A 
realização das operações 
está sujeita ao cumprimen-
to de condições precedentes 
usuais, incluindo a delibe-
ração pela assembleia geral 
da companhia e aprovação 
pelas autoridades concorren-
ciais nas jurisdições onde a 
companhia exerce suas ati-
vidades.

O investimento vai ocor-
rer mediante subscrição de 

novas ações pela BPE Fit 
Holding, controlada pela Pá-
tria, a serem emitidas pela 
companhia. A empresa de 
investimentos também vai 
comprar ações detidas pelos 
atuais acionistas da Smartfit. 
A companhia não informou 
cronograma para a transação 
nem o destino dos recursos a 
serem investidos.

“Foi celebrado um acor-
do de investimento e outras 
avenças (“acordo”) entre a 
companhia, seus acionistas 
controladores (família Co-
rona e fundos geridos pelo 
Pátria Investimentos Ltda). 
e BPE FIT Holding S.A, so-
ciedade também controlada 
por fundos geridos pelo Pá-
tria. Nos termos do acordo 
e sujeito às condições nele 
estabelecidas, BPE FIT rea-
lizará um aumento de capital 
na companhia, no valor total 
de R$ 500.000.406,00, me-
diante a subscrição de novas 
ações ordinárias, bem como 
adquirirá de seus atuais acio-
nistas um número de ações 
de emissão da companhia a 
ser determinado conforme 
os termos previstos no acor-
do”, assinou o comunicado, 
Afonso Sugiyama, diretor de 
Relações com Investidores 

da Smartfit.
Segundo a empresa, uma 

vez concluídas as operações, 
o controle da companhia per-
manecerá detido pelo mes-
mo bloco de controle atual, 
ou seja, a família Corona e 
fundos geridos pelo Pátria, 
vinculados por acordo de 
acionistas.

Expansão meteórica

Criada em 2009, com 
sede em São Paulo, a Smart
Fit tem mais de um milhão 
de alunos matriculados em 
quase 400 unidades. Está 
presente em seis países da 
América Latina. De acordo 
com a International Health, 
Racquet & Sportsclub Asso-
ciation (IHRSA), a SmartFit 
é a 5º rede que mais cresce 
em número de unidades no 
mundo.

Em 2008, após um evento 
de empresários do setor fit-
ness nos Estados Unidos, o 
empresário Edgard Corona 
observou o mercado norte-
americano de academias e 
identificou diferenças junto 
ao mercado de academias 
do Brasil. De acordo com 
Corona: “O mercado norte-
americano já contava com 

academias com mensalida-
des na faixa dos US$ 20, en-
quanto no Brasil só existiam 
duas opções: as mais caras 
ou as mais baratas, mas que 
tinham estrutura deficiente”.

A oportunidade desco-
berta motivou a abertura de 
uma nova rede de academias 
low cost no ano seguinte. As 
primeiras unidades da Smar 
Fit foram abertas nas cida-
des de São Paulo, Porto Ale-
gre, Brasília e Rio de Janei-
ro. O conceito inicial criado 
da rede é baseado em valores 
de mensalidades acessíveis, 
áreas maiores de 2000 m² e 
um número reduzido de ins-
trutores e funcionários.

Em atividade há 30 anos, 
o Pátria Investimentos é 
uma das maiores gestoras 
de investimentos alternati-
vos centrada em ativos na 
América Latina. É a pioneira 
em Private Equity no Brasil, 
construindo gradualmente 
seu portfólio com a criação 
de novos negócios em Infra-
estrutura, Real Estate, Cré-
dito, Agronegócio e PIPE. A 
Blackstone, líder em gestão 
de investimentos alternati-
vos no mundo, tem sido um 
importante parceiro desde 
2010.

Cade submete à consulta pública 
apuração de atos de concentraçãoAmeaças de Trump  

ao México atingem  
os preços do petróleo

O preço do petróleo des-
ceu mais de 3% nesta sexta-
feira e registrou sua maior 
queda mensal em seis me-
ses, depois de o presidente 
dos Estados Unidos, Do-
nald Trump, estimular as 
tensões comerciais globais 
ao ameaçar impor tarifas 
ao México, importante par-
ceiro comercial norte-ame-
ricano e grande fornecedor 
de petróleo.

Curiosamente, os EUA 
exportam mais combus-
tíveis ao México do que 
qualquer outro país, se-
gundo o Departamento de 
Energia norte-americano, 
embora o México não tenha 
ainda anunciado se irá ou 
não retaliar. O presidente 
mexicano, Andrés Manuel 
López Obrador, pediu que 
Trump recue das ameaças.

Cotações

De acordo com a Reu-
ters, os contratos futuros 
do petróleo Brent recua-
ram US$ 2,38, ou 3,6%, e 
fecharam a US$ 64,49 por 
barril. Já os futuros do pe-
tróleo nos EUA cederam 
US$ 3,09, fechando a US$ 
53,50/barril, uma retração 
de 5,5%.

Durante a sessão, o Brent 
chegou a atingir uma míni-
ma de US$ 64,37 por barril, 
seu menor nível desde 8 de 
março, enquanto o WTI des-
pencou até US$ 53,41/barril, 
marca mais fraca desde 14 
de fevereiro. Os futuros do 
Brent registraram uma per-
da de 11% em maio, com 
o WTI recuando 16%, na 
maior queda mensal de am-
bos desde novembro.

Mais tarifas

Trump prometeu nesta 
quinta-feira (30) ampliar 
as tarifas sobre o México, 
a menos que o país vizinho 
barre a entrada de imigran-
tes ilegais nos EUA. O pla-
no aplicaria uma taxa de 5% 
em importações mexicanas 
a partir de 10 de junho, com 
um aumento mensal que al-
cançaria 25% em 1º de ou-
tubro. Isso poderia afetar o 
lucrativo comércio de ener-
gia entre as fronteiras.

“As refinarias norte-
americanas importam cerca 
de 680 mil barris por dia de 
petróleo mexicano. A tarifa 
de 5% acrescenta 2 milhões 
de dólares ao custo das 
aquisições diárias”, afirma-
ram analistas do PVM.

O Conselho Administrativo 
de Defesa Econômica (Cade) 
colocou em consulta públi-
ca proposta de resolução que 
disciplina o Procedimento Ad-
ministrativo para Apuração de 
Ato de Concentração (APAC).  
O documento está disponível 
para contribuições da socieda-
de até 14 de junho.

O documento traz aper-
feiçoamentos à Resolução nº 
13, que atualmente regula o 
instituto, e tem como objetivo 
aumentar a previsibilidade e a 
transparência do processo ad-
ministrativo e, se aplicável, da 
dosimetria da pena.

Por meio da APAC, o 
Cade pode obter informações 
para determinar, no prazo de 

até um ano, a apresentação 
de operações que estejam 
fora dos critérios legais de 
notificação, mas que pos-
sam impactar a concorrência 
e apurar possíveis atos de 
concentração de notificação 
obrigatória que tenham sido 
consumados antes da aprova-
ção do órgão antitruste.

Segundo o Cade, as suges-
tões devem ser enviadas para 
o endereço eletrônico con-
sultapublica012019@cade.
gov.br, por escrito, com o 
assunto ‘Consulta Pública nº 
01/2019’. Ao final da consul-
ta pública, o Cade irá anali-
sar as propostas apresentadas 
e definirá a regulamentação 
sobre o tema.

Governo francês apoia união 
entre Fiat Chrysler e Renault

A Fiat Chrysler (FCA), em-
presa ítalo-americana, divulgou 
na última segunda-feira uma 
oferta para uma fusão de US$ 
35 bilhões com a Renault para 
criar a terceira maior montado-
ra do mundo, juntando forças 
para enfrentar os desafios da 
indústria de montagem, incluin-
do regulamentação de emissões 
pesadas, eletrificação de veícu-
los, conectividade e autonomia 
de direção. 

Na terça-feira a diretoria da 
Renault se reunirá para dis-
cutir a oferta de fusão da Fiat 
Chrysler, informou a monta-
dora francesa. O negócio tem 
aval do governo. O ministro 

francês das finanças, Bruno Le 
Maire, reiterou o apoio condi-
cional do governo à união. O 
governo francês, maior acionis-
ta da Renault, com participação 
de 15% reiterou seu apoio à 
fusão nesta sexta-feira - na con-
dição de preservar empregos e 
locais industriais franceses, pro-
teger a aliança com a Nissan e 
assinar um projeto europeu de 
fabricação de baterias.

A proposta da FCA apre-
senta uma “oportunidade real 
para a Renault e para a indús-
tria automotiva francesa”, 
disse o ministro das Finanças 
Le Maire à agência de notí-
cias local France-Presse.
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ENEVA S.A. 
CNPJ/MF: 04.423.567/0001-21

NIRE 33.3.0028402-8
Companhia Aberta

ANTECIPAÇÃO DA DÍVIDA DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ENEVA S.A. (“Companhia”) (B3: ENEV3, GDR I: ENEVY), informa aos 
credores listados no quadro geral de credores da recuperação judicial da 
ENEVA S.A. e da ENEVA PARTICIPAÇÕES S.A., processo judicial nº 
0474961-48.2014.8.19.000, em trâmite perante a 4ª Vara Empresarial do 
Rio de Janeiro, cujo plano de recuperação judicial se encontra devidamente 
aprovado e homologado, que antecipará integralmente o pagamento do 
saldo remanescente dos créditos quirografários dos credores que assim 
o desejarem, observando o tratamento igualitário entre eles e oferecendo
as mesmas condições a todos os credores quirografários. A Companhia
encaminhou diretamente a cada um dos credores quirografários, respeitadas 
todas as condições do plano de recuperação judicial, correspondência
informando sobre as condições do pagamento antecipado, que, mediante
aceite, será realizado em até 3 (três) dias úteis contados da confirmação
do aceite, o qual deverá ser formalizado pelo credor até o dia 15 de junho
de 2019. A Companhia manterá o mercado informado acerca do assunto
tratado no presente comunicado e, assim que possível, confirmará o
pagamento integral da dívida. Rio de Janeiro, 31 de maio de 2019.

Pedro Zinner - Diretor Presidente e de Relações com Investidores

EDITAL DE LEILÃO DE INTIMAÇÃO 
PRESENCIAL E ELETRÔNICO

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LEI nº 9.514/1997
EDITAL DE LEILÃO Leonardo Schulmann, Leiloeiro Público 
Oficial, matriculado na JUCERJA sob o nº 116, devidamente 
autorizado pelo Proprietário/ Credor Fiduciário BANCO CÉDULA 
S.A, com Sede na Cidade do Rio de Janeiro, na Rua Gonçalves 
Dias n. 65/67, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 33.132.044/0001-
24, faz saber aos que virem o presente edital e interessar possa, 
especialmente ao DEVEDOR FIDUCIANTE: FOCA TURISMO 
LTDA, com sede em Ribeirão Preto-SP, CNPJ 01.177.428/0001-
77 e/ou Av. Paranapuan, nº 1771 sala 204 – parte – Ilha do 
Governador/RJ, que nos termos do artigo 26 e seguintes da 
Lei nº 9.514 de 20 de novembro de 1997 e regulamentação 
complementar do Sistema Financeiro Imobiliário, que institui 
alienação fiduciária, será levado a público o leilão de forma 
presencial no Átrio do Forum da cidade do Rio de Janeiro, na Av. 
Erasmo Braga, nº 115 e de forma eletrônica em nosso site www.
schulmann.com.br, a 1ª praça com início em 10 de junho de 2019 
as 14:00 horas com  término após 03 minutos consecutivos sem 
lance, pelo preço da avaliação pelo preço da avaliação conforme 
descrito, R$ 9.302.400,00 (nove milhões trezentos e dois mil e 
quatrocentos reais), valor que deverá ser acrescido de todas as 
despesas inerentes ao imóvel, encargos legais, inclusive tributos, 
Condomínio e despesas com a realização de leilão, conforme 
abaixo descrito e se no Primeiro Leilão não houver licitante será
levado a público o leilão de forma presencial e eletrônica a 2ª 
praça com início em 17 de junho de 2019 as  14:00 horas com  
término após 03 minutos consecutivos sem lance pelo valor 
da dívida, que ATUALIZADA até a data do leilão perfaz um total 
de R$ 5.265.964,82(cinco milhões duzentos e sessenta e cinco mil 
novecentos e sessenta e quatro reais e oitenta e dois centavos) 
valor que deverá ser acrescido de todas as despesas inerentes ao 
imóvel, encargos legais, inclusive tributos, condomínio e despesas 
com a realização de leilão, conforme abaixo descrito. IMÓVEL: 
LOJA 458-A DO EDIFÍCIO SOB O Nº 458 DA AV. ATLANTICA,  
COM METRAGEM DE 408 METROS QUADRADOS DE ÁREA 
EDIFICADA, COM MATRÍCULA NO 5º OFÍCIO DO REGISTRO 
DE IMÓVEIS SOB O Nº 11.984, IMÓVEL FOREIRO A UNIÃO 
E A MUNICIPALIDADE, COM FRENTE TAMBÉM PARA AS 
RUAS AURELIANO LEAL E GUSTAVO SAMPAIO. O IMÓVEL 
ENCONTRA-SE LOCADO. IMÓVEL AONDE SE ENCONTRA A 
PIZZARIA “LA FIORENTINA”. INSCRITO NA MUNICIPALIDADE 
SOB O Nº 0.243.162-5. RGI NA ÍNTEGRA ENCONTRA-SE A 
DISPOSIÇÃO NO SITE E NO ESCRITÓRIO DO LEILOEIRO, 
CONSTA R-25 – ARRESTO: 21ª VARA CÍVEL PROC 0255963-
11.2017.8.19.0001. RJ, 02/10/2018. Condições do leilão: A 
venda será realizada à vista na mesma data do leilão. Correrá 
por conta do comprador todas as despesas relativas à aquisição 
do imóvel no leilão tais como: ITBI, despesas com a escritura 
de compra e venda a ser lavrada no Cartório do 10º Ofício de 
Notas no prazo de 05 (cinco) dias após a apresentação da guia 
de ITBI devidamente paga pelo adquirente, o pagamento de 5% 
(cinco por cento) referente a comissão do leiloeiro, acrescido 
das despesas que serão pagos no ato do leilão. Ônus de IPTU 
aproximados no valor de R$ 1.008.434,70(hum milhão oito mil 
quatrocentos e trinta e quatro reais e setenta centavos), e até a 
presente data constam parcelamentos na Divida Ativa referente 
aos exercícios 2005,2006,2009,2010;2011 e outros, taxas, débitos 
de  FUNESBOM no valor aproximado de R$ 4.500,00, condomínio 
no valor de R$ 93.123,67 até esta data, alvarás, certidões, 
emolumentos cartorários, registros, averbações, etc. O imóvel 
será vendido no estado em que se encontra (venda ad corpus) não 
podendo o arrematante alegar desconhecimento das condições, 
características e estado de conservação. A desocupação/imissão/
reintegração na posse ficará por conta do comprador, que assume 
o risco da ação, bem como todas as custas e despesas, inclusive 
honorários advocatícios, mediante propositura da competente 
ação, na forma da Lei nº 9.514/97. Em caso de venda será paga 
comissão integral do Leiloeiro bem como as despesas com leilão. 
Maiores informações: tel: 2532-1961 – 2532-1739 – 2532-1705 ou 
pela internet (http://www.schulmann.com.br).

BRADESCO SAÚDE S.A.
Grupo Bradesco Seguros

CNPJ nº 92.693.118/0001-60 - NIRE 33.300.159.541
Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração 
realizada em 6.12.2018 - Aos 6 dias do mês de dezembro de 2018, às 
8h30, na sede social, Rua Barão de Itapagipe, 225, parte, Rio Comprido, 
Rio de Janeiro, RJ, CEP 20261-901, reuniram-se os membros do Conselho 
de Administração da Sociedade sob a presidência do senhor Luiz Carlos 
Trabuco Cappi, tendo o senhor Manoel Antonio Peres assumido a função de 
Secretário. Durante a reunião, os conselheiros deliberaram: 1) eleger para 
compor a Diretoria da Sociedade, o senhor: Diretor: Fabio Miranda Daher,
brasileiro, casado, securitário, RG FF468987DPFRJ, CPF 075.763.917-82, 
com domicílio na Rua Barão de Itapagipe, 225, parte, Rio Comprido, Rio 
de Janeiro, RJ, CEP 20261-901 e com mandato coincidente com o dos 
demais membros da Diretoria, até 30.4.2021, estendendo-se até a posse 
dos Diretores que serão eleitos na Reunião Extraordinária do Conselho de 
Administração que se realizar no ano de 2021. O Diretor eleito preenche 
as condições previstas na Resolução CNSP nº 311, de 1º.11.2012, da 
Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, e arquivou na sede da 
Sociedade declaração, sob as penas da lei, que não está impedido de 
exercer a administração de sociedade mercantil em virtude de condenação 
criminal; Em consequência, a Diretoria da Sociedade fica assim composta: 
Diretor-Presidente: Manoel Antonio Peres, brasileiro, casado, médico, 
RG 8.014.301.397/SSP-RS, CPF 033.833.888-83, com domicílio na Rua 
Barão de Itapagipe, 225, parte, Rio Comprido, Rio de Janeiro, RJ, CEP 
20261-901; Diretores Gerentes: Ivan Luiz Gontijo Júnior, brasileiro,
casado, advogado, OAB/RJ nº 44.902, CPF 770.025.397/87; Curt
Cortese Zimmermann, brasileiro, casado, administrador de empresas, 
RG 6038099534/SJS-RS, CPF 553.914.780-49; Flávio Bitter, brasileiro,
casado, engenheiro, RG 10.591.790-0/IFP-RJ, CPF 044.453.707/46; 
Haydewaldo Roberto Chamberlain da Costa, brasileiro, casado, contador, 
CRC RJ-075823/O-9, CPF 756.039.427/20, todos com domicílio na Avenida 
Alphaville, 779, 18º andar, parte, Empresarial 18 do Forte, Barueri, SP, CEP 
06472-900; Diretores: Thais Jorge de Oliveira e Silva, brasileira, casada, 
médica, RG 1.354.562-ES/SSP-ES, CPF 074.060.777/42, com domicílio na 
Rua Barão de ltapagipe, 225, parte, Rio Comprido, Rio de Janeiro, RJ, CEP 
20261-901; Juliano Ribeiro Marcílio, brasileiro, casado, administrador de 
empresas, RG 16.776.296-5/SSP-SP, CPF 253.578.878-02, com domicílio 
na Avenida Alphaville, 779, 18º andar, parte, Empresarial 18 do Forte, 
Barueri, SP, CEP 06472-900; Sylvio Roberto Alves Vilardi, brasileiro,
solteiro, engenheiro, RG 05.816.359-3/Detran-RJ, CPF 008.932.147/28, 
com domicílio na Rua Barão de Itapagipe, 225, parte, Rio Comprido, Rio de 
Janeiro, RJ, CEP 20261-901; e Fabio Miranda Daher, brasileiro, casado, 
securitário, RG FF468987DPFRJ, CPF 075.763.917-82, com domicílio na 
Rua Barão de Itapagipe, 225, parte, Rio Comprido, Rio de Janeiro, RJ, CEP 
20261-901; 2) ratificar, perante à Agência Nacional de Saúde Suplementar 
- ANS, as seguintes designações de Diretor responsável: • senhor Manoel
Antonio Peres - pela Área Técnica de Saúde; • senhor Flávio Bitter - pelo
cumprimento do disposto na Lei nº 9.613, de 3.3.1998, que trata dos crimes
de “lavagem” ou ocultação de bens, direitos e valores; e como Diretor de
Relações com a Agência Nacional de Saúde Suplementar- ANS; • senhor
Haydewaldo Roberto Chamberlain da Costa pelo acompanhamento,
supervisão e cumprimento das normas e procedimentos de contabilidade.
Nada mais foi tratado, encerrando-se a reunião e lavrando-se esta Ata
que os Conselheiros presentes assinam. aa) Luiz Carlos Trabuco Cappi,
Octavio de Lazari Junior, Samuel Monteiro dos Santos Junior, Manoel
Antonio Peres, Ivan Luiz Gontijo Júnior e Vinícius José de Almeida Albernaz. 
Declaramos, para os devidos fins, que a presente é cópia fiel da Ata lavrada
no livro próprio e que são autênticas, no mesmo livro, as assinaturas nele
apostas. Bradesco Saúde S.A. - Flávio Bitter - Diretor Gerente; Thais Jorge 
de Oliveira e Silva - Diretora; Manoel Antonio Peres - Diretor-Presidente.
CERTIDÃO - Certifico o arquivamento em 24/01/2019 sob o nº 00003492215.
Bernardo F. S. Berwanger - Secretário-Geral.

ATLÂNTICA COMPANHIA DE SEGUROS
Grupo Bradesco Seguros

CNPJ nº 33.151.291/0001-78 - NIRE 33.300.284.958
Ata Sumária da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 
9.11.2018. Data, Hora e Local: Em 9.11.2018, às 18h, na sede social, Rua 
Barão de Itapagipe, 225, parte, Rio Comprido, Rio de Janeiro, RJ, CEP 
20261-901. Mesa: Presidente: Haydewaldo Roberto Chamberlain da Costa; 
Secretário: Vinicius Marinho da Cruz. Quorum de Instalação: Totalidade
do capital social. Edital de Convocação: Dispensada a publicação de 
conformidade com o disposto no parágrafo 4º do artigo 124 da lei nº 6.404/76. 
Deliberações:· 1) registrar o pedido de renúncia ao cargo de Diretor 
Gerente da Sociedade formulado pelo senhor Enrico Giovanni Oliveira 
Ventura, em carta desta data (9.11.2018), cuja transcrição foi dispensada, 
a qual ficará arquivada na sede da Sociedade para todos os fins de direito, 
consignando-se, nesta oportunidade, agradecimentos pelos serviços 
prestados; 2) designar, perante à Superintendência de Seguros Privados 
- SUSEP, em substituição ao senhor Enrico Giovanni Oliveira Ventura, o 
senhor Ney Ferraz Dias - Diretor Geral, como responsável pelo cumprimento 
do disposto na Lei nº 9.613, de 3.3.1998, que trata dos crimes de “lavagem” ou 
ocultação de bens, direitos e valores; e pelos controles internos específicos
para a prevenção contra fraudes; 3) ratificadas, perante à Superintendência
de Seguros Privados - SUSEP, as demais designações de Diretor: • Saint’Clair 
Pereira Lima - responsável pela Área Técnica de Seguros; pelos registros 
de apólices e endossos emitidos e dos cosseguros aceitos; e de Relações 
com a SUSEP; • Ivan Luiz Gontijo Júnior - responsável pela implementação
de controles internos das atividades da Sociedade; • Haydewaldo Roberto
Chamberlain da Costa - responsável pelo acompanhamento, supervisão e 
cumprimento das normas e procedimentos de contabilidade; e responsável 
administrativo-financeiro; • Marco Antonio Messere Gonçalves - responsável 
pela contratação e supervisão de representantes de seguros e pelos 
serviços por eles prestados. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, 
o senhor Presidente encerrou os trabalhos, lavrando-se a presente Ata,
sendo aprovada por todos e assinada. aa) Presidente: Haydewaldo Roberto
Chamberlain da Costa; Secretário: Vinicius Marinho da Cruz; Acionista:
Bradesco Seguros S.A., representada por seus Diretores, senhores
Haydewaldo Roberto Chamberlain da Costa e Vinicius Marinho da Cruz. 
Declaração: Declaramos para os devidos fins que a presente é cópia fiel da 
Ata original lavrada no livro próprio e que são autênticas, no mesmo livro, as 
assinaturas nele apostas. Atlântica Companhia de Seguros - Haydewaldo
Roberto Chamberlain da Costa - Vinicius Marinho da Cruz. CERTIDÃO - 
Certifico o arquivamento em 23/01/2019 sob o nº 00003490693. Bernardo F. 
S. Berwanger - Secretário-Geral.

Leilão para levar energia à Roraima 
pode movimentar R$ 1,62 bilhão
Apesar dos 
blecautes, o início 
do suprimento 
está previsto para 
junho de 2021

Após ter tido a data adia-
da pelo Ministério das Minas 
e Energia (MME) e recebido 
pedido de impugnação um 
dia antes, o leilão para for-
necimento de energia para 
Roraima finalmente aconte-
ceu na sexta-feira na sede da 
Câmara de Comercialização 
de Energia Elétrica (CCEE), 
em São Paulo. A expectativa 
é que as empresas vencedo-
ras apliquem R$ 1,62 bilhão 
em investimentos para ga-
rantir uma potência nominal 
de 293,8 megawatts, para 
cumprir as ofertas estipula-
das.

Os preços ficaram entre 
R$ 670 e R$ 1.059,17 para 
o valor pago pelo megawatt/ 
hora (MWh). Apesar dos 
blecautes ocorridos no esta-
do, o início do suprimento 
está previsto somente para 
28 de junho de 2021. O lei-
lão atraiu o interesse de 156 
empresas. Ao todo, nove se 
habilitaram para fornecer 
energia para Boa Vista e ou-
tras localidades conectadas. 
Participaram empreendi-
mentos de fontes renováveis, 
como hídrica, solar, eólica, 
biomassa, biogás, entre ou-
tras.

Conforme informou a 
agência Brasil que fez a 
cobertura do certame, en-
tre as geradoras, oito vão 
ter contratos de 15 anos por 
trabalharem com gás natu-

ral ou fontes renováveis. 
A Uniagro, por exemplo, 
vai oferecer eletricidade a 
partir de quatro plantas de 
biomassa de resíduos de 
madeira.

A Enerplan e a BBF ven-
ceram a disputa com em-
preendimentos híbridos de 
biocombustível e energia 
solar. A BBF também vai 
fazer o fornecimento com 
outra planta quem mescla 
biocombustível com bio-
massa. A Azulão habilitou 
um empreendimento de gás 
natural, se tornando o maior 
fornecedor da disputa, com 
126 megawatts de potência. 
A Monte Cristo, única com 
contrato de sete anos, vai 
gerar a partir de óleo die-
sel, oferecendo 42,2 mega-
watts de potência.

Pedidos de impugnação

Na quinta-feira, a Agência 
Nacional de Energia Elétrica 
(Aneel), negou dois pedidos 
de impugnação do leilão 
para o suprimento de energia 
elétrica em Roraima. Os pe-
didos queriam a suspensão 
ou prorrogação do certame, 
com o argumento de que o 
edital do leilão continha ví-
cios, por não incluir infor-
mações sobre o valor das 
tarifas de uso dos sistemas 
de transmissão (Tust) e de 
distribuição (Tusd).

Redução de preço

Acredita-se que Roraima 
tenha redução de cerca de 
35% nos valores pagos atu-
almente pela eletricidade. 
Segundo o ministro de Mi-
nas e Energia, Bento Albu-
querque, o estado tem pago 
R$ 1,28 mil pelo megawatt/ 

hora (MWh) gerado pelas 
termoelétricas a diesel. O 
valor médio do MWh das 
plantas vencedores da con-
corrência ficou em R$ 833, 
o que também significa um 
deságio de 22,7% em rela-
ção aos preços de referência 
estabelecidos para a concor-
rência.

Roraima é o único não 
integrado ao Sistema Inter-
ligado Nacional (SIN). O 
suprimento de energia, em 
torno de 50%, era realizado 
por meio do recebimento de 
energia advinda da Vene-
zuela, com complementação 
de geração térmica local. 
A energia do país vizinho 
provinha de uma linha de 
transmissão inaugurada em 
2001 pelos então presiden-
tes Hugo Chávez e Fernando 
Henrique Cardoso.

De acordo com o gover-
nador, Antonio Denarium, 
ao longo de 2018 o estado 
sofreu 80 blecautes. E desde 
7 de março de 2019, o forne-
cimento de energia foi com-
pletamento interrompido. 
Com isso, a região de Boa 
Vista vem sendo abastecida 
integralmente com a geração 
térmica local.

Segundo o governador, 
nos primeiros meses deste 
ano já foram 45 interrup-
ções generalizadas no for-
necimento de energia. “Isso 
atrapalha muito o desenvol-
vimento de todas as ações, 
desde as residências até o 
comércio e a indústria. Por-
que todas as atividades fi-
cam paralisadas. E também a 
comunicação do estado fica 
comprometida”, enumerou 
Denarium.

O contrato da Eletronorte 
com a Corpoelec, empresa 
encarregada do setor elétrico 

na Venezuela, prevê o for-
necimento de até 200 mega-
watts (MW) para a empresa 
de distribuição de energia lo-
cal. O prazo final do contra-
to é 2021, mas desde 2010, a 
Corpoelec passou a reduzir o 
montante de energia expor-
tada, trazendo dificuldades 
ao atendimento do mercado 
do Estado de Roraima.

Linhão

Roraima também espe-
ra ser integrada ao sistema 
com a construção do Linhão 
Manaus-Boa Vista. Licitado 
em 2011, o projeto do linhão 
ainda está em processo de 
licenciamento ambiental, 
em razão de um impasse en-
volvendo os índios waimiri-
atroari, que habitam na re-
gião. O motivo é o traçado 
previsto para o linhão, dos 
721 quilômetros da malha, 
cerca de 123 quilômetros 
passam dentro da Terra Indí-
gena Waimiri-Atroari.

Na última terça-feira (28), 
o ministro Bento Albuquer-
que disse que a licença de 
instalação para o linhão deve 
sair no final de junho. Em 
fevereiro, o governo enqua-
drou o linhão de transmissão 
Manaus-Boa Vista como um 
empreendimento de infraes-
trutura de interesse da polí-
tica de defesa nacional, em 
uma tentativa de agilizar o 
projeto.

A obra é de responsabi-
lidade da concessionária 
Transnorte Energia, forma-
da pela estatal Eletronorte e 
a empresa Alupar, que ga-
nhou a concessão do linhão. 
A perspectiva do governo é 
que, uma vez iniciadas, as 
obras sejam concluídas em 
três anos.

BNDES faz pré-pagamento  
de R$ 30 bilhões ao Tesouro 

Com o pagamento ante-
cipado efetuado nesta sexta-
feira ao Tesouro Nacional 
de R$ 30 bilhões, o Banco 
Nacional de Desenvolvi-
mento Econômico e Social 
(BNDES) acumula, desde 
dezembro de 2015, R$ 340 
bilhões de dívidas com a 
União que foram pré-pagas.

Ainda ao longo deste ano, 
serão feitos pagamentos pre-
vistos em contratos superiores a 
R$ 23 bilhões, informou o ban-
co, por meio de sua assessoria 
de imprensa. Em 31 de março 
deste ano, o BNDES registrava 
em seu ativo R$ 190,07 bilhões 
em recursos do Tesouro, apli-
cados em 365.110 empresas ou 
instituições.

A liquidação dos R$ 30 bi-
lhões foi decidida pela diretoria 
do BNDES no último dia 30 de 
abril e aprovada pelo Conselho 
de Administração da instituição 
em 9 de maio. De acordo com 
o Tribunal de Contas da União, 

os pagamentos realizados pelo 
BNDES devem ser utilizados 
pela União exclusivamente 
para abatimento de dívida 
pública federal. Dessa forma, 
desde 2015 e incluindo esse 
último pagamento, o banco 
contribuiu com a redução da 
dívida bruta do governo em 
5,41% do Produto Interno 
Bruto (PIB), que é a soma de 
todos os bens e serviços pro-
duzidos no país.

O BNDES informou que 
se for computado o serviço da 
dívida renegociada em outubro 
de 2018, o impacto total previs-
to de redução da dívida bruta 
deverá ficar em torno de 5,75%. 
“Há ainda possíveis efeitos re-
lativos ao diferencial de juros e 
o PIB sobre um estoque da dívi-
da menor, o que poderá poten-
cializar ainda mais o efeito de 
redução da dívida bruta. Esse 
número será avaliado ao longo 
do ano pelo Tesouro Nacional”, 
esclareceu o BNDES.

Banco Mundial prevê  
PIB de 6,2% na China 

Enquanto o Produto Inter-
no Bruto (PIB) do Brasil re-
gistra queda, o Banco Mun-
dial prevê que a economia 
da China crescerá 6,2% em 
2019 e 6,1% em 2020. Em 
um ambiente externo que se 
tornou menos favorável de-
vido à desaceleração do cres-
cimento global e ao aumento 
das tensões comerciais, a 
economia chinesa precisará 
depender cada vez mais da 
demanda interna para man-
ter seu rápido crescimento, 
segundo um relatório divul-
gado pelo Banco Mundial.

“Em resposta à modera-
ção do crescimento e às con-
dições externas menos favo-
ráveis, o governo introduziu 
um estímulo fiscal enfati-
zando os incentivos fiscais”, 
disse Martin Raiser, diretor 
do Banco Mundial na China.

“Embora o governo cen-
tral tenha espaço fiscal para 
aumentar ainda mais os gas-

tos, se necessário, o estímulo 
adicional deve ser financia-
do diretamente no nível cen-
tral ou através de transferên-
cias fiscais adicionais para 
as províncias. A elevação de 
gastos na saúde, educação e 
proteção social pode ajudar 
a impulsionar as demandas 
e melhorar a qualidade dos 
serviços, se combinada com 
as reformas para aumentar a 
eficiência “, acrescentou.

Em 2019, novas reduções 
de impostos e taxas e um teto 
mais alto para empréstimos do 
governo local dentro do orça-
mento podem conduzir a um 
maior déficit consolidado de 
cerca de 5,9% do PIB, infor-
ma o relatório. Também cita 
que as exportações líquidas 
provavelmente não darão um 
impulso sustentável nos pró-
ximos meses, à medida que 
as novas tarifas entrarem em 
vigor e o crescimento mundial 
desacelerar. Agência Xinhua, 




