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Governo ‘pisca’ e cede na 
reforma da Previdência

Randolfe negociou com governistas a presença da oposição no Plenário

Antonio Cruz/ABr

Mudanças ainda  
na comissão especial 
em troca da votação 
da MP 871

O Governo Bolsonaro aceitou 
alterar um ponto da reforma da 
Previdência ainda na comissão es-
pecial na Câmara para conseguir 
da oposição quórum para votar no 
Senado a Medida Provisória 871, 
que propõe fazer um pente-fino 
nas concessões de benefícios pelo 
INSS.

O senador Randolfe Rodrigues 
(Rede-AP) negociou a presença da 
oposição na sessão da noite desta 
segunda-feira em troca de maior 

prazo para os trabalhadores rurais 
se adaptarem a possíveis normas, 
se a reforma for aprovada. Pelo 
acertado, agricultores e pescadores 
terão cinco anos – e não apenas um, 
como consta na proposta original.

Apesar de dar quórum, a oposi-
ção votou contra a MP, por enten-
der que o governo quer demonizar 
o segurado, enquanto não mostra 
empenho em cobrar de empresas 
devedoras. Ao final dos debates, o 
Plenário do Senado aprovou o Pro-
jeto de Lei de Conversão 11/2019, 
oriundo da MP 871/2019, que com-
bate irregularidades em benefícios 
previdenciários. A matéria agora 
vai a sanção do presidente Jair Bol-
sonaro.

O acordo – ainda que em um 
tema em que o governo já demons-
trara ser moeda de troca – compro-
va a dificuldade de mobilizar as ba-

ses em torno de temas espinhosos 
na Previdência. Mostra também 
a resistência de partidos que inte-
gram o Centrão à reforma.

O presidente da Câmara dos De-
putados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), 
informou nesta segunda-feira que 
pode pautar a proposta de reforma 
da Previdência (PEC 6/2019) para 
votação no plenário em julho. Para 
tentar garantir quórum, Maia está 
barrando pedidos de viagem de de-
putados após o feriado de Corpus 
Christi, no dia 20 deste mês.

Segundo o deputado, o quórum 
da Casa terá que estar perto de 500 
deputados. “Hoje estamos na mé-
dia com 475, 480, e a gente preci-
sa recuperar esses 20 para ter uma 
margem tranquila para aprovar a 
Previdência já no final do mês ou 
no início do mês que vem”, esti-
mou o presidente da Câmara.

Privilegiados querem cortar benefício dos mais pobres
A tropa de choque do Governo 

Bolsonaro que tenta aprovar o texto 
integral da reforma da Previdência 
declarou à Justiça Eleitoral um pa-
trimônio médio de R$ 1,9 milhão, 
revela reportagem de Juca Guima-
rães no jornal Brasil de Fato.

Estão na lista os deputados Dar-
císio Perondi (MDB-RS), Joice 
Hasselmann (PSL-PR), Vinicius 
Poit (Novo-SP), Major Vitor Hugo 
(PSL-GO), Paulo Eduardo Martins 

(PSC-PR), Marcelo Aro (PHS-
MG) e Beto Rosado (PP-RN); e os 
senadores Flávio Bolsonaro (PSL-
RJ), Fernando Bezerra (MDB-PE) 
e Marcelo Bittar (MDB-AC). O 
filho do presidente é investigado 
pelo Ministério Público do Rio de 
Janeiro por, entre outras suspeitas, 
negócios no setor imobiliário com 
indícios de lavagem de dinheiro.

“Em média, os componentes 
do batalhão especial do governo”, 

mostra o jornal, recebem salários 
de R$ 33.700, “cerca de 26 vezes 
mais que a média dos trabalhado-
res que são chamados de ‘privile-
giados’ pelo governo”. A média de 
pagamentos do Regime Geral de 
Previdência Social (RGPS) é de R$ 
1.300 por mês.

Os parlamentares citados foram 
procurados pelo Brasil de Fato e
não responderam, à exceção do se-
nador Márcio Bittar (MDB-AC).

Portabilidade para 
planos de saúde 
coletivos já está em vigor

Entraram em vigor nesta segun-
da-feira as novas regras para porta-
bilidade de planos de saúde, que in-
cluem os beneficiários de contratos 
coletivos empresariais na possibili-
dade de troca de operadora, sem a 
necessidade de cumprir novo prazo 
de carência para utilizar os serviços 
médicos.

A determinação da Agência 
Nacional de Saúde Suplementar 
(ANS) está na Resolução Norma-
tiva 438, que foi publicada em de-
zembro pela agência reguladora. 
Outra mudança é a extinção da “ja-
nela” para a troca de plano, ou seja, 
um prazo determinado pela opera-
dora para fazer a mudança.

A ANS também retirou a neces-
sidade da cobertura entre os planos 
antigo e novo serem compatíveis 
para fazer a migração, abrindo a 
possibilidade para a contratação de 
coberturas mais amplas, mas man-
tendo a faixa de preço na maioria 
dos casos. Com isso, o consumidor 

só precisa cumprir a carência dos 
serviços a mais que o novo plano 
oferecer. 

Segundo o diretor de Normas e 
Habilitação dos Produtos da ANS, 
Rogério Scarabel, a concessão desse 
benefício para consumidores de pla-
nos empresariais era uma demanda 
importante na regulação do setor, já 
que a modalidade representa quase 
70% do mercado. “A portabilidade 
de carências passa a ser um direito 
efetivo de todo consumidor de planos 
de saúde e vai ser mais representativa 
no mercado”.

Ele destaca que as novas regras 
são relevantes para quem se desliga 
da empresa, seja demitido ou apo-
sentado, já que há normas sobre a 
permanência no plano, mediante a 
contribuição. Agora, o beneficiário 
poderá escolher outro produto e fa-
zer a migração.

As principais informações foram 
reunidas em uma cartilha disponí-
vel no site da ANS.

FMI insiste em propagar alta
da hiperinflação na Venezuela 

A inflação na Venezuela já ultra-
passa mais de 1 milhão por cento, 
segundo dados que o Fundo Mone-
tário Internacional (FMI) acaba de 
divulgar. Milu de Almeida, conse-
lheira das comunidades pela Vene-
zuela, diz que o povo que ganha um 
salário mínimo não consegue che-
gar aos produtos e dá um exemplo: 
“Um litro de leite está em 12 mil 
bolívares, e o salário mínimo é de 
40 mil”.

Muitos dos comerciantes, como 
já não confiam no valor da moeda 
oficial, pedem as trocas comerciais 
em dólares, “o que é ilegal”, afir-
mou Milu.

Contudo, na terça-feira da sema-
na passada, o governo venezuelano 
resolveu “despejar” dados que por 
anos não foram publicados no site 
do Banco Central do país, segundo 
informou a Bloomberg. E a análi-
se desses dados por especialistas 
concluiu que, ao contrário do que 
alardeia o FMI, a tendência mais 
evidente observada foi a desacele-
ração da hiperinflação este ano.

Não é só o índice Bloomberg 
Cafe Con Leche que mostra isso – 
a taxa anual caiu para 99.900% de 

224.900% no fim do ano passado –, 
mas também o mercado de câmbio, 
onde o ritmo de desvalorização do 
bolívar em relação ao dólar dimi-
nuiu acentuadamente.

Economistas do mercado domés-
tico que acompanham a inflação ve-
nezuelana de perto dizem que o re-
gime de Maduro, em grande parte, 
levou a essa desaceleração, forçan-
do bancos a depositarem enormes 
quantidades de dinheiro no Banco 
Central. Isso impediu credores de 
conceder empréstimos a pessoas 
que normalmente usam o dinheiro 
para comprar dólares no mercado 
negro e, no processo, aumentam a 
espiral hiperinflacionária.

Ainda de acordo com a Bloom-
berg, os novos dados do governo 
divulgados na semana passada co-
locam o índice mensal de inflação 
em 34% em abril, em relação à 
alta de 197% em janeiro. Os dados 
também mostram que a economia 
encolheu por 19 trimestres conse-
cutivos. No terceiro trimestre do 
ano passado, o último período com 
dados disponíveis antes do relató-
rio da terça-feira, o PIB havia en-
colhido 23%. 

Leão ‘caça’ 5 mil empresas por sonegarem R$ 1 bi
A Receita Federal identifi-

cou mais de R$ 1 bilhão em 
sonegação fiscal de empresas, 
entre março e maio deste ano. 
No período, foram autuadas 
5.241 empresas em todo o país 
por irregularidades no Impos-
to de Renda da Pessoa Jurídica 
(IRPJ) e na Contribuição Social 
sobre o Lucro Líquido (CSLL) 
do ano-calendário 2014.

O crédito tributário lançado, 
que inclui juros moratórios e 
multa de ofício de 75%, totalizou 
R$ 1.002.536.449,16. As irregula-

ridades foram apuradas na Ma-
lha Fiscal Pessoa Jurídica.

A Receita Federal orienta as 
empresas com irregularidades 
no IRPJ e na CSLL dos anos-
calendário seguintes a se au-
torregularizarem. Em junho de 
2019, serão iniciadas as ações 
referentes ao ano-calendário 
2015, com envio de cartas para 
mais de 14 mil empresas que 
apresentam inconsistências nos 
recolhimentos e declarações de 
IRPJ e CSLL de aproximada-
mente R$ 1,5 bilhão.

Os cinco estados que tiveram 
maior número de autuações fo-
ram: São Paulo (1.532 empre-
sas), Rio de Janeiro (630), Mi-
nas Gerais (354), Bahia (289) e 
Rio Grande do Sul (244).

Essa é mais uma etapa da sé-
rie de ações do Projeto Malha 
Fiscal da Pessoa Jurídica da 
Receita Federal, que tem como 
objetivo identificar “inconsis-
tências” no recolhimento de tri-
butos por meio do cruzamento 
de informações eletrônicas, ex-
plicou o órgão.
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O setor de consórcios tem apresentado 
um desempenho positivo apesar do cenário 
de desaceleração econômica visto no Bra-
sil, mas os dados podem ser ainda melhores 
quando a tecnologia é aplicada de forma efi-
ciente em sua base de informações.

Dados da Abac (Associação Brasileira 
de Administradoras de Consórcio) mostram 
que, apenas no mês de janeiro, as vendas de 
novas cotas do Sistema de Consórcios su-
biram 4,9% – o que é algo favorável, ain-
da mais no primeiro mês do ano, quando 
despesas como IPTU e IPVA acabam com-
prometendo parte importante do orçamen-
to familiar. No mesmo período de análise, 
o número de participantes atingiu 191 mil 
contra 182 mil no mesmo mês do ano passa-
do. Os correspondentes créditos comercia-
lizados avançaram 11,2%, saltando de R$ 
7,014 bilhões (janeiro/2018) para R$ 7,801 
bilhões (janeiro/2019).

O levantamento da Abac ainda destaca 
que as vendas de novas cotas no primei-
ro mês do ano atingiram o segundo me-
lhor volume quando comparado com os 
de anos anteriores, a partir de 2015. Ao 
mesmo tempo, os indicadores setoriais e 
globais das vendas de novas cotas no mês 
de janeiro registraram melhora nas ade-
sões de consorciados, tanto para aquisição 
de bens imóveis ou móveis duráveis como 
para contratação de serviços.

Diante do aumento da demanda por con-
sórcios, as soluções tecnológicas se fazem 
necessárias para preencher as necessidades 
dos clientes, uma vez que pronto atendi-
mento e facilidade nas negociações são ca-
racterísticas importantes para o sucesso de 
uma administradora de consórcios.

O atual cenário de transformação digital, 
em que os clientes podem acessar os canais 
de contato com as empresas de qualquer 
lugar via celular, é outro ponto de desafio 
para as administradoras de consórcio. Ter o 
serviço em versão mobile para realização de 
consultas, tirar dúvidas ou mesmo efetuar 
novas compras pode ser mais efetivo para 
a administradora do que viabilizar negócios 
apenas nos escritórios físicos.

A Circular 3.785/2016 do Banco Central 
também exige mais transparência na reali-
zação dos negócios pelas administradoras 
de consórcios. Entre os pontos que preci-
sam de acompanhamento pelas empresas, 
encontra-se a necessidade de elaboração de 
um relatório que comprove sua viabilidade 

econômico-financeira antes que seja reali-
zada a assembleia para composição do gru-
po de consórcio. As empresas devem estar 
atentas à compatibilidade entre o valor da 
taxa de administração e as despesas imedia-
tas de vendas de cotas.

Outro ponto que comprova a necessidade 
de as administradoras de consórcios serem 
eficientes junto ao consorciado (por meio 
de soluções tecnológicas intuitivas) é a ad-
missão de qualquer forma de manifestação 
por parte do consorciado sobre a sua desis-
tência do grupo do consórcio, em processo 
similar ao procedimento de contratação da 
cota. Além de facilitar a saída do cliente, ela 
também viabiliza a readmissão do consor-
ciado excluído não contemplado no respec-
tivo grupo – a circular do BC estipula, entre 
outras regras, que a exclusão de eventuais 
multas rescisórias fica a critério da adminis-
tradora.

O setor brasileiro de consórcios precisa 
integrar de maneira eficiente todos os pro-
cessos operacionais capazes de garantir sua 
longevidade e crescimento, de forma a ali-
nhar operação e estratégia, aproximando os 
clientes e as administradoras e ampliando o 
volume de vendas.

q  Marcelo Roberto Schneider
Especialista de Negócios – P.O. 

da Sinqia Consórcios.
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Vemos, com surpresa, o 
presidente do STF ‘pactuar’ 
com o cidadão eleito

Pronto atendimento e 
facilidade são características 
importantes para o sucesso

A governança de 
um negócio digital

O tema Transformação Digital nas empre-
sas se tornou uma agenda mandatória para os 
executivos nos últimos anos. Segundo dados 
da pesquisa global da consultoria Protiviti, 
intitulada “Perspectivas Executivas sobre os 
Maiores Riscos para 2019”, que traz as dez 
preocupações mais latentes de grandes gru-
pos empresariais, o fator disrupção digital 
saltou da décima posição ocupada em 2018, 
para o primeiro lugar.

Este cenário mostra o quanto as empresas 
tradicionais estão temerosas com o avanço 
das organizações que nasceram digitalmen-
te. Diante desta situação, a orientação é ajus-
tar, de forma rápida, os modelos de negócios 
atuais, tornando os processos mais digitais; 
afinal de contas, empresas que não seguirem 
este caminho promovido pela Transforma-
ção Digital estarão fadadas à estagnação de 
seus negócios.

A digitalização da sociedade é a principal 
causa das mudanças profundas em relação à 
forma como conhecemos hoje as empresas. 
Isso quer dizer que todas as empresas devem 
se adaptar à nova cultura digital. E, se vamos 
estabelecer novos objetivos estratégicos, no-
vas regras de negócios e utilizar novas tec-
nologias, tendo como fio condutor os dados, 
entramos no estágio sobre a discussão da go-
vernança da informação. Se são eles que vão 
maximizar o valor dos ativos da empresa, 
eles são, de fato, o ativo estratégico.

Quando integramos a área de Tecnologia 
da Informação aos departamentos jurídico e 
de compliance, podemos evitar que a falta de 
governança de dados cause impactos negati-
vos às empresas, pois aqui o assunto se eleva 
para os riscos das informações. A exemplo 
dos dados advindos de sensores, quando 
aplicamos a disrupção em algum processo 
de negócio, por exemplo, estamos lidando 
com dados de usuários, dados de fabricantes 
ou mesmo informações dos equipamentos.

Uma empresa digital é uma empresa de 
dados. Por isso, eles se tornam soberanos 
e, tamanha a importância do seu protago-
nismo, fez surgir leis que os protegem. 
Novas mudanças regulatórias ampliaram 
seu controle legal, como a General Data 
Protection Regulation (GDPR), em países 
europeus, e a Lei Geral de Proteção de Da-
dos (LGDP) no Brasil, que entra em vigor 
em agosto de 2020.

Tão importante quanto gerar dados é cui-
dar deles. É preciso ter responsabilidade 
e, no final das contas, olhar para as conse-
quências positivas do debate dessas novas 
normas. Se os dados viraram a essência das 
companhias, é fato que um ambiente mais 
seguro promove o aumento da eficiência da 
empresa, além de credibilidade – tanto de 
clientes e fornecedores, assim como aproxi-
ma os investidores, sem contar a possibilida-
de de redução de fraudes.

Sem dúvida, a governança de dados é es-
sencial nesta nova era de empresas digitais. 
Isso significa que a área de Segurança da 
Informação ganhou uma importância ainda 
mais notória nas organizações e cabe às em-
presas definirem, com responsabilidade, a 
competência de quem irá desenhar a sua jor-
nada digital desde o primeiro estágio, que é 
a análise da influência digital no negócio, até 
a implementação das alterações propostas. 
Este será, de fato, o caminho que definirá a 
ascensão das empresas neste novo universo 
dos negócios digitais. E você, o que está fa-
zendo para melhorar o uso dos seus dados a 
caminho da Transformação Digital?

q  Filippo Di Cesare
CEO da Engineering.

Como a tecnologia pode ajudar o setor de consórcios

Não é justo, não é decente e não é leal à Constituição
O atual governo é chefiado por um cida-

dão que ganhou as eleições presidenciais na 
base da mentira, da agressão e da recusa de 
debater. Seus correligionários promoveram, 
ao longo de sua campanha, ataques virulentos 
ao Tribunal Superior Eleitoral, sua presiden-
te e seus ministros. Colocaram sob suspeita a 
imparcialidade da Corte e sua capacidade de 
organizar um pleito sem fraudes.

Depois, empossado Jair Bolsonaro, mete-
ram-se – inclusive a líder do governo no Con-
gresso, deputada Joice Hasselmann – a pedir 
o fechamento do STF, a exigir o impedimento 
de seu presidente e, dentre outros, do ministro 
Gilmar Mendes. Acusaram-nos de corrupção, 
sem qualquer prova robusta e vilipendiaram a 
reputação do Judiciário.

As forças democráticas do país reagiram 
de pronto na defesa das instituições. Juristas, 
esforçados em preservar a Constituição e o 
Estado Democrático de Direito, subscreve-
ram documento de apoio à Corte Suprema e 
o entregaram solenemente a seu presidente, 
demonstrando repúdio aos ataques covardes 
dos que, circulando em torno do chefe do go-
verno, queriam a destituição de seus magis-
trados.

Vemos com surpresa, agora, o mesmo pre-
sidente do STF, que foi atacado, aceitando 
“pactuar” com o cidadão eleito pelo engodo, 
comprometendo-se com a pauta mui contro-
versa de seu governo. E ainda chamam isso 
de “Pacto Republicano”, quando o eleito não 
tem pejo de dizer que se sente feliz ao ver a 
Corte estar “de seu lado” e posa a fazer “co-
raçãozinho” com as mãos, juntamente com 
a mesma Joice Hasselmann que queria o fe-
chamento do Supremo, ao lado... pasmem...! 
sim, do presidente do STF, tão arduamente 
defendido pelos juristas democratas!

O “elogio” do chefe de governo, a atribuir 
descaradamente parcialidade ao tribunal mais 
alto do país, não sofreu qualquer nota de crí-
tica ou de desmentido por sua assessoria de 
comunicação social. Pelo contrário: no dia 
seguinte, a imprensa divulga amplamente a 
fotografia com um presidente do STF risonho 
em tal deplorável companhia.

E, para não deixar dúvida de que a con-
versa com o presidente do país foi muito 
produtiva, anuncia-se a retirada de pauta da 
discussão, em controle concentrado de cons-
titucionalidade, da descriminalização do uso 
de cannabis sativa – maconha – exigida por 

parte da sociedade e combatida pelo governo 
atual, em sua agenda conservadora e mora-
lista.

Encerrada a peça de teatro de mau gosto, 
noticia-se, mais, que Jair Bolsonaro recebe 
visita do corregedor nacional de Justiça na 
companhia de seu filho investigado na justiça 
do Rio de Janeiro, senador Flávio Bolsonaro. 
Por certo, não para trocarem receitas de bolo 
ou para conversarem sobre como anda o tem-
po em Brasília.

Essas atitudes tornam inevitável, também, 
lembrar de episódio protagonizado pela ex-
presidente do STF, em que, ao charlar com 
empresários num almoço, avisara que não 
pautaria as ações de controle concentrado so-
bre a extensão da presunção constitucional de 
inocência, porque o ex-presidente Lula “não 
deveria receber tratamento diferenciado”.

A declaração assume renovado significado 
quando o juiz que o condenou sem provas, 
apenas por convicções, se torna ministro da 
Justiça do governo do presidente que ficou 
feliz de ver a Corte Suprema “de seu lado”, 
ao mesmo tempo em que o relator de habeas 
corpus impetrado em favor de Lula no mes-
mo tribunal não vê razões para declarar a sus-
peição do juiz governista, mesmo diante de 
tanta evidência de parcialidade.

Lembremos que o ex-presidente Lula, 
prospectivamente vencedor das eleições pre-
sidenciais de acordo com todas as pesquisas 
de voto, foi impedido delas participar pelo 
TSE, única causa que permitiu Jair Bolsona-
ro ser vitorioso e nomear ministro de estado, 
o juiz que condenou seu adversário, para ex-
cluí-lo do pleito.

O que pensar desse imbróglio todo? Será 
que os protagonistas judiciais não percebem o 
quanto de sua credibilidade está em jogo com 
suas encenações públicas? Não seria mais 
aconselhável, nos tempos tão conturbados 
que experimentamos, com tanta hostilidade 
à Constituição Cidadã de 1988, atitude mais 
discreta, mais soberana dos magistrados?

Confesso-me, como jurista, como profes-

sor de Direito, como membro aposentado do 
Ministério Público e, hoje, como advogado, 
perplexo com o papel a que pessoas que nos 
devem conduta ilibada se prestam. Entriste-
ço-me com o pouco-caso que se faz com o 
heroico apoio de forças democráticas ao STF, 
quando seu presidente pactua sorridentemen-
te com aqueles que querem seu ocaso.

Esses tempos de pós-verdade são estra-
nhos demais para alguém como eu, que tem 
orgulho de ter valores claros como a justiça, 
a lealdade, a decência e a fidelidade à Cons-
tituição e ao Estado Democrático de Direito 
que esta fundamenta.

É curioso que Lula, hoje preso (sim, hoje 
preso, Sr. Ciro Gomes, injustamente preso – e 
não me chame de “babaca” por isso), quando 
presidente da República, nunca foi persona-
gem desse tipo de tentativa (bem sucedida?) 
de cooptação do Poder Judiciário; coopta-
ção, esta, que promove um verdadeiro “gol-
den shower” sobre a Constituição brasileira. 
Tratou as instituições com o respeito, com o 
decoro que lhes é devido, zeloso por subme-
ter-se à sua independência e por preservar a 
harmonia entre os poderes.

O que consola é estar do lado certo da his-
tória. Nós, democratas, ainda acreditamos no 
Brasil e na sua resiliência para superar tan-
tos cruéis desafios. Louvamo-nos na carta do 
Santo Padre que, reconhecendo a profunda 
injustiça que se promove contra um conde-
nado sem provas, encoraja Lula – e a todos 
nós – a resistir.

Resistir com a Lei do nosso lado. Resistir 
com a esperança que não esmorece. Resistir 
com a certeza de que lutar é preciso para ga-
rantir a nossos filhos e netos um país melhor, 
mais livre, mais democrático, mais tolerante, 
mais plural e, sobretudo, mais consciente de 
seu papel histórico e de seu lugar no mundo.

Não há “papelão” de magistrados que nos 
fará perder a fé nessa luta. E, como acredi-
tamos no ser humano, acreditamos, também, 
que magistrados, que todos respeitamos e 
defendemos no seu papel constitucional, sa-
berão por a mão na consciência e mudar de 
atitude. Para o bem do Brasil e de todas e to-
dos nós!

q  Eugênio Aragão
Subprocurador geral da República aposentado, 

professor de Direito da Universidade de Brasília 
(UnB). Foi ministro da Justiça.

Tão importante  
quanto gerar dados  
é cuidar bem deles
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Pelo presente edital ficam convocados todos os professores associados ao 
Sindicato, que estejam em dia com as suas obrigações sociais, a comparece-
rem à Assembleia Geral Ordinária que se realizará no dia 10 de junho de 2019, 
segunda-feira, às 18h, em primeira convocação, no auditório do Sindicato dos 
Professores, sito na Rua Pedro Lessa, nº 35 – 2º andar – Centro, e às 18h30, em 
segunda e última convocação, com qualquer número, para deliberarem sobre 
a seguinte ordem do dia:

- Apreciar relatório de prestação de contas de 2018.

Rio de Janeiro, 04 de junho de 2019
Oswaldo Teles - Presidente do Sinpro-Rio

Antonio Rodrigues - 1º Tesoureiro

‘Posto Ipiranga’ deixa 
caminhoneiros com tanque vazio

No ano passado, os caminhoneiros mostraram sua 
força e importância para a economia brasileira em uma 
paralisação que afetou o país. Mas o movimento não 
tinha clareza que, para atingir suas reivindicações, pre-
cisava do oposto do que oferecia o responsável pela área 
econômica do então candidato Jair Bolsonaro – ironica-
mente, Paulo Guedes é o “Posto Ipiranga” do hoje presi-
dente.

Agora, os efeitos deletérios da política implementa-
da pelo Governo Temer e aprofundada pelo atual ficam 
mais claros. E a Associação Brasileira de Caminhonei-
ros (Abcam) e duas federações brasileiras de petroleiros, 
FUP e FNP, estabeleceram em Brasília um acordo em 
torno de uma agenda comum. “O acordo parte de deman-
das específicas, como uma política de preços razoáveis e 
estável para diesel, gasolina e gás, firme rejeição à priva-
tização das refinarias da Petrobras e da BR e rejeição 
total à privatização da Previdência embutida no regime 
proposto de capitalização”, enumera o economista José 
Carlos de Assis, que integra o Conselho Editorial do 
Monitor Mercantil.

Para o presidente da Abcam, José Fonseca, apenas 
baixar o preço do diesel já não atende. “Que adianta 
termos preços baixos do diesel se não tivermos car-
ga para transportar?” Aproximadamente metade das 
frotas dos caminhoneiros autônomos está ociosa ou 
quase ociosa. O interesse fundamental dos caminho-
neiros agora é a retomada imediata do crescimento 
econômico, que só existirá se houver retomada do em-
prego.

“Caminhoneiros e petroleiros sabem de duas coisas: 
primeiro, que esse processo de retalhamento da Petro-
bras não visa apenas a interesses internos, mas aos inter-
esses das petroleiras estrangeiras e do mercado acionário 
norte-americano. Testas de ferro internos dessas nego-
ciatas devem estar levando muito dinheiro nisso, agora 
ou como ativo futuro”, denuncia Assis.

Estudos feitos pela Associação de Engenheiros da 
Petrobras (Aepet) mostram que a estatal pode praticar 
tranquilamente um preço que atende os caminhonei-
ros, taxistas e donas de casa (gás). A técnica para isso 
é simples: estabelece-se preço pelo custo. “Claro que 
os abutres de Wall Street não gostariam disso. Vão 
dizer que o governo está obrigando a Petrobras a con-
trolar preços. Entretanto, o estudo indica que a Petro-
bras pode ter lucro maior que hoje. De qualquer modo, 
os compradores das ações da Petrobras em Nova York 
sabiam que se trata de uma empresa de economia mis-
ta controlada pelo governo”, finaliza José Carlos de 
Assis.

Troca de jaleco
Enfermagem foi responsável por garantir o saldo posi-

tivo de 10.682 empregos no setor de saúde no primeiro 
trimestre do ano. Segundo a Confederação Nacional 
de Saúde (CNSaúde), com base nos dados do Cadastro 
Geral de Empregados e Desempregados (Caged), foram 
11.593 vagas geradas para enfermeiros, técnicos e auxili-
ares de enfermagem. No mesmo período, foram fechadas 
731 vagas para médicos

Não seriam 3?
Relatou Bolsonaro a uma revista que, na véspera da 

eleição, ele recebeu em casa a particular visita de Kataguiri, 
apresentou a bolsa de colostomia e se autoafirmou “muito 
macho, tenho 2 sacos. Nem gaúcho tem 2 sacos”. Não foi 
dito se Bolsonaro questionou os documentos de Kim.

Rápidas
O Instituto Vital Brazil completou nesta segunda-

feira 100 anos de serviços prestados à saúde e à ciên-
cia brasileiras. Foi por meio de pesquisas realizadas em 
sua sede que a vacina BCG entrou no país, em 1925. 
Foi também o pioneiro na produção de soro antiescor-
piônico e soro antiaracnídeo no Brasil *** Nesta quarta, 
ocorre o Lawtech Rio. Para participar é necessário se 
inscrever pelo site sympla.com.br/lawtech-rio----2-edi-
cao__534809 e levar uma lata de leite em pó, que será 
doada ao Instituto da Criança *** O juiz Haroldo Dutra 
lança A Bússola e o Leme (letramais), quinta, às 18h em 
Belo Horizonte (Livraria Leitura do Shopping Pátio); no 
dia seguinte no Rio (18h, Livraria Leitura do Via Parque 
Shopping) e dias 8 e 9, 15h, em SP (livrarias Curitiba do 
Shopping Aricanduva e Saraiva do Shopping Pátio Pau-
lista, respectivamente) *** O Teatro da Uerj recebe nesta 
quinta-feira a primeira edição do B4LL BÚRD14! Fes-
tival, produzido pelos estudantes “que repudiam o des-
monte do ensino público de qualidade e que entendem 
que o sistema de cotas raciais para o ingresso à Universi-
dade Pública é necessário”. Detalhes em facebook.com/
events/2390717177827741

Ausência de oportunidade de emprego
Quase metade 
dos brasileiros  
não crê em menos 
de três meses

Seis em cada 10 brasileiros 
ainda confiam no atual merca-
do de trabalho. É o que revela 
o Índice de Confiança Profis-
sional, levantamento realiza-
do pela Michael Page em 37 
países. De acordo com o le-
vantamento, 61% dos profis-
sionais do Brasil ainda acre-
ditam em melhores condições 
no mercado de trabalho.

A pesquisa, realizada 
mundialmente no primeiro 
trimestre deste ano, contou 
com as respostas de 13.400 
profissionais que se candi-
dataram a uma vaga de em-
prego por meio do site da 
companhia. A enquete abor-

dou cinco temas: mercado de 
trabalho, aumento salarial, 
conquista de novo emprego, 
promoção na carreira e de-
senvolvimento de competên-
cias profissionais.

De acordo com a amostra, 
o executivo do Brasil apare-
ce apenas na 27ª colocação 
(juntamente com Cingapu-
ra) quando questionado se o 
mercado de trabalho está fa-
vorável. Os dados apontam 
para 61% de confiança dos 
profissionais brasileiros ante 
66% da média global. Entre 
os mais confiantes aparecem 
EUA (79%), Canadá (79%) 
e Indonésia (78%). No mes-
mo período do ano passado 
os brasileiros ocupavam a 
26ª posição, apontando para 
uma ligeira queda neste ano.

Quando o assunto foi en-
contrar uma oportunidade de 
emprego em menos de três 
meses, os trabalhadores bra-
sileiros acabaram figurando 
entre os menos confiantes, 

na 29ª posição. Ficou abai-
xo também da média global 
(64%) ao ter 59% de res-
postas positivas sobre esse 
tema. Quando comparado 
com igual trimestre do ano 
anterior, 60% dos brasileiros 
acreditavam na possibilida-
de de conseguir um trabalho 
em menos de 90 dias ante 
67% da média global.

Outro tema onde os profis-
sionais brasileiros demons-
traram menos confiança 
foi relacionado ao aumento 
salarial neste ano. O Brasil 
ficou na 21ª posição, com 
59% de respostas positivas 
nesse sentido, e abaixo da 
média global, com 61%. No 
mesmo trimestre de 2018 os 
resultados foram mais ani-
madores com esse assunto. 
Os executivos do Brasil que 
acreditavam em um acrésci-
mo em sua remuneração re-
presentavam 63% ante 61% 
da média global.

O desenvolvimento de 

competências foi outro as-
sunto abordado pelo Índice 
de Confiança Profissional. 
E desta vez os profissionais 
brasileiros figuraram bem po-
sicionados entre os mais con-
fiantes, aparecendo apenas 
14ª colocação. Os executivos 
do Brasil que acreditam em 
uma promoção neste ano so-
maram 85% contra 79% da 
média global. O otimismo 
dos trabalhadores do nosso 
país em relação a este tema 
teve um ligeiro aumento, pas-
sando de 84% para 85%.

No quesito promoção na 
carreira, os trabalhadores 
brasileiros também estão 
mais otimistas em relação à 
média dos países participan-
tes da amostra. Enquanto no 
Brasil 70% acreditam que 
conseguirão uma promoção 
ainda neste ano, o resultado 
médio foi de 63%. Esse per-
centual coloca o país na 11ª 
colocação e entre os mais 
confiantes nesse quesito.

Produção de petróleo e gás 
continuou crescendo em abril

Mercado reduz para  
1,13% a projeção do PIB

Tanto a produção de petró-
leo quanto a de gás no Bra-
sil cresceram, em abril, pela 
segunda vez consecutiva, em 
comparação com março e 
com o mesmo mês de 2018. 
Somadas, totalizaram 3,314 
de milhões de barris de óleo 
equivalente por dia (boe/d). 
Os dados são da Agência Na-
cional do Petróleo, Gás Natu-
ral e Biocombustíveis (ANP).

Em abril, a produção 
de petróleo foi de 2,604 
milhões de barris por dia 
(bbl/d), com um aumento 
de 1,7% em relação a mar-
ço e de 0,3% se comparada 
com o mesmo mês do ano 

anterior. A produção de gás 
natural chegou 113 milhões 
de m³/d, um incremento de 
1,3% em relação ao mês an-
terior e de 3,8% se compara-
da ao mesmo mês de 2018. A 
produção do pré-sal aproxi-
mou-se um pouco mais dos 
60% da produção nacional 
total, chegando a 59,8%, 
contra 59,4% no mês ante-
rior. Cresceu, em abril, 2,3% 
em relação ao mês anterior e 
10,9% na comparação com 
o mesmo mês de 2018. É a 
segunda vez consecutiva que 
a produção do pré-sal cresce 
mais de 10% em relação ao 
mesmo período de 2018.

Segue pessimista a estima-
tiva do mercado financeiro 
para o crescimento da eco-
nomia. Pela 14ª vez seguida, 
o boletim Focus, do Banco 
Central (BC), divulgou nesta 
segunda-feira a projeção para 
a expansão do Produto Inter-
no Bruto (PIB), que desta vez 
foi reduzida de 1,23% para 
1,13%. Para 2020, a projeção 
foi mantida em 2,50%, assim 
como para 2021 e 2022.

A estimativa de inflação, 
calculada pelo Índice Nacio-
nal de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA), caiu de 4,07% 
para 4,03% este ano, foi man-
tida em 4% para 2020, e em 

3,75% para 2021 e 2022.
A meta de inflação de 2019, 

definida pelo Conselho Mo-
netário Nacional (CMN), é de 
4,25% com intervalo de tole-
rância entre 2,75% e 5,75%. 
A estimativa para 2020 está 
no centro da meta: 4%. Essa 
meta tem intervalo de 1,5 
ponto percentual para cima ou 
para baixo. Para 2021, o cen-
tro da meta é 3,75%, também 
com intervalo de tolerância de 
1,5 ponto percentual. O CMN 
ainda não definiu a meta de 
inflação para 2022. A previsão 
do mercado para a cotação do 
dólar permanece em R$ 3,80 
no fim de 2019 e de 2020.

Carne bovina para a 
China é suspensa

O Ministério da Agricultu-
ra confirmou nesta segunda-
feira a suspensão temporária 
de certificados sanitários 
para a exportação de carne 
bovina para a China. A medi-
da ocorre após a notificação 
de ocorrência de um caso de 
Encefalopatia Espongiforme 

Bovina, também conheci-
da como mal da vaca louca, 
no Mato Grosso. O registro 
da doença foi informado na 
última sexta-feira (31) e, de 
acordo com a pasta, trata-se 
de uma ocorrência isolada e 
sem risco para a população. 
De acordo com a pasta, a 
suspensão automática atende 
a um protocolo entre os dois 
países assinado em 2015. 

Trump ataca 
prefeito de Londres

No dia em que chega ao 
Reino Unido em visita ofi-
cial, o presidente dos Estados 
Unidos (EUA) manifestou-se 
contra o prefeito de Londres. 
Em mensagem publicada no 
Twitter, Trump afirma que 
Sadiq Khan faz lembrar o 
“muito burro e incompeten-

te mayor (prefeito) de Nova 
Iorque, que também fez um 
trabalho terrível”. Dois tuítes 
já marcam a visita do presi-
dente norte-americano ao 
Reino Unido, antes mesmo 
de ele desembarcar. As pala-
vras foram dirigidas a Sadiq 
Khan, que criticou de forma 
aberta o governo britânico 
por receber Donald Trump 
numa visita de Estado.
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NEGÓCIOS 
INTERNACIONAIS

Balança de maio registra  
superávit de US$ 6,422 bi

Nomeação da Diretoria  
Executiva da Apex-Brasil

O Conselho Deliberativo da Apex-Brasil 
(CDA) referendou a nomeação aos cargos 
do Diretor de Negócios, Augusto Pestana, 
e do Diretor de Gestão Corporativa, Eder-
valdo Teixeira de Abreu Filho. Os dois inte-
gram a Diretoria Executiva da Agência, ao 
lado do presidente Sergio Segovia. Os nove 
integrantes do CDA estiveram presentes ao 
encontro, que foi liderado pelo ministro de 
Relações Exteriores, Ernesto Araújo, pre-
sidente do Conselho. O ministro Araújo 
apresentou o currículo dos dois diretores 
e destacou a sua qualificação. “Fica claro 
que a Diretoria Executiva da Apex-Brasil 
é composta por profissionais do mais alto 
gabarito e que demonstram patriotismo e 
comprometimento com nosso trabalho con-
junto”, afirmou.

A Apex-Brasil passa por um momento de 
renovada perspectiva de avanço em suas ati-
vidades. Neste sentido, a Agência pretende 
guardar com este Conselho a mais próxima 
relação, de estrita transparência e parceria, 
visando ao cumprimento das atividades fi-
nalísticas e à efetiva contribuição para o 
crescimento econômico do País”, afirmou 
Segovia.

Arroz brasileiro na Rice 
Market & Technology

Pelo sexto ano consecutivo, o projeto 
Brazilian Rice marcará presença na Rice 
Market & Technology Convention, prin-
cipal convenção da indústria do arroz nas 
Américas. A edição de 2019 do evento ocor-
rerá de 5 a 7 de junho, em Nova Orleans, 
no estado da Luisiana (EUA). Neste ano, o 
projeto contará com espaço exclusivo para 
exposição do potencial do Brasil na produ-
ção industrial e no fornecimento de arroz 
aos mais exigentes mercados mundiais.

A convenção servirá ainda para o país 
reafirmar a sua imagem como grande pro-
dutor e beneficiador de arroz de qualidade 
e estabelecer novos contatos. A participação 
do Brazilian Rice no evento é uma das ações 
da estratégia de ampliar a participação do 
cereal brasileiro no mercado internacional. 
O projeto é desenvolvido pela Associação 
Brasileira da Indústria do Arroz (Abiarroz) 
em parceria com a Agência Brasileira de 
Promoção de Exportações e Investimentos 
(Apex-Brasil).

A Market & Technology Convention re-
úne o maior grupo de profissionais da in-
dústria do arroz para trabalhar em rede e co-
laborar sobre os assuntos mais importantes 
da cadeia orizícola global. A convenção terá 
uma série de palestras e debates sobre temas 

ligados ao setor, com informações sobre o 
mercado, as inovações tecnológicas, a in-
dústria e o plantio.

Faturamento de bens de  
capital cresce 4,3%

Em abril, o faturamento da indústria de 
máquinas e equipamentos teve aumento de 
4,3% em comparação ao mesmo mês do ano 
anterior, somando R$ 6,8 bilhões. O dado 
foi divulgado semana passada pela Asso-
ciação Brasileira da Indústria de Máqui-
nas e Equipamentos (Abimaq). Segundo a 
Abimaq, o bom desenvolvimento em abril 
se deve principalmente às exportações. No 
acumulado entre janeiro e abril, o setor fa-
turou R$ 25,4 bilhões, crescimento de 5,8% 
na comparação com os quatro primeiros 
meses do ano passado.

Já a balança comercial do setor teve um 
saldo negativo de US$ 182,2 milhões em 
abril, o que representou recuo de 57,3% em 
comparação ao mesmo mês do ano passa-
do, mas as exportações cresceram, atingin-
do US$ 1,04 bilhão em abril, incremento de 
21,6% em relação a abril do ano passado.

ABPA fortalece alianças  
durante a FMA China

Com o objetivo de fortalecer laços com 
as autoridades chinesas, a Associação Bra-
sileira de Proteína Animal (ABPA), em par-
ceria com a Agência Brasileira de Promoção 
de Exportações e Investimentos (Apex-Bra-
sil) participou ao longo da última semana da 
China International Food, Meat and Aquatic 
Products Exhibition (FMA 2019), realizada 
entre os dias 29 e 31, em Xangai (China).

Representada pela coordenadora de aces-
so a mercados da associação, Bruna Kassa-
ma, e com a participação das empresas BRF 
e Seara, a ABPA contou com um espaço ins-
titucional exclusivo no evento, e participou 
de encontros com stakeholders e membros 
de órgãos do governo chinês. Ao mesmo 
tempo, a entidade distribuiu materiais pro-
mocionais em mandarim para o público al-
tamente qualificado do evento, com infor-
mações sobre as empresas e os diferenciais 
produtivos do Brasil, como a qualidade dos 
produtos, o status sanitário e o perfil susten-
tável do setor.

“Diferente de outros eventos estritamen-
te comerciais, as ações da ABPA na FMA 
China se voltaram para o estreitamento de 
relações com personagens importantes para 
o setor produtivo do Brasil na China. Nosso 
objetivo foi claro: demonstramos que o Bra-
sil é um porto seguro no auxílio à segurança 
alimentar chinesa”, ressalta Francisco Tur-
ra, presidente da ABPA.

Depois de dois meses de queda, o superá-
vit da balança comercial voltou a subir em 
maio. No mês passado, o país exportou US$ 
6,422 bilhões a mais do que importou, alta 
de 5,8% em relação ao resultado positivo de 
US$ 6,073 bilhões de maio de 2018. Este 
foi o terceiro melhor resultado da série his-
tórica para o mês, só perdendo para maio 
de 2017 (superávit recorde de US$ 7,661 
bilhões) e de 2016 (superávit de US$ 6,43 
bilhões). Com o resultado de maio, a balan-
ça comercial – diferença entre exportações 
e importações – acumula superávit de US$ 
22,806 bilhões nos cinco primeiros meses 
de 2019, valor 5,9% inferior ao do mesmo 
período do ano passado.

No mês passado, as exportações somaram 
US$ 21,394 bilhões, com alta de 5,6% em 
relação a maio de 2018 pelo critério da mé-
dia diária. As vendas de manufaturados cres-
ceram 29,5% na mesma comparação, com 
destaque para gasolina (R$ 0 para R$ 123 mi-
lhões), óleos combustíveis (197,3%), lamina-
dos planos de ferro e de aço (168%) e partes 
de motores e turbinas para aviação (151,8%).

As exportações de semimanufaturados 
subiram 15,4% em relação ao mesmo mês 
do ano passado, com destaque para ferro 
fundido (92,3%), semimanufaturados de 
ferro ou de aço (73%) e óleo de soja bruto 
(68,6%). Apesar do início da safra, as ven-
das de produtos básicos caíram 3,9%, puxa-

das pelo recuo nas exportações de minério 
de cobre (-32,3%), soja em grão (-30,3%) e 
farelo de soja (21%).

As importações somaram US$ 14,972 bi-
lhões, com alta de 7,8% em relação a maio 
do ano passado pelo critério da média diá-
ria. As compras de combustíveis e de lubri-
ficantes aumentaram 27,5%, influenciadas 
pela valorização do petróleo no mercado 
internacional durante boa parte do mês.

As importações de bens de capital (má-
quinas e equipamentos usados na produ-
ção) subiram 16,4%. As compras de bens 
intermediários aumentaram 6,4%. Apenas a 
importação de bens de consumo caiu, com 
recuo de 6,5% na mesma comparação, de-
corrente principalmente da alta do dólar no 
último mês.

Depois de o saldo da balança comercial 
ter encerrado 2018 em US$ 58,959 bilhões, 
o segundo maior resultado positivo da his-
tória, o mercado estima um superávit menor 
em 2019, motivado principalmente pela re-
cuperação da economia, que reativa o con-
sumo e as importações.

Segundo o boletim Focus, pesquisa se-
manal com instituições financeiras divul-
gada pelo Banco Central, os analistas de 
mercado preveem superávit de US$ 50,5 bi-
lhões para este ano. O Ministério da Econo-
mia projeta superávit de US$ 50,1 bilhões 
para o saldo da balança comercial em 2019.

Setor da construção civil apresenta 
sinais de recuperação em 2019
Mercado 
demonstra um 
início de ano 
positivo

Apesar de tímida, o setor 
da construção civil já de-
monstra os primeiros sinais 
de retomada de confiança 
em seu potencial de negó-
cios. As vendas de cimento, 
por exemplo, um dos prin-
cipais insumos deste mer-
cado, voltaram a crescer no 
Brasil. De acordo com o 
Sindicato Nacional da In-
dústria de Cimento (SNIC), 
somente em abril deste ano, 
4,4 milhões de toneladas do 
produto foram comercializa-
das no País, um aumento de 
0,2% em relação ao mesmo 
mês de 2018. No acumula-
do de janeiro a abril a alta é 
ainda maior, totalizando 17 
milhões de toneladas, um 
acréscimo de 0,9% sobre o 
mesmo período do ano an-
terior.

No entanto, segundo o 
presidente da entidade, Pau-
lo Camilo, mesmo apresen-
tando um início positivo em 
2019, o momento segue sen-
do de cautela no setor, já que 
os indicadores econômicos 
ainda não apontam para uma 
trajetória completamente de-
finida. De qualquer maneira, 
para ele, há sim indícios de 
uma recuperação, que pode 
se confirmar, de fato, com a 
conjunção de alguns fatores.

“A aprovação da Reforma 
da Previdência, junto com 
outras medidas pró mercado, 
suficientes para estabilizar a 
razão dívida/PIB, são fatores 
que podem deixar o ambien-

te ainda mais promissor. De 
qualquer forma, no nosso 
cenário de referência, man-
temos a projeção de cres-
cimento de 3% para 2019, 
contando também com um 
segundo semestre mais for-
te, tradicional no segmen-
to”, afirma o executivo, que 
também preside a Associa-
ção Brasileira de Cimento 
Portland (ABCP), uma das 
apoiadoras oficiais do único 
evento da América Latina 
dedicado às cadeias constru-
tivas do cimento e do con-
creto, o Concrete Show, que 
ocorre de 14 a 16 de agosto, 
em São Paulo (SP).

Outro dado que atesta 
um começo mais otimista 
de 2019 no segmento vem 
do Sindicato da Indústria da 
Construção do Estado de São 
Paulo (Sinduscon-SP). De 
acordo com levantamento do 
órgão, o número de postos 
de trabalho na construção ci-
vil brasileira subiu 1,02% no 
primeiro trimestre do ano, 
em comparação com o mes-
mo período de 2018. Ao fi-
nal de março, o setor empre-
gava mais de 2.295 milhões 
de trabalhadores. “De fato, 
está havendo um aumento do 
emprego na construção civil 
nacional, embora em um rit-
mo menor do que o espera-
do”, ressalta o presidente do 
Sinduscon-SP, Odair Senra.

Para ele, entretanto, o 
setor deve voltar a atingir 
patamares satisfatórios de 
expansão em 2020, quando 
o mercado tiver os novos ru-
mos estabelecidos. “A nova 
gestão presidencial do País 
pode contribuir para isso, se 
conseguir uma articulação 
no Congresso para a valida-
ção da Reforma da Previdên-
cia, agendada para setembro. 
Mas não é só isso, há outros 

fatores importantes, como as 
concessões e privatizações 
que irão estimular obras de 
infraestrutura; a reformu-
lação do Programa Minha 
Casa, Minha Vida, que o go-
verno promete lançar em ju-
lho; e a agilização dos licen-
ciamentos nos três níveis: fe-
deral, estadual e municipal”, 
completa Senra.

Ponto de Encontro

Reconhecido ponto de 
encontro da construção ci-
vil, o Concrete Show reúne 
autoridades, especialistas e 
os principais players do se-
tor, nacionais e internacio-
nais, para o debate a respeito 
do futuro deste mercado no 
País, para o fomento de no-
vos negócios e o desenvolvi-
mento de novas tecnologias. 
Ao longo de três dias de rea-
lização, mais de 350 marcas 
expositoras e de 18.500 pro-
fissionais marcam presença 
na 12ª edição do evento.

“As cadeias construtivas 
do cimento e do concreto 
são os pilares da construção 
civil no País, tendo esses in-
sumos como base em apro-
ximadamente 70% das obras 
nacionais. É inegável sua re-
levância para este mercado e 
o potencial de negócios que 
possui para o setor. Por isso, 
um evento que permite a 
interação entre elas, reunin-
do empresas do Brasil e do 
exterior, é uma ferramenta 
indispensável para o cresci-
mento deste segmento e uma 
oportunidade única para que 
as companhias em geral ga-
nhem projeção”, finaliza a 
gerente do portfólio de in-
fraestrutura da Informa Ma-
rkets Brasil, organizadora 
do Concrete Show, Márcia 
Gonçalves.

Receita combate venda ilegal de cota de 
isenção de bagagem por aplicativo

A Delegacia Especial da 
Receita Federal do Brasil 
de Comércio Exterior (De-
cex/RJO) lançou a Operação 
Mala Amiga, que visa com-
bater fraudes na utilização da 
isenção de bagagem por pes-
soas físicas em suas viagens 
internacionais.

Mais de 200 viajantes já 
foram identificados por te-
rem utilizado suas isenções 
para introduzir diversas mer-
cadorias estrangeiras, enco-
mendadas por terceiros, com 
vistas ao recebimento de 
recompensas oferecidas por 
um conhecido aplicativo. 

A sistemática era a seguin-
te.

1-Viajante insere informa-
ções no aplicativo sobre sua 
localização, destino e datas 
de partida e de retorno. 

2-Potencial comprador 
pesquisa produto em sites 
internacionais, registrando 
interesse e a recompensa ofe-
recida no referido aplicativo. 

3-O viajante aceita e a 
empresa responsável pelo 
aplicativo envia e-mail com 
a confirmação da transação. 

4-Viajante retorna ao Bra-
sil com o produto de terceiro 
e declara como bagagem. 

5-O comprador não-via-
jante remunera o aplicati-
vo no valor da recompensa 
combinada com o  viajante. 

6-Comprador recebe en-
comenda do viajante. 

7-Viajante recebe recom-
pensa de empresa proprietá-
ria do aplicativo. 

A referida iniciativa se ba-
seou no confronto das infor-
mações fornecidas pelos re-
presentantes da empresa em 
questão, previamente inti-
mada pelo fisco federal, com 
as obtidas em fontes abertas 
(Google, Facebook, etc.), e 
ainda com as bases de dados 
da Receita Federal do Brasil. 

Nessa primeira etapa, es-
tão sendo abertas pela De-

cex/RJO 50 ações fiscais 
sobre viajantes (pessoas fí-
sicas) domiciliados nas mais 
diversas localidades. 

A presente operação visa 
chamar a atenção da socieda-
de para a prática irregular de 
introduzir bens estrangeiros 
adquiridos por terceiros a par-
tir de alguma vantagem, como 
bagagem acompanhada. 

Viajantes internacionais 
podem obter mais orienta-
ções : http://receita.econo-
mia.gov.br/orientacao/adu-
aneira/viagens-internacio-
nais/guia-do-viajante
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BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO (Em Reais)

Exercício 2018 por área de atuação

Nota
Educação

Básica
Assistência

Social
Mantenedora e outras 

atividades Associativas 2018 2017
Passivo Circulante 5.387.478 698.637 2.076.192 8.162.308 8.564.321
Fornecedores 12 452.827 59.016 536.298 1.048.141 917.402
Obrigações trabalhistas a pagar 13 2.616.224 457.313 434.501 3.508.038 3.739.402
Impostos, taxas e contribuições diversas 14 572.770 58.969 121.489 753.229 852.248
Adiantamento de clientes 15 968.428 - 47.547 1.015.974 1.268.146
Recursos de convênios a aplicar 16 124.785 - - 124.785 278.337
Outras contas a pagar 652.445 123.339 936.357 1.712.140 1.508.787
Passivo Não Circulante 72.059 12.186 9.025.682 9.109.927 9.121.927
Impostos, taxas e contribuições diversas 72.059 12.186 101.068 185.313 185.313
Provisão para contingência judiciais cíveis e trabalhistas 17 - - 8.924.614 8.924.614 8.936.614
Patrimônio Líquido 18 264.599.797 63.595.581 373.554.352 701.749.730 715.319.789
Patrimônio Social 132.322.127 (11.904.162) 262.524.702 382.942.666 381.989.994
Superávit e Déficit Acumulado - - - - 2.602.189
Resultado do exercício (3.272.332) (5.064.475) (5.238.525) (13.575.332) (1.654.790)
Ajustes por avaliação patrimonial 135.550.003 80.564.218 116.268.175 332.382.396 332.382.396
Total do Passivo 270.059.335 64.306.404 384.656.226 719.021.964 733.006.038

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (Em Reais)
Exercício 2018 por área de atuação Consolidado

Nota 
Educação 

Básica
Assistência 

Social
Mantenedora Outras 

atividades Assistenciais
De 01/01/2018  

a 31/12/2018
De 01/01/2017 

a 31/12/2017
Receita com Vendas de Mercadorias e Serviços 52.688.865 5.174.925 5.112.638 62.976.427 63.568.751
Atividades administrativas - - - - -
Serviços administrativos - - - - -
Outras receitas com serviços administrativos - - - - -
Atividades Educacionais 52.432.746 - - 52.432.746 50.198.917
Anualidades e mensalidades escolares 47.926.117 - - 47.926.117 45.888.150
Convênios e subvenções governamentais 21 4.167.935 - - 4.167.935 3.977.666
Outras receitas com serviços educacionais 338.695 - - 338.695 333.101
Atividades Assistenciais 256.118 5.174.925 5.112.638 10.543.681 13.369.834
Convênios e subvenções governamentais 21 - 108.571 - 108.571 516.929
Serviços assistenciais diversos 20 - 1.618.192 4.594.264 6.212.457 6.938.633
Doações e contribuições de terceiros 19 256.118 3.448.162 518.374 4.222.654 5.914.272
Deduções das Receitas (-) (7.987.147) - - (7.987.147) (7.991.729)
Devoluções, cancelamentos e abatimentos com Atividades Sociais (34.832) - - (34.832) (17.255)
Bolsas de estudo parciais e integrais (Lei 12.101/00) 22 (5.891.623) - - (5.891.623) (6.076.013)
Bolsas de estudo filhos de funcionários (2.060.692) - - (2.060.692) (1.898.461)
Descontos, glosas e abatimentos com Atividades de Assistência Social - - - - -
Receita Operacional Líquida 44.701.718 5.174.925 5.112.638 54.989.280 55.577.022
Custo das Mercadorias e Serviços Vendidos (-) (49.059.660) (10.366.489) (4.149.780) (63.575.929) (61.101.374)
Custos com serviços em Atividades Educacionais (42.652.005) - - (42.652.005) (42.540.706)
Pessoal e encargos 23 (24.063.176) - - (24.063.176) (23.662.851)
Serviços técnicos especializados de pessoas físicas e jurídicas (3.523.442) - - (3.523.442) (3.205.276)
Gastos gerais e materiais de uso e consumo 24 (5.983.028) - - (5.983.028) (6.334.346)
Custos com depreciação e amortizações (6.975.809) - - (6.975.809) (6.757.874)
Custos tributários (189.149) - - (189.149) (202.098)
Outros custos com atividades educacionais (1.917.402) - - (1.917.402) (2.378.261)
Custos com Serviços em Atividades Assistenciais
 e Educacionais gratuítas (-) 22 (6.407.655) (10.366.489) (4.149.780) (20.923.924) (18.560.668)
Pessoal e encargos 23 (908.980) (4.780.109) - (5.689.089) (5.338.338)
Serviços técnicos espec.de pessoas físicas e jurídicas (16.037) (150.146) - (166.183) (119.060)
Gastos gerais e materiais de uso e consumo 24 (4.843.984) (2.088.211) - (6.932.195) (5.307.270)
Custos com depreciações e amortizações (481.870) (2.975.291) - (3.457.161) (3.441.314)
Custos tributários (23.977) - - (23.977) (45.169)
Outros custos em atividades educac.e ass.gratuítas - (132.807) (372.732) - (505.539) (459.337)
Convênios com outras entidades benef.de assistência social - - - (4.149.780) (4.149.780) (3.850.180)
Resultado Operacional Bruto (4.357.943) (5.191.564) 962.858 (8.586.649) (5.524.352)
Receitas e Despesas Operacionais 266.710 (3.575) (17.193.353) (16.930.218) (13.883.099)
Despesas Operacionais - (38.376) (25.040.803) (25.079.179) (25.268.505)
Pessoal e encargos 23 - - (8.883.240) (8.883.240) (7.511.222)
Serviços técnicos especializados de pessoas físicas e jurídicas - - (1.707.294) (1.707.294) (1.211.663)
Gastos gerais e materiais de uso e consumo 24 - - (4.543.523) (4.543.523) (4.123.992)
Despesas com depreciações e amortizações - - (8.325.789) (8.325.789) (8.739.581)
Despesas tributárias - (38.376) (95.303) (133.679) (98.686)
Outras despesas operacionais - - (1.485.655) (1.485.655) (3.583.361)
Outras receitas Operacionais 25 266.710 34.801 7.847.450 8.148.961 11.385.406
Outras receitas operacionais 266.710 34.801 7.847.450 8.148.961 11.385.406
Resultado do Exercício Antes das Despesas e Receitas Financeiras (4.091.233) (5.195.139) (16.230.495) (25.516.867) (19.407.451)
Despesas e receitas financeiras 818.901 130.664 10.991.970 11.941.535 17.752.661
Despesas financeiras (-) (2.474.314) (16.177) (214.230) (2.704.721) (3.877.930)
Receitas financeiras 3.293.215 146.841 11.206.200 14.646.256 21.630.591
Resultado do Exercício Antes das Participações (3.272.332) (5.064.475) (5.238.525) (13.575.332) (1.654.790)
Beneficio Tributário Auferido - - - 10.154.412 9.643.877
Isenções e Imunidades 26 - - - (10.154.412) (9.643.877)
Contribuição Previdenciária Patronal - - - (8.425.664) (8.249.203)
Cofins - - - (1.728.748) (1.394.674)
Contribuição Social sobre o lucro - - - - -
Imposto de renda jurídica - - - - -
Resultado do Exercício (3.272.332) (5.064.475) (5.238.525) (13.575.332) (1.654.790)

Exercício 2018 por área de atuação Consolidado

Nota
Educação

Básica
Assistência

Social
Mantenedora e outras 

atividades Associativas 2018 2017
Ativo Circulante 53.723.172 1.991.772 181.131.337 236.846.281 239.166.205
Caixa e Equivalentes de Caixa 49.836.744 1.931.151 178.051.108 229.819.002 232.899.052
Caixas e bancos 4 413.653 122.198 210.265 746.115 4.120.160
Aplicações financeiras de liquidez imediata 4 49.423.091 1.808.953 177.840.843 229.072.887 228.778.892
Contas a Receber de Clientes e Outros Recebíveis 3.886.428 60.622 3.080.229 7.027.279 6.267.153
Contas a receber de clientes 5 5.148.146 36.049 156.544 5.340.740 5.083.224
Outros valores a receber 6 2.065.234 24.573 1.409.127 3.498.933 2.799.979
Bens fora de operação 7 - - 1.514.558 1.514.558 1.514.558
(-) Provisão para perdas com créditos de liquidação duvidosa 8 (3.326.952) - - (3.326.952) (3.130.608)
Ativo Não Circulante 216.336.164 62.314.631 203.524.889 482.175.683 493.839.833
Outros Recebíveis a Longo Prazo 1.146.978 5.266 2.978.886 4.131.130 3.411.345
Aplicações financeiras de liquidez não imediata 9 862.893 - 46.493 909.386 879.386
Impostos e contribuições a recuperar 34.535 322 483 35.341 14.409
Depósitos judiciais 249.551 4.944 2.931.909 3.186.404 2.517.550
Investimentos - - 2.308.863 2.308.863 2.308.863
Títulos e valores mobiliários - - 2.308.863 2.308.863 2.308.863
Imobilizado 10 215.179.994 62.309.365 198.225.941 475.715.300 488.008.901
Imóveis, edificações, instalações e benfeitorias 269.331.763 90.531.419 256.965.200 616.828.382 611.569.894
Veículos 687.449 485.251 875.462 2.048.163 1.753.097
Maquinas, aparelhos e equipamentos 2.844.330 516.043 581.603 3.941.976 3.541.229
Móveis e utensílios 4.387.250 1.020.710 1.330.223 6.738.183 6.426.079
Outras imobilizações 219.377 28.250 1.327.560 1.575.187 1.536.324
Construções em andamento 5.454.180 - - 5.454.180 5.454.180
(-) Depreciações e amortizações acumuladas (67.744.356) (30.272.309) (62.854.106) (160.870.771) (142.271.902)
Intangíveis 11 9.191 - 11.199 20.390 110.724
Direito de uso de software 146.683 - 761.629 908.312 899.017
(-) Depreciações e amortizações acumuladas (137.492) - (750.430) (887.921) (788.293)
Total do Ativo 270.059.335 64.306.404 384.656.225 719.021.964 733.006.038

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DE 31/12/2018 (Valores expressos em R$ 1)

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
PERÍODO DE 01/01/2016 A 31/12/2018 (Em Reais)

Conta Patrimônio Social
Ajustes Por  

Avaliação  
PatrimonialDescrição

Superávits  
e Défcits 

Acumulados

Superávit 
do  

Exercício Total
Saldos em 31/12/2016 378.457.278 5.498.751 332.388.314 716.344.343
Ajuste de exercícios anteriores     30.236 - - 630.236
Transferência para 
 Patrimônio Social 5.498.751 (5.498.751) - -
Ajustes p/avaliação patrimonial    - - - -
Superávit/(Déficit) do exercício    - (1.654.790) - (1.654.790)
Saldos em 31/12/2017 384.586.265 (1.654.790) 332.388.314 715.319.789
Ajuste de exercícios anteriores     5.273 - - 5.273
Transferência para
 Patrimônio Social (1.654.790) 1.654.790 - -
Ajustes p/avaliação patrimonial    5.918 - (5.918) -
Superávit/(Déficit) do exercício    - (13.575.332) - (13.575.332)
Saldos em 31/12/2018 382.942.666 (13.575.332) 332.382.396 701.749.730

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO
(Em Reais) 01/01/2018  

a 31/12/2018
01/01/2017 

a 31/12/2017
1 - Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais 4.027.656 19.246.007
Resultado líquido ajustado 5.386.139 18.493.931
Superávit e Déficit do exercício (13.575.332) - 1.654.790
Ajustes - -
Depreciações e amortizações 18.758.758 18.938.770
Provisão/reversão da provisão para devedores duvidosos 772.616 760.630
Provisão/reversão da provisão para contingências (12.000) - 180.915
Transferência para patrimônio social (557.902) 630.236
Acréscimos / Decréscimos do ativo circulante (956.470) (175.200)
Contas a receber de clientes (257.516) (1.031.718)
Outras contas a receber (698.954) 856.518
Acréscimos / Decréscimos do passivo circulante (402.014) 927.276
Fornecedores 130.739 41.083
Obrigações trabalhistas a pagar (231.364) 821.626
Impostos, taxas e contribuições diversas (99.019) 105.836
Adiantamentos de clientes (252.172) (148.903)
Recursos de convênios a aplicar (153.552) 138.249
Outras contas a pagar 203.353 (30.615)
2 - Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento (6.417.921) (5.228.497)
Recebimentos / Pagamentos de investimentos temporários        (30.000) 351.858
Pagamento de Aquisições de imobilizado (6.387.921) (5.578.872)
Pagamentos de Aquisições de intangíveis - (1.483)
3 - Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos (689.786) (503.712)
Pagamentos / Recebimentos de depósitos e cauções (20.932) (4.361)
Impostos, taxas e contribuições diversas (668.854) (499.351)
4 - Variação das Disponibilidades no Período (3.080.050) 13.513.798
5 - Resumo
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 232.899.052 219.385.254
Variação das disponibilidades no período (3.080.050) 13.513.798
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 229.819.002 232.899.052

DEMONSTRAÇÕES DO VALOR ADICIONADO EM 31/12 (Em Reais)
Valor Adicionado a Distribuir 2018 2017
Receitas 71.108.134 74.936.902
Receitas com atividades administrativas - -
Receitas com atividades educacionais 52.688.865 50.474.449
Receitas com atividades de assistência social 10.287.563 13.094.302
Receitas com atividades de saúde - -
Outras receitas operacionais 8.148.961 11.385.406
(-) Deduções das receitas - Glosas, descontos e abatimentos      (17.255) 17.255,00
Insumos Adquiridos de Terceiros (19.160.343) (20.836.900)
Materiais de uso e consumo e outros gastos com: 
• Atividades Administrativas (7.736.472) (8.919.016)
• Atividades de Saúde - -
• Atividades Educacionais (11.423.871) (11.917.884)
Valor Adicionado Bruto 51.947.790 54.100.002
Retenções (-) (18.758.758) (18.938.770)
Depreciações, amortizações e exaustões (18.758.758) (18.938.770)
Valor Adicionado Líquido Produzido pela Entidade 33.189.032 35.161.232
Valor Adicionado a Recebido em Transferência 14.646.256 21.630.591
Receitas financeiras 14.646.256 21.630.591
Valor Adicionado Total a Distribuir 47.835.288 56.791.823
Distribuição do Valor Adicionado
Custos e despesas com pessoal e encargos com:
• Atividades Administrativas 8.883.240 7.511.222
• Atividades Educacionais 24.972.156 24.553.298
• Atividades Assistência Social 4.780.109 4.447.891
Desconto e bolsas de estudos totais e parciais
 Atividades Educacionais 7.969.893 7.974.474
Descontos e abatimentos Atividade Assistencial - -
Atendimentos em educaçao e assistenciais gratuítos 11.753.697 9.735.846
Impostos , taxas e contribuições 346.805 345.953
Despesas financeiras 2.704.720 3.877.929
Resultado do Exercício (13.575.332) (1.654.790)
Valor Adicionado Distribuído 47.835.288 56.791.823

1. Informações Gerais. A A.S.V.P. Associação São Vicente de Paulo é uma institui-
ção de direito privado, de natureza associativa, sem fins econômicos, beneficente e 
filantrópica, que tem por objeto principal promover o desenvolvimento social, cultural e 
religioso da coletividade, em especial da população de baixa renda, prestar auxilio a 
pessoas carentes e a instituições congêneres, e acolher e dar assistência, formação 
religiosa e profissional a pessoas do sexo feminino que integram o seu quadro social, 
com atuação nas áreas da educação, saúde e assistência social. A Entidade foi funda-
da em 1853 na Cidade do Rio de Janeiro, sendo possuidora do Certificado de Entida-
de de Fins Filantrópicas emitido pelo Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS, 
declarada de utilidade pública Federal, Estadual e Municipal. A associação não distribui 
resultados, dividendos, bonificações ou parcelas de seu património sob nenhum pre-
texto, bem como não remunera nem concede vantagens por qualquer forma a seus 
diretores, associados, conselheiros, instituidores, benfeitores, beneméritos e equiva-
lentes. Os resultados operacionais são aplicados integralmente na manutenção e 
desenvolvimento de seus objetivos institucionais. 2. Base de Elaboração e Apresen-
tação das Demonstrações Financeiras. As demonstrações contábeis foram elabo-
radas de acordo com as práticas contábeis adoradas no Brasil emanadas pelo Conse-
lho Federal de Contabilidade em especial: a) Res. 750/93 e 1.282/10 - Princípios de 
Contabilidade, b) Res. 1.409/12 - ITG 2002 - Entidades sem finalidade de lucros; 
c) Res. 1 .255/09 - NBC TG 1000 - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas; 
d) Res. 1.185/09 e 1.376/11 - NBC TG 26 - Apresentação das Demonstrações Contá-
beis e Resolução 1.374/11 - NBC TG - Estrutura Conceptual para Elaboração e Divul-
gação das Demonstrações Contábeis, com a Legislação Societária, e com os ates
homologados pelos órgãos reguladores, e as práticas adotadas pelas entidades em 
assuntos não regulados, desde que atendam as normas de contabilidade para apre-
sentação das Demonstrações Contábeis. Estas demonstrações financeiras estão
apresentadas em Reais (1) - unidades de moeda brasileira – e elaboradas de acordo 
com a Norma Internacional de Relatório Financeiro para Pequenas e Médias Empresas 
emitidas pelo Conselho de Normas Internacionais de Contabilidade (IASB), conforme 
descrito nas práticas contábeis a seguir: 2.1. Caixa e equivalentes de caixa. Compre-
endem os saldos de caixa, depósitos bancários à vista e aplicações financeiras, com 
prazo de resgate de até 90 dias da data da aplicação. Essas aplicações financeiras 
possuem liquidez imediata e estão demonstradas ao custo, acrescido dos rendimentos 
auferidos até a data de encerramento do exercício. 2.2. Contas a receber de clientes 
e outros recebíveis. Referem-se a valores de curto e longo prazo referentes a men-
salidades escolares a receber dos responsáveis financeiros pelos alunos matriculados, 
contratadas na forma de anuidade, porém a essência do processo é receber ao longo 
do exercício, em parcelas mensais - dentro do mês em curso - o valor correspondente 
aos serviços educacionais prestados naquele mês, e a outros valores recebíveis de-
correntes de antecipações, cauções, impostos a recuperar, etc. Sobre estes valores 
não incidem juros e ao final de cada período, os valores contábeis de contas a receber 
de clientes e outros recebíveis são revistos para determinar se há qualquer evidência 
objetiva de que os valores não são recuperáveis. Os valores considerados incobráveis 
são reconhecidos como perda no resultado do exercício, e sobre os valores conside-
rados duvidosos constitui-se provisão para perdas com créditos de liquidação duvido-
sa conforme o caso. As Anuidades e/ou mensalidades escolares se encontram regis-
trados pelo valor de venda. 2.3. Imobilizado. Itens do imobilizado são mensurados
pelo custo de aquisição/construção, e estão ajustados por depreciações acumuladas. 
A entidade realizou o teste de impairment nos principais bens da unidade geradora de 
caixa - estabelecimentos de ensino e assistência social - ajustando os valores dos bens 
de maior valia ao valor recuperável destes ativos. 2.4. Intangíveis. Os ativos intangíveis
são reconhecidos pelo custo de aquisição, menos a amortização acumulada calculada 
com base na vida útil estimada, utilizando-se o método linear. 2.5. Contas a pagar a 
fornecedores e outras obrigações. As contas a pagar a fornecedores e outras obri-
gações, são obrigações assumidas em prazos normais de crédito e não estão sujeitas 
a juros. As contas a pagar a fornecedores quando valorizadas em moeda estrangeira 
são convertidas para Reais –unidade monetária brasileira - utilizando-se a taxa de
câmbio vigente na data do encerramento. 2.6. Outros ativos e passivos circulantes 
e não circulantes. São demonstrados pelos valores de realização (ativos) e pelos
valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes 
encargos e variações monetárias incorridas (passivos). 2.7. Provisões. As provisões 
são reconhecidas quando um evento passado gerou uma obrigação presente - legal 
ou implícita - e existe a probabilidade da não realização de valores a receber ou de uma 
saída de recursos. Os valores constituídos como provisões foram calculados e regis-
trados tomando por base a melhor estimativa do valor de liquidação na data de encer-

ramento das demonstrações financeiras, levando em consideração os riscos e incer-
tezas. 2.8. Redução ao valor recuperável de ativos- Impairment. Os estoques são 
avaliados quanto à redução ao valor recuperável, comparando-se o valor contábil de 
cada item de estoque (ou grupo de itens similares) com o seu preço de venda. A enti-
dade avaliou seus principais bens do ativo imobilizado a ser mantido e utilizado nas 
operações da unidade geradora de caixa - estabelecimentos de ensino, saúde e assis-
tência social - ajustando os valores contábeis destes bens ao valor recuperável.  
2.9. Ajuste ao valor presente. As atualizações e/ou descontos para ajuste ao valor 
presente dos elementos do alvo e passivo financeiros - aplicações financeiras de curto 
e longo prazo, títulos e valores mobiliários, empréstimos e financiamentos conforme o 
caso - foram calculadas com base nas taxas de rendimentos ou encargos pactuados 
nas operações, de forma proporcional até a data do encerramento do exercício. Em 
relação aos alvos e passivos não financeiros - valores a receber de mensalidades, 
adiantamentos, outras contas a receber, fornecedores, e outras contas a pagar - não 
foram identificadas situações relevantes que indicassem a necessidade do referido 
ajuste. 2.10. Receitas, Custos e Despesas. O reconhecimento de receitas, custos e 
despesas na demonstração do resultado é feito com base na associação direta entre 
os custos e despesas e os correspondentes itens de receita. Esse processo, usual-
mente chamado de confrontação entre despesas e receitas (Regime de Competência), 
envolve o reconhecimento simultâneo ou combinado das receitas, custos e despesas 
que resultem diretamente das mesmas transações ou outros eventos. 3. Instrumentos 
Financeiros e Gerenciamento de Riscos Associados. Os instrumentos financeiros 
da Entidade encontram-se registrados em contas patrimoniais e estão compreendidos 
principalmente pelas contas-correntes bancárias, pelos saldos de aplicação financei-
ros, contas a receber e pelos empréstimos e financiamentos, classificados como ins-
trumentos financeiros para negociação (caixa e equivalentes de caixa). Estão demons-
trados por valores próximos aos seus valores de mercado, e estão expostos, 
principalmente, a riscos de mercado e de crédito, porém nenhum indicativo de impari-
dade é conhecido pela Administração. A Entidade não opera com instrumentos finan-
ceiros derivativos. A Entidade apresenta exposição aos seguintes riscos advindos do 
uso de instrumentos financeiros. 1) Risco de crédito: representa o risco de prejuízo fi-
nanceiro da Entidade caso um cliente ou contra-parte em um instrumento financeiro 
não cumpra com suas obrigações contratuais, que surgem principalmente dos recebí-
veis da Entidade representados, principalmente por caixa e equivalentes de caixa, 
valores a receber e outros créditos. 2) Risco de liquidez: representa o risco de a Enti-
dade encontrar dificuldades em cumprir com as obrigações associadas com seus 
passivos financeiros que são liquidados com pagamentos a vista ou com outro ativo 
financeiro. Os principais passivos financeiros estão representados pelos empréstimos 
e financiamentos, fornecedores e obrigações sociais, fiscais e trabalhistas. 3) Risco 
operacional: representa o risco de prejuízos diretos ou indiretos decorrentes de uma 
variedade de causas associadas a processos, pessoal, tecnologia e infraestrutura da 
Entidade e de fatores externos, exceto os relacionados ao risco de créditos, de liquidez 
e de taxa de juros, bem como aqueles decorrentes de exigências legais e reguladoras. 
O objetivo da Entidade é administrar o risco operacional para evitar a ocorrência de 
prejuízos que inviabilizem a continuidade de suas operações. 4. Caixa e Equivalentes 
de Caixa. 2018 (Em reais). Caixa e bancos: 746.115; Aplicações financeiras de liqui-
dez imediata: 229.072.887; Total: 229.819.002. 5. Contas a Receber de Clientes. 
2018 (Em reais). Anuidades e mensalidades escolares: 5.053.918; Outros valores a 
receber de clientes: 286.822; Total: 5.340.740. 6. Outras Contas a Receber. 2018 (Em 
reais). Alugueis a receber: 608.210. Adiantamento a funcionários: 1.068.341; Adianta-
mento a fornecedores: 295.544; Antecipações de recursos próprios em projetos sociais 
e parcerias: 785.443; Outros devedores diversos: 636.395; Total: 3.393.933. 7. Bens 
Fora de Operação. Referem-se ao valor dos bens do ativo imobilizado das unidades 
de saúde desativadas no exercício colocados a venda pela administração da entidade. 
8. Provisão para Perdas com Créditos de Liquidação Duvidosa. 2018 (Em reais). 
PCLD s/ Anuidades e mensalidades escolares: (3.326.952). 9. Aplicações de Liqui-
dez Não Imediata. 2018 (Em reais), Títulos de capitalização: 909.386.
10. Imobilizado 2018 - (Em reais)
Descrição
Imóveis,edificações, Valor Justo

Depreciação 
Acumulada

Taxa de De- 
preciação a.a.

Valor  
Residual

  instalações e benfeitorias 616.324.769 (149.919.068) 4%466.405.701
Veículos 2.048.167 (1.457.439) 20% 590.728
Máquinas, aparelhos e 
  equipamentos 5.076.209 (4.002.527) 10% a 25% 1.073.682
Móveis e utensílios 6.738.182 (4.747.762) 10% 1.990.420

2018 - (Em reais)

Valor Justo
Depreciação 
Acumulada

Taxa de De- 
preciação a.a.

Valor 
Residual

Outras imobilizações 944.564 (743.975) 10% 200.589
Construções em andamento    5.454.180 - 5.454.180
Total Geral 630.360.803 (160.870.771) 475.715.300
11. Intangível 2018 (Em reais)

Descrição Valor Justo
Depreciação 
Acumulada

Taxa de De- 
preciação a.a. 

Valor 
Residual

Direitos de uso de softwares 908.311,16 887.921,34 10% a 25% 20.389,82
Total Geral 908.311,16 - 20.389,82
12. Fornecedores. Referem-se a valores de mercadorias e serviços adquiridos no 
exercício com liquidação de curto prazo, e estão demonstrados a valores originais. 
13. Obrigações Trabalhistas a Pagar. 2018 (Em reais): Salários e ordenados a
pagar: 1.118.395; Provisão de Férias + 1/3 de Férias: 2.389.643; Total: 3.508.038. 
14. Impostos, Taxas e Contribuições Diversas. 2018 (Em reais): Tributos a
recolher: 183.217; Contribuições a recolher: 494.539; Tributos e contribuições retidos 
de terceiros: 75.473, Total: 753.229. 15. Adiantamento de Clientes: 2018 (Em 
reais): Descrição. Antecipação de anuidades escolares do exercício de 2018/
Aluguéis: 1.015.974. 16. Recursos de Convênios a Aplicar: 124.785. Referem-
se a recursos oriundos de convênios e subvenções públicas, contabilizados pelos 
valores originais. Os valores referentes aos recursos de convênios e subvenções 
governamentais e sua aplicação são registrados em contas do passivo circulante 
até que encaminhadas aos órgãos públicos as respectivas prestações de contas. 
17. Provisões para Contingências. Referem-se a provisões constituídas com base
nos valores indicados nos processos judiciais em andamento, considerada suficientes 
para fazer frente a prováveis gastos indenizatório nas referidas ações judiciais de 
natureza cível e trabalhista. A administração com base no parecer jurídico da ASVP 
com referência ao processo administrativo de infração tributária lavrada pela Receita 
Federal do Brasil referente à quota patronal da previdência social do exercício de 2014 
no montante de R$ 14 milhões de reais optou por não provisionar o respectivo valor 
por entender não passível de recolhimento. 18. Patrimônio Social. E composto pelos 
valores dos superávits e déficits acumulados ao longo dos exercícios, cujos valores 
foram reinvestidos na ampliação e manutenção de suas instalações e na manutenção 
dos serviços prestados. 19. Receitas com Doações e Contribuições. As doações 
e contribuições estão registradas em contas de receitas operacionais ou outras 
receitas operacionais conforme o caso, a valores originais. As doações e contribuições 
são valores recebidos de terceiros, a título de colaboração por espontaneidade dos 
benfeitores de pessoas físicas e jurídicas. 20. Serviços Assistenciais Diversos. 
Referem-se às contribuições dos idosos atendidos na entidade. 21. Convênios e 
Subvenções Governamentais. Os recursos de Convênios e Subvenções estão 
registrados em contas de receitas operacionais a valores originais e são oriundos de 
parcerias operacionais com o poder público. 2018 (Em reais). Educação: Governo 
Municipal e Federal: 4.167.935; Total: 4.167.935; Assistência Social: -; Governo 
Municipal/Estadual: 108.571. 22. Aplicação em Gratuidades. A instituição mantém 
critérios de avaliação social para a concessão e manutenção das gratuidades. Os 
benefícios são concedidos das seguintes fumas: (a) Gratuidade dieta - consiste na 
cobertura total dos gastos com a manutenção do assistido, sob o regime de acolhimento 
institucional para idosos e deficientes; prestando assistência social, educacional, 
moradia e alimentação, com integração social extensiva/a familiares; (b) Gratuidade 
total ou parcial - promovida através de bolsas de estudos, as quais, são concedidas após 
avaliação de situações especiais e excepcionais dadas em função da renda familiar, da 
necessidade imperiosa de auxílio para a família, quando de situação emergencial, tais 
como calamidades, doenças, perda de emprego, ou outras que possam comprometer 
a manutenção da criança na escola, de deficiência física ou mental e para incentivo ao 
estudo e pesquisam e (c) Atendimentos assistenciais de prevenção, proteção e atenção 
a saúde de indivíduos em situação de vulnerabilidade social. 22.1. Demonstrações da 
Aplicação em Gratuidades. 2018 (Em reais). Bolsas de Estudos Integrais e Parciais 
de 50% Lei 12.101/09: 7.987.147; Gastos com Ações Assistenciais, Ensino Gratuito 
e Programas de Apoio ao Aluno Bolsista: 20.923.924; Subvenções Governamentais 
Recebidas: (4.276.505); Total Aplicado em Gratuidades: 24.634.566. 
23. Gastos c/Pessoal e Encargos 2018 Em reais (1)

Educação 
Básica

Assistência 
Social

Mantenedora Ou-
tras Atividades

Salários e ordenados (20.274.531) (3.879.718) (6.467.575)
Encargos Sociais (FGTS e PIS) (2.765.459) (615.478) (616.132)
Outros Gastos (Benefícios) (1.932.167) (284.913) (1.799.533)

(24.972.157) (4.780.109) (8.883.240)
24. Gastos Gerais e Materiais de Uso e Consumo

Educação 
Básica

Assistên-
cia Social

Mante- 
nedoraGastos gerais e materiais de uso e consumo

Manutenção e conservação 2.280.653 421.592 1.551.615
Agua e esgoto, energia e telecomunicações 1.646.337 499.618 1.836.232
Materiais de uso e consumo 680.805 345.742 326.401
Materiais didáticos, pedagógicos e outros 834.502 - -
Alimentação 359.011 320.361 611.488
Locação de maq.equipamentos 369.706 26.990 74.095
Gastos com convênios públicos 5.450.118 - -
Outros gastos 794.120 523.908 143.692

10.827.012 2.088.211 4.543.523
25. Outras Receitas Operacionais. 2018 Em reais (1). Alugueis e estacionamento: 
8.148.961; Total: 8.148.961. 26. Isenções e Imunidades. Os benefícios recebidos
no exercício na forma de isenção parcial ou total da contribuição da empresa para
o INSS(calculada sobre a folha de pagamento) e: 2018 Em reais (1). Contribuição
Previdenciária Patronal: (8.425.664); Cofins: (1.728.748). 27. Seguros. A entidade 
mantém seus bens móveis e imóveis segurados a valores julgados suficientes para 
cobertura de eventuais perdas e/ou danos. 28. Aprovação das Demonstrações 
Financeiras. Estas demonstrações financeiras foram aprovadas pela direção geral 
da entidade e autorizadas para emissão em 30 de março de 2018.
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Petrobras Oi

Pão de Açúcar Cielo

Localiza Ecorodovias

As ações preferenciais da Petrobras terminaram cotadas a R$ 
25,99, com ganho de 1,72%. Os três indicadores semanais mos-
tram mercado vendido.

As ações preferenciais da Oi terminaram cotadas a R$ 1,61, 
com ganho de 0,67%. Os três indicadores semanais mostram 
mercado comprado.

As ações preferenciais do Pão de Açúcar terminaram cotadas 
em R$ 87,76 com ganho de 0,63%. Um dos três indicadores se-
manais mostra mercado comprado e dois, vendido.

As ações ordinárias da Cielo terminaram cotadas a R$ 6,73, 
com ganho  de 0,45%. Os três indicadores semanais mostram 
mercado vendido.

As ações ordinárias da Localiza terminaram cotadas a R$ 
38,38, com valorização de 0,63%.  Os três indicadores semanais 
mostram mercado comprado

As ações ordinárias da Ecorodovias terminaram cotadas a 
R$ 9,44, com desvalorização de 0,21%. Os três indicadores se-
manais mostram mercado comprado.

DIÁRIO

acionista.com.br
Seu Site Capital

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).

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.

Fundos de private equity e venture capital
BNDESPar 
anuncia 
resultado de 
chamada pública 
multissetorial  

A BNDES Participações 
S.A. (BNDESPAR), subsidiá-
ria de participações acionárias 
do Banco Nacional de Desen-
volvimento Econômico e So-
cial, anunciou o resultado de 
sua chamada pública multis-
setorial de 2018 para seleção 
de fundos de investimento em 
participações.

Foram classificados 
sete fundos na modalida-
de private equity (capital 
privado) e outros sete na 

modalidade venture capi-
tal (capital de risco). Serão 
priorizados investimentos 
com foco em infraestrutu-
ra, base tecnológica, edu-
cação, saúde, segurança 
pública, sustentabilidade e 
estruturas produtivas.

A BNDESPar subscreve-
rá cotas de até quatro fun-
dos de private equity e de
até quatro fundos de venture
capital, o que deverá ocorrer 
no prazo de um ano, a contar 
da última sexta-feira, 24 de 
maio, prorrogável por mais 
um ano. As quatro propostas 
mais bem classificadas de 
cada modalidade serão con-
vocadas para análise geren-
cial e jurídica pela BNDES-
Par, que inclui, entre outros 
aspectos, a exequibilidade 
da proposta apresentada, ca-
bendo ao proponente com-
prová-la.

As demais propostas po-
derão ser convocadas em 
até um ano, contado a partir 
de 24 de maio de 2019, no 
caso de desistência ou des-
classificação de alguma das 
quatro propostas convoca-
das inicialmente e a critério 
exclusivo da BNDESPar. 
Eventuais convocações 
feitas nessas condições 
deverão observar a ordem 
da classificação final, por 
modalidade, e o prazo para 
efetiva 

subscrição de cotas será de 
até um ano após a data da con-
vocação, podendo ser prorro-
gado até 24 de maio de 2021.

A classificação no presen-
te certame e a conclusão da 
análise gerencial e jurídica 
não conferem ao interessado 
direito à contratação. A efe-
tiva subscrição de cotas dos 
Fundos deverá ser aprovada 

pela diretoria da BNDESPar.

Chamada pública

Lançado em 18 de dezem-
bro de 2018, o edital da cha-
mada prevê participação da 
BNDESPar de até 40% em 
cada fundo de venture capital, 
limitada a R$ 150 milhões por 
fundo, e de até 25% nos fun-
dos de private equity, limitada 
a R$ 400 milhões por fundo. 
O patrimônio comprometido 
pela BNDESPAR nos 8 fun-
dos poderá alcançar R$ 2,2 
bilhões.

As propostas serão ava-
liadas de acordo com crité-
rios definidos no edital, tais 
como captação de investido-
res, track record (histórico)
do gestor, equipe, tese de in-
vestimento, custos do fundo, 
e aderência ao portfólio da 
BNDESPAR, entre outros.

Oportunidades para privatização 
de campos terrestres na Bahia 

Mais uma etapa do progra-
ma de desinvestimentos da Pe-
trobras está em curso. A estatal 
informou nesta segunda-feira 
que iniciou a etapa de divulga-
ção das oportunidades (teaser), 
referentes à cessão da totalidade 
de suas participações em dois 
conjuntos de concessões terres-
tres: o Polo Recôncavo e o Polo 
Rio Ventura, ambos localizados 
na Bahia.

A Petrobras informou que os 
campos serão negociados com 
as instalações compartilhadas 
de escoamento e tratamento de 
produção. A área global ocupa-
da é de 430 hectares. Em 2013, 
as construtoras OAS, Odebre-
cht e UTC e a empresa de con-
sultoria financeira Ask Capital 
comunicaram ao mercado que 
iriam investir cerca de R$ 1,5 
bilhão na instalação do polo 
industrial. A intenção na época 

era de o empreendimento aten-
der cerca de 90 companhias, 
incluindo empresas âncoras e 
seus fornecedores diretos e in-
diretos.

O Polo Recôncavo compre-
ende 14 concessões terrestres: 
Aratu, Cambacica, Candeias, 
Cexis, Dom João, Dom João 
Mar, Guanambi, Ilha de Bim-
barra, Mapele, Massui, Pariri, 
São Domingos, Socorro e So-
corro Extensão, com produ-
ção total média, em 2018, de 
cerca de 2,8 mil bpd de óleo e 
588 mil m3/dia de gás. O Polo 
Rio Ventura compreende oito 
concessões terrestres: Água 
Grande, Bonsucesso, Fazenda 
Alto das Pedras, Pedrinhas, 
Pojuca, Rio Pojuca, Tapiran-
ga, Tapiranga Norte, com pro-
dução total média, em 2018, 
de cerca de 1,5 mil bpd de 
óleo e 43 mil m3/dia de gás.
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Petrobras divulga venda de  
2 campos terrestres na Bahia

A Petrobras informou nesta segunda-feira que vai 
vender dois campos petrolíferos terrestres na Bahia. A es-
tatal revelou o início da etapa de divulgação das oportuni-
dades (teaser), referentes à cessão da totalidade de suas 
participações em dois conjuntos de concessões terrestres, 
incluindo as instalações compartilhadas de escoamento e 
tratamento de produção, denominados Polo Recôncavo e 
Polo Rio Ventura. O Polo Recôncavo compreende 14 con-
cessões terrestres, com produção total média, em 2018, de 
cerca de 2,8 mil barris diários de óleo e 588 mil m3/dia de 
gás. O Polo Rio Ventura compreende oito concessões ter-
restres, com produção total média, em 2018, de cerca de 
1,5 mil barris dia de óleo e 43 mil m3/dia de gás.

A Petrobras tem 100% de participação em tais con-
cessões, com exceção de Cambacica e Guanambi, no Polo 
Recôncavo, em que possui participação majoritária de 
75% e 80%, respectivamente. Essas operações estão alin-
hadas à otimização do portfólio e à melhoria de alocação 
do capital da companhia, visando a geração de valor para 
os acionistas.

‘Época’ dá como nova uma notícia velha
A revista Época Negócios, seção Empresa, do dia 28 de 

maio, noticiou “Petrobras se aproxima da venda de dois 
campos maduros: Fontes informam que a Petrobras está 
perto da venda de dois campos de petróleo offshore, em 
um processo que pode alcançar cerca de US$ 1 bilhão e 
auxiliaria a estatal em sua busca pela redução de dívidas. 
Um prazo até 5 de junho foi estabelecido pela petroleira 
para o recebimento das ofertas finais por seus campos 
petrolíferos de Pampo e Enchova, no litoral do Rio de Ja-
neiro, disseram duas fontes com conhecimento do tema, 
que solicitaram anonimato para a discussão de assuntos 
confidenciais. Empresa independente de petróleo, a Tri-
dent Energy, apoiada pela gestora de private equity War-
burg Pincus, lidera a disputa, ainda que a Petrobras tenha 
convidado outras companhias para enviarem suas ofertas, 
incluindo a PetroRio, sediada no Rio de Janeiro, e um 
consórcio entre a EIG Global Energy Partners e a firma 
brasileira Ouro Petro Óleo e Gás, afirmaram as fontes.”

Na hipótese de vazamento de informação relevante, a 
CVM solicitou da petrolífera as devidas explicações. E a 
Petrobras informou que as mesmas notícias já haviam sido 
divulgadas em Fato Relevante e Comunicados nos dias 
28/7/2017, 4/10/2017 e 27/2/2018 informando, respec-
tivamente, sobre a divulgação da oportunidade (teaser), o 
início da fase não vinculante e o início da fase vinculante 
desse projeto. Atualmente, o projeto está na fase de apre-
sentação das ofertas finais pelos potenciais interessados, 
não sendo possível, no momento, confirmar o comprador, 
bem como o valor da melhor oferta.

Agências ainda divergem sobre fusão
As agências de avaliação de risco ainda têm opiniões 

diferentes sobre a possível fusão entre a BRF e a Mar-
frig, ansiosamente aguardada pelo governo, pois será a 
forma de o BNDES recuperar os empréstimos de quase 
R$ 3,6 milhões feitos no frigorífico entre 2007 e 2012. 
Para a Fitch, a operação é positiva para o crédito, enquanto 
a S&P alterou suas perspectivas para as empresas para ob-
servação positiva.

Light quer realizar a OPA
No final da semana passada, a Light, para atender à 

CVM, informou que considera a possibilidade de realiza-
ção de uma oferta pública primária de ações, com esfor-
ços restritos de distribuição, no Brasil e no exterior para 
investidores institucionais qualificados nos EUA e para 
investidores que sejam considerados não residentes ou do-
miciliados naquele país.

TERMINAL GARAGEM MENEZES CÔRTES S.A.
Companhia Aberta - CNPJ/MF Nº 02.664.042/0001-52 - NIRE 33.300.26031-5
Ata da AGE realizada em 15/05/2019. A AGE da Terminal Garagem Menezes 
Côrtes S.A. (“Companhia”), devidamente convocada por editais publicados 
no DOERJ, nas edições dos dias 29 e 30/04 e 02/05/2019, nas págs. 44, 77 e 
15, respectivamente, e no “MM“, nas edições dos dias 27/28/29 e 30/04 e 01 
e 02/05/2019, nas págs. 7, 3 e 5, respectivamente, instaladas com a presença 
de acionistas representando 99,99% do capital social com direito a voto, que 
elegeram por unanimidade para presidir a presente AGE da Cia. o Sr. Marcello 
Romualdo da Silva Pereira, e para secretariá-la o Sr. Marcelo Siqueira de 
Carvalho. Realizou-se, às 11h do dia 15/05/2019, na sede da Cia., na Rua São 
José, 35/16º, Centro, RJ-RJ. Na conformidade da Ordem do Dia as seguintes 
deliberações foram tomadas por unanimidade dos votos dos presentes, absten-
do-se de votar os legalmente impedidos, quando exigido por lei: (a) consignar
a renúncia ao cargo de membro efetivo do Conselho de Administração da Cia., 
na qualidade de Presidente, apresentada pelo Sr. Marcello Romualdo da Sil-
va Pereira, eleito pelas AGOEs realizadas em 29/03/2017. O Sr. Marcello Ro-
mualdo da Silva Pereira ficará no cargo até 31.05.2019; (b) eleger, para o cargo 
de membro efetivo do Conselho de Administração da Cia. e para o mandato em 
curso, que se estenderá de 01/06/2019 até 09/04/2020, em substituição ao Sr. 
Marcello Romualdo da Silva Pereira, o Sr. Luiz Felipe Barbero Goulart Perei-
ra, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado no RJ-RJ, na Rua 
Marques de Sabará, 93, Jardim Botânico, CEP 22460-290, CI nº 03034474-1 
- IFP e CPF/MF nº 433.495.607-68. Todos os demais membros do Conselho de 
Administração eleitos em AGOE de 29/03/2017 permanecem em seus cargos 
até o fim de seus respectivos mandatos em 09/04/2020. Os termos desta ata fo-
ram aprovados pelos acionistas presentes, que a subscrevem. RJ, 15/05/2019. 
Marcello Romualdo da Silva Pereira, Presidente da Mesa; Marcelo Siqueira de 
Carvalho, Secretário da Mesa. Mercator Investment Fund Limited - Marcello
Romualdo da Silva Pereira; Fundo de Investimento Caixa Rio Preto Mul-
timercado Crédito Privado - Antonio Carneiro Alves. Marcello Romualdo 
da Silva Pereira - Presidente da Mesa; Marcelo Siqueira de Carvalho - Se-
cretário da Mesa. Certidão - Jucerja - Registrada sob o nº 00003632612 em
30/05/2019. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário-Geral.

TERMINAL GARAGEM MENEZES CÔRTES S.A.
Companhia Aberta - CNPJ/MF Nº 02.664.042/0001-52 - NIRE 33.300.26031-5
Ata da RCA realizada em 15/05/2019. A RCA da Terminal Garagem Mene-
zes Côrtes S.A., instalada com a presença de todos os seus membros, inde-
pendentemente de convocação, presidida pelo Sr. Carlos Alberto do Prado e 
secretariada pelo Sr. Marcelo Siqueira de Carvalho, realizou-se às 14h do dia 
15/05/2019, na sede social da Cia., na Rua São José, 35/16º, na cidade do 
RJ-RJ. Verificado quórum de instalação em conformidade da Ordem do Dia, 
foi deliberado por unanimidade de votos dos conselheiros presentes: (a) des-
tituir, em 31/05/2019, o Sr. Luiz Felipe Barbero Goulart Pereira dos cargos 
de Diretor-Presidente e de Diretor de Relação com os Investidores, com 
aprovação total de suas contas, pelo que lhe é dada, plena, rasa, geral e 
irrevogável quitação pelo exercício de suas funções até a presente data; (b)
aprovar o pagamento ao Sr. Luiz Felipe Barbero Goulart Pereira das verbas 
rescisórias, multa rescisória, FGTS e bônus pelo trabalho executado ao longo 
de 20 anos, no valor de R$1.320.000,00, pagamento este através da Previ-
dência Privada junto à Icatu Seguros; (c) eleger para os cargos vagos de 
Diretor-Presidente e Diretor de Relação com os Investidores da Cia., com iní-
cio de mandato em 01/06/2019, que se estenderá até 14.11.2019, permitida 
a reeleição, o Sr. Marcello Romualdo da Silva Pereira, brasileiro, casado, 
economista, residente e domiciliado no RJ-RJ, na Av. Pref. Mendes de Mora-
es, 808/1201, São Conrado, CEP 22610-090, CI nº 11262371-5 - IFP e CPF/
MF nº 081.162.637-73; (d) declarar que o Diretor-Presidente, que acumulará 
também as funções de Diretor de Relação com Investidores, será investido 
em suas funções mediante assinatura dos respectivos termos de posse e 
da declaração de desimpedimento; e, em seguida, (e) consignar que em de-
corrência das deliberações acima, a Diretoria da Cia. fica assim composta, 
a partir de 01/06/2019: Diretor-Presidente, Sr. Marcello Romualdo da Sil-
va Pereira; Diretora Jurídica, Srª Ana Cristina Xavier Roque; e, Diretor de 
Relação com Investidores, Sr. Marcello Romualdo da Silva Pereira, todos 
com prazo de mandato até 14/11/2019. Os termos desta ata foram aprovados 
pelos Conselheiros presentes, que a subscrevem. RJ, 15/05/2019. Carlos 
Alberto do Prado - Presidente da Mesa; Marcelo Siqueira de Carvalho - Se-
cretário da Mesa. Carlos Alberto do Prado; Marcelo Siqueira de Carvalho; 
Marcello Romualdo da Silva Pereira; Antonio Carneiro Alves. Certidão
- Jucerja - Registrada sob o nº 00003632635 em 30/05/2019. Bernardo F. S. 
Berwanger - Secretário-Geral.

Fusões e aquisições avançam no 1º trimestre
Os setores com maior nú-

mero de transações no primei-
ro trimestre de 2019 foram 
as companhias de Internet 
(53); tecnologia da informa-
ção (32); mídia e telecomu-
nicações (13); companhias de 
energia (13); hospitais e clíni-
cas de análises laboratoriais 
(12) e instituições financeiras 
(11). Os dados constam de um 
levantamento exclusivo reali-
zado pela KPMG.

O número total de fusões 
e aquisições manteve ten-
dência de crescimento no 
primeiro trimestre de 2019. 
No período, foram registra-
das 250 operações, contra 
243 do trimestre anterior 
(alta de 3%) e 234 registra-

das no primeiro trimestre do 
ano anterior (alta de 7%). 

“O mercado brasileiro se-
gue aquecido com os líderes 
de empresas que operam no 
Brasil buscando soluções 
que gerem negócios. Como 
as fusões e aquisições de 
2018 bateram recorde em 
relação ao ano anterior, com 
alta consolidada de 16,5%, 
observamos, no primeiro 
trimestre de 2019, uma con-
tinuidade na confiança do 
empresariado”, destaca o 
sócio líder da área de Fusões 
e Aquisições da KPMG no 
Brasil, Luis Motta.

Para o executivo, as ope-
rações de fusões e aquisições 
representam uma estratégia 

de crescimento mais rápido. 
Em termos geográficos, 

as regiões sudeste e s0ul do 
Brasil foram as que mais se 
destacaram, seguindo o que 
foi registrado em 2018, com 
exceção da Bahia, com as 
respectivas porcentagens de 
fusões e aquisições em cada 
Estado indicadas a seguir: 
São Paulo (148), Rio  de Ja-
neiro (25), Minas Gerais 
(15), Paraná (15), Rio Gran-
de do Sul (11), Bahia (10) e 
Santa Catarina (7).

Com relação aos tipos de 
transações do primeiro tri-
mestre de 2019, a KPMG 
identificou que foram: em-
presas domésticas (149),
empresa de capital majori-

tário estrangeiro adquirindo, 
de brasileiros, capital de em-
presa estabelecida no Brasil 
(65); empresa de capital ma-
joritário brasileiro adquirin-
do, de estrangeiros, capital 
de empresa estabelecida no 
exterior (20); empresa de 
capital majoritário brasileiro 
adquirindo, de estrangeiros, 
capital de empresa estabele-
cida no Brasil (4); empresa 
de capital majoritário estran-
geiro adquirindo, de estran-
geiros, capital de empresa 
estabelecida no Brasil. (6) e 
empresa de capital majoritá-
rio estrangeiro adquirindo, 
de brasileiros, capital de em-
presa estabelecida no exte-
rior (6).

Fundos constitucionais: até abril 
financiamentos cresceram 15,9% 
Montante 
concedido chegou 
a R$ 10,5 bilhões

Os financiamentos dos 
Fundos Constitucionais do 
Norte (FNO), do Nordeste 
(FNE) e do Centro-Oeste 
(FCO), somaram um pouco 
mais de R$ 10,5 bilhões de 
janeiro a abril, revelou nesta 
segunda-feira o Ministério 
do Desenvolvimento Re-
gional. O valor representa 
crescimento de 15,92% em 
relação ao liberado no mes-
mo período de 2018.

Os recursos são um estí-
mulo para que mais produ-
tores e empresários tenham 
acesso a crédito e possam 
aumentar a produtividade 
de seus negócios. Desde ju-
lho de 2018, os produtores 
rurais do Norte, Nordeste 
e Centro-Oeste passaram a 

ter condições mais atrativas 
para financiar suas ativida-
des com recursos dos Fun-
dos Constitucionais, admi-
nistrados pelo Ministério da 
Integração Nacional nas três 
regiões.

Entre as mudanças, tam-
bém, está possibilidade de 
o produtor rural escolher no 
ato do pedido de financia-
mento entre taxas pré e pós 
fixadas. Todos os valores fi-
cam abaixo das demais fon-
tes de recursos disponíveis 
no mercado.

Nordeste

A maior parte dos recur-
sos foi contratada no Nor-
deste, onde o FNE liberou 
R$ 7,1 bilhões no primeiro 
quadrimestre. No Norte, os 
financiamentos somaram R$ 
1,2 bilhão no período, alta de 
63,3% em relação aos mes-
mos meses do ano passado. 
No Centro-Oeste, no entan-
to, o FCO desembolsou R$ 

2,2 bilhões nos quatro pri-
meiros meses de 2019, va-
riação negativa de 12,2% em 
relação aos R$ 2,5 bilhões 
no mesmo período de 2018.

Formado por 3% da ar-
recadação de Imposto de 
Renda e de Imposto sobre 
Produtos Industrializados 
(IPI) - 1 ponto percentual 
para cada fundo -, os fundos 
constitucionais foram cria-
dos para reduzir as desigual-
dades regionais. Os recursos 
financiam empreendimentos 
que gerem empregos, com 
prioridade para projetos de 
pequeno e médio porte, com 

alguns grandes investidores 
atendidos.

Os recursos são adminis-
trados pelo Ministério do 
Desenvolvimento Regio-
nal e concedidos por meio 
do Banco da Amazônia, no 
caso do FNO; do Banco do 
Nordeste (BNB), no caso do 
FNE, e do Banco do Brasil, 
no caso do FCO. No setor 
rural, os fundos constitucio-
nais têm as taxas mais baixas 
do mercado e contemplam 
agricultores familiares inse-
ridos no Programa Nacional 
de Fortalecimento da Agri-
cultura Familiar (Pronaf).
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Carnaúba II Eólica S.A.
CNPJ/MF nº 19.443.884/0001-87

Nota 2018 2017
Ativo 2.630 2.720
Ativo circulante 558 1.665
Caixa e equivalentes de caixa 4 7 2
Impostos a recuperar 5 549 549
Partes relacionadas 6a - 1.113
Outros - 1
Despesas antecipadas 2 -
Ativo não circulante 2.072 1.055
Partes relacionadas 6a 1.328 -
Imobilizado 7 744 1.055
Passivo e patrimônio líquido 2.630 2.720
Passivo circulante 14 14
Fornecedores 8 - 3
Obrigações sociais e trabalhistas 9 2 3
Obrigações tributárias 10 5 4
Partes relacionadas 6b 7 4
Patrimônio líquido 11 2.616 2.706
Capital social 5.223 5.223
Prejuízos acumulados (2.607) (2.517)

Demonstrações de Resultados em 31/12/2018 e 31/12/2017 (Em MR$)
Despesas e Receitas Gerais 
e Administrativas Nota 31/12/18 31/12/17

01/10/18  
a 31/12/18

01/10/17 
 a 31/12/17

Pessoal (57) (646) (19) (553)
Material (1) - (1)
Serviços de Terceiros 12 (47) (252) (15) (78)
Tributos - (16) - (3)
Arrendamento e Aluguel - (7) - -
Seguro (3) (222) (2) (221)
Outros créditos - (196) - -
Provisão para redução ao 
Valor Recuperável- Impairment (488) - (488)
Multa descontratação - (4.642) - -
Resultado antes do 
Resultado financeiro (107) (6.470) (36) (1.344)
Resultado Financeiro 
Líquido 3 473 - 14
Receitas financeiras 5 506 - 26
Despesas financeiras (2) (33) - (12)
Outras receitas e despesas 13 14 - (1) -
Outras despesas (1) - (1) -
Outras receitas 15 - - -
Resultado antes do IR e CSLL (90) (5.997) (37) (1.330)
IR. e Contribuição Social - - - -
Lucro/Prejuízo do período (90) (5.997) (37) (1.330)

Balanços Patrimoniais em 31/12/2018 e 31/12/2017 (Em MR$)

Demonstrações dos Resultados Abrangentes 
 em 31/12/2018 e 31/12/2017 (Em MR$)

31/12/18 31/12/17
01/10/18  

a 31/12/18
01/10/17 

a 31/12/17
Resultado do período (90) (5.997) (37) (1.330)
Resultado abrangente total (90) (5.997) (37) (1.330)

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido 
em 31/12/2018 e 31/12/2017(Em MR$)

Nota

Capi-
tal  

Social

Re-
serva
Legal

Lucros
a reali-

zar

Prejuí-
zos Acu-
mulados

Patrimô-
nio Líqui-

do Total
Saldo em 31/12/2016 5.223 174 3.306 - 8.703
Prejuízo líquido do exercicio - - - (5.997) (5.997)
Reserva legal - (174) - 174 -
Reserva de lucro a realizar - - (3.306) 3.306 -
Saldo em 31/12/2017 5.223 - - (2.517) 2.706
Resultado do período - - - (90) (90)
Saldo em 31/12/2018 11 5.223 - - (2.607) 2.616

Demonstrações do Valor adicionado em 31/12/2018 e 31/12/2017 (Em MR$)
Insumos adquiridos de terceiros 2018 2017
Serviços de terceiros (47) (252)
Outras receitas/ despesas 14 (684)
Seguros - (222)
Material - (1)
Multa descontratação - (4.642)
Arrendamento e aluguel - (7)
Valor adicionado bruto (33) (5.808)
Valor adicionado líquido (33) (5.808)
Receitas/despesas financeiras, líquidas 3 506
Valor adicionado total a distribuir (33) (5.302)
Distribuição do valor adicionado (33) (5.302)
Colaboradores 57 646
Impostos, taxas e contribuições 16
Remuneração do capital de terceiros - 33
Prejuízo do exercício (90) (5.997)

Demonstrações dos fluxos de caixa em 31/12/2018 e 31/12/2017
Fluxo de caixa das atividades operacionais 2018 2017
Resultado líquido do período (90) (5.997)
Constituição de provisão descontratação - 488
Resultado Ajustado (90) (5.509)
(Aumento) redução nos ativos
Impostos a recuperar - (127)
Partes relacionadas (215) (995)
Outros créditos 1 7
Despesas antecipadas (2) -

(216) (1.115)
Aumento (redução) nos passivos
Fornecedores (3) (16)
Obrigações sociais e trabalhistas (1) (15)
Obrigações tributárias 1 (96)
Partes relacionadas 3 4
Outros credores - (176)

- (299)
Caixa líquido consumido (gerado) proveniente das 
atividades operacionais (306) (6.923)
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Adições e baixas do ativo imobilizado 311 813
Caixa líquido gerado (consumido) proveniente das 
atividades de investimento 311 813
Variação líquida de caixa e equivalentes de caixa 5 (6.110)
Caixa, equivalentes e aplicações no início do período 2 6.112
Caixa, equivalentes e aplicações no fim do período 7 2
Variação líquida de caixa e equivalentes de caixa 5 (6.110)

Diretoria: Pablo de Britto Cunha Cockeis Guimarães - Diretor Presidente 
Administrativo - Financeiro; Clécio José Ramalho - Diretor Técnico 
Contador: Luiz Burigo - CRC SC-035714/O-5

As Demonstrações Contábeis completas e auditadas encontram-se na sede da Companhia.

CARNAUBA V EÓLICA S.A.
CNPJ/MF nº 19.390.294/0001-33

Balanços patrimoniais Período findo em 31/12/18 e 31/12/17 (Em MR$)

Demonstrações de resultados Período findo em 31/12/18 e 31/12/17 (Em MR$)
Despesas e Receitas Gerais 
e administrativas Nota 31/12/18 31/12/17

01/10/18 a 
31/12/18

01/10/17 a 
31/12/17

Pessoal (57) (483) (19) (371)
Materiais (1) (4) - -
Serviços de Terceiros 12 (64) (298) (16) (75)
Tributos - (17) - (2)
Aluguel (5) (42) - (6)
Seguro (3) (267) (2) (267)
Outros credores diversos - (292) - 1
Multa descontratação - (6.398) - -
Provisão para Redução ao Valor 
Recuperável - Impairment - (412) - (412)
Resultado antes do resultado 
financeiro (130) (8.213) (37) (1.132)
Resultado financeiro líquido 13 (2) 726 - 58
Receitas financeiras - 757 - 69
Despesas financeiras (2) (31) - (11)
Outras receitas e despesas 14 - - -
Outras receitas 14 - - -
Resultado antes do IR e CSLL (118) (7.487) (37) (1.074)
IR e Contribuição Social - - - -
Prejuízo do período (118) (7.487) (37) (1.074)

Demonstrações dos resultados abrangentes 
 em 31/12/18 e 31/12/17 (Em MR$)

31/12/18 31/12/17
01/10/18 à 

31/12/18
01/10/17 à 

31/12/17
Resultado do período (118) (7.487) (37) (1.074)
Resultado abrangente total (118) (7.487) (37) (1.074)

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido em 31/12/18 e 31/12/17
(Em MR$) Reservas de Lucro Prejuízos Patri-

Nota
Capital 
Social Legal

Lucros a 
Realizar

Acumu-
lados

mônio Lí-
quido Total

Saldo em 31/12/16 6.960 206 3.926 - 11.092
Prej. líquido do exercício - - - (7.487) (7.487)
Reserva legal - (206) - 206 -
Saldo em 31/12/17 6.960 - - (3.355) 3.605
Saldo em 31/12/17 6.960 - - (3.355) 3.605
Resultado do período - - - (118) (118)
Saldo em 31/12/18 11 6.960 - - (3.473) 3.487

Demonstrações dos fluxos de caixa em 31/12/18 e 31/12/17 (Em MR$)
Fluxo de caixa das atividades operacionais 31/12/18 31/12/17
Resultado líquido do período (118) (7.487)
Constituição de provisão descontratação - 412
Resultado Ajustado (118) (7.075)
Aumento (redução) nos ativos
Impostos a recuperar - (253)
Despesas antecipadas (3) 16
Partes relacionadas (101) 523
Outros créditos 1 5

(103) 291
Aumento (redução) nos passivos
Fornecedores (8) 2
Obrigações sociais e trabalhistas - (17)
Obrigações tributárias - (44)
Partes relacionadas (99) 125
Outros credores - (243)

(107) (177)
Caixa líquido consumido (gerado) proveniente das 
atividades operacionais (328) (6.961)
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Adições e baixas do ativo imobilizado 333 670
Caixa líquido gerado (consumido) proveniente das 
atividades de investimento 333 670
Variação líquida de caixa e equivalentes de caixa 5 (6.291)
Caixa, equivalentes e aplicações no início do período 1 6.292
Caixa, equivalentes e aplicações no fim do período 6 1
Variação líquida de caixa e equivalentes de caixa 5 (6.291)

Demonstrações do valor adicionado em 31/12/18 e 31/12/17 (Em MR$)
Receitas 31/12/18 31/12/17
Outras Receitas 14 -
Insumos adquiridos de terceiros
Serviços de terceiros (64) (298)
Materiais (1) (4)
Outras despesas (292)
Multa descontratação - (6.398)
Aluguel (5) (454)
Seguro (3) (267)
Valor adicionado bruto (59) (7.713)
Valor adicionado líquido (59) (7.713)
Receitas/despesas financeiras, líquidas (2) 757
Valor adicionado total a distribuir (61) (6.956)
Distribuição do valor adicionado (61) (6.956)
Colaboradores 57 483
Impostos, taxas e contribuições - 17
Remuneração do capital de terceiros - 31
Prejuízo do exercício (118) (7.487)

Diretoria: Pablo de Britto Cunha Cockeis Guimarães - Diretor Presidente 
Administrativo - Financeiro; Clécio José Ramalho - Diretor Técnico 
Contador: Luiz Burigo - CRC SC-035714/O-5

Nota 31/12/18 31/12/17
Ativo 3.522 3.747
Ativo circulante 742 2.514
Caixa e equivalentes de caixa 4 6 1
Impostos a recuperar 5 733 733
Despesas antecipadas 3 -
Partes relacionadas - 1.779
Outros - 1
Ativo não circulante 2.780 1.233
Partes relacionadas 6a 1.880 -
Imobilizado 7 900 1.233

Nota 31/12/18 31/12/17
Passivo e patrimônio líquido 3.522 3.747
Passivo circulante 35 142
Fornecedores 8 - 8
Obrigações sociais e trabalhistas 9 2 2
Obrigações tributárias 10 7 7
Partes relacionadas 6b 26 125
Patrimônio líquido 11 3.487 3.605
Capital social 6.960 6.960
Prejuízos acumulados (3.473) (3.355)
Resultado do período - -

As Demonstrações Contábeis completas e auditadas encontram-se na sede da Companhia.

BC quer desenvolver o mercado de capitais
Segmento 
movimentou 
R$ 66,8 bi no 1° 
trimestre, queda 
de 9,9% 

O presidente do Ban-
co Central anunciou nesta 
segunda-feira medidas para 
desenvolver o mercado de 
capitais no Brasil. “É neces-
sário simplificar e desburo-
cratizar o acesso aos merca-
dos financeiros”, destacou 
Campos Neto que participou 
do lançamento da Inicia-
tiva Mercados de Capitais 
(IMK), no edifício do Banco 
Central em São Paulo. 

Para quantificar como 
anda esse segmento. De 
acordo com os dados da 
Associação Brasileira das 
Entidades dos Mercados 
Financeiro e de Capitais 
(Anbima), as operações das 
empresas brasileiras no mer-
cado de capitais somaram
R$ 66,8 bilhões no primeiro 
trimestre de 2019. O resulta-
do representa queda de 9,9% 

em relação ao mesmo inter-
valo do ano passado. O nú-
mero de operações também 
caiu para 131, contra 210 
nos três primeiros meses de 
2018.

Segundo Campos Neto, é 
necessário avaliar e propor 
medidas de aperfeiçoamen-
to regulatório para reduzir 
o custo de capital no Brasil, 
estimular o crescimento da 
poupança de longo prazo e 
da eficiência da intermedia-
ção financeira e do inves-
timento privado, além de 
desenvolver os mercados de 
capitais, de seguros e de pre-
vidência complementar.

Não foi divulgado uma data 
para as ações serão implemen-
tadas. Apenas que no curto 
prazo deverá haver o aperfei-
çoamento dos mecanismos de 
oferta de hedge cambial pelo 
mercado financeiro.

Sob a coordenação do 
BC, a IMK conta com repre-
sentantes do Ministério da 
Economia, da Comissão de 
Valores Mobiliários (CVM) 
e da Superintendência de Se-
guros Privados (Susep).

Agenda BC#

“No âmbito do BC, as ini-

ciativas se inserem em um 
conjunto de reformas estru-
turais do Sistema Financeiro 
Nacional (SFN) que o ban-
co vem implementando por 
meio da Agenda BC#, que 
foi recentemente reformula-
da e estruturada”, lembrou 
Campos Neto. A agenda 
BC# reúne quatro dimensões 
que vêm sendo ressaltadas 
há alguns dias pelo BC:

Inclusão: para facilitar o 
acesso ao mercado a investi-
dores e tomadores, nacionais 
e estrangeiros, grandes e pe-
quenos;

 Competitividade - para 
promover a adequada pre-
cificação por meio de ins-
trumentos de acesso com-
petitivo aos mercados; 
transparência - para melho-
rar a transparência no pro-
cesso de formação de preços 
e nas informações de mer-
cado e do BC; e educação 
financeira - para estimular 
a participação de todos no 
mercado e a formação de 
poupança.

Fundos de investimento

O secretário especial de 
Fazenda do Ministério da 
Economia, Waldery Rodri-

gues, comentou no mesmo 
evento que o mercado de ca-
pitais brasileiro “deixa muito 
a desejar” e está “bem aquém 
do potencial”. Ao falar no 
lançamento pelo governo da 
Iniciativa de Mercados de 
Capitais, em conjunto com 
o Banco Central, Rodrigues 
destacou a criação de Fun-
dos de Investimento em Di-
reitos Creditórios (FDICs) 
voltados para investimentos 
em varejo.

“São muitas iniciativas 
que podem ser empreendi-
das para o desenvolvimento 
de nossos mercados”, disse 
Campos Neto. Ele mencio-
nou algumas ações que são 
o foco inicial da agenda da 
IMK para o aperfeiçoamento 
regulatório:

1)  Criação de sandbox re-
gulatório, com comunicado 
conjunto sobre os princípios 
e subsequente publicação de 
regulação específica pelos 
reguladores integrantes da 
IMK; 2) aperfeiçoamento 
da regulação para melhor 
utilização de imóveis como 
colateral nas operações de 
crédito; 3) expansão da base 
de dados de informações de 
crédito e criação de indica-
dores de capitalização de 

Campos Neto: ‘É necessário simplificar e desburocratizar o 
acesso aos mercados financeiros’ 

mercado, conforme divulga-
do no Relatório de Economia 
Bancária (REB); 4) aperfei-
çoamento dos mecanismos 
de oferta de hedge cambial 
pelo mercado financeiro; 5)

permissão para a emissão 
de dívida local em moeda 
estrangeira por companhias 
não financeiras; 6)

regulamentação da nota 

comercial, título corporativo 
semelhante à nota promissó-
ria.

Campos Neto ressaltou 
que a agenda é dinâmica e 
certamente será atualizada 
ao longo de sua implementa-
ção. “A agenda contará com 
a colaboração de ideias e 
ações provenientes do setor 
privado”, adiantou.

Banco Central chinês tem condições de controlar riscos financeiros
A liquidez do mercado 

financeiro da China é sufi-
ciente e os riscos financei-
ros, controláveis no geral. A 
afirmação é do Banco Cen-
tral do país. “A liquidez no 
sistema bancário está em um 
nível razoavelmente amplo, 
pois o BC injetou dinheiro 

recentemente via métodos 
múltiplos incluindo opera-
ções no mercado aberto e 
gestão de dinheiro do tesou-
ro central”, informa  o Ban-
co Popular da China (BPC) 
em um comunicado em res-
posta às preocupações do 
mercado sobre a liquidez 

após a tomada de controle 
do Banco Baoshang pela 
autoridade central.

Risco de crédito

O BPC e o regulador ban-
cário do país anunciaram 
na última sexta-feira que o 

banco comercial da Região 
Autônoma da Mongólia 
Interior teve seu controle 
tomado devido ao severo 
“risco de crédito. “A toma-
da de controle do Banco Ba-
oshang é um caso isolado”, 
disse a autoridade monetária 
chinesa, acrescentando que 

não há plano de dominar ou-
tras instituições financeiras.

A ação está de acordo 
com as leis do setor e visa 
proteger os direitos legíti-
mos dos depositantes e ou-
tros clientes, disse.

A agência Xinhua infor-
mou que o BPC continuará 

mantendo a macro liquidez 
em um nível razoavelmente 
amplo, seguindo de perto a 
situação da liquidez dos pe-
quenos e médios bancos, e 
usando várias ferramentas 
de política monetária para 
manter a operação estável 
no mercado monetário.




