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Ensino perde 6% do PIB para as armas
Gastos com violência 
somam o mesmo  
que o país investe  
em educação

A taxa de homicídios no Brasil 
aumentou 4,2% de 2016 para 2017, 
chegando ao recorde de 31,6 mor-
tes para cada 100 mil habitantes. 
Segundo o Atlas da Violência 2019, 
divulgado pelo Instituto de Pesquisa 
Econômica e Aplicada (Ipea) e pelo 
Fórum Brasileiro de Segurança Pú-
blica, o Brasil teve 65.602 homicí-
dios em 2017, um número absoluto 
4,9% maior de que em 2016.

As perdas com a violência alcan-
çam o equivalente a 5,9% do Produto 
Interno Bruto (PIB). Os R$ 373 bi-
lhões (valores de 2016) significam 

o mesmo que foi investido em edu-
cação naquele ano. O custo da vio-
lência leva em conta perdas com ho-
micídios (2,5% do PIB), gastos com 
segurança privada e seguros (1,7%) 
e despesas com segurança pública, 
incluindo o sistema prisional (1,6%). 
Estudos mostram que investir em 
educação diminui a violência.

“Isso é uma coisa impressionan-
te e mostra o peso que temos que 
carregar”, disse o presidente do 
Ipea, Carlos Von Doellinger, que 
sublinhou que, além de se discutir 
o custo tributário e burocrático de 
se produzir no país, é preciso levar 
em conta esse peso da violência. “É 
a face mais cruel”, lamentou.

O indicador de homicídios au-
mentou puxado pelo crescimento 
dos crimes cometidos nas regiões 
Norte e Nordeste, onde a taxa pas-
sou de 45 por 100 mil habitantes. 
Para Doellinger, o estudo traz ten-

dências preocupantes sobre a vio-
lência no país.

O Ipea aponta a disputa de fac-
ções sediadas no Sudeste como um 
dos possíveis fatores que explicam o 
crescimento da violência no Norte e 
Nordeste. Duas grandes facções do 
Rio e de São Paulo buscam o con-
trole dos mercados varejistas locais 
de substâncias ilícitas no Norte e no 
Nordeste, assim como o controle das 
rotas para o transporte das drogas.

De 2016 para 2017, 15 unidades 
da Federação tiveram queda na taxa 
de homicídios e 12 tiveram aumen-
to – em sete delas, a alta foi maior 
que 10%. O Ipea destaca que o país 
vive dois movimentos diferentes, 
com uma redução da taxa em esta-
dos como São Paulo, Paraná e Mi-
nas Gerais, e um aumento no Norte 
e no Nordeste, com destaque para o 
Ceará, onde a taxa cresceu 48,2% 
no período analisado.Doellinger: ‘Essa é a face mais cruel’

Dieese: há 20 anos, capitalização da
Previdência já custaria 203% do PIB

O Departamento Intersindical 
de Estatística e Estudos Socioeco-
nômicos (Dieese) divulgou, nesta 
quarta-feira, uma nota técnica so-
bre os principais pontos da reforma 
da Previdência (PEC 06/19), pro-
posta pelo governo do presidente 
Jair Bolsonaro.

O estudo revela que o ponto 
central da proposta – a mudança 
do modelo de repartição solidária 
(quando o financiamento dos be-
nefícios sai do Orçamento da Se-
guridade Social) para o modelo de 
capitalização (com a contribuição 
só do trabalhador) – é inviável. Um 
estudo elaborado há 20 anos – em 

1999 – já mostrava que a alteração 
custaria o equivalente a 203% do 
Produto Interno Bruto (PIB), apro-
ximadamente R$ 1,1 trilhão.

Naquele ano, o então governo 
do presidente Fernando Henrique 
Cardoso (PSDB) encomendou uma 
análise do custo da transição entre os 
regimes para o Instituto de Pesqui-
sas Econômicas Avançadas (Ipea) e, 
após o resultado, desistiu da ideia.

Além de partir de uma alteração 
radical e muito cara, a PEC 06/19, 
de acordo com o estudo técnico do 
Dieese, representa uma redução de 
direitos para todos os trabalhadores 
da ativa, para os novos trabalhado-

res, para os servidores, para apo-
sentados e para pensionistas. Além 
disso, a redução de direitos e de 
renda de ativos e aposentados terá 
um forte impacto na renda das fa-
mílias e não produz efeito no com-
bate aos privilégios ou garantia de 
estabilidade no sistema.

“Todos esses impactos sobre a 
renda de trabalhadores e idosos 
afetarão seriamente as famílias 
brasileiras. Em 2018, segundo o 
IBGE, os idosos eram responsáveis 
por 70% da renda de suas famí-
lias”, disse Patrícia Pelatieri, co-
ordenadora de pesquisa do Dieese, 
segundo o site Brasil de Fato.

Câmara 
aprova PEC 
do Orçamento 
Impositivo

O Plenário da Câmara aprovou 
nesta quarta-feira, em dois turnos, 
a Proposta de Emenda à Consti-
tuição (PEC) do Orçamento Im-
positivo. Pelo texto, o Governo 
Federal fica obrigado a liberar a 
verba de emendas parlamentares 
de bancada para ações previs-
tas no Orçamento. As chamadas 
emendas de bancada são as apre-
sentadas por deputados e sena-
dores de cada estado para ações 
específicas nas suas respectivas 
unidades da Federação.

O substitutivo apresentado 
pelo relator, deputado Carlos 
Henrique Gaguim (DEM-TO), 
manteve o texto aprovado no 
Senado em abril e, dessa for-
ma, segue para promulgação do 
Congresso.

Pelo texto, será aplicado per-
centual de 0,8% da receita cor-
rente líquida (RCL) em 2020, em 
vez de 1%, como aprovado pela 
Câmara. Somente a partir do se-
gundo ano (2021) após a promul-
gação da norma, será de 1% da 
RCL. Metade dos recursos será 
obrigatoriamente destinada a 
obras estruturantes. 

País desperdiça quase 
40% da água tratada

No Dia do Meio Ambiente, o 
Instituto Trata Brasil e a consul-
toria GO Associados divulgaram 
um estudo que mostra pouco-caso 
com um bem essencial. O volume 
de água que é perdida no sistema 
de abastecimento, que já era gran-
de, vem crescendo e chega a mais 
de 6,5 bilhões de metros cúbicos 
por ano.

A quantidade de água é equi-
valente a quase sete vezes o vo-
lume útil do Sistema Cantareira, 
principal manancial que abastece 
a Grande São Paulo. Em termos 
percentuais, significa que 38,3% 
da água tratada foi desperdiçada 
em 2017 – últimos números dis-
poníveis – antes de chegar aos 
destinatários finais.

Os dados de 2015 apontavam 
para um desperdício de 36,7%, 
percentual que aumentou para 
38,1% em 2016. Em valores, o 
total perdido pelas companhias 
distribuidoras fica em R$ 11,4 bi-
lhões ao ano.

O estudo destaca que na Di-
namarca o índice de perdas é de 
6,9%; nos Estados Unidos, de 

10,3%; e na Coreia do Sul, de 
16,3%. O Brasil apresenta resul-
tados piores do que outros países 
latino-americanos, como o Méxi-
co, que desperdiça 24,1% da água 
tratada, o Equador, 31,1%, e o 
Peru, 35,6%.

Em algumas partes do Brasil, 
o problema é ainda mais crítico. 
Em Roraima, a perda é de 75%. 
Isso significa que a cada 100 
litros fornecidos pelas compa-
nhias de abastecimento, apenas 
25 litros chegam aos clientes. 
No Amazonas, o percentual de 
perdas é de 69%, e no Amapá, 
de 66%. No Nordeste, 46,25% 
da água é desperdiçada. No Ma-
ranhão, o percentual chega a 
60%, e em Pernambuco, a 52%. 
Em São Paulo e no Paraná, é de 
35%, e no Rio de Janeiro fica 
em 31%.

As cidades que conseguem os 
melhores resultados são aquelas 
que se concentram não só na me-
lhoria da estrutura de distribui-
ção, como também no combate 
a fraudes e ligações clandestinas 
(“gatos”).

Supremo adia decisão 
sobre venda de estatais

O Supremo Tribunal Federal 
(STF) suspendeu mais uma vez o 
desfecho do julgamento sobre a ne-
cessidade ou não de aval legislativo 
e de processo licitatório para que o 
Poder Público possa vender o con-
trole de empresas estatais e de suas 
subsidiárias. O presidente da Corte, 
ministro Dias Toffoli, disse que o 
caso será retomado na sessão desta 
quinta-feira.

Nesta quarta-feira, o julgamento 
foi interrompido com o placar de 2 
a 2. Os ministros Ricardo Lewan-
dowski e Edson Fachin votaram 

pela obrigatoriedade do aval legis-
lativo e de processo licitatório para 
que estatais possam se desfazer de 
subsidiárias, enquanto Alexandre 
de Moraes e Luís Roberto Barroso 
votaram em sentido contrário.

A discussão ficou centrada na pos-
sibilidade de venda de controle acio-
nário de subsidiárias, empresas que 
pertencem às estatais. Os ministros 
evitaram avançar o debate para os 
casos de venda de controle acionário 
das estatais em si.  Nesta quinta, o 
julgamento deve ser retomado com o 
voto da ministra Rosa Weber.

Angela Maria Machado da Costa tomou posse para o segundo man-
dato na presidência da Associação Comercial do Rio de Janeiro 
(ACRJ), agora para o biênio 2019/2021. O MONITOR MERCAN-
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Existe um ditado popular, bas-
tante conhecido e disseminado, 
que diz expressamente que “acha-
do não é roubado”. Ele é muito 
utilizado para justificar a conduta 
de quem encontra e não devolve 
coisas alheias. A pergunta que se 
faz a respeito, é justamente se este 
ditado traduz uma verdade e quais 
as consequências jurídicas, no 
âmbito criminal, de se achar algo 
e pegar para si.

Recentemente, aqui no Brasil, 
um italiano foi detido pela Polícia 
Federal porque tentava vender, 
pela internet, 20 quilos de moedas 
históricas, que ele havia encontra-
do dentro de uma botija enterrada 
na praia de Ipioca, no litoral de 
Maceió.

Munido de um detector de me-
tais, o homem rastreou o solo e 
acabou encontrando as moedas, 
que constituem verdadeiro acer-
vo histórico. Ele as fotografou e 
anunciou a venda pela internet, 
nas redes sociais. As postagens fo-
ram descobertas pelo Iphan (Ins-
tituto do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional), que informou 
a Polícia Federal, objetivando a 
apreensão do acervo histórico.

Primeiramente, antes de aden-
trar na análise jurídica, é im-
portante ressaltar que a questão 
posta apresenta um debate mo-
ral. Embora todos tenham co-
nhecimento de que achar algo e 
não devolver é imoral, a socie-
dade, por vezes, ignora que além 
de imoral, não devolver também 
pode ser crime.

Assim, em linhas gerais, pode-
se dizer que o ditado popular está, 
em parte, correto, pois quem acha 
algo, realmente não pratica o cri-
me de roubo, previsto no artigo 
157 do Código Penal. Jamais se 
poderia cogitar falar em roubo 
neste caso, pois não se verifi-
ca uma situação de violência ou 
grave ameaça capaz de tipificar 
(como roubo) a conduta de en-

contrar coisa alheia. Também não 
se cogita falar, nesses casos, do 
crime de furto, previsto no artigo 
155 do Código Penal, pois, quan-
do a pessoa acha algo, não há sub-
tração dolosa.

Por outro lado, é importan-
te ressaltar que, dependendo das 
circunstâncias em que a coisa for 
achada e do comportamento da 
pessoa que achou, poderá ficar ca-
racterizado um crime, com conse-
quências no âmbito penal.

No caso do italiano, ele acabou 
indiciado pelo crime de apropria-
ção de coisa achada, previsto no 
artigo 169 do Código Penal, e pu-
nido com detenção de um mês a 
um ano, ou multa. De acordo com 
este dispositivo, em três hipóteses 
a pessoa que acha coisa alheia e 
não devolve comete um crime.

A primeira hipótese, prevista no 
caput do artigo 169, se dá quando 
alguém se apropria (toma para si, 
como sendo de sua propriedade) 
de coisa alheia perdida, que vem 
a seu poder por erro, caso fortuito 
ou força da natureza.

A segunda hipótese, prevista 
no inciso I do artigo 169, trata de 
descoberta, em prédio alheio, de 
tesouro (objeto antigo de grande 
valor, que estava oculto e não tem 
dono), e apropriação deste tesou-
ro, em detrimento do direito que 
teria o proprietário do prédio so-
bre a coisa.

A última hipótese, prevista no 
inciso II do artigo 169, contem-
pla a figura da apropriação de 
coisa achada. Trata justamente 
daquela coisa que foi perdida e 

é encontrada por alguém, restan-
do a quem encontrar a obrigação 
de, ao menos, tentar devolver ao 
dono. É a situação mais corri-
queira.

No caso concreto apresen-
tado, o estrangeiro foi acusado 
do crime previsto no inciso II 
do artigo 169 do Código Penal, 
pois, de acordo com a legislação 
brasileira, todo objeto arqueoló-
gico ou histórico é protegido por 
lei e considerado patrimônio da 
União, mesmo que tenha sido 
encontrado fora de sítios arque-
ológicos e de forma ocasional. 
Neste caso, o homem, ao encon-
trar as moedas, deveria ter co-
municado ao Iphan sobre a exis-
tência e localização das mesmas, 
e não tentado vendê-las na inter-
net, como fez.

Além disso, é importante men-
cionar que aquele que acha coi-
sa alheia perdida e a restitui ao 
dono ou à autoridade competente 
tem direito a uma recompensa, de 
acordo com o previsto no Código 
Civil.

Conclui-se, portanto, que, mo-
ralmente e juridicamente falan-
do, o que se espera de alguém 
que acha algo perdido, que não 
é seu, é a devolução ao legítimo 
dono da coisa, ou às autoridades 
competentes. Caso a pessoa ve-
nha a devolver, terá direito a uma 
recompensa. Já se a pessoa não 
devolver, incorre em crime. O 
crime em questão é a apropriação 
de coisa achada, e não o roubo, o 
que torna verdadeiro o ditado que 
diz que ‘achado não é roubado’. 
Fica a lição: ao encontrar algo, o 
melhor a se fazer é sempre a de-
volução!

q  Adriana Filizzola D’Urso
Advogada criminalista, é diretora da 
Comissão Brasileira das Advogadas 

Criminalistas da Associação 
Brasileira dos Advogados 
Criminalistas (Abracrim).

Se a pessoa não 
devolver, incorre em 
crime de apropriação 
de coisa achada

A barbárie nos espreita Sydney Brenner, 
personalidade excepcional 
da Ciência contemporânea

Achado não é roubado. Será?

A denominada financeirização 
caracteriza-se como um novo regi-
me de acumulação, uma nova fase 
do capitalismo, pós 1970, marca-
da pelo controle da economia em 
geral pelas finanças, sobrepujan-
do a produção e o comércio, que 
passam a estar controlados pela 
lógica do capital financeiro, cada 
vez mais autônomo das determi-
nações produtivas reais. Uma ten-
dência que se alastra por todos os 
campos da vida. Angustiante!

Mas então por essa lógica se 
impôs? Por ser a adaptação pos-
sível das relações de produção 
capitalistas às novas forças pro-
dutivas, que transbordam o capi-
talismo, geradas pela Revolução 
Científico-Técnica de meados do 
século passado.

Essa nova fase torna necessário 
ao capital fugir da produção e se 
especializar na especulação e na 
captura do fundo público e suas 
finanças. Também é imperioso 
derrotar a organização dos traba-
lhadores e desmoralizar a vida po-
lítica nos moldes da democracia 
liberal.

A característica básica desse 
regime é o baixo crescimento, a 
concentração da propriedade e da 
renda e o aumento da desigualda-
de. No Brasil, isso é comprovado 

pelo sofrimento do povo. O con-
junto dos trabalhadores (assala-
riados, conta própria, informais, 
precarizados, servidores públicos 
etc.) sente na própria pele os efei-
tos dos governos Dilma/Temer e 
do desgoverno atual. São tempos 
de entrega de nosso rico patrimô-
nio natural e das nossas reservas 
energéticas. O pré-sal já atingiu 
60% da produção de óleo e gás e 
foi gênese da mudança política no 
Brasil.

Em abril, em números divulga-
dos no início de junho no Bole-
tim Mensal de Produção da ANP 
(sempre dois meses após), a pro-
dução (óleo + gás) atingiu quase 
2 milhões de barris equivalentes 
(boe) por dia no pré-sal. Para ser 
mais exato, 1,980 milhão de boe/
dia, para uma produção total no 
Brasil – incluindo pós-sal e terra – 
de 3,314 milhões de boe/dia.

Não nos esqueçamos que o po-
der das grandes nações do mun-
do rico se baseia em controle das 
moedas fortes, das tecnologias 
modernas, do gasto militar e da 
garantia do fornecimento de pe-
tróleo e gás. Simples assim.

A recessão está tão acentuada 
que, no IPC-S da FGV, os preços 
dos alimentos caíram 0,37% nas 
últimas semanas. Quando a crise 
aperta a barriga, é porque o fundo 
do poço se aproxima. Os peque-
nos negócios fecham suas portas, 
o desemprego cresceu, a preca-
rização cresceu, a subocupação 
aumentou, os rendimentos caíram 
e, para piorar, a inflação está su-
bindo.

Apesar da crescente influência 
social das igrejas evangélicas na 
periferia e do catolicismo na clas-
se média, a percepção da piora 
das condições de vida e trabalho é 
acachapante; não há discurso reli-
gioso e/ou moral que supere isso. 
A defesa dos governos liberais (de 
esquerda/direita/ultradireita) re-
centes é cada vez mais difícil. E 
a conjuntura internacional ainda 
é benigna. Imagina quando esse 
vento virar?

q  Ranulfo Vidigal
Economista.

Há períodos que ficam para sem-
pre inscritos na memória em dife-
rentes áreas do conhecimento. No 
caso das Ciências Biológicas, cer-
tamente os anos iniciais da segunda 
metade do século XX estão entre 
eles. Mais especificamente, o eixo 
Cambridge–Oxford, no interior da 
Inglaterra, foi palco de experimen-
tos inovadores e interpretações te-
óricas corajosas, que deram origem 
a uma área científica, na época de-
signada como Biologia Molecular, 
com consequências que alcançam 
os dias de hoje. Afinal, passou-se a 
entender aspectos básicos da vida e 
dos processos químicos e biológicos 
que determinam uma série de fatos e 
comportamentos.

Trago este tema pelo fato de ter-
mos perdido há algumas semanas 
um dos ícones da biologia moderna, 
parceiro de outros grandes cientistas 
atuando no mesmo campo, como 
Francis Crick, Jim Watson, Mau-
rice Wilkins, François Jacob, Matt 
Meselson, entre outros. Refiro-me a 
Sydney Brenner, que nos deixou há 
algumas semanas na cidade de Cin-
gapura, aos 92 anos bem vividos.

Brenner, como era conhecido, era 
de origem judaica e nasceu na Áfri-
ca do Sul. Fez o curso médico na 
Universidade Withwatersrand, em 
Johanesburgo, onde se graduou em 
1951, defendendo tese no campo da 
citogenética. Esta universidade, ain-
da hoje, está entre as cinco melhores 
de todo o continente africano.

Logo em seguida foi para a Uni-
versidade de Oxford, onde se dou-
torou em 1954 e, em seguida, partiu 
para a também célebre Universida-
de de Berkeley nos Estados Unidos 
para um pós-doutoramento, regres-
sando à Inglaterra em 1956, direta-
mente para o Laboratório de Biolo-
gia Molecular da Universidade de 
Cambridge, onde atuou até 1976.

Foi dos primeiros a conhecer, 
em abril de 1953, o modelo da du-
pla hélice do DNA. Afinal, dividia 
o escritório com Francis Crick. 
Contribuiu decisivamente nesta 
área, trabalhando com a biologia 
de bacteriófagos, abrindo o cam-
po da genética bacteriana e dan-
do contribuições marcantes para a 
melhor compreensão de processos 
básicos como o da mutação gené-
tica, mostrando que poderia ocor-
rer tanto por substituição das bases 
que compõem o DNA como por 
adição e deleção das mesmas.

Foi fundamental na descoberta do 
que hoje conhecemos como RNA 
mensageiro, criou o termo códon, 
utilizado até hoje, e o conceito da 
relação de três bases para cada ami-
noácido no processo de formação de 
uma cadeia polipeptídica na forma-
ção de proteínas. São conceitos tão 
básicos que são hoje ensinados aos 
estudantes ainda no curso médio e 
até mesmo conhecido pela parcela 
mais esclarecida da população.

Um célebre artigo intitulado “A 
speculation on the origin of protein 
synthesis”, publicado em 1976 na 
revista Origins of Life, divulgou 
os conhecimentos existentes, tendo 
como autores Crick, Brenner, Klug e 
Pieczenik, vindo a constituir um dos 
poucos exemplos de um artigo em 
que os três autores receberam, por 
trabalhos diferentes, o prêmio No-
bel de Medicina. No caso de Aaron 

Klug, também de origem judaica e 
formado na África do Sul, foi o prê-
mio Nobel de Química também em 
2002.

Tomei conhecimento dos traba-
lhos do Brenner ainda como estu-
dante da Faculdade de Medicina da 
Praia Vermelha, em 1969, por inter-
médio de um grande mestre, e em 
seguida um grande amigo, Darcy 
Fontoura de Almeida. Ele tinha vol-
tado da Inglaterra e deixou de lado 
suas pesquisas sobre o peixe-elé-
trico, iniciadas com Carlos Chagas 
Filho, para se dedicar a estudos de 
mutagênese usando o modelo bacte-
riano da Escherichia coli infectada 
pelo vírus bacteriófago T4.

Na realidade, Darcy foi forte-
mente influenciado por Sydney 
Brenner após conhecê-lo durante 
seu estágio londrino. O entusiasmo 
de Darcy pelo tema era tão grande 
que ele colocou como aula prática 
a ser executada por nós, calouros, 
a indução da lisogenia da bactéria 
infectada pelo vírus e irradiada por 
ultravioleta. Bons tempos em que 
um aluno de medicina em uma tur-
ma de 360 alunos tinha a oportuni-
dade de realizar experimentos em 
aulas práticas. Voltarei a este tema 
em outro artigo.

Posteriormente, Brenner decidiu 
partir para modelos biológicos mais 
complexos e escolheu o pequeno 
verme Caenorhabiditis elegans, com 
cerca de 1 milímetro de comprimen-
to, que veio a se tornar instrumento 
de pesquisa para melhor entendi-
mento de processos de diferenciação 
celular e de formação do sistema 
nervoso. Com este modelo, exerci-
tou seus conhecimentos de genética 
para identificar genes envolvidos em 
uma série de defeitos funcionais. Por 
esses estudos e certamente levando 
em consideração o conjunto de sua 
obra, recebeu em 2002 o prêmio No-
bel de Medicina.

Já consagrado, Brenner não parou 
e passou a estar presente em vários 
lugares desenvolvendo projetos ino-
vadores e ousados. Fui conhecê-lo 
em seu moderno laboratório em Cin-
gapura, parte de uma estrutura que 
ajudou a organizar e hoje conheci-
do como Biopolis, que colocou a 
pequena cidade-estado no mapa da 
Ciência moderna.

Naquela ocasião já era um incen-
tivador da importância da atividade 
científica para o desenvolvimento 
econômico e social de países em 
desenvolvimento. Mais adiante, en-
contrei-o em Oeiras, Portugal, onde, 
por vários anos, presidiu o Conselho 
Científico do Instituto Gulbenkian 
de Ciências, ali localizado. Por este 
apoio a uma instituição científica 
portuguesa, o então presidente Aní-
bal Cavaco Silva outorgou-lhe, em 
2009, a Grã-Cruz da ordem do In-
fante D. Henrique.

Sidney Brenner permaneceu co-
nectado com a Ciência até o final da 
vida, morando em um hotel de Cin-
gapura e indo ao laboratório, mes-
mo que para tal fosse necessário ter 
sempre um tanque de oxigênio por 
perto em função de suas dificulda-
des respiratórias.

q  Wanderley de Souza
Professor titular da UFRJ, é membro 
da Academia Brasileira de Ciências e 

da Academia Nacional de Medicina.

Não há discurso 
religioso ou moral 
que supere a piora das 
condições de vida
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Ministério da Economia reitera 
que não quer ver país se recuperar

O Ministério da Economia avisa, em nota, que não 
encaminhará qualquer mudança na Lei do Teto dos Gas-
tos para excluir investimentos do limite de despesas. “O 
Ministério reitera a importância do controle dos gastos 
públicos para que o país volte a ter equilíbrio nas contas 
públicas.” E completa: “Com saúde financeira, o Bra-
sil poderá aumentar o investimento público e privado e 
crescer de forma consistente por vários anos seguidos.”

Ninguém quer descontrole dos gastos, nem acredita 
que será possível crescer sem saúde financeira. Mas, 
igualmente, qualquer economista que tenha observado 
o mundo, ao menos, a partir de 2008 compreende que 
a fábula da austeridade e da retomada da confiança vi-
rou pó. Os países que conseguiram se sair melhor após a 
crise – entre eles o Brasil – foram os que souberam usar 
o investimento público para puxar a economia.

Desde 2015, nosso país implanta uma receita neolib-
eral que só piora a crise. Com a equipe de Paulo Guedes, 
a ideologia suplantou qualquer resquício de racionali-
dade, e o programa virou ultraneoliberal. Os resultados 
não param de se apresentar a cada semana, e a reforma 
da Previdência só trará, a curto prazo, menos consumo, 
pois cortará gastos daqueles que mais usam a renda em 
consumo.

Paulo Guedes já foi dono do Ibmec e só investiu na 
educação quando percebeu o potencial que teria, pela 
demanda dos jovens. Parece ter esquecido a lição: em-
presário investe se tem demanda; com alta ociosidade e 
baixa renda, a conversa da multiplicação dos investidores 
é apenas para conversa para enganar o distinto público.

Campeão
Entre 2015 e 2018, o gasto médio anual com juros no 

Governo Federal brasileiro equivaleu a 6,5% do PIB, en-
quanto no México foi de 3,7%, na Argentina ficou em 
2,3%, na China, 0,8%, na Rússia, em 0,5%, e no Chile, 
apenas 0,3%. No conjunto dos países de renda média, a 
despesa com juros respondeu por 1,9% do Produto In-
terno Bruto, mostra o economista Marcio Pochmann.

Bolsas
Do multibilionário Warren Buffett: “O mercado de 

ações é um dispositivo para transferir dinheiro dos impa-
cientes para os pacientes.” Alguém mais cínico poderia 
dizer: “Transferir recursos de otários para especuladores.”

Porto seguro
A crise abateu o sonho dos jovens em trabalhar nas 

startups. Levantamento feito pela Randstad Employer 
Brand com 4.073 profissionais brasileiros revela que 
apenas 6% dos profissionais preferem trabalhar nesses 
novos negócios atualmente. Quase metade (45%) declara 
preferência por trabalhar em multinacionais.

Para Fabio Battaglia, presidente da Randstad no Brasil, 
“quando o país estava com ótimos níveis de emprego, ha-
via espaço e vontade para se tomar risco profissional, pois 
não se sentia grande dificuldade de recolocação. Após a 
retração econômica e os níveis maiores de desemprego, os 
profissionais ficaram mais conservadores e cuidadosos”. 
As multinacionais passam sensação de estabilidade.

Reprovados
Deputados bolsonaristas apresentaram na Assembleia 

do Rio proposta de CPI para tentar emparedar a Uerj, 
sem citar um fator determinado a ser apurado. Queriam 
mesmo é o fim da Lei das Cotas e da autonomia univer-
sitária. O pedido de CPI levou surra por 31 a 17.

Rápidas
Foi aprovado o simpósio temático “Militares na 

História do Brasil: Ontem, Hoje e Perspectivas” para o 2º 
Encontro Internacional História & Parcerias, evento que a 
Associação Nacional de História (ANPUH-RJ) realizará 
na Universidade Veiga de Almeida de 21 a 25 de outubro. 
Os interessados em apresentar trabalhos poderão obter 
mais informações em historiaeparcerias.rj.anpuh.org/site/
capa *** Até 9 de junho, acontece em Belo Horizonte a 
29ª edição da Expocachaça, no Expominas *** O Bistro 
do Paço, situado no histórico Paço Imperial, no Centro 
do Rio, comemora 25 anos com cardápio especial e pro-
moções *** O Passeio Shopping apresenta neste sábado 
o espetáculo infantil Romeu e Julieta no Nordeste *** A 
Mostra Cine Cultura na ACRJ exibe dia 18 o filme Rio, 
Zona Norte (1957), às 18h *** O Shopping Jardim Guada-
lupe reúne, dias 7, 8 e 9, amor e festa junina no Arraiá dos 
Namorados *** A Associação Brasileira de Distribuição 
e Logística de Produtos Farmacêuticos (Abradilan) con-
tratou Ivan Tostes Coimbra como diretor-executivo *** 
Os desafios à implementação da Lei Geral de Proteção de 
Dados – LGPD compõem o seminário que o O Ibef Rio 
realizará nesta quinta, a partir de 8h30, na sede (Av. Rio 
Branco, 156, 4º andar – ala C).

POLO CAPITAL SECURITIZADORA S.A.
CNPJ/MF: nº 12.261.588/0001-16 - NIRE: nº 33300294163 - Cód. CVM 22160
Assembleia Geral de Titulares de Certificados de Recebíveis Imobiliários
Edital de Convocação. A Polo Capital Securitizadora S.A. (“Emissora”),
na qualidade de emissora dos Certificados de Recebíveis Imobiliários da 
13ª Série de sua 1ª Emissão (“CRI”), com fundamento nos itens 11.1, 11.2 
e 11.4 do respectivo Termo de Securitização de Créditos da 13ª Série da 
1ª Emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários da Emissora (“Ter-
mo de Securitização”), convoca os investidores dos CRI a reunirem-se em 
assembleia geral, a ser realizada em 1ª convocação no dia 26 de junho 
de 2019, às 10h00, na Avenida Ataulfo de Paiva 204 – 10º andar, Leblon, 
CEP 22440-033, no Município do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, 
para seguinte Ordem do Dia: i) Ratificar, ou não, a contratação do escri-
tório Cascione Pulino Boulos Advogados como assessor legal (“Assessor 
Legal”), conforme proposta a ser apresentada no momento da assembleia, 
pela Emissora, para auxiliar na implementação das deliberações tomadas 
pelos titulares dos CRI no item 6.5 da Assembleia Geral realizada no dia 
16/05/2019 (“Assembleia 16.05”); ii) Caso aprovada a ratificação do item (i) 
da Ordem do Dia, aprovar, ou não, o pagamento do Assessor Legal, através 
de reembolso das despesas incorridas pela Emissora, a serem detalhadas 
no momento da assembleia, no âmbito da implementação das deliberações 
tomadas na Assembleia 16.05; iii) Deliberar e aprovar ou não, sobre quais 
serão os procedimentos utilizados para reembolsar os titulares dos CRI 
que realizarem o aporte para pagamento de despesas do Patrimônio Se-
parado, conforme aprovado na Assembleia 16.05 e, se aplicável, conforme 
deliberação do item (ii) da presente Assembleia; iv) Tomar ciência acerca 
das informações dadas pela Emissora, aos Titulares dos CRI, pertinentes 
à KPFR Empreendimentos Imobiliários S.A. (“Companhia”), em especial in-
formações referentes ao período transitório em que o Patrimônio Afetado 
deteve as ações da Companhia até a presente data. Os investidores dos 
CRI deverão se apresentar na data, horário e local acima indicados, portan-
do os documentos que comprovem sua condição de titular de CRI. Aqueles 
que se fizerem representar por procuração deverão entregar o instrumento 
de mandato com poderes específicos para representação na assembleia 
geral objeto desta convocação, devidamente assinado e com firma reconhe-
cida, na sede do Agente Fiduciário, localizada na Avenida das Américas, nº 
4.200, bloco 08 – Ala B (Ed. Genéve), salas 302/303/304, Barra da Tijuca, 
CEP 22640-102, no Município do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, 
com pelo menos 24 (vinte e quatro) horas de antecedência da assembleia, 
bem como encaminhar os documentos de representação para o correio ele-
trônico: contencioso@pentagonotrustee.com.br. Para maiores informações 
poderão ser enviados e-mails para ri-securitizadora@polocapital.com. Rio 
de Janeiro, 06 de junho de 2019. Polo Capital Securitizadora S.A.

Clima vai gerar prejuízo de US$ 1 trilhão
Investimentos 
suficientes 
na indústria 
para reduzir as 
emissões

Enquanto o presidente dos 
EUS, Donald Trump rompe 
acordos mundiais e tenta 
impor a sua  agenda “anti-
crescimento” ao se mostrar 
contra a defesa do meio 
ambiente, mais de 200 das 
maiores empresas do mundo 
deverão perder US$ 1 trilhão 
por causa das mudanças cli-
máticas, grande parte disso 
apenas nos próximos cinco 
anos.

A previsão está contida 
em um estudo relatório rea-
lizado pela Organização Não 
Governamental CDP, divul-
gado em Berlim, sugerindo 
que muitas empresas ainda 
subestimam os perigos rela-
cionados ao fenômeno, en-
quanto os cientistas alertam 
que o clima da terra se enca-
minha para limites catastró-
ficos caso não haja reduções 
nas emissões de carbono na 
atmosfera.

“A maioria das empresas 
ainda tem muito a caminhar 
em termos de avaliar ade-

quadamente os riscos rela-
cionados ao clima”, afirmou 
Nicolette Bartlett, diretora 
para Mudanças Climáticas 
da CDP e autora do relató-
rio.

Fundada no ano 2000, a 
CDP (antigamente chamada 
de Projeto de Transparência 
do Carbono – nome que ori-
ginou a sigla em inglês) é um 
organismo respeitado dentro 
de uma crescente coalizão 
de grupos de lobby, admi-
nistradores de fundos, ban-
cos centrais e políticos que 
acreditam que as mudanças 
climáticas representem um 
risco sistêmico para o siste-
ma financeiro.

Metas climáticas

Ao forçar as empresas a 
enfrentar os riscos às suas 
operações, os defensores 
de mais transparência es-
peram fazer avançar in-
vestimentos suficientes na 
indústria para reduzir as 
emissões, a tempo de cum-
prir as metas climáticas. O 
CDP analisou dados de 215 
das maiores indústrias do 
mundo, como Apple, Mi-
crosoft, Nestlé, Unilever, 
China Mobile, Infosys, 
UBS, Sony e BHP.

Essas empresas já teriam 
tido prejuízos de 970 bilhões 
de dólares em custos adicio-

nais devido a fatores como o 
aumento das temperaturas, 
clima caótico e o preço co-
locado sobre as emissões de 
gases causadores do efeito 
estufa. Cerca de 50% des-
ses custos são considerados 
prováveis ou praticamente 
certos.

Segundo o relatório, as 
companhias poderiam obter 
amplas vantagens com um 
mundo descarbonizado a 
tempo de evitar os cenários 
climáticos mais tenebrosos, 
que os cientistas acreditam 
representar um risco existen-
cial para a civilização indus-
trial.

As preocupações com os 
riscos representados pelo 
clima aumentaram de modo 
acentuado, paralelamente 
ao crescimento do ativismo 
ecológico em muitos países, 
enquanto ondas de calor, 
secas, incêndios florestais e 
tempestades reforçadas pelo 
clima se tornam cada vez 
mais difíceis de serem igno-
radas.

Efeitos Trump

A National Geographic
vem acompanhado as deci-
sões que terão impacto na 
terra, na água, no ar e na vida 
selvagem dos América. A es-
cassez de informações que 
se fez sentir ao início, quan-

Tentativa de invasão 
no celular de Moro

O Ministério da Justiça e 
Segurança Pública informou 
nesta quarta-feira que houve 
tentativa de invasão do tele-
fone celular do ministro Ser-
gio Moro. De acordo com a 
nota, o fato ocorreu na vés-
pera e, diante da possibilida-
de de clonagem do número, 
a linha foi abandonada. A 
investigação para apuração 
dos fatos está em andamen-
to.

Segundo informações do 
ministério, Moro recebeu 
uma ligação do seu próprio 
número, estranhou o fato 
e atendeu o telefonema. A 
partir disso, o acesso foi fei-
to via Telegram e, segundo 
o ministério, Moro não usa-
va esse aplicativo há cerca 
de dois anos. Imediatamen-
te, o ministrou abandonou 
a linha e acionou a Polícia 
Federal.

Fraudes no seguro-
desemprego

O Ministério Público Fe-
deral (MPF) em São Pau-

lo denunciou 20 pessoas 
acusadas de participar de 
um esquema de fraudes no 
seguro-desemprego. Segun-
do as investigações, o gru-
po causou prejuízo de mais 
de R$ 20 milhões aos cofres 
públicos, sacando mais de 
13 mil parcelas do benefício 
entre 2015 e 2019. Segundo 
o MPF, para fraudar o bene-
fício, a organização crimi-
nosa usou 408 empresas de 
fachada em vários estados.

A apuração começou em 
outubro de 2017, a partir da 
denúncia de um trabalhador 
rural de Presidente Prudente, 
interior paulista, segundo o 
qual alguém estaria receben-
do indevidamente seguro-
desemprego em seu nome. O 
esquema usava as empresas 
de fachada para simular vín-
culo empregatício e demis-
sões falsas e assim receber o 
benefício.

Pezão e Dornelles  
têm contas rejeitadas

O Tribunal de Contas do 
Estado do Rio de Janeiro 
(TCE-RJ) emitiu, em ses-
são plenária realizada nesta 

quarta-feira, parecer prévio 
contrário à aprovação das 
contas de 2018, último ano 
do governo de Luiz Fernan-
do Pezão e Francisco Dorr-
nelles. Em 2018, Pezão go-
vernou o estado entre 1º de 
janeiro e 28 de novembro e 
Dornelles, de 29 de novem-
bro a 31 de dezembro.

Banco Mundial: PIB 
de 1,5% para o Brasil

O Banco Mundial redu-
ziu a previsão de crescimen-
to da economia brasileira. 
De acordo com o Relatório 
de Perspectivas Econômi-
cas Global, divulgado nessa 
terça-feira (4), a previsão 
para a expansão do Produto 
Interno Bruto (PIB), soma 
de todos os bens e serviços 
produzidos no país, neste 
ano, foi reduzida em 0,7 
ponto percentual para 1,5%. 
Para 2020, a estimativa su-
biu 0,1 ponto percentual 
para 2,5%, e para 2021, a 
previsão foi reduzida em 
0,1 ponto percentual para 
2,3%. A última previsão 
desse relatório foi divulga-
da em janeiro.A projeção de 

crescimento da economia 
da América Latina e Caribe 
também foi reduzida nes-
te ano. A previsão caiu 0,4 
ponto percentual para 1,7%.

Mourão: soberana 
com todas as nações

Ao participar de jantar 
oferecido pelas Frentes Par-
lamentares do Congresso 
Nacional Brasil-China e 
Brics, no Clube do Exército, 
em Brasília, o  vice-presi-
dente da República, Hamil-
ton Mourão, disse que tudo o 
que o atual governo pretende 
realizar é “buscar o bem-
estar da população brasilei-
ra e, mais ainda, a inserção 
(do país) de forma altaneira, 
soberana, flexível e pragmá-
tica no concerto de todas as 
nações”.

O jantar foi uma home-
nagem de empresários que 
desejam intensificar o co-
mércio com a China e da co-
munidade chinesa residente 
em várias cidades brasilei-
ras, em reconhecimento aos 
esforços do vice-presidente 
de estreitar as relações entre 
os dois países.

do o presidente assumiu o 
cargo em 2017, evoluiu para 
ações executivas que abrem 
os terrenos públicos à explo-
ração comercial.

Entre as 15 decisões in-
fluentes tomadas pela ad-
ministração Trump que po-
derão ter impacto no futuro 
dos EUA, estão o abandono 
do plano de energia limpa, 
enfraquecimento da regula-
mentação sobre a poluição 
atmosférica tóxica, revoga-
ção de leis sobre a queima 
de metano, enfraquecimento 
das leis da era Obama sobre 
a economia de combustí-
vel, revogação dos padrões 
de inundação, responsáveis 
pelo aumento do nível da 
água do mar e revogação da 
Lei da Água Limpa

Nicolette: ‘A maioria das 
empresas ainda tem muito 

a caminhar em termos de 
avaliar adequadamente os 

riscos relacionados ao clima’
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Loja do La Fiorentina mudará de dono

Empréstimo de nome é responsável  
por 24% dos casos de inadimplência

Levantamento feito pela 
Confederação Nacional de 
Dirigentes Lojistas (CNDL) 
e pelo Serviço de Proteção 
ao Crédito (SPC Brasil) 
mostra que, entre os brasi-
leiros que limparam o nome 
nos últimos 12 meses, 24% 
haviam entrado para a lis-
ta de inadimplentes porque 
emprestaram o próprio nome 
a terceiros. Mais da metade 
(51%) dessas pessoas em-
prestaram o nome com a in-
tenção de ajudar quem fez o 
pedido, enquanto 16% fica-
ram com vergonha de dizer 
não.

De acordo com a pesqui-
sa, a proximidade é algo que 
acaba facilitando esse tipo 
de abordagem. Em 27% dos 
casos o pedido de nome em-
prestado partiu de amigos. 
Em seguida aparecem os 
pais (14%), filhos (14%) e 
cônjuges (13%). Os colegas 
de trabalho ficaram em quar-
to lugar na lista, com 12% de 
citações.

Na avaliação do educa-
dor financeiro do SPC Bra-
sil, José Vignoli, emprestar 
o nome para amigos ou co-
nhecidos é uma atitude soli-
dária, mas que pode causar 
prejuízos.

“A pessoa que pede esse 
tipo de favor, geralmente, 
já tem o próprio nome com 
restrição ou está com a vida 
financeira desorganizada, 
então o risco de não receber 
o valor gasto é alto. Não se 
deve emprestar o nome sem 
antes refletir sobre as conse-
quências dessa decisão. Do 
ponto de vista legal, quem 
emprestou o nome é sempre 
o responsável pela dívida 
feita”, alerta o educador.

Apesar dos transtornos 
financeiros gerados pela ati-
tude, 45% dos entrevistados 
voltaram a emprestar o nome 
a outras pessoas, principal-
mente pelo pedido ter vindo 
de alguém muito próximo 
(22%) ou por não querer 
prejudicar o relacionamento 
com a outra pessoa (10%).

Na maior parte dos casos, 
o empréstimo de nome se 
deu por meio do cartão de 
crédito (35%). O cartão de 

loja (20%) é o segundo meio 
mais comum nesse tipo de 
prática, seguido dos finan-
ciamentos (17%) e dos em-
préstimos pessoais (14%).

A pesquisa ainda revela 
que nem sempre há transpa-
rência entre as partes no que 
diz respeito às condições em 
que o empréstimo é feito. 
Quase um terço (32%) dos 
entrevistados reconhece que 
emprestou o nome sem nem 
ao menos ter conhecimento 
do valor que seria gasto. Ou-
tro 26% até acordaram uma 
quantia, mas o combinado 
não foi cumprido e a pessoa 
acabou gastando mais do 
que deveria.

Os produtos eletrônicos, 
como computadores, celula-
res e TVs (22%) despontam 
como o principal tipo de 
aquisição feita em nome de 
terceiros. Depois aparecem 
eletrodomésticos (19%), ma-
teriais de construção (11%) 
e móveis para casa (10%). 
Outra constatação é que 
32% dos entrevistados não 
sabiam o que seria adquirido 
com a compra feita em seu 
nome.

“Quem empresta o nome 
precisa entender a real ne-
cessidade do outro lado. 
Muitas vezes, a melhor aju-
da é orientar esse amigo ou 
familiar a dar prioridade 
para o pagamento de dívi-
das em vez de estimular que 
a pessoa assuma mais com-
promissos, sem saber se ela 
terá condições de arcar com 
o pagamento mais para fren-
te”, explica Vignoli.

Exemplo de que o em-
préstimo de nome rara-
mente termina bem é que 
53% dos entrevistados es-
tão arcando sozinhos pelo 
pagamento da dívida feito 
por terceiros. Em apenas 
32% dos casos, a pessoa 
que pediu o nome empres-
tado assumiu inteiramente 
o compromisso de quitar 
a pendência e 14% estão 
pagando a dívida conjun-
tamente. Para conseguir re-
cuperar o crédito na praça, 
90% dos que arcaram com 
o valor do empréstimo de 
terceiros tiveram que mu-

dar algum hábito, como 
economizar e cortar gastos 
no orçamento (37%), fazer 
um bico (23%) ou até mes-
mo contrair um empréstimo 
ou pedir dinheiro empresta-
do a terceiros (23%).

Além de emprestar o 
nome para outra pessoa e 
ter que arcar com a dívida, 
a pesquisa identificou que 
30% desses entrevistados 
nem mesmo cobraram o ami-
go ou familiar pelo dinheiro 
não devolvido. Entre os 68% 
que fizeram a cobrança da 
dívida, mas não obtiveram 
o pagamento, a maior parte 
(48%) ouviu que a pessoa 
não teria dinheiro para pagar 
ou então que pagaria quando 
tivesse condições (38%). Há 
ainda 8% dos casos em que 
a pessoa que devia desapare-
ceu sem dar satisfações.

Apenas 12% dos entrevis-
tados conseguiram receber 
o valor integral da dívida 
paga após a cobrança e 94% 
garantem que o relaciona-
mento ficou abalado após 
o episódio, sendo que para 
32%, a amizade foi rom-
pida. “O recomendável é 
nunca emprestar ou pedir o 
nome emprestado, mesmo 
que seja para algum parente 
próximo ou amigo íntimo. 
Negar esse tipo de pedido 
pode até abalar a amizade, 
mas se a pessoa aceita sem 
pensar nas consequências do 
ato, corre o risco de perder 
não somente o amigo, mas 
também dinheiro e entrar 
para a lista de inadimplentes. 
Transparência entre as partes 
é fundamental nesse tipo de 
relação”, alerta Vignoli.

Foram entrevistados 537 
consumidores que estiveram 
com o nome sujo e quitaram 
suas dívidas nos 12 meses 
anteriores à pesquisa, sendo 
que continuaram a ser entre-
vistados somente os consu-
midores que disseram terem 
sido negativados devido ao 
empréstimo de nome para 
terceiros – o que correspon-
de a 24% da amostra inicial. 
A margem de erro da amos-
tra total é de 4,2 pontos per-
centuais para uma confiança 
de 95%.

O local onde está insta-
lado o restaurante pizzaria 
La Fiorentina, na orla de 
Copacabana, conhecido 
dos notívagos, artistas, 
intelectuais, mudará de 
proprietário pelas mãos do 
leiloeiro Leonardo Schul-
mann este mês de junho 
no leilão de forma presen-
cial no Átrio do Forum da 
cidade do Rio de Janeiro, 
na Avenida Erasmo Bra-
ga,115, e de forma online 
em no website schulmann-
leiloes.com.br, sendo a pri-
meira data a segunda-feira 
(10) às 14h com preço ini-
cial de R$ 9.302.400,00.

O imóvel está localiza-
do na Avenida Atlântica 
458, loja A, Leme, onde 
tem muitas assinaturas em 
suas paredes, que foram 
deixadas por artistas, pes-
soas famosas, como outras 
figuras importantes no 
cenário cultural do Rio. É 
mais uma perda para a ci-
dade, que tristemente não 

está tão maravilhosa, que 
sofreu muitas outras perdas 
pela falta de interessados 
em investir, que mostra a 
negligência causada por 
seus administradores nestes 
últimos anos.

A pouca frequência nos 
últimos tempos trouxe da-
nos financeiros irrepará-
veis, e o imóvel será ven-
dido no estado em que se 
encontra (venda ad corpus),
não podendo o arrematante 
alegar desconhecimento das 

condições, características e 
estado de conservação. O 
imóvel tem 408m² de área 
construída, e a desocupa-
ção/imissão/reintegração 
na posse ficará por conta 
do comprador, que assume 
o risco da ação, bem como 
todas as custas e despesas, 
inclusive honorários advo-
catícios. Edital e outras in-
formações estão no wesbite 
do leiloeiro e em seu escri-
tório na Travessa do Paço, 
23, grupo 812, Centro (RJ).

Imóvel do La Fiorentina com Schulmann

Sítio em Teresópolis
O leiloeiro Jonas Rymer 

tem vários imóveis em sua 
agenda de junho para apre-
goar e, entre estas oportu-
nidades, está marcado nesta 
sexta-feira (7) às 14h30 e às 
15h a venda de um sítio em 
Teresópolis, online no ry-
merleiloes.com.br e presen-
cial no Átrio do Fórum de 
Teresópolis, na Rua Carmela 
Dutra, 678, Agriões, Teresó-
polis (RJ).

O sítio compreende uma 
área de terras e benfeitorias nela existentes, incluindo um prédio residencial, com área total 
de 70.100m², com as seguintes construções: a) uma casa principal em dois andares sobre 
pilotis: primeiro pavimento com sala, sala de jantar, jardim de inverno, duas suítes com 
closet e varanda, duas suítes com closet e cozinha com despensa; segundo pavimento com 
salão com vista; na parte de baixo garagem para cinco carros. b) uma casa de hóspede com 
sala, dois quartos, cozinha e banheiro c) uma chalé com sala com lareira, quarto, cozinha 
e banheiro d) três galpões e) duas casas de caseiro f) um campo de futebol g) uma piscina.

As construções necessitam de reformas pelo mau estado de conservação em que se en-
contram. O total da avaliação está atualizado em R$ 1.038.616,84. Esclarecimentos sobre 
o sítio e outros imóveis que se encontram agendados, também no escritório situado na 
Avenida Erasmo Braga, 227 grupos 1.110 e 1.111, Centro (RJ).

Área total de 70 mil m² com Jonas Rymer

Casa em Rio das Ostras
O imóvel está descrito e caracterizado 

como lote e terreno 24, da quadra X-1, 

do loteamento denominado Alphaville 
Rio das Ostras, situado em Rio das Ostras 
(RJ), que tem área total de 467,42m², com 
inscrição na municipalidade e matriculado 
no Cartório do Ofício Único de Rio das 
Ostras (RJ).

O valor atribuído está em R$ 
167.824,53 com débitos oriundos da Cé-
dula de Crédito Bancário. A hasta públi-
ca será realizada pelo leiloeiro Alexandro 
Lacerda de forma presencial no auditório 
do próprio leiloeiro, situado na Avenida 
Almirante Barroso, 90, 6º andar, grupo 
606, Centro (RJ), e online no website 
alexandroleiloeiro.com na próxima ter-
ça-feira (11) às 15h e na quinta-feira (13) 
no mesmo horário.

Outros imóveis e veículos já tem data 
para serem vendidos e estão descritos no 
website para quem quer investir em pro-
priedades no Rio de Janeiro.

Leiloeiro Alexandro Lacerda

Leiloeiros no Rio de Janeiro
www.alanleiloeiro.lel.br, www.albertolopesleiloeiro.com.br, www.alexandroleiloeiro.

com.br, www.alexandrecostaleiloes.com.br, www.anamelloleiloeira.com.br, www.andre-
adiniz.com.br, www.andrealeiloeira.lel.br, www.antonioferreira.lel.br, www.brameleilo-
es.com.br, www.brbid.com, www.carlucioleite.com.br, www.centurysarteeleiloes.com.
br, www.conradoleiloeiro.com.br, www.cristinagoston.com.br, www.dennisleiloeiro.
com.br, www.depaulaonline.com.br, www.edgarcarvalholeiloeiro.com.br , www.ernani-
leiloeiro.com.br, www.evandrocarneiroleiloes.com, www.fabianoayuppleiloeiro.com.br, 
www.fabioleiloes.com.br, www.fernandopretoleiloeiro.com.br, www.gustavoleiloeiro.lel.
br, www.robertohaddad.com.br, www.jfleiloeira.com.br, www.joaoemilio.com.br, www.
rymerleiloes.com.br, www.lilileiloeira.com.br, www.levyleiloeiro.com.br, www.luiz-
sergiopereira.lel.br, www.machadoleiloes.com.br, www.maiconleiloeiro.com.br, www.
marcellacalsleiloeira.com.br, www.marciopinho.com.br, www.marcoscostaleiloeiro.com, 
www.marioricart.lel.br, www.mozartleiloeiro.com.br, www.murilochaves.com.br, www.
nelsonleiloeiro.com.br, www.niltondanni.lel.br, www.paivaribeiroleiloes.com.br, www.
portellaleiloes.com.br, http://paulobotelholeiloeiro.lel.br, www.paulocade.com.br, www.
pedroalmeidaleiloeiro.com.br, www.raulbarbosa.lel.br, www.rjleiloes.com.br, www.ro-
drigoadrianoleiloes.com.br, www.rodrigocostaleiloeiro.com.br , www.rioleiloes.com.br, 
www.rogeriomenezes.com.br, www.schulmannleiloes.com.br, www.sergiorepresasleiloes.
com.br, http://leiloeirasilvani.com.br, www.sold.com.br, www.superbid.net, www.tavares-
leiloes.com.br, linkedin.com/in/thais-alexandre-388514123 , www.thaisqueirozleiloeira.
com.br, www.valdirteixeiraleiloeiro.com.br, www.valmirmatos.lel.br, www.leiloesjudi-
ciais.com.br, www.zilmaleiloeira.lel.br , www.zukerman.com.br

Gasto médio sobe 5% neste Dia dos Namorados
Segundo os números da 

Pesquisa Hábitos de Consu-
mo feita pela Boa Vista para 
o Dia dos Namorados o gasto 
médio do consumidor com o 
presente nesta data come-
morativa será 5% maior este 
ano, na comparação com a 
de 2018. Enquanto na data 
passada o tíquete médio foi 
de R$ 278, em 2019 os en-
trevistados esperam gastar 
R$ 292.

A pesquisa identificou 
ainda que 69% dos entrevis-
tados pretendem presentear 
o parceiro(a), representando 
um aumento de 2p.p. em re-
lação ao ano passado. Entre 
eles, 42% esperam gastar 
mais agora do que na com-
pra do presente de 2018. Ou-
tros 39% vão gastar a mesma 
quantia, enquanto 19% pre-
veem um gasto menor a data 
este ano.

Dentre os 31% que não 
irão comprar presente, 57% 
apontam o endividamento 
como o motivo de não pre-
sentar o parceiro(a) no Dia 
dos Namorados este ano. 
O desemprego vem como a 
segunda causa mais citada, 
com 23% (6 p.p. a mais que 
em 2018). 17% dos entre-
vistados afirmam que não 
compram presente na data, 
ao passo que os últimos 3% 
priorizarão pagar outras con-
tas do dia a dia.

Assim como em 2018, 
com 30%, aparecem os 
itens de vestuário, seguidos 
por jantar romântico, show 
e cinema (19%); perfuma-
ria (13%); joia ou relógio 
(10%); celulares e smartpho-
nes (9%); informática (8%); 
viagem romântica (7%); flo-
res (2%), e chocolates (2%).

Quando questionados 
sobre o que gostariam de 
ganhar, caso pudessem es-
colher o presente, a maioria 

dos consumidores elegeu 
uma viagem como o presen-
te mais esperado, com 26%. 
Em seguida, passeio/lazer 
e roupas/acessórios, ambos 
com 12%. 11% celular, ao 
passo que produtos de in-
formática/eletrônicos foram 
citados como os presentes 
desejados por 9% dos en-
trevistados, empatados com 
joias/relógios.

Outra variável da pes-
quisa é o local de compra 
do presente pretendido pe-
los consumidores. 78% dos 
consumidores pretendem 
comprar o presente em uma 
loja física, enquanto 22% es-
peram adquiri-lo na internet. 
Dentro da parcela que vai 
optar por lojas físicas, 52% 
vão comprar o presente em 
lojas de shoppings centers. 
Em segundo, as lojas de 
rua/bairro foram apontadas 
como o local de compra de 
31% dos entrevistados, se-
guidas das redes varejistas/
magazines (7%) e dos super/
hipermercados (1%). Por 
fim, 9% afirmaram que com-
prarão o presente em outros 
locais.

Ainda de acordo com 
os números da pesquisa, 
a principal influência dos 
consumidores na escolha 
do presente será o desejo do 
parceiro, com 41%. Outros 
39% dos consumidores se 
basearão na necessidade ou 
utilidade do presente na hora 
da escolha. Já outros 10% 
que se influenciarão por pre-
ço, promoção ou desconto, 
enquanto, por fim, a marca 
e a qualidade do produto in-
fluenciarão outros 10% dos 
consumidores. A parcela de 
consumidores que planeja 
comprar o presente à vista 
representa 59% do total. En-
tre esses consumidores, 40% 
utilizarão dinheiro em espé-

cie; 33% o cartão de débito; 
23% o cartão de crédito e 4% 
o boleto. Já entre os 41% que 
pretendem parcelar o presen-
te, 88% usarão o cartão de 
crédito, seguidos de 5% que 
planejam usar o carnê, outros 
5% que pagarão as parcelas 
em boleto e, por fim, 2% que 
vão escolher o cartão de dé-
bito programado.

Também a Associação 
Comercial de São Paulo 
(ACSP) espera um cresci-
mento entre 2% e 3% no 
movimento de vendas de 
produtos voltados para o Dia 
dos Namorados no varejo da 
capital paulista, em relação 
ao ano passado. “Com o bai-
xo crescimento da economia 
brasileira, a perspectiva é de 
um aumento moderado das 
vendas”, diz Marcel Soli-
meo, economista da ACSP.

Ele ressalta que o Dia dos 
Namorados é, por natureza, 
uma data de presentes de 
uso pessoal, de menor valor. 
Itens como bijuterias, choco-
lates e flores estarão, como 
todos os anos, devem estar 
entre os mais populares.

“Mas o ramo a ser obser-
vado de perto é o de vestuá-
rio: ele será o fiel da balan-
ça. Se a temperatura cair, a 
moda outono-inverno vai ter 
grande procura e ajudar nos 
resultados. Agora, se não es-
friar, a compra de presentes 
ficará restrita às lembranci-
nhas”.

Solimeo acrescenta que, 
no ano passado, as vendas 
da primeira quinzena de ju-
nho foram beneficiadas pelo 
início da Copa do Mundo, 
criando assim uma base for-
te de comparação. “Sem a 
Copa, desta vez, é possível 
que ocorra até mesmo um 
leve recuo no comércio em 
segmentos como de bens du-
ráveis”.
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Ata da Assembleia Geral Ordinária de 30 de Abril de 2019. Aos 30 (trinta) 
dias do mês de abril de 2019, às 17h00min, na sede da Sociedade, na Praia do 
Flamengo, nº 200 - 19º andar, nesta cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio 
de Janeiro, presentes os acionistas representando mais de 90% (noventa por 
cento) das ações com direito a voto, conforme consignado no Livro de Presen-
ça de Acionistas, foi realizada a Assembleia Geral Ordinária da WLM Participa-
ções e Comércio de Máquinas e Veículos S.A. Por indicação dos presentes, 
assumiu a direção dos trabalhos o Sr. Don David Lemos de Moraes Magalhães 
Leite Jayanetti, que convidou para Secretário o Sr. Wilson Lemos de Moraes 
Neto. Constituída a mesa, o Sr. Secretário procedeu à leitura do anúncio de 
convocação da Assembleia, publicado no Diário Oficial do Estado do Rio de 
Janeiro e no Jornal Monitor Mercantil, nos dias 01, 02 e 03 de abril de 2019, nos 
seguintes termos: “WLM Participações e Comércio de Máquinas e Veículos 
S.A. Companhia Aberta de Capital Autorizado. NIRE (JUCERJA) Nº 
33300031359. CNPJ Nº 33.228.024/0001-51. Edital de Convocação. Assem-
bleia Geral Ordinária. Pelo presente edital, ficam convocados os acionistas da 
WLM Participações e Comércio de Máquinas e Veículos S.A. (“Companhia”) a 
se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, que se realizará às 17h00min do 
dia 30 de abril de 2019, na sede social da Companhia, na Praia do Flamengo, 
200 - 19º andar, Flamengo, Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janei-
ro, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: Item 1: Examinar e Votar as 
contas dos Administradores, referentes ao exercício social encerrado em 31 de 
dezembro de 2018, conforme Relatório da Administração; Item 2: Examinar e 
Votar o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Financeiras e suas Notas 
Explicativas, acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes, refe-
rentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018; Item 3: 
Examinar e Votar a proposta de destinação do lucro líquido do exercício social 
findo em 31 de dezembro de 2018, bem como com a distribuição de dividendos, 
sendo R$4.337.632,11 (quatro milhões, trezentos e trinta e sete mil, seiscentos 
e trinta e dois reais e onze centavos) de dividendo obrigatório sobre o lucro lí-
quido ajustado do exercício de 2018, que corresponde a R$0,11296 por ação 
ON e R$0,12426 por ação PN e R$2.943.019,57 (dois milhões novecentos e 
quarenta e três mil, dezenove reais e cinquenta e sete centavos) de dividendo 
adicional com base em lucros de exercícios anteriores, que corresponde a 
R$0,07664 por ação ON e R$0,08431 por ação PN, perfazendo o total de 
R$7.280.651,68 (sete milhões, duzentos e oitenta mil, seiscentos e cinquenta e 
um reais e sessenta e oito centavos) de dividendos a serem distribuídos aos 
acionistas, conforme Proposta da Administração; Item 4: Fixar em 05 (cinco) o 
total de membros que comporão o Conselho de Administração da Companhia 
a serem eleitos para o mandado que se encerrará na Assembleia Geral Ordiná-
ria de 2020; Item 5: Fixar em até R$ 546.000,00 (quinhentos e quarenta e seis 
mil reais) a verba média mensal para remuneração do Conselho de Administra-
ção, Diretoria Executiva e Conselho Fiscal (se houver), para o período de maio 
de 2019 a abril de 2020; e Item 6: Eleição dos membros do Conselho de Admi-
nistração para o mandato que se encerrará na Assembleia Geral Ordinária de 
2020. Informações Gerais: (a) Nos termos do Artigo 1º da Instrução CVM 
165/91, alterada pela Instrução CVM 282/98, o percentual mínimo de participa-
ção no capital social votante necessário à requisição da adoção do processo de 
voto múltiplo para eleição dos membros do Conselho de Administração, é de 
5% (cinco por cento), observado o prazo de até 48 horas antes da realização 
da Assembleia para tal requisição; (b) Encontram-se à disposição dos acionis-
tas na sede da Companhia, na rede mundial de computadores no website da 
empresa (www.wlm.com.br) e no website da CVM - Comissão de Valores Mo-
biliários (www.cvm.gov.br), os documentos relacionados às deliberações pre-
vistas neste edital, conforme exigidos pela Instrução CVM 481/09, como tam-
bém, o Boletim de Voto à Distância (“Boletim”) onde os acionistas poderão 
exercer o voto por meio de preenchimento e entrega do Boletim, obedecendo 
as regras estabelecidas nos artigos 21-A a 21-X, da Instrução CVM 481/09; e 
(c) Caso o acionista seja representado por procurador, este deverá estar cons-
tituído há menos de um ano, bem como, se for o caso, apresentar os atos
constitutivos de acionista pessoa jurídica e documentos comprobatórios de re-
gularidade da representação por parte dos signatários das procurações, em
estrita observância ao disposto no art. 126 da Lei nº 6.404/76. Rio de Janeiro,
28 de março de 2019. Don David Lemos de Moraes Magalhães Leite Jaynetti.
Presidente do Conselho de Administração”. Ato contínuo, o Sr. Presidente infor-
mou que a Companhia recebeu diretamente de acionistas Boletim de Voto à
Distância e que não houve registro instruções de votos por meio do Escritura-
dor. Logo em seguida, fez a leitura do Mapa de Votação Consolidado dos votos 
proferidos à distância, que foi disponibilizado para consulta dos acionistas pre-
sentes. Terminada a leitura, o Sr. Presidente registrou que a Mesa desconside-
rou as instruções de voto à distância dos acionistas Werner Mueller Roger,
Fundo de Investimento Trígono Verbier e Trígono FlagShip Small Caps Master
Fundo de Investimento em Ações, no que se refere, exclusivamente, a aprova-
ção de eleição do candidato Fernando Magalhães Portella ao Conselho de
Administração, por não serem acionistas elegíveis para a respectiva delibera-
ção. A seguir, o Sr. Presidente registrou a presença do representante dos audi-
tores independentes da Companhia da Deloitte Touche Tohmatsu Auditores
Independentes, Sr. Antonio Carlos Brandão de Sousa, CRC nº 1 RJ 065976/O-
4, do Diretor de Relações com Investidores, Sr. Álvaro Veras do Carmo, e do
membro do Conselho Fiscal Sr. Jorge Eduardo Gouvêa Vieira. Passando às
deliberações da Ordem do Dia, com relação aos Itens 1 e 2, o Sr. Presidente
informou que o aviso aos acionistas de disponibilização dos documentos de
que trata o artigo 133 da Lei nº 6.404/76, foi publicado no Diário Oficial do Es-
tado do Rio de Janeiro e no Jornal Monitor Mercantil, nos dias 29/03/2019,
01/04/2019, 02/04/2019 e 03/04/2019 (republicação no DOERJ), bem como
esclareceu aos presentes que, por ser do conhecimento geral, era dispensada
a leitura do Relatório Anual da Administração, das demonstrações financeiras e
notas explicativas referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro 
de 2018, documentos esses publicados no Diário Oficial do Estado do Rio de
Janeiro e no Monitor Mercantil no dia 17/04/2019, os quais ficaram à disposição
dos interessados pelo prazo de lei, tendo sido os pareceres do Conselho de
Administração e do Conselho Fiscal favoráveis à aprovação. Em seguida, o Sr. 
Presidente colocou em votação a deliberação do Item 1 da Ordem do Dia,
registrando-se, com relação especificamente à tomada de contas dos adminis-
tradores, que tal matéria não foi aprovada, tendo em vista as abstenções de
todos acionistas presentes com direito a voto, em observância à atual interpre-
tação da Comissão de Valores Mobiliários com relação ao impedimento de voto 
previsto no art. 115, § 1º da Lei 6.404/76, conforme Processo Administrativo
Sancionador CVM nº RJ 2014/10060. Colocada em votação a deliberação do
Item 2 da Ordem do Dia, registrou-se a aprovação das referidas Demonstra-
ções Financeiras, com suas notas explicativas, acompanhadas do relatório dos 
auditores independentes da Companhia, referentes ao exercício social encerra-
do em 31 de dezembro de 2018, pela totalidade dos acionistas presentes com
direito de voto, com registro de abstenção. Logo em seguida, o Senhor Presi-

dente submeteu à deliberação o item 3 da Ordem do Dia, tendo sido aprova-
do, pela totalidade dos acionistas dos presentes com direito de voto, com regis-
tro de abstenção, a Proposta da Administração de destinação do lucro líquido 
do exercício social findo em 31 de dezembro de 2018, bem como com a distri-
buição de dividendos, sendo R$4.337.632,11 (quatro milhões, trezentos e trinta 
e sete mil, seiscentos e trinta e dois reais e onze centavos) de dividendo obri-
gatório sobre o lucro líquido ajustado do exercício de 2018, que corresponde a 
R$0,11296 por ação ON e R$0,12426 por ação PN e R$2.943.019,57 (dois 
milhões novecentos e quarenta e três mil, dezenove reais e cinquenta e sete 
centavos) de dividendo adicional com base em lucros de exercício anteriores, 
que corresponde a R$0,07664 por ação ON e R$0,08431 por ação PN, perfa-
zendo o total de R$7.280.651,68 (sete milhões, duzentos e oitenta mil, seiscen-
tos e cinquenta e um reais e sessenta e oito centavos) de dividendos a serem 
distribuídos aos acionistas. Dando prosseguimento aos trabalhos da Assem-
bleia, o Sr. Presidente submeteu à deliberação o Item 4 da Ordem do Dia, 
tendo sido aprovado pela unanimidade dos acionistas com direito de voto, com 
registro de abstenção, fixar em 05 (cinco) o total de membros que comporão o 
Conselho de Administração da Companhia para o mandato que se encerrará 
na Assembleia Geral Ordinária de 2020. Seguidamente, passou-se a discus-
são e votação da deliberação do Item 5 da Ordem do Dia, registrando-se a 
aprovação, pela unanimidade dos acionistas com direito de voto, com registro 
de abstenção, fixando em até R$554.000,00 (quinhentos e cinquenta e quatro 
mil reais) a verba média mensal para remuneração do Conselho Administra-
ção, Diretoria Executiva e Conselho Fiscal para o período de maio de 2019 a 
abril de 2020, ficando a cargo do Conselho de Administração a distribuição dos 
mencionados valores. Passou-se, então, a votação do Item 6 da Ordem do 
Dia, tendo sido eleitos para membros do Conselho de Administração para o 
mandato de um (1) ano, que se encerrará na Assembleia Geral Ordinária de 
2020, por unanimidade de votos dos acionistas com direto de voto, incluindo a 
acionista Sajuthá Rio Participações S.A., com registro de abstenção: Conse-
lheiro-Presidente: Don David Lemos de Moraes Magalhães Leite Jayanetti, 
brasileiro, solteiro, engenheiro agrônomo, portador da carteira de identidade 
expedida pelo Detran/RJ sob o nº 21.521.151-7, inscrito no CPF/MF sob o nº 
113.336.817-47, residente e domiciliado na Rua Barão de Jaguaripe, 29 - Apto. 
301, Ipanema, Rio de Janeiro - RJ; Conselheiro Vice-Presidente: Felipe Lemos 
de Moraes, brasileiro, solteiro, engenheiro agrônomo, portador da identidade nº 
11.080.383-0, expedida pelo IFP/RJ, CPF nº 076.197.287-08, residente e domi-
ciliado na Rua G, Quadra 1, Lote 26, Parque Solar do Agreste, Rio verde - GO; 
e, como Conselheiros: Luis Octavio da Motta Veiga, brasileiro, casado, advoga-
do, portador da identidade OAB/RJ 26.121 e CPF/MF n. 254.704.777-20, resi-
dente e domiciliado na Travessa do Ouvidor, nº 5 - 14º andar, Rio de Janeiro - 
RJ; Celso Hiroo Ienaga, brasileiro, casado, engenheiro de produção, portador 
da identidade nº 12.855.285-2, da SSP-SP, inscrito no CPF sob o nº 
072.230.928-74, residente e domiciliado na Av. Magalhães de Castro, 4800, Cj. 
191 a 193 (19º andar), São Paulo–SP; e Fernando Magalhães Portella, brasi-
leiro, casado, engenheiro agrônomo, portador da identidade nº 10.377.977-3, 
do IFP/RJ, inscrito no CPF sob o nº 748.442.108-15, residente e domiciliado na 
Av. Lúcio Costa, nº 3.600, Bl. 4, COB. 2, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro-RJ. Por 
fim, o Sr. Presidente disse que nos Boletins de votos à distância há acionistas 
detentores de ações preferenciais que formularam pedidos de instalação de 
Conselho Fiscal e, tendo sido constada a existência de quantidade ações pre-
ferências suficientes para tanto, foi aprovada a instalação do Conselho Fiscal, 
com a composição de 3 (três) membros e seus respectivos suplentes. Em vo-
tação em separado, os acionistas detentores de ações preferenciais, Sr. Dirceu 
Luiz Natal, Werner Mueller Roger, Fundo de Investimento Trígono Verbier e 
Trígono FlagShip Small Caps Master Fundo de Investimento em Ações, indica-
ram e elegeram como membro efetivo e respectivo suplente do Conselho Fis-
cal, o Sr. Massao Fábio Oya, brasileiro, casado, contador, portador da identida-
de 34.872.970-4, expedida pela SSP/SP e CPF 297.396.878-06, com endere-
ço na Rua Benedito de Almeida Bueno, 526 - Centro, Atibaia, Estado de São 
Paulo, e sua suplente, Maria Elvira Lopes Gimenez, brasileira, divorciada, eco-
nomista, portadora da identidade nº 19.114.234-7, expedida pela SSP/SP, CPF 
nº 136.012.018-10, residente e domiciliada na Rua Laurindo Feliz da Silva, nº 
47, Jardim Esperança, Mairiporã-SP. Por sua vez, a acionista controladora Sa-
juthá Rio Participações S.A., indicou e foram eleitos como membros efetivos e 
respectivos suplentes do Conselho Fiscal: os Srs. Vitor Rogério da Costa, bra-
sileiro, divorciado, advogado, portador da Carteira de Identidade nº 15.193 - 
OAB/RJ, inscrito no CPF sob o n. 012.622.707-15, residente e domiciliado à Av. 
Henrique Dumont, 21/ Cob. 01 - Ipanema, Cidade e Estado do Rio de Janeiro, 
e seu suplente o Sr. Armando Villela Fossati Balteiro, brasileiro, solteiro, advo-
gado, portador da carteira de identidade OAB/RJ nº 140.581, inscrita no CPF/
MF sob o n.º 053.259.297-20, com escritório na Avenida Rio Branco, n. 85, 8º 
andar, Centro, Cidade e Estado do Rio de Janeiro; e Sr. Jorge Eduardo Gouvêa 
Vieira, brasileiro, casado, advogado, portador da identidade profissional OAB/
RJ nº 083657, inscrito no CPF sob o nº 962732757-34, residente e domiciliado 
na Av. Rui Barbosa nº 566, apto. 1601 - Flamengo, Cidade e Estado do Rio de 
Janeiro, e seu suplente o Sr. Luis Felipe Krieger Moura Bueno, brasileiro, casa-
do, advogado, inscrito na OAB/RJ sob o nº 117.908, com endereço na Rua 
Casuarina, nº 100 - 3º andar, Humaitá, Cidade e Estado do Rio de Janeiro. 
Todos os membros do Conselho Fiscal, efetivos e suplentes, foram eleitos para 
um mandato de um (1) ano a se encerrar na Assembleia Geral Ordinária de 
2020. Antes de encerrar os trabalhos, o Sr. Presidente fez registrar os agrade-
cimentos da acionista Sajuthá Rio Participações S.A., pela dedicação e rele-
vantes serviços prestados à Companhia pelos ex-conselheiros, Sr. Nelson Hi-
gino da Silva e Sr. Elvio Lupo Júnior. Como nada mais houvesse a ser tratado 
e como ninguém mais desejasse fazer uso da palavra, o Senhor Presidente 
deu por encerrada a Assembleia às 18h00min, lavrando-se a presente ata que 
lida e aprovada foi assinada pelos acionistas presentes fisicamente, sendo con-
siderados também presentes na Assembleia os acionistas que votaram por 
meio de Boletim de Voto à Distância (Art. 121, Parágrafo Único, da Lei 6.404.76 
c/c Art. 21-V da Instrução CVM nº 481/2009), conforme abaixo listados. Sajuthá 
Rio Participações S.A. - Acionista Controlador - p/Don David Lemos de Moraes 
Magalhães Leite Jayanetti. Compareceu fisicamente por seu representante le-
gal; Don David Lemos de Moraes Magalhães Leite Jayanetti - Acionista-Presi-
dente da Assembleia. Compareceu fisicamente; Wilson Lemos de Moraes Neto 
- Acionista - Secretário da Assembleia. Compareceu fisicamente; Dirceu Luiz
Natal - Acionista. Compareceu por meio de Boletim de Voto à Distância. Artigo
121, Parágrafo Único, da Lei 6.404.76 c/c Art. 21-V da Instrução CVM nº
481/2009. Werner Mueller Roger. Compareceu por meio de Boletim de Voto à
Distância. Artigo 121, Parágrafo Único, da Lei 6.404.76 c/c Artigo 21-V da Ins-
trução CVM nº 481/2009. Trígono FlagShip Small Caps Master Fundo de Inves-
timento em Ações. Compareceu por meio de Boletim de Voto à Distância. Artigo 
121, Parágrafo Único, da Lei 6.404.76 c/c Artigo 21-V da Instrução CVM nº
481/2009. Fundo de Investimento Em Ações Trigono Verbier. Compareceu por
meio de Boletim de Voto à Distância. Artigo 121, Parágrafo Único, da Lei
6.404.76 c/c Artigo 21-V da Instrução CVM nº 481/2009. Certificamos que a
presente ata é transcrição fiel da ata extraída do livro próprio da Companhia.
Rio de Janeiro, 30 de abril de 2019. Don David Lemos de Moraes Magalhães
Leite Jayanetti - Presidente da Assembleia; Wilson Lemos de Moraes Neto -
Secretário da Assembleia. Jucerja: 3638501 em 03/06/2019.

PRIMEIRA VARA CÍVEL DA REGIONAL DE JACAREPAGUÁ 
EDITAL DE CITAÇÃO

O MM. Juiz de Direito, Dr.(a) Marcelo Nobre de Almeida - Juiz em 
Exercício, do Cartório da 1ª Vara Cível da Regional de Jacarepa-
guá, Estado do Rio de Janeiro, FAZ SABER aos que o presen-
te edital com o prazo de vinte dias virem ou dele conhecimento 
tiverem e interessar possa, que por este Juízo, que funciona a 
Professora Francisca Piragibe, 80 ForumCEP: 22710-195 - Ta-
quara - Rio de Janeiro - RJ e-mail: jpa01vciv@tjrj.jus.br, tramitam 
os autos da Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 
Cobrança - Locação de Imóvel - Inadimplemento; Antecipação 
de Tutela E/ou Obrigação de Fazer Ou Não Fazer Ou Dar; Limi-
nar, nº 0000387-32.2013.8.19.0203, requerida por ADRIANA DE 
CASTRO CARVALHO FARIA, em face de NEUMA MARIA CO-
LARES COLIMERIO, alegando em síntese o seguinte: ´´. Assim, 
pelo presente edital, fica INTIMADA a parte executada NEUMA 
MARIA COLARES COLIMERIO para que no prazo de 15 dias pa-
gue o valor do débito (R$ 25.720,89 - vinte e cinco mil, setecentos 
e vinte reais e oitenta e nove centavos), sob pena de multa de 
10%, além de honorários advocatícios no percentual de 10%. Em 
caso de pagamento parcial a multa e os honorários menciona-
dos incidirão sobre o restante. Consigne-se que de acordo com 
o Enunciado 72 do TJRJ, o prazo para cumprimento de sentença 
corre independentemente de intimação do revel, nos termos do 
art.346 do NCPC. Se o pagamento voluntário não for efetuado 
tempestivamente, será expedido mandado de penhora e avalia-
ção, seguindo-se os atos de expropriação, como determinado no 
art.523 §3º do NCPC. Transcorrido o prazo de 15 dias previsto no 
art.523 do NCPC sem o pagamento voluntário, terá o executado o 
prazo de 15 dias para oferecime nto de impugnação, independen-
temente de penhora ou nova intimação, na forma do art.525 do 
NCPC. Dado e passado nesta cidade de Rio de Janeiro, aos qua-
torze dias do mês de maio do ano de dois mil e dezenove. Eu, __ 
Alexandre Farias Marques - Técnico de Atividade Judiciária - Matr. 
01/25825, digitei. E eu, __  Antonio Pedro da Silva Machado - 
Responsável pelo Expediente - Matr. 01/22994, o subscrevo. 0268

Queda de preços fazem venda de imóvel usado em SP crescer 20%
A ampliação dos financia-

mentos bancários ao maior 
nível dos últimos quatro me-
ses e uma queda de preços 
que também é recorde no 
ano fizeram com que o mer-
cado de imóveis usados da 
cidade de São Paulo cresces-
se 20,04% em abril compa-
rado a março. A participação 
dos financiamentos chegou 
a 54,53% do total de casas e 
apartamentos vendidos e os 
preços médios do metro qua-
drado desses imóveis foram 
21,64% menores que os de 
março.

Os números foram apura-
dos em pesquisa feita com 
277 imobiliárias da capital 
pelo Conselho Regional de 
Corretores de Imóveis do 
Estado de São Paulo (Cre-
ci-SP). Elas venderam em 
Abril 78,65% dos imóveis 
em apartamentos e 21,35% 
em casas. Apesar de supera-
das pelos financiamentos, as 
vendas à vista tiveram forte 
participação nesse mercado, 
com 46,07% do total.

Os imóveis usados mais 
vendidos na capital em abril 
foram os de preço final até 
R$ 400 mil, que represen-
taram 53,93% do total de 

unidades negociadas pelas 
imobiliárias pesquisadas. 
A maioria desses imóveis 
(73,03%) era de padrão 
construtivo médio e foram 
vendidos com descontos so-
bre os preços originalmente 
pedidos pelos proprietários 
variando de 14,33% para 
aqueles situados em bairros 
da Zona A, como os Jardins, 
a 6,92% em bairros da Zona 
D, como Penha e Pirituba.

“Apareceu o crédito, sur-
giu o comprador”, resume 
José Augusto Viana Neto, 
presidente do Creci-SP. Ele 
reforça o destaque que tive-
ram os financiamentos ban-
cários em abril com outros 
dois fatos registrados pela 
pesquisa: “Ao contrário do 
que ocorre em todos os me-
ses, neste não foi registrada 
nenhuma venda por meio de 
carta de consórcio e também 
não houve venda feita com 
pagamento parcelado pelos 
donos dos imóveis”, ressalta.

O crescimento da venda 
de imóveis usados é impor-
tantíssimo, segundo Viana 
Neto, porque “faz a roda do 
mercado imobiliário girar, 
levando dinheiro do seg-
mento de usados para o de 

novos, tal como acontece 
no mercado de automóveis”. 
Para gerar empregos, renda 
e movimentar a Economia, 
no que chama de “círculo 
virtuoso da casa própria”, o 
presidente do Creci-SP de-
fende que o governo federal 
se preocupe em “aumentar o 
volume de financiamentos 
com juros menores e prazos 
maiores ao invés de propor 
a criação de mais impostos 
sobre a venda dos imóveis”.

Viana Neto se diz preocu-
pado com a ideia da Recei-
ta Federal de criar uma taxa 
para atualizar o valor dos 
imóveis lançados na decla-
ração do Imposto de Renda 
para, supostamente, redu-
zir o imposto de 15% reco-
lhido sobre o lucro quando 
se vende o imóvel. “É uma 
ameaça a todo o mercado 
imobiliário, traz incerteza 
e insegurança a milhões de 
brasileiros que já têm seu 
imóvel próprio e por isso o 
governo precisa explicar de-
talhadamente como pretende 
aumentar a arrecadação sem 
aumentar a carga tributária 
sobre os donos de imóveis”, 
adverte.

A locação de casas e apar-

tamentos na cidade de São 
Paulo cresceu 2,88% em 
abril comparado a março. 
Foi a segunda alta consecu-
tiva no número de imóveis 
alugados, elevando o acu-
mulado nos primeiros quatro 
meses do ano a 32,75% se-
gundo os resultados apura-
dos mensalmente pelo Creci.

Em abril, as 277 imobili-
árias pesquisadas alugaram 
54,74% do total em aparta-
mentos e 45,27% em casas. 
Quase a metade desses imó-
veis (48,27%) tem aluguéis 
mensais de até R$ 1.200. Se-
gundo a pesquisa, os aluguéis 
novos aumentaram em média 
3,51% em relação a março.

Os descontos concedidos 
pelos proprietários sobre os 
valores iniciais dos aluguéis 
variaram de 14,59% para os 
situados em bairros da Zona 
A, como os Jardins e Vila 
Nova Conceição, a 7,91% 
para os localizados em bair-
ros da Zona B, como Acli-
mação e Alto da Lapa.

A pesquisa apurou que o 
aluguel que mais aumentou 
no período foi o de casas de 
2 dormitórios também loca-
lizadas nos bairros agrupa-
dos na Zona B - o aluguel 

médio subiu 31,52%, de R$ 
1.606,25 em março para R$ 
2.112,50 em abril.

O aluguel médio que mais 
baixou foi o de apartamentos 
de um dormitório em bair-
ros da Zona A, que foram 
alugados em média por R$ 
1.876,92 em março. Esse 
preço baixou 33,02% em 
abril, com o aluguel desse 
tipo de imóvel custando em 
média R$ 1.257,14.

O depósito de valor equi-
valente a três meses de alu-
guel superou em abril (pre-
sença em 35,24% dos con-
tratos novos) o fiador (com 
33,73% de participação) 
como principal modalidade 
de garantia da locação em 
caso de inadimplência dos 
inquilinos.

Segundo a pesquisa Creci-
SP, as outras formas de fian-
ça adotadas foram a caução 
de imóveis (7,22%), a loca-
ção sem garantia (1,94%) e 
a cessão fiduciária (2,05%).

Inadimplência e devolução

A inadimplência nas 277 
imobiliárias pesquisadas 
em abril pelo Creci-SP foi 
a 5,07% do total de contra-

tos em vigor, um aumento 
de 6,29% sobre o índice de 
4,77% registrado em março.

Inquilinos que tinham 
contrato em vigor devolve-
ram às imobiliárias consulta-
das as chaves de casas e apar-
tamentos, por motivos como 
mudança (57,41%) e dificul-
dades financeiras (32,59%). 
Esse número equivale a 82% 
do total de novas locações, 
índice 1,17% maior que o de 
março, de 81,05%.

O número de ações judi-
ciais propostas nos Fóruns 
da capital ficou praticamente 
estável, registrando variação 
negativa de 0,13% em abril 
sobre março. Levantamento 
feito pelo Creci-SP apurou 
que foram ajuizadas 2.351 
ações de todos os tipos em 
abril, número que em março 
foi de 2.354.

Diminuíram as ações 
renovatórias de aluguel (- 
22,45%, de 98 para 76); as 
de rito sumário (- 2,55%, de 
942 para 918); e as consigna-
tórias (- 54,55%, de 11 para 
5). Aumentaram as ações de 
rito ordinário (+ 12,28%, de 
57 para 64) e as propostas 
por falta de pagamento (+ 
3,37%, de 1.246 para 1.288).

Vendas diretas crescem no 
mundo e Brasil segue líder na AL

Dados divulgados pela 
World Federation of Direct 
Selling Associations (WFD-
SA), federação que reúne as 
associações de vendas dire-
tas, mostram a força do setor 
pelo mundo. O movimento 
de negócios passou de US$ 
190,6 bilhões, em 2017, para 
US$ 192,9 bilhões no ano 
passado, o que representa 
uma alta anual de 1,2%.

Mais pessoas se dedicam 
à atividade: se em 2017, 
116,6 milhões de pessoas 
atuavam com vendas diretas 
pelo mundo, no ano seguinte 
o número pulou para 118,4 
milhões.

Com benefícios como fle-
xibilidade de horários e au-
tonomia para a força de ven-
das, o setor atinge pessoas 
de todas as idades. Pesquisa 
da WFDSA mostra que dos 
118,4 milhões de empreen-
dedores pelo mundo, 26% 
tinham entre 35 e 44 anos e 
24% entre 45 e 54 anos.

Além do crescimento do 
setor em vendas e do nú-
mero de pessoas que atuam 
com a atividade, os dados da 
WFDSA trouxeram uma ou-
tra novidade: a China ultra-
passou os Estados Unidos e 
agora é a líder do ranking 
mundial no mercado de 
venda direta. Coreia do Sul, 
Alemanha, Japão e Brasil 
completam a lista dos seis 
maiores mercados de ven-

das diretas no mundo.

Lista de produtos

Seguindo uma tendência 
mundial, a categoria bem-
estar voltou a liderar entre os 
produtos mais vendidos com 
33,2%. Cosméticos e cuida-
dos pessoais vieram logo em 
seguida com 31,2%. O ter-
ceiro posto desta lista ficou 
com equipamentos domésti-
cos e cuidados para casa que 
tiveram 12,8% das vendas.

“Os dados da WFDSA 
mostram que o setor de vendas 
diretas tem um enorme poten-
cial para seguir crescendo no 
Brasil e no mundo. Com a for-
ça de vendas cada vez maior 
e mais engajada e o apoio das 
mídias sociais e da tecnologia, 
o setor deve apresentar cresci-
mento ainda maior em 2019,” 
avalia Adriana Colloca, pre-
sidente executiva da Associa-
ção Brasileira de Empresas de 
Vendas Diretas (ABEVD).

O trabalho da ABEVD 
junto a seus associados e à 
sociedade para promover 
a ética e a imagem positiva 
das vendas diretas foi reco-
nhecido pela WFDSA. A fe-
deração mundial concedeu o 
Status Gold de boas práticas 
e padrões organizacionais 
de desempenho à associação 
brasileira, na mais recente 
reunião da entidade realiza-
da em Milão, na Itália.
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Tecnologia embarcada e conectividade agilizam produtividade
Automação e 
inteligência artificial 
para aumentar a 
competitividade do 
agronegócio brasileiro 

A 26ª edição da Agrishow, que 
aconteceu recentemente em Ribei-
rão Preto (SP), mostrou soluções 
para ampliar e qualificar a produti-
vidade no campo. Ter tecnologias 
que facilitam obter as informações à 
mão com rapidez na tomada de de-
cisão, trouxe ao debate a polêmica 
do acesso restrito dos produtores à 
conectividade, o que gera dificulda-
de para tornar real a usabilidade de 
todas essas tecnologias embarcadas 
nas máquinas, implementos agríco-
las, transmissão de dados via satéli-
te, dentre outras. Esta foi, ou deve-
ria ser a grande discussão, mas teve 
que disputar espaço com o anúncio 
abaixo do esperado de recursos para 
complementar os programas de fi-
nanciamento de máquinas agrícolas.

A demanda sobre conectivida-
de é urgente aos empreendedores 
rurais que querem elevar suas ca-
pacidades de produção e gestão. E 
nesse caminho a indústria do setor, 
apresentou na feira uma imensa 
oferta de soluções na medida exata 
das necessidades dos produtores de 
todos os tamanhos e segmentos do 
agronegócio.

Um exemplo foi a sul-coreana 
LS Tractor que com cerca de seis 
anos no mercado brasileiro tem ofe-
recido alta tecnologia embarcada 
nos seus modelos de tratores. Este 
ano, lançou um aplicativo para ser 
utilizado num tablet ou smartphone 
durante a operação do trator.

Conforme Astor Kilpp, gerente 
de marketing e produto da LS Trac-
tor, o aplicativo permite armazenar 
todas as ordens de serviço dadas 
pelo gestor da propriedade direta-
mente no tablet/smartphone e não 
mais em um papel, como era anti-
gamente, e tudo pode ser alterado 
pelo operador. “Qualquer pessoa 
que for operar o trator precisa de 
uma chave digital (QR Code) para 
acionar o sistema que vai reconhe-
cer o operador e se comunicar com 
a base”, afirma Kilpp.

Segundo o executivo, todas as 
operações realizadas via App são 
cruzadas com a telemetria para in-
formar se o operador está realizan-
do as tarefas agendadas, é possível 
determinar, também, a velocidade 
de trabalho, o tempo de máquina 
parada, o clima, e demais dados. 
“Feito a ordem de serviço, toda a in-
formação é transmitida para a base. 
Se não houver sinal, fica armaze-
nado até que consiga se conectar”, 
salienta Kilpp. Todos os modelos da 
LS Tractor possuem entrada para a 
instalação desta tecnologia e alguns 
vão sair de fábrica com ela. 

E nessa mesma lógica, visuali-
zar no computador ou smartphone 
a lavoura para gerenciar as áreas 
que necessitam mais ou menos irri-
gação é imperativo para que o pro-
dutor brasileiro tenha as mesmas 
ferramentas que as propriedades ao 
redor do mundo. 

E um dos grandes exemplos des-
sa realidade, disponível no Brasil, 
são as tecnologias em equipamen-
tos e inteligência na gestão da irri-
gação nas propriedades para maior 
precisão na demanda de tempo e 
quantidade de água e fertilização. E 
a israelense Rivulis, um dos maio-
res players do setor no mundo, após 
anos de pesquisa, lançou no Brasil 
o Manna Irrigation, um sistema de 
monitoramento de lavouras via sa-
télite que permite ao agricultor sa-
ber qual área da propriedade neces-
sita de água e a quantidade exata. 

O programa faz uma varredura 
via satélite de toda a área plantada, 
indicando ao produtor qual parte da 
plantação precisa de mais ou menos 
irrigação. A instalação é fácil, é só 
definir seus campos, culturas e data 
de plantio. Em 24 horas, o sistema 
está pronto para fornecer recomen-
dações de irrigação para cada zona 
plantada. A tecnologia é exclusiva 
Rivulis e possui interface aberta 
que permite integração com outros 
tipos de irrigação e pode ser opera-
do de qualquer lugar onde o produ-
tor esteja. “Hoje, o Manna é usado 
em mais de 40 tipos de culturas no 
mundo, e no Brasil, já comprovou 
sua eficiência em grãos, café, ba-
nana, algodão feijão e silvicultura”, 
afirma Guilherme Souza. diretor 
comercial da Rivulis no Brasil.

Inteligência Artificial

O produtor brasileiro tem a sua 

disposição as mesmas tecnologias 
usadas no mundo. Do manejo da 
produção, à gestão da propriedade 
e monitoramento que impactam 
positivamente todos os níveis de 
processos que uma propriedade ne-
cessita manter em alta performan-
ce.

Hoje, temos máquinas que po-
dem realizar tarefas humanas, que 
aprendem com a repetição, que 
sugerem soluções, capazes de ava-
liar e resolver problemas tomando 
a melhor decisão em frações de 
segundos. O futuro no manejo da 
produção, monitoramento e gestão 
foi apresentada, pela primeira vez, 
no Agrishow 2019, pela parana-
ense Agres Agricultura Inteligen-
te, uma das líderes do segmento 
de tecnologias para agricultura 
de precisão no Brasil. A empresa 
anunciou o lançamento da Cl4u-
dIA, sua plataforma de inteligên-
cia artificial com foco de atuação 
no segmento de implementos agrí-
colas.

A Cl4audIA está inserida no 
IsoFarm que vai trabalhar, ini-
cialmente, em duas atividades do 
plantio: a fertilização e a pulveri-
zação. “Com apoio de um sistema 
de visão embarcada, processado-
res de alta performance e asso-
ciados a nossa plataforma de IA, 
é possível selecionar as plantas 
que serão pulverizadas e, num sis-
tema de pulverização tradicional 
por exemplo, é capaz de deixar a 
aplicação mais efetiva e pontual, 
pois atua onde é realmente neces-
sário na planta”, explica Ezequiel 
Kwasnick, team leader e diretor de 
tecnologia da Agres Agricultura 
Inteligente.

Segundo o executivo, a pulveri-
zação seletiva gera uma economia 
de até 60% em insumos, além de 
trazer ao processo um manejo so-
cioambiental responsável. “Isto 
acontece porque os dados coleta-
dos na operação de pulverização 
serão aplicados de forma verdadei-
ramente inteligente, e não apenas 
em relatórios descritivos ou em 
diagnósticos”, salienta Kwasnick. 

Gestão via satélite

A diversidade de marcas que tra-
zem soluções para as mesmas de-
mandas faz do segmento do agro-
negócio um mercado fértil para as 
empresas que oferecem propósito 

e relacionamento como diferencial. 
Isto porque, o nível tecnológico é 
tão semelhante que poucas conse-
guem – efetivamente – se destacar 
e se manter no topo da lembrança 
do cliente. Hoje, tempo de mercado 
não é mais referência, mas a capa-
cidade das empresas em apresentar 
soluções, mesmo que a necessidade 
nem seja percebida como tal.

Esta é a realidade da multi-
nacional argentina Colven, que 
conquistou a liderança no mer-
cado brasileiro de equipamentos 
para veículos e máquinas indus-
triais. Este ano, a indústria levou 
à Agrishow, o Sistema Gestya que 
gera uma gama de vantagens às 
empresas e produtores como a Te-
lemetria que faz  monitoramento 
24h via satélite para veículos de 
qualquer porte, tratores e colhei-
tadeiras; e levando dados remotos 
para análise e controle de riscos. 
“O Gestya proporciona ganhos re-
ais na redução dos custos fixos e 
operacionais aos produtores, pois, 
o gestor antecipa riscos e decide 
com maior precisão e com contro-
le total das informações sobre o 
uso de tratores e colheitadeiras”, 
explica Benjamin Cusit, diretor 
geral da Colven Brasil.

Para o executivo, a Colven foi 
melhorando suas práticas de de-
senvolvimento e pesquisas, olhan-
do às necessidades pontuais desse 
segmento do mercado. “Assim, 
conseguimos criar um time cola-
borativo de especialistas e pesqui-
sadores com engajamento e propó-
sito para encontrar soluções com 
eficiência e eficácia na entrega de 
resultados aos nossos clientes”, 
pondera.

E neste caminho de propósito e 
relevância, está a inglesa Perkins 
que, como parte de um amplo por-
tfólio de produtos fabricados na sua 
planta em Curitiba-PR, os motores 
apresentados na feira são parte de 
uma gama de motores confiáveis, 
fabricados localmente, que entre-
gam as melhores soluções para os 
clientes do Brasil e América Latina 
e foram projetados para atender – 
com precisão –as novas normas de 
emissão de poluentes (Resolução 
MAR1) do Brasil. 

Com o último padrão de emissão 
impactando máquinas agrícolas 
abaixo de 100cv, praticamente to-
dos na indústria foram afetados por 
essa mudança. Mas a Perkins mos-

trou que se preparou para antecipar 
esta necessidade que hoje se torna 
urgente. 

No mercado mundial há mais de 
85 anos, atendendo 800 fabricantes 
pelo mundo e com oito fábricas, 
os motores de altaperformance da-
Perkins são usados nos segmentos 
agrícola, industrial e na geração de 
energia, incluindo geradores, trato-
res, empilhadeiras, retroescavadei-
ras, mini-escavadeiras, etc. “Esta-
mos em contínuo investimento em 
novas tecnologias para ajudar fa-
bricantes de máquinas a cumprirem 
seus desafios de emissões como o 
MAR1. Assim, mostramos nosso 
compromisso com o agronegócio e 
engajamento com clientes do Brasil 
e América Latina, ajudando o usu-
ário final a superar quaisquer desa-
fios com MAR1 que possam estar 
enfrentando”, revela Ron Schultz, 
diretor de vendas para as Américas, 
da Perkins.

Cenário: monopólio x acesso à 
tecnologia

E ao final da feira, a imensa ofer-
ta de tecnologia que pode elevar o 
nível da relevância do produto bra-
sileiro no mercado internacional 
está, literalmente, na mão de não 
mais que seis empresas que pos-
suem o monopólio no país do setor 
de telefonia móvel, fixa e internet, 
seja por cabo de fibra ótica ou por 
via satélite. Mas sem conexão, não 
há como usar toda essa tecnologia 
embarcada para benefício do agro-
negócio nacional. 

A questão agora é, quem irá se 
responsabilizar por moralizar essa 
relação entre tecnologia, conexão, 
acesso e monopólio? A importância 
do agronegócio para o Brasil é in-
discutível: representa 25% do PIB 
nacional e é responsável pelo saldo 
positivo da balança comercial (em 
mais de R$ 96 bilhões em 2018). 
Para 2019, o agronegócio brasileiro 
iniciou com perspectivas otimistas, 
mesmo com um cenário marcado 
por incertezas.

Segundo a Confederação da Agri-
cultura e Pecuária do Brasil (CNA), 
o Produto Interno Bruto (PIB) do 
agronegócio brasileiro deverá cres-
cer 2% em relação a 2018. E as pers-
pectivas do agronegócio brasileiro 
2019 são melhores. A medida de 
faturamento da atividade agropecu-
ária dentro da porteira (Valor Bruto 
da Produção – VBP) deve aumentar 
em 4,3%, segundo a CNA.

YOLANDA PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF Nº 00.572.960/0001-26 - NIRE Nº 33.300.161.091

SUBSIDIÁRIA INTEGRAL
TERMO DE RESOLUÇÃO TOMADA POR SEU ACIONISTA ÚNICO, 
EM 13.05.2019 COM EFEITO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 
SUMÁRIO. LOCAL, DATA E HORA: na sede social da Companhia situada 
na Rua Candelária, nº 66 - parte, nesta cidade, em 13 de maio de 2019, às 
14 horas. ACIONISTAS: Presente o único acionista, SOUZA CRUZ LTDA, 
neste ato representada pelos Diretores Andre Basile Mendonça e Rinaldo 
Cesar Zangirolami, representando a totalidade do Capital Social. MESA: 
Liel Marcio Cintra Miranda - Presidente da Reunião e Cristiano Schramm 
Roth - Secretário. PUBLICAÇÕES: I - O Relatório da Administração, as 
Demonstrações Financeiras e o Parecer dos Auditores Independentes 
foram publicados no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e no Monitor 
Mercantil no dia 10 de maio de 2019; II - Face à presença do acionista 
representando a totalidade do capital social (Souza Cruz LTDA), foram 
dispensados todos os requisitos relativos à convocação para a presente 
Assembleia Geral. ORDEM DO DIA: ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:  
1) Exame, discussão e votação das Demonstrações Financeiras, do Relatório 
da Administração e do Parecer dos Auditores Independentes, referentes aos 
exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2017 e 2018, publicada 
no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e no Monitor Mercantil
no dia 10 de maio de 2019; 2) Destinação do lucro líquido do exercício; 
3) Eleição da Diretoria, considerando o vencimento dos atuais mandatos; e
4) Fixação da remuneração global anual da Diretoria. RESOLUÇÕES: Após 
verificar que as Demonstrações Financeiras, o Relatório da Administração
e o Parecer dos Auditores Independentes, referentes aos exercícios sociais
encerrados em 31/12/2017 e 31/12/2018 foram publicadas em obediência
às prescrições legais e sendo dispensados todos os requisitos relativos
à convocação e funcionamento da Assembleia Geral, face à presença do
acionista representando a totalidade do capital social, decidiu o mesmo:
1) Aprovar as Demonstrações Financeiras, o Relatório da Administração e
o Parecer dos Auditores Independentes, referentes aos exercícios sociais
encerrados em 31/12/2017 e 31/12/2018; 2) Aprovar a proposta da Diretoria
de destinação do lucro líquido do (i) exercício de 2017, no montante de
R$ 14.087.287,51 (catorze milhões, oitenta e sete mil, duzentos e oitenta
e sete reais e cinquenta e um centavos), sendo que todo o montante foi
destinado para a conta de “Reserva de Lucros a Realizar”, nos termos
dispostos no art. 197 da Lei 6.404/76 e (ii) exercício de 2018, no montante de 
R$ 60.223.360,52 (sessenta milhões, duzentos e vinte e três mil, trezentos
e sessenta reais e cinquenta e dois centavos), sendo que todo o montante
foi destinado para a conta de “Reserva de Lucros a Realizar”, nos termos
dispostos no art. 197 da Lei 6.404/76; 3) Reeleger, em virtude do término
do mandato, os seguintes membros para compor a Diretoria: PRESIDENTE
- LIEL MARCIO CINTRA MIRANDA, brasileiro, divorciado e convivente em
união estável, administrador de empresas, domiciliado na Rua Candelária, nº 
66, 11º andar, Centro, Rio de Janeiro, RJ, portador da carteira de identidade
nº 121422, expedida pelo SSP/MS, em 06/10/1986 e inscrito no CPF/MF
sob o nº 444.686.791-15; DIRETORES - ANDRE BASILE MENDONÇA,
brasileiro, casado, engenheiro elétrico, domiciliado na Rua Candelária, nº
66, 11º andar, Centro, Rio de Janeiro, RJ, portador da carteira de identidade
nº 26.227.441-3, expedida pela SSP/SP, em 13/11/2002 e inscrita no CPF/
MF sob o nº 247.850.698-05; e CRISTIANO SCHRAMM ROTH, brasileiro,
casado, administrador de empresas, domiciliado na Rua Candelária, nº 66,
11º andar, Centro, Rio de Janeiro, RJ, portador da carteira de identidade
nº 1049455312, expedida pela SSP/DI RS em 19/01/2011 e inscrito no
CPF/MF sob o nº 691.857.270-91. O mandato da Diretoria ora eleita é de
3 (três) anos; e 4) Fixar a remuneração global anual da Diretoria em até
R$ 12.000,00 (doze mil reais). Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a
presente Ata, que vai assinada pelo acionista único da Sociedade. Rio de
Janeiro, 13 de maio de 2019. Mesa: Liel Marcio Cintra Miranda - Presidente
e Cristiano Schramm Roth - Secretário; Acionista: SOUZA CRUZ LTDA,
neste ato representada por seus Diretores Sr. Andre Basile Mendonça e Sr. 
Rinaldo Cesar Zangirolami. Declaro que a presente é cópia fiel ao original.
Rio de Janeiro, 13 de maio de 2019. Natasha de Freitas Machado Kurrik
- Procuradora. Certifico que este documento foi arquivado na JUCERJA
sob o nº 00003631168, em 29/05/2019. Bernardo F. S. Berwanger -
Secretário Geral.

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 03/2019
PROCESSO Nº 5003/2018/05.

A Pregoeira no uso de suas atribuições legais, AVISA aos interessados 
que o  PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 03/2019, cujo objeto é Futuras 
aquisições de materiais dispostos em Kits (escolar e higiene) fechados 
destinados aos Alunos e Professores, FICA  ADIADA  sine die, com base 
no Processo do TCE/RJ nº 206.101-9/2019.

Tatiane Galvão Lucas
Pregoeira da CPLMSO
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Regulamentação da profissão  
de corretor sofre revés na Câmara
Cadastro 
em entidade 
autorreguladora 
de seguros e 
resseguros

O Projeto de Lei 2.441/19, 
que trata da regulamentação 
da profissão de Corretor de 
Seguros, sofreu um revés na 
Comissão de Finanças e Tri-
butação, onde tramita no mo-
mento. A proposta foi retirada 
de pauta na sessão de 29 de 
maio, em virtude da aceitação 
de requerimento da deputada 
Alê Silva (PSL-MG).

A matéria aprovada no 
Senado, voltou à Câma-
ra em razão das mudanças 
aprovadas pelos senadores. 
O deputado Lucas Vergilio 
(SD-GO), que foi designado 
relator do projeto naquela 

comissão, apresentou pare-
cer contrário à proposta, em 
razão das excessivas mudan-
ças feitas no texto original 
pelo Senado.

O projeto estabelece que 
o título de habilitação, con-
cedido pela Superintendên-
cia de Seguros Privados 
(Susep), deverá ser reque-
rido por meio de entidade 
autorreguladora, indicando 
o ramo de seguro ao qual o 
novo corretor pretende dedi-
car-se. Para tanto, será preci-
so ter cadastro em entidade 
autorreguladora de seguros 
e resseguros, conforme pa-
râmetros estabelecidos pela 
Susep.

Porém, esse cadastro “não 
pode ter como condicionan-
te a associação na entidade 
autorreguladora” e deve ser 
disponibilizado à Susep. Ca-
berá ao Conselho Nacional 
de Seguros Privados (CNSP) 
estabelecer as condições mí-
nimas para manutenção, atu-

alização e cancelamento do 
cadastramento de corretores.

Os profissionais que já 
exercem a profissão deverão 
apresentar atestado forneci-
do pelo sindicato de classe 
ou pela Susep. Esse atestado 
será concedido em confor-
midade com as informações 
e os documentos colhidos 
pela diretoria do sindicato e 
dele deverão constar os da-
dos de identidade do preten-
dente, bem como os dados 
relativos ao tempo de exer-
cício nos diversos ramos de 
seguro e às empresas a que 
tiver servido. Se houver re-
cusa do sindicato em forne-
cer o atestado, o corretor terá 
um prazo de 60 dias para re-
curso à Susep.

Os motivos dessa recu-
sa, quando se fundarem em 
razões que atentem contra a 
honra do interessado, terão 
caráter sigiloso e somente 
poderão ser certificados a 
pedido de terceiros por or-

dem judicial ou mediante 
requisição da Susep.

O corretor já em atividade 
de sua profissão terá o prazo 
de um ano para comprovar 
perante a Susep o seu cum-
primento. A inobservância 
deste disposto acarretará a 
imediata suspensão da habi-
litação do corretor de segu-
ros. Os prepostos serão re-
gistrados na Susep mediante 
requerimento do corretor, 
desde que preenchidos os re-
quisitos exigidos.

O corretor deverá ter o 
registro devidamente auten-
ticado pela Susep das pro-
postas que encaminhar às 
sociedades de seguros, com 
todos os assentamentos ne-
cessários à elucidação com-
pleta dos negócios em que 
intervier. A entidade autor-
reguladora poderá auxiliar 
na instrução de processos 
sancionadores junto à Susep, 
caso a autarquia o entenda 
pertinente..

Vida: um ano para pedir anulação de cláusula abusiva
“É de um ano o prazo 

prescricional para pedir 
anulação de cláusula de re-
ajuste do prêmio do seguro 
de vida de acordo com a 
faixa etária do segurado.” 
O entendimento é da 3ª Tur-
ma do Superior Tribunal 
de Justiça (STJ) ao manter 
acórdão que condenou uma 
seguradora a restituir os va-
lores pagos nos últimos 12 
meses indevidamente por 
um segurado. Prazo pres-
cricional para pedir anula-
ção de cláusula de reajus-
te do prêmio do seguro de 
vida de acordo com a faixa 

etária do segurado é de um 
ano

Segundo o autor, em 
2002 ele migrou para um 
plano que previa o reajuste 
por faixa etária. Em 2014, 
ajuizou a ação pedindo a 
nulidade dessa cláusula e a 
restituição dos valores pa-
gos a mais.

O Tribunal de Justiça do 
Rio Grande do Sul condenou 
a seguradora a restituir os 
valores cobrados a mais nos 
últimos 12 meses. No recur-
so, a empresa afirmou que o 
prazo prescricional deveria 
ser contato a partir de 2002, 

quando houve a migração do 
plano.

Para estabelecer o prazo 
prescricional a ser aplicado, 
a relatora, ministra Nancy 
Andrighi, destacou três en-
tendimentos firmados pela 
3ª Turma em situações aná-
logas. O primeiro deles é a 
aplicação do prazo de um 
ano para a propositura de 
ação buscando a restituição 
de prêmios em virtude de 
conduta abusiva da segurada 
amparada em cláusula con-
tratual. Em segundo lugar, a 
relatora afirmou que a rela-
ção jurídica entre as partes é 

de trato sucessivo, com reno-
vação periódica da avença; e 
por último, destacou que não 
há prescrição do fundo de 
direito, sendo passíveis de 
cobrança as quantias desem-
bolsadas indevidamente nos 
últimos doze meses.

“Por se tratar de relação 
de trato sucessivo, não há 
que se falar em prescrição 
do fundo de direito, motivo 
pelo qual é lídima a preten-
são do segurado de discutir a 
validade da cláusula contra-
tual que prevê o reajuste por 
mudança de faixa etária”, 
concluiu.

Seguro de vida puxa o faturamento da Sancor 
Com uma busca constan-

te por inovação, trabalhando 
sempre em equipes e atuando 
em novas linhas de negócios, 
a Sancor Seguros do Brasil 
completa em 2019, 6 anos de 
operação país. Com um cres-
cimento gradativo e sustentá-
vel a companhia está classi-
ficada entre as 500 Maiores 
Empresas do Sul, pela Revista 
Amanhã e PwC, e em 2018 
destacou-se em todas as áre-
as de atuação, porém em vida 
alcançou um crescimento de 
78%, perante os 11% da mé-
dia do mercado brasileiro. 

A companhia começou a 
operar no mercado brasileiro 
em 2013, e desde então vem 
consolidando a sua marca no 
mercado segurador brasileiro. 
Atua nos ramos de automó-
veis, pessoas, patrimoniais ru-
rais, e mais recentemente se-
guros para viagem, através de 
uma parceria com a XXX, o 
modelo de negócio desenhado 
consiste em parcerias comer-
ciais para ofertar e negociar o 
novo produto, ficando a cargo 
da Sancor a configuração dos 
planos e coberturas, emissão e 
administração das apólices.

Outro ramo que a empre-
sa possui consolidação na-

cional, e está atualmente na 
segunda posição é o seguro 
rural. A companhia com sede 
em Maringá (PR), esta traba-
lhando na abertura de novas 
frentes de mercado, o mais 
recente é São Paulo, através 
do seguro de vida na capital, 
e toda a carteira de ofertas 
no interior do Estado. 

“O nosso compromisso 
com a prestação de contas e 
a transparência é muito mais 
do que uma mera declaração 
de princípios: faz parte da 
nossa essência como empre-
sa, que entende que o desafio 
de ser sustentável nos permi-
te não apenas melhorar os 
negócios e a comunidade no 
contexto em que operamos, 
mas também nos permite 
unirmos a metas mais am-
plas e pensarmos em como 
podemos contribuir para a 
melhoria global, por meio 
dos Objetivos de Desenvol-
vimento Sustentável”, pon-
dera Leandro Poretti, diretor 
geral da Sancor Seguros do 
Brasil.

Leandro vai além, “So-
mos uma empresa com 
valores, e os mesmos nos 
guiam em nosso modo de 
atuação com corretores, se-

gurados e toda, e qualquer, 
comunidade que iremos 
nos relacionar. A qualida-
de e atenção, a ética, o tra-
balho em equipe, respeito 
– no seu significado mais 
profundo. Todas as nossas 
ações buscam eficiência 
operacional, somos ver-
dadeiramente inovadores, 
possuímos um compromis-
so com a entrega e oferta, 
a nossa pró-atividade em 
antecipar um movimento, o 
espírito empreendedor que 
cada corretor possui e a 
responsabilidade social nos 
permeia e nos guia”.

Números da companhia

A Sancor teve um montan-
te de ativos totais 49% supe-
rior aos de dezembro de 2017, 
no ano de 2018, totalizando 
R$ 451,7 milhões.  Já em prê-
mios emitidos foram R$ 357,9 
milhões, que representam um 
crescimento de 23% em relação 
a 31 de dezembro de 2017 (R$ 
291,3 milhões), e refletem o 
resultado de ações das áreas de 
negócios, execução do planeja-
mento estratégico e campanhas 
de incentivo de vendas.  

“Nossa Estratégia de Sus-

tentabilidade, e isso é do 
nosso negócio também, está 
baseada na criação de valor 
econômico, social e ambien-
tal, considerando uma pers-
pectiva de longo prazo para 
todos os nossos públicos, 
queremos um desenvolvi-
mento sustentável da comu-
nidade, da sociedade e das 
gerações futuras. Pois sabe-
mos que assim a companhia 
cresce de forma segura”, co-
memora Poretti. 

“A Sancor veio para o Bra-
sil para ser uma das maiores 
seguradoras, e assim está 
acontecendo. Com relação as 
expectativas para 2019, pro-
jetamos uma continuidade no 
crescimento das nossas ope-
rações em xx%, levamos em 
consideração a melhora mo-
derada do cenário econômi-
co”, finaliza Poretti. 

A Sancor Seguros nasceu 
no interior da Argentina em 
1945 como uma cooperativa, 
e hoje está firmada como Gru-
po Sancor Seguros, o maior 
conglomerado segurador da-
quele país. Em 2013 chegou 
ao Brasil, e já está consolida-
da na região Sul, e classifica-
da entre as 500 Maiores Em-
presas da Região.

1º Debate de Corretores de Seguros do Sul Fluminense
O mercado de seguros está 

cheio de oportunidade de no-
vos negócios. Sua atitude jun-
tamente com a sua inteligência 
emocional, são fundamentais 
para que alcance seus objeti-
vos profissionais. Com o tema 
“Potencial, Oportunidade, Su-
cesso – Venda mais Seguros”, 
a Diretoria de Eventos condu-
zida por Osir Zimmermann 
Vieira, promove o 1º Debate 
de Corretores de Seguros do 
Sul Fluminense, que acontece 
no dia 13 de junho, a partir das 
9 horas, no Salão Ricardo Bu-
ffet, em Volta Redonda.

O evento conta com a pre-

sença dos principais execu-
tivos das seguradoras, que 
contribuirão com os seus co-
nhecimentos trazendo as me-
lhores maneiras de construir 
o desenvolvimento do setor 
e vão compartilhar conhe-
cimentos sobre o aumento 
da comercialização de apó-
lices e sobre planejamento 
estratégico comercial, para 
que os corretores de seguros 
possam gerar oportunidades 
e vender cada vez mais.

De acordo com o Presi-
dente do Sincor-RJ, Henri-
que Brandão, o evento faz 
parte do calendário de ativi-

dades do sindicato, que prio-
riza a qualificação constante 
da categoria. “Estamos dan-
do continuidade à condução 
do conhecimento para os 
corretores de seguros. Nesse 
debate na Região Sul Flu-
minense vai proporcionar a 
todos a condução de como 
negociar, vender mais e su-
perar desafios, tendo como 
objetivo aproveitar todas as 
oportunidades de negócios 
que o nosso setor proporcio-
na. Um bom planejamento 
faz com que o corretor traba-
lhe mais para aumentar sua 
rentabilidade, cumprir seu 

papel na sociedade e ir além 
das expectativas enxergando 
um diferencial para fazer o 
melhor, porque todo negócio 
impossível é bom, porque 
não tem concorrência”, ex-
plicou Brandão.

O 1° Debate de Corre-
tores de Seguros da Re-
gião Sul Fluminense conta 
com o apoio do SICOOB 
Credicor RJ, Capemisa, 
SulAmérica, Mapfre, Por-
to Seguro, e Liberty Segu-
ros. Para participar, é ó fa-
zer a inscrição através do 
site www.sincor-rj.org.br. 
O evento é gratuito. 

Caixa assina adesão ao  
programa ‘Adote uma Nascente’ 

No Dia Mundial do Meio 
Ambiente, celebrado nesta 
quarta-feira, a Caixa Segu-
radora está assinando sua 
adesão ao programa “Adote 
uma Nascente”, do Instituto 
Brasília Ambiental (Ibram). 
O programa tem uma longa 
trajetória na recuperação e 
preservação de nascentes de 
água no Distrito Federal.

A empresa será mais uma 
aliada do Ibram na preser-
vação de nascentes, o que 
inclui o trabalho de especia-
listas na restauração ambien-
tal. O Parque Ecológico do 
Riacho Fundo foi escolhido 
para iniciar a parceria em 
2019. A Seguradora será a 
primeira empresa do merca-
do segurador a participar do 
programa.

Há 10 anos, a Caixa Se-
guradora criou um programa 
ambiental para difundir e 
consolidar hábitos de con-
sumo consciente entre co-
laboradores. A empresa tem 
um sistema de separação dos 
resíduos sólidos e promove 
campanhas internas educa-
tivas. Além disso, todos os 
malotes utilizados nas filiais 
e nas agências da Caixa são 
feitos de material oxibiode-
gradável e enviados men-
salmente para reciclagem. A 
empresa também compensa 
todas as emissões de gás car-
bônico de sua matriz e apoia 
o programa Carbono Seguro, 
que protege florestas e man-
tém reservas de carbono em 
locais antes destinados à pe-
cuária leiteira.

Parceria Porto Seguro/Livance 
cria consultórios inteligentes 

Em busca de inovações e 
oportunidades que possam 
gerar valor para clientes, 
prestadores, corretores e co-
laboradores, a Porto Seguro 
Saúde anuncia parceria com 
a Livance, empresa que há 
mais de dois anos utiliza o 
design atrativo e funcional, 
além da tecnologia para con-
sultórios médicos inteligen-
tes. A startup, que contou 
com a colaboração da Oxi-
gênio, aceleradora da Porto 
Seguro, adota um novo mo-
delo de mercado, que dispo-
nibiliza toda a infraestrutura 
necessária para que os médi-
cos credenciados utilizem o 
consultório pelo tempo que 
precisarem. Além dos con-
sultórios, há uma área exclu-
siva, para aproveitar os seus 
momentos livres para ne-
tworking (rede de contatos) 
com outros profissionais.

“Com a parceria com os 
consultórios inteligentes, os 
médicos possuem à disposi-
ção um ambiente diferencia-
do para atender pelo tempo 
necessário, no local que fica 
mais cômodo para eles e 
para os clientes”, disse o di-
retor da Porto Seguro Saúde, 
Marcelo Zorzo. 

Segundo Hamilton Car-
domingo, superintendente 

operacional do Porto Seguro 
Saúde, “esse modelo ino-
vador de consultório, adota 
um formato de atendimento 
personalizado e com tempo 
mínimo de consulta, sendo 
mais resolutivo e trazendo 
maior foco na Jornada do 
Cliente”,

Os pacientes agendam os 
atendimentos pelo website 
ou telefone. Com o uso do 
app, os profissionais contro-
lam suas agendas, recebem 
notificações, acompanham 
seus pacientes na sala de 
espera virtual. Além dis-
so, contam cartão de visitas 
e website personalizados, 
acesso à internet, estaciona-
mento e um telefone exclusi-
vo para atendimento.

“A iniciativa está inserida 
em um dos pilares adotados 
pela Porto Seguro Saúde, 
que visa melhorar a jornada 
de prestadores e, por conse-
quência, a experiência dos 
clientes”, reforça Zorzo. Na 
chegada em uma das unida-
des Livance, os clientes tam-
bém deparam com uma no-
vidade: um totem tira foto do 
segurado e dispensa a neces-
sidade de preenchimento de 
ficha de cadastro e também 
serve como assinatura da 
guia de atendimento (TISS).

Filial da HDI em Ribeirão Preto 
tem unidade do Bate-Pronto   

A HDI Seguros inaugurou 
nesta terça-feira (4) sua filial 
em Ribeirão Preto (SP). A 
cidade vai abrigar também 
uma unidade do Bate-Pron-
to, consolidando a presença 
da seguradora no interior 
paulista por meio do fortale-
cimento da atuação no mu-
nicípio, que já contava com 
um escritório da companhia.

Localizada na Rua Catarina 
Aparecida Navis, 246, salão 
comercial 4, a filial irá funcio-
nar de segunda a sexta-feira, 
das 8h às 17h15; enquanto a 
unidade do Bate-Pronto aten-
de das 8h às 18h, também de 
segunda a sexta-feira. Os co-
laboradores irão administrar 
os seguros de ribeirão-preta-
nos clientes dos seguros auto, 
residencial e empresarial do 
portfólio da HDI Seguros.

Para inaugurar o espa-

ço, o CEO da companhia, 
Murilo Riedel, ofereceu 
um coquetel especial de 
boas-vindas. Além dele, os 
vice-presidentes Técnico, 
Administrativo-Financeiro 
e Comercial; os diretores de 
Automóveis, Marketing e 
Sinistro; e o diretor regional, 
responsável pelo interior de 
São Paulo, representaram a 
HDI Seguros no evento, que 
simbolizou uma importante 
expansão nos negócios da 
companhia.

“O estado de São Paulo é 
o mais rico do Brasil e repre-
senta um dos mercados mais 
relevantes para a HDI. Com a 
nova filial, reforçamos nossa 
atuação, especialmente no in-
terior, e contribuímos para o 
fomento do ecossistema segu-
rador”, destacou Murilo Rie-
del, CEO da HDI Seguros..

Circuito da Longevidade irá pelo 
8º ano consecutivo a Salvador 

Pelo oitavo ano consecutivo, 
a cidade de Salvador receberá 
mais uma temporada 2018/19 
do Circuito da Longevidade, 
patrocinado pelo Grupo Bra-
desco Seguros. Em 30 de junho 
(domingo), cerca de quatro mil 
atletas profissionais e amado-
res poderão correr (6 km) ou 
caminhar (3 km) em um dos 
principais pontos da capital 
baiana, a Praça de Piatã. As 
inscrições estarão disponíveis 
a partir de segunda-feira, 10 
de junho, no site: www.viva-
alongevidade.com.br.

A prova de corrida tem 
caráter competitivo, com 
participação de atletas bra-
sileiros e estrangeiros. Os 
cinco primeiros colocados 
recebem R$ 23 mil em prê-
mios, divididos da seguinte 
forma: R$ 5 mil (1º lugar), 
R$ 3 mil (2º lugar), R$ 2 mil 
(3º lugar), R$ 1 mil (4º lu-
gar) e R$ 500 (5º lugar). Já 
a caminhada conta com par-
ticipantes de todas as idades 
e é indicada às pessoas que 
ainda não praticam atividade 
física com regularidade. 
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acionista.com.br
Seu Site Capital

Vale Itaubanco

Gerdau CVC

Braskem Randon

As ações ordinárias da Vale terminaram cotadas a R$ 48,39, 
com perda de 1,47%. Os três indicadores semanais mostram 
mercado vendido.

As ações preferenciais do Itaubanco terminaram cotadas a R$ 
34,34, com perda de 1,64%. Os três indicadores semanais mos-
tram mercado comprado.

As ações preferenciais da Gerdau terminaram cotadas em R$ 
13,71 com pperda de 1,06%. Os três indicadores semanais mos-
tram mercado vendido.

As ações ordinárias da CVC terminaram cotadas a R$ 48,78, 
com perdas de 2,87%. Um dos três indicadores semanais mostra 
mercado comprado e dois, vendido.

As ações preferenciais da Braskem terminaram cotadas a R$ 
34,10, com desvalorização de 0,15%.  Os três indicadores sema-
nais mostram mercado vendido

As ações preferenciais da Randon terminaram cotadas a R$ 
8,31, com desvalorização de 0,12%. Os três indicadores sema-
nais mostram mercado vendido.

DIÁRIO

Novas alternativas para contratos habitacionais
Caixa reduz 
taxas de juros a 
partir da próxima 
segunda-feira

A Caixa Econômica segue 
com sua política de “perdo-
ar” parte das dívidas de seus 
clientes e assegurar o recebi-
mento de uma parcela do que 
foi emprestado. O banco pú-
blico anunciou, nesta quarta-
feira, a redução de até 1,25 
ponto percentual nas taxas 
de juros para operações pelo 
Sistema Brasileiro de Pou-
pança e Empréstimo (SBPE) 
e divulgou também novas al-
ternativas para renegociação 
de contratos habitacionais 
para pessoa física.

O foco são as dívidas em 
atraso. A taxa mínima para 
imóveis residenciais enqua-
drados no Sistema Finan-
ceiro de Habitação (SFH) e 

Sistema Financeiro Imobili-
ário (SFI) será de 8,5% a.a. 
e a máxima de 9,75% a.a. 
As novas taxas já começam 
a valer na próxima segunda-
feira (10).

De acordo com o presi-
dente da Caixa, Pedro Gui-
marães, a redução das taxas 
de juros do crédito imobili-
ário facilita o acesso à casa 
própria. “Além de ampliar a 
oferta de crédito imobiliário 
em condições competitivas 
de mercado, a redução dos 
juros demonstra nosso com-
promisso com as melhores 
condições de financiamento 
para as pessoas e colabora 
para a retomada de inves-
timentos no setor, com a 
criação de empregos, mais 
renda e aquecimento da eco-
nomia”, afirma.

Os clientes pessoa física 
do banco também terão no-
vas alternativas e facilidades 
para regularização de dívi-
das do financiamento imobi-
liário. A renegociação atinge 
cerca de 600 mil famílias e 

deve beneficiar 2,3 milhões 
de pessoas.

Contratos em atraso

Segundo Pedro Gui-
marães, a Caixa preparou 
novas condições para os 
clientes regularizarem as 
dívidas dos contratos ha-
bitacionais em atraso. “En-
tendemos que os brasileiros 
passaram por situações di-
fíceis nos últimos anos e, 
diante disso, estamos ofe-
recendo uma oportunidade 
para que possam regulari-
zar os pagamentos, adequar 
os compromissos e manter 
o equilíbrio financeiro fa-
miliar”, diz o presidente.

Para os contratos de fi-
nanciamento habitacional 
serão oferecidas diferentes 
opções de negociação da 
dívida, com destaques para: 
Pagar à vista um valor de 
entrada e incorporar as par-
celas atrasadas nas próximas 
prestações a vencer até o fim 
do prazo contratual. Utiliza-

ção do saldo da conta vincu-
lada do FGTS para reduzir o 
valor da prestação, confor-
me regras do fundo.

Alteração da data de ven-
cimento da prestação. O 
cliente que não se enquadrar 
nos critérios anteriores pode 
procurar uma agência da 
Caixa para verificar a possi-
bilidade de um acordo.

As condições de renego-
ciação oferecidas dependem 
da situação do contrato, tais 
como valor contratado, valor 
da garantia, cota de financia-
mento e quantidade de pres-
tações já pagas.

De acordo com  a Caixa, a 
ação é para todo o território 
nacional e os clientes pode-
rão receber atendimento pelo 
telefone 0800 726 8068 op-
ção 8, pelo site www.caixa.
gov.br/negociar, nas redes 
sociais da CAIXA no Face-
book (facebook.com/caixa) 
e Twitter (twitter.com/cai-
xa), App CAIXA Habita-
ção, Internet Banking Caixa 
(IBC), além das agências.

Combate à ‘pirâmide 
financeira’ de criptoativos
Câmara debate 
regulamentação 
pena maior no 
uso das moedas 
virtuais 

Em tramitação na Câmara 
dos Deputados, o Projeto de 
Lei (2060/19) regulamen-
ta as chamadas “moedas 
virtuais” – os criptoativos 
utilizados como meio de pa-
gamento, reserva de valor e 
utilidade e valor mobiliário. 
O texto aumenta as penas 
de crimes envolvendo “pi-
râmides financeiras” ou o 
uso fraudulento de criptoati-
vos.  De acordo com a agên-
cia Câmara, a proposta será 
analisada pelas comissões 
de Desenvolvimento Econô-
mico, Indústria, Comércio e 
Serviços; de Finanças e Tri-
butação; e de Constituição e 
Justiça e de Cidadania. De-
pois seguirá para o Plenário.

Segundo a Comissão de 
Valores Mobiliários (CVM), 
que fiscaliza o mercado, os 
criptoativos são ativos vir-
tuais protegidos por cripto-
grafia, presentes exclusiva-
mente em registros digitais, 
cujas operações são executa-
das e armazenadas em rede 
de computadores. O mais 
famoso é o bitcoin.

O autor da proposta, depu-
tado Aureo Ribeiro (Solida-
riedade-RJ), disse que a ideia 
é criar um ambiente em que 
essa tecnologia sirva para fo-
mentar o Sistema Financeiro 
Nacional e as necessidades da 

economia e da população.
O texto cria definições 

para criptoativos. Considera 
intermediador, por exemplo, 
a pessoa jurídica prestadora 
de serviços de intermediação, 
negociação, pós-negociação e 
custódia. A emissão de crip-
toativos poderá ser realizada 
por pessoas jurídicas de direi-
to público ou privado, estabe-
lecidas no Brasil, desde que 
a finalidade seja compatível 
com as atividades ou com os 
mercados de atuação.

A proposta altera a Lei do 
Mercado de Valores Mobili-
ários (6.385/76) para inserir 
a categoria dos criptoativos 
no rol de itens abrangidos 
pela norma e determinar 
que a CVM poderá dispen-
sar o registro de atividades 
regulamentadas com a fina-
lidade de instituir ambiente 
de testes de novas tecno-
logias e inovações, desde 
que considerando limites e 
restrições preestabelecidos.
O texto insere no Código Pe-
nal (Decreto-Lei 2.848/40) 
uma nova modalidade de 
crime de emissão de título 
ao portador sem permissão 
legal, destinada a abranger 
os criptoativos. A pena pre-
vista é de detenção de 1 a 6 
meses ou multa.

Na Lei dos Crimes Con-
tra a Economia Popular 
(1.251/51), a pena para “pi-
râmide financeira” (obter ou 
tentar obter ganhos ilícitos 
em detrimento de uma cole-
tividade mediante especula-
ções ou processos fraudulen-
tos) passa a ser de reclusão 
de 1 a 5 anos e multa. Atual-
mente, esse crime tem pena 
prevista de seis meses a dois 
anos e multa.
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Cinco estados receberão 
investimentos de US$ 42 bi

A partir do próximo ano, a indústria naval brasileira voltará 
a ser importante, com a construção de 28 plataformas para a 
exploração de petróleo. Ariovaldo Rocha, presidente do Sin-
dicato Nacional da Indústria Naval (Sinaval), se mostra bem 
otimista com a injeção de dinheiro e com a criação de em-
pregos diretos em cinco estados brasileiros: Rio de Janeiro, 
Pernambuco, Paraná, Rio Grande do Sul e Bahia.

Cada plataforma custa US$ 1,5 bilhão, o significa um 
investimento total de US$ 42 bilhões. O empresário ga-
rante que tais recursos existem no Fundo da Marinha Mer-
cante, que tem um volume da ordem de US$ 15 bilhões, 
que podem alavancar investimentos de até US$ 150 bil-
hões. O FMM é controlado pela Receita Federal, e não vai 
para o caixa único da União, pois lei aprovada no Governo 
Lula garante que não seja desviado. Embora ainda não sa-
bia como será a encomenda, afirma que cada plataforma 
leva três anos para ser construída e gera 12 mil empregos 
diretos e 60 mil indiretos, o que significa um potencial de 
2 milhões de ovos postos de trabalho.

Isso será a redenção do Rio de Janeiro, que deve ficar 
com cinco plataformas.

Venezuela não paga juros ao Deuteche Bank
A Venezuela falhou o pagamento de um swap ao 

Deutsche Bank, avaliado em US$ 750 milhões, segundo a 
Bloomberg. Por causa dessa falta de pagamento, o banco 
alemão poderá exigir a entrega do colateral associado ao 
contrato, ou seja, 20 toneladas de ouro, e denunciar o con-
trato. O acordo financeiro foi celebrado em 2016, e o swap 
terminaria em 2021, mas a falha no pagamento de juros 
fez com que fosse antecipado.

Conselheiros são contra fusão da BRF
Parte do Conselho da BRF é contra a negociação para 

uma potencial fusão com a Marfrig, o que criaria um dos 
maiores produtores de carne do mundo. A empresa não 
distribuiu Fato Relevante ou Comunicado ao Mercado, 
mas a Reuters informou que dez dirigentes não permitiram 
a aprovação por unanimidade. A BRF, na noite de terça-
feira, informou a conclusão da venda para a Tyson Foods 
da totalidade de sua participação na Europa e na Tailândia. 
Os ativos em questão são unidades de processamento de 
alimentos e abate de aves, por um valor de US$ 377,04 
milhões.

Analistas da XP escolhem a Azul
Os analistas da XP Research incorporaram nos últimos 

resultados trimestrais, a adoção do IFRS 16 e perspectivas 
macro/setoriais e atualizaram as estimativas para as em-
presas aéreas. A equipe revisou o preço-alvo das ações da 
Azul para R$ 43,10 cada, com recomendação de compra, 
e o de Gol para R$ 29 com recomendação neutra para os 
próximos 12 meses, refletindo os níveis mais atualizados 
de câmbio e petróleo e um ambiente de precificação mais 
benigno no segundo trimestre devido à redução de capa-
cidade da Avianca. E a XP mantém a preferência relativa 
pelas ações da Azul, dada a menor sobreposição da em-
presa com demais e, portanto, menor suscetibilidade à 
concorrência.

Chineses querem controle da EdP no Brasil
A China Three Gorges quer o controle dos negócios da 

EDP-Energias de Portugal, no Brasil, Segundo a Bloomberg, 
a estatal chinesa estuda uma fusão de seus ativos brasileiros 
com as operações portuguesas no país. A CTG ficaria com 
uma participação majoritária na nova empresa. Esse projeto, 
no entanto, encontra-se na fase embrionária. As ações da uni-
dade brasileira da EDP subiram 33% neste ano e o valor de 
mercado se situa em torno de US$ 3 bilhões. 

Recuperação da Odebretch será maior da AL
Os passivos totais do grupo Odebretch somam R$ 97,6 

bilhões e, sem Braskem, a dívida seria de R$ 80 bilhões. 
Esta será a maior recuperação judicial realizada na Améri-
ca Latina.

JOSÉ HERCULANO DA CRUZ E FILHOS S.A.
CNPJ Nº 17.799.438/0001-84

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO: Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. e ao 
público em geral as Demonstrações Financeiras, com as respectivas Notas Explicativas referentes ao exercício findo em 31/12/2018 e 31/12/2017.

Três Rios - RJ, 25/04/2019. A Diretoria.

Diretor Presidente: José Herculano da Cruz Filho
Diretor: João Batista da Cruz

Técnico Contábil: Lúcia de Fátima Rezende - CRC - MG 30873/0-2

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31/12/2018 E 2017 (Em Reais Mil)
ATIVO 2018 2017
CIRCULANTE ................................................................. 18.857 17.994
Disponível ......................................................................... 120 6
Duplicatas a Receber ....................................................... 9.647 9.570
 Impostos a Recuperar ..................................................... 7.579 7.617
Despesas Antecipadas ..................................................... 580 381
Adiantamentos.................................................................. 481 29
CTRC a Faturar ................................................................ 450 391
NÃO CIRCULANTE ......................................................... 15.964 16.172
Realizável a Longo Prazo................................................. 255 309
Investimentos ................................................................... 15 15
Imobilizado ....................................................................... 111.419 112.067
(–) Depreciações .............................................................. (95.815) (96.309)
Intangível .......................................................................... 90 90
TOTAL DO ATIVO ............................................................ 34.821 34.166
PASSIVO 2018 2017
CIRCULANTE .................................................................. 6.356 5.917
Fornecedores ................................................................... 2.421 2.804
Credores D iversos ............................................................ 253 300
Impostos a Pagar ............................................................. 479 727
Obrigações Sociais........................................................... 312 244
Empréstimos e Financiamentos ....................................... 2.745 1.666
Adiantamentos.................................................................. 146 176
NÃO CIRCULANTE ......................................................... 12.559 16.775
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital ............... 6.388 8.060
Créditos de Pessoas Ligadas ........................................... 269 2.824
Receitas Diferidas ............................................................ 5.626 5.891
Empréstimos de Empresas Ligadas ................................. 276 –
PATRIMÔNIO LÍQUIDO ................................................... 15.906 11.474
Capital Social.................................................................... 23.398 17.031
Ajuste de Avaliação Patrimonial ....................................... 8.301 8.301
Prejuízos Acumulados ...................................................... (13.858) (12.630)
Resultado do Exercício..................................................... (1.935) (1.228)
TOTAL DO PASSIVO ....................................................... 34.821 34.166

NOTAS EXPLICATIVAS SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 
31/12/2018: Nota 1 - Apresentação das Demonstrações Contábeis: As de-
monstrações contábeis da empresa foram elaboradas em conformidade com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais estão em consonância com as 
Leis nº 6.404/76, 11.638/07 e 11.941/09, onde: (a) As receitas e despesas são 
apropriadas pelo regime de competência mensal; (b) O imposto de Renda e a 
Contribuição Social estão calculados e recolhidos pelo lucro real; (c) As taxas 
de depreciação são apropriadas de conformidade com a vida útil dos bens. Nota 
2 - Capital Social: Na AGE realizada em 30/01/2018, foi aprovada a cisão parcial 
da Companhia, com a transferência da parcela vertida do Patrimônio líquido, 
no montante de R$ 353.666,92, para a empresa controladora JHC Empreen-
dimentos e Participações S.A., com a consequente redução do capital social. 
Na mesma AGE, o capital social foi aumentado em R$ 6.720.000,00, mediante 
incorporação de créditos consignados na rubrica “Reserva para Aumento de 
Capital”, passando para R$ 23.397.862,08, representado por 7.000.000 de 
ações Ordinárias nominativas, sem valor nominal.

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA EM 31/12/2018 E 2017 (Em Reais Mil)
Atividades Operacionais 2018 2017
Lucro (Prejuízo) do Exercício (1.935) (1.228)
Depreciação/Amortização 870 2.111
(Aumento) Redução nos Ativos
Contas a Receber (442) (546)
Outros Ativos não Circulantes (253) 966
Aumento (Redução) em Contas a Pagar
Fornecedores (383) 662
Contas a Pagar (77) (18)
Contribuições e Impostos a Pagar (248) 348
Outros Passivos não Circulante (4.216) (1.859)
Caixa Gerado pelas Atividades Operacionais (6.684) 436
Atividades de Investimentos
Redução de Imobilizado (648) 1.613
Aumento de Capital com créditos de sócios 6.720 –
Cisão Parcial (353) –
Caixa Utilizado nas Atividades de Investimentos 5.719 1.613
Atividades de Financiamentos
Empréstimos e Financiamentos 1.079 (2.052)
Caixa Utilizado nas Atividades de Financiamentos 1.079 (2.052)
Aumento (Redução) nas Disponibilidades de Caixa
 e Equivalente 114 (3)
Caixa e Equivalente no início do Exercício 6 9
Caixa e Equivalente no fim do Exercício 120 6

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
EM 31/12/2018 E 2017 (Em Reais Mil)

Capital
Social

Outras
Reservas

Prejuízos
Acumu-

lados

Patri-
mônio

Líquido
Saldo em 31/12/2016....................... 17.031 8.301 (12.630) 12.702
Prejuízo do Exercício........................ – – (1.228) (1.228)
Saldo em 31/12/2017....................... 17.031 8.301 (13.858) 11.474
Cisão Parcial - AGE de 30/01/2018 .. (353) – – (353)
Aumento de Capital - AGE de
 30/01/2018 ...................................... 6.720 – – 6.720
Prejuízo do Exercício........................ – – (1.935) (1.935)
Saldo em 31/12/2018....................... 23.398 8.301 (15.793) 15.906

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS EM 31/12/2018 E 2017 (Em Reais Mil)
2018 2017

Receita Operacional Bruta .................................................. 90.415 88.413
(–) Impostos s/ Receita........................................................ (18.209) (16.571)
Receita Operacional Líquida ............................................ 72.206 71.842
(–) Custos Operacionais ...................................................... (64.938) (64.510)
Resultado Operacional Bruto ........................................... 7.268 7.332
Despesas Operacionais ...................................................... (11.507) (10.781)
Resultado Financeiro Líquido .............................................. (51) 189
Resultado Operacional Líquido ....................................... (4.290) (3.260)
Receitas e Despesas não Operacionais ............................. 2.355 2.032
Resultado antes das Provisões ........................................... (1.935) (1.228)
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO ........................... (1.935) (1.228)

Vale cria diretoria de segurança  
e excelência operacional
Iniciativa 
alinhada com os 
‘novos pilares 
estratégicos da 
empresa’ 

Após as tragédias em Ma-
riana (MG), há quase três 
anos e meio, e do rompi-
mento de uma barragem da 
companhia em Brumadinho 
(MG), na Região Metropoli-
tana de Belo Horizonte, em 
janeiro;  além de riscos imi-
nentes em outras  unidades 
mais recentemente, a mine-
radora Vale tem agora  uma 
diretoria de segurança e ex-
celência operacional.

A companhia informou 
aos seus acionistas e ao mer-
cado nesta quarta-feira a in-
dicação de Carlos Medeiros 
para a recém-criada direto-
ria. O executivo foi indicado 
pelo diretor-presidente Edu-
ardo Bartolomeo e nomeado 
pelo Conselho de Adminis-
tração da companhia. Tam-
bém informou  em nota que 
a criação da Diretoria Exe-
cutiva de Segurança e Exce-
lência Operacional está ali-
nhada com os novos pilares 
estratégicos de segurança e 
excelência operacional e do 
novo pacto com a sociedade 
e também com o compro-
misso de tornar a empresa a 
mais segura e confiável em 
mineração no mundo.

Brumadinho

Depois da tragédia de 
Brumadinho, que deixou um 
saldo de mais de 200 mor-
tes, a mineradora perdeu 
bilhões de reais em valor de 
mercado. No dia 24 de janei-
ro, último pregão antes da 
tragédia, a Vale ON estava
cotada a R$ 56,15 na bolsa, 
e a companhia valia R$ 296 
bilhões na B3. Dias depois, 
a companhia perdia mais de 
R$ 73 bilhões desse valor. 
Por volta das 14h desta quar-
ta-feira, por exemplo, a Vale

ON tinha baixa de 2,02%, 
cotada a R$ 42,15. Ou seja, 
a empresa ainda não recupe-
rou o fôlego. 

O resultado financeiro do 
primeiro trimestre de 2019, 
divulgado há menos de um 
mês, evidenciou o tamanho 
do impacto, com os primei-
ros dados após o acidente. O 
balanço revelou um prejuízo 
de R$ 6,4 bilhões. De acordo 
com a mineradora, os impac-
tos financeiros da ruptura da 
barragem de Brumadinho le-
varam, pela primeira vez em 
sua história, a um resultado 
negativo do Ebitda, que é o 
lucro operacional excluindo-
se os juros, impostos, depre-
ciação e amortização. No 
primeiro trimestre de 2019, 
o Ebitda ficou em R$ 2,8 
bilhões negativos.  Um pa-
norama oposto ao do ano an-
terior, quando a companhia 
apurou lucro líquido de R$ 
25,65 bilhões. Não houve re-
sultado negativo em nenhum 
dos quatro trimestres.

A dívida bruta da mine-
radora aumentou US$ 1,585 
bilhão nesse primeiro tri-
mestre de 2019, alcançando 
US$ 17,051 bilhões. A razão 
desse crescimento, segundo 
nota divulgada pela compa-
nhia, foi a “adição de US$ 
1,842 bilhão de novas linhas 
de crédito captadas para 
cumprir com a obrigação de 
manter fundos bloqueados 
relacionados à ruptura da 
barragem de Brumadinho”.

“Vamos trabalhar incan-
savelmente para garantir 
a segurança das pessoas e 
das operações da empresa”, 
afirmou o novo diretor-pre-
sidente. “Jamais esquece-
remos Brumadinho e não 
mediremos esforços para 
atenuar o sofrimento e re-
parar as perdas das comu-
nidades impactadas”, disse 
Bartolomeo ao assumir, em 
abril, o cargo de diretor-pre-
sidente da companhia.

Padrões operacionais

A criação da Diretoria 
Executiva de Segurança e 
Excelência Operacional é 

uma tentativa de recupera-
ção em todos os níveis. “A 
escolha reforça o compro-
metimento da Vale pela bus-
ca de padrões operacionais 
em linha com as melhores 
referências no mundo. A 
sua comprovada capacidade 
de liderar grandes projetos 
de transformação, aliada à 
disciplina e forte orientação 
para processos, trarão uma 
importante contribuição para 
a segurança e a eficiência 
das nossas operações”, disse 
a mineradora em nota.

O engenheiro Carlos Me-
deiros Carlos Medeiros é um 
executivo sênior com uma 
carreira internacional, tendo 
atuado como presidente para 
América do Norte e Central 
da Ball Corporation, empre-
sa líder na fabricação de latas 
de alumínio. “As 22 plantas 
sob sua gestão, localizadas 
nos Estados Unidos, Canadá 
e América Central, são re-
ferências internacionais em 
excelência operacional.

O executivo é um profun-
do conhecedor de lean ma-
nufacturing e as operações 
sob sua liderança foram as 
primeiras a receber a certi-
ficação Shingo na América 
Latina”, informou a nota.

Graduado em Engenha-
ria Aeronáutica e Mecânica 
pelo Instituto Tecnológico 
de Aeronáutica (ITA), e pós-
graduado em Marketing pela 
Escola Superior de Propa-
ganda e Marketing (ESPM), 
Medeiros foi também presi-
dente da Rexam na América 
Latina e trabalhou por 25 
anos na Pilkington / Nippon 
Sheet Glass, onde liderou 
operações na América do Sul 
e Ásia. 

Vargem Grande 

A mineradora  também 
comunicou nesta quarta-
feira que a barragem de Var-
gem, localizada na mina de 
Abóboras, em Nova Lima 
(MG), aumentou seu grau de 
segurança e teve seu nível de 
alerta do Plano de Ação de 
Emergência de Barragens de 
Mineração (PAEBM) redu-

zido de 2 para 1. A alteração 
foi registrada pela Vale no 
sistema SIGBM da Agên-
cia Nacional de Mineração 
(ANM) nesta terça-feira (4)

“A mudança no status é 
fruto de uma série de me-
lhorias que a Vale vem im-
plantando na estrutura desde 
janeiro deste ano, como o re-
baixamento do nível de água 
do reservatório; limpeza dos 
canais de drenagem e estu-
dos de sensibilidade junto à 
empresa auditora para ava-
liação do impacto do rebai-
xamento do nível d’água na 
estabilidade da barragem”, 
explicou a companhia em 
nota nesta terça-feira.

Segundo a Vale, foi re-
alizada uma “detalhada 
avaliação técnica das defor-
mações” apresentadas no 
sistema de monitoramento 
por inclinômetros (instru-
mentos instalados em furos 
de sondagem para medição 
de deformações). “A ex-
pectativa é de que, com a 
continuidade dessas ações, 
a estrutura seja totalmente 
retirada da condição de aler-
ta”, ressaltou a nota.

Em 20 de fevereiro de 
2019, devido à falta de parâ-
metros para avaliação de de-
formações apontadas no sis-
tema de monitoramento por 
inclinômetros, a Vale decidiu, 
por questão de segurança, de-
clarar a estrutura em nível 2 
de emergência e promover a 
evacuação da Zona de Autos-
salvamento (ZAS).

No total, foram retiradas 51 
pessoas do condomínio Solar 
da Lagoa e das vilas “A” e 
Codornas da empresa Anglo-
Gold Ashanti. A Vale comu-
nicou a Defesa Civil sobre a 
mudança do nível de alerta e 
uma reunião com os morado-
res da ZAS será marcada para 
que seja feita uma avaliação 
do retorno para as casas.

Além disso, a BR-356, 
cujo trecho entre os quilô-
metros 37 e 40 (que poderia 
ser atingido por um eventu-
al rompimento) funcionava 
com operação assistida, não 
precisará mais contar com 
esse tipo de monitoramento.

China multa Changan Ford por praticar monopólio vertical
A Administração Esta-

tal de Regulamentação do 
Mercado da China anunciou 
nesta quarta-feira que impôs 
uma multa de 162,8 milhões 
de iuanes (US$ 23,6 mi-
lhões) à montadora Changan 
Ford por ter implementado 
acordos de monopólio verti-
cal. Desde 2013, a Changan 
Ford Automobile Co. res-
tringiu os preços mínimos de 

revenda a jusante no Municí-
pio de Chongqing, violando 
a lei antimonopólio da Chi-
na, informou a administra-
ção em um comunicado em 
seu site.

As práticas da empresa 
privaram a autonomia de 
precificação dos revendedo-
res, excluíram e restringi-
ram a concorrência dentro 
da marca e, com efeito, en-

fraqueceram a competição 
entre as marcas, disse o co-
municado.

“Tais práticas prejudica-
ram a concorrência justa no 
mercado e os interesses le-
gítimos dos consumidores”, 
acrescentou. Assim, a admi-
nistração impôs uma multa 
equivalente a 4% das ven-
das da empresa em 2018 em 
Chongqing, de acordo com a 

lei antimonopólio.
A autoridade continuará 

a reforçar a aplicação da lei 
antimonopólio para salva-
guardar a concorrência justa 
no mercado, construir um 
ambiente de negócios sólido, 
promover o desenvolvimento 
de alta qualidade e proteger os 
interesses dos consumidores, 
de acordo com a declaração. 
Com agência Xinhua
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Controladora Consolidado
2018 2017 2018 2017

Ativo 568.209 532.020 707.079 738.775
Circulante 1.457 592 133.292 129.504
Caixa e equivalentes de caixa 1 2 2.856 1.580
Aplicações financeiras 2 1 9.228 8.879
Contas a receber de clientes - - 83.407 72.871
Estoques - - 1.546 1.673
Impostos e contribuições a recuperar 7 23 25.082 26.407
Partes relacionadas - - 6.000 6.000
Outros ativos circulantes 1.447 566 5.173 12.094

Não circulante 566.752 531.428 573.787 609.271
Contas a receber de clientes - - 35.045 33.716
Partes relacionadas 5.982 5.982 1.100 11.229
Aplicações financeiras restritas - - 1.533 1.604
Impostos e contribuições a recuperar - - 9.682 10.045
Depósitos judiciais 11 13 6.550 6.713
IR e contribuição social diferidos - - 63.970 93.752
Outros ativos não circulantes - - 8.317 8.317

5.993 5.995 126.197 165.376
Investimentos 560.759 525.433 116 116
Imobilizado - - 263.543 254.816
Intangível - - 183.931 188.963

Passivo 568.209 532.020 707.079 738.775
Circulante 170.257 539.595 302.714 663.130
Empréstimos e financiamentos 170.096 539.530 189.837 557.913
Fornecedores 92 - 33.438 33.836
Outorgas a pagar - - 6.579 4.880
Salários e encargos sociais - - 8.375 6.877
Impostos e contribuições a recolher 29 29 26.738 20.762
Parcelamento de impostos - - 645 646
Adiantamento de clientes - - 13.739 5.588
Aquisições a pagar - - 8.577 18.795
Outros passivos circulantes 40 36 14.786 13.833

Não circulante 425.215 85.943 431.628 169.163
Empréstimos e financiamentos 298.698 - 319.223 54.364
Parcelamento de impostos - - 4.356 7.067
Provisão para perdas em 
 investimentos - 208 447 158
Partes relacionadas 90.632 85.735 61.455 59.563
Provisão para contingências - - 14.262 15.791
Adiantamento de clientes - - 25.782 27.720
Aquisições a pagar - - - 4.500
IR e contribuição social diferidos 29.782 - - -
PIS e Cofins diferidos 6.103 - 6.103 -

Patrimônio líquido (27.263) (93.518) (27.263) (93.518)
Capital social 543.448 543.448 543.448 543.448
Instrumentos patrimoniais 30.877 30.877 30.877 30.877
Reserva especial de ágio 3.023 3.023 3.023 3.023
Ajuste de avaliação patrimonial 10.359 10.359 10.359 10.359
Prejuízos acumulados (614.970) (681.225) (614.970) (681.225)

Controladora Consolidado
2018 2017 2018 2017

Receita operacional líquida - - 288.851 227.220
Custo dos serviços prestados - - (202.443) (159.486)
Lucro bruto - - 86.408 67.734
Receitas (despesas) operacionais
Gerais e administrativas (179) (139) (39.613) (39.508)
Tributárias (6.103) - (9.595) (1.546)
Depreciações e amortizações - - (469) (531)
Equivalência patrimonial 35.534 (9.188) (289) 2.193
Provisão para créditos de 
 liquidação duvidosa - - (4.699) (4.670)
Baixa de contas a receber 
 incobráveis             - - (4.401) (7.038)
Constituição (reversão) de 
 provisão para contingências - - 1.529 (5.332)
Outras receitas (despesas), líquidas (1) 178 2.358 (370)

29.251 (9.149) (55.179) (56.802)
Resultado financeiro
Receitas financeiras 131.241 57 135.082 15.463
Despesas financeiras (64.455) (119.799) (64.426) (149.298)

Lucro (prejuízo) antes do IR e 
 da contribuição social 96.037 (128.891) 101.885 (122.903)
IR e contribuição social
Corrente - - (5.848) (5.988)
Diferido (29.782) - (29.782) -

Lucro líquido (prejuízo) do 
 exercício 66.255 (128.891) 66.255 (128.891)

Controladora e Consolidado
2018 2017

Lucro líquido (prejuízo) do exercício 66.255 (128.891)
Outros resultados abrangentes - -
Resultado abrangente do exercício 66.255 (128.891)

Capital
social

Instru-
mentos

patri-
moniais
- debên-

tures
conver-

síveis

Reser-
vas de 
capital
- ágio

na emis-
são de 
novas
ações

Ajuste
de

ava-
liação
patri-

monial
reflexo

Prejuí-
zos acu-
mulados Total

Saldos em 1º/01/17 543.448 30.877 3.023 10.359 (552.334) 35.373
Prejuízo do exercício - - - - (128.891) (128.891)
Saldos em 31/12/17 543.448 30.877 3.023 10.359 (681.225) (93.518)
Lucro líquido do 
 exercício - - - - 66.255 66.255
Saldos em 31/12/18 543.448 30.877 3.023 10.359 (614.970) (27.263)

Controladora Consolidado
Fluxos de caixa das atividades 2018 2017 2018 2017
 operacionais (4.897) (9.442) 68.708 61.358
Lucro líquido (prejuízo) do exercício 66.255 (128.891) 66.255 (128.891)
Ajustes para reconciliar o prejuízo do
 exercício ao caixa gerado pelas (apli-
 cado nas) atividades operacionais
Resultado de equivalência patrimonial (35.534) 9.188 289 (2.193)
Provisão para créditos de 
 liquidação duvidosa - - 4.699 4.670
Provisão para contingências - - (1.529) 5.332
Instrumentos financeiros 
 mensurados ao valor justo (131.239) - (131.239) -
IR e contribuíção social diferidos 29.782 - 29.782 -
PIS e COFINS diferidos 6.103 110.769 6.103 -
Depreciações e amortizações - - 33.979 44.404
Juros provisionados 60.503 - 53.886 119.631
Apropriação de custos para 
 emissão de debêntures - - 2.589 2.691
Baixa de Contas a receber incobráveis - - 4.401 7.038
Outros - - 2.369
(Aumento) redução nos ativos 
 operacionais
Contas a receber de clientes - - (19.751) (19.984)
Estoques - - 127 (186)
Impostos a recuperar 16 119 1.688 1.715
Depósitos judiciais e cauções 2 - 163 63
Outros (881) (66) 6.921 6.004
Aumento (redução) nos passivos 
 operacionais
Fornecedores 92 (4) (398) 10.237
Outorgas a pagar - - 1.699 2.814
Salários e encargos sociais - - 1.498 2
Impostos e contribuições a recolher - (138) 5.976 (22)
Juros pagos - - (8.784) (10.098)
Adiantamentos de clientes - 9.400 10.000
Outros 4 (419) 954 1.706
Fluxos de caixa das  atividades 
 de investimento (1) 659 (37.952) (15.750)
Aquisições de imobilizado e intangível - - (37.674) (36.639)
Aplicações financeiras (1) 659 (349) 17.680
Aplicações financeiras restritas - - 71 328
Dividendos recebidos - - - 2.881
Fluxos de caixa das atividades de 
 financiamento 4.897 8.783 (29.480) (46.445)
Empréstimos e financiamentos
 captados - - 4.000
Empréstimos e financiamentos pagos - - (19.670) (20.509)
Partes relacionadas 4.897 8.783 7.620 2.408
Parcelamento de impostos - - (2.712) (1.436)
Aquisições a pagar - - (14.718) (30.908)
Aumento (redução) no caixa e 
 equivalentes de caixa (1) (2) 1.276 (837)
Caixa e equivalentes de caixa 
 no início  do exercício 2 4 1.580 1.950
Caixa oriundo por aquisição de 
 controle integral da Ecopesa - - - 467
Caixa e equivalentes de caixa 
no final do exercício 1 2 2.856 1.580
Variação no saldo de caixa e 
 equivalentes de caixa (1) (2) 1.276 (837)

Balanços patrimoniais 31/12/18 e 31/12/17 (Em MR$) Demonstrações do resultado 
Exercícios findos em 31/12/18 e 2017 (Em MR$)

Demonstrações dos fluxos de caixa
Exercícios findos em 31/12/18 e 2017 (Em MR$)

Demonstrações do resultado abrangente 
Exercícios findos em 31/12/18 e 2017 (Em MR$)

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido 
Exercícios findos em 31/12/18 e 2017 (Em MR$)

Leonardo Roberto Pereira dos Santos 
Diretor - CPF 218.498.438-80

Jessé Gonçalves de Lima Andrade
Contador - CRC/RJ 115836/O-8 - CPF 114.816.477-41

24ª REUNIÃO DE SÓCIOS-QUOTISTAS E 6ª ALTERAÇÃO DO CONTRATO 
SOCIAL. Pelo presente Instrumento, (i) BRITISH AMERICAN TOBACCO 
INTERNATIONAL (HOLDINGS) B.V., sociedade de devidamente 
constituída e regida pelas leis da Holanda, com sede na Cidade de 
Amsterdam, Handelsweg 53A 1181, ZA Amstelveen, inscrita no CNPJ/
MF sob o nº 13.076.887/0001-43, neste ato representada por seu 
procurador, Sr. Marcio Eduardo Tenório da Costa Fernandes, brasileiro, 
casado, advogado, portador da carteira de identidade nº 49.021.959, 
expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 746.926.157-53, 
residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de 
Janeiro, com endereço comercial na Rua Candelária, nº 66, 12º andar; e 
(ii) MOLENSTEEGH INVEST B.V., sociedade devidamente constituída 
e regida pelas leis da Holanda, com sede na Cidade de Amsterdam, 
Handelsweg 53A, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 26.646.777/0001-11, 
neste ato representada por seu procurador, Sr. Marcio Eduardo Tenório 
da Costa Fernandes, brasileiro, casado, advogado, portador da carteira de 
identidade nº 49.021.959, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o 
nº 746.926.157-53, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, 
Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Rua Candelária, nº 
66, 12º andar, únicas sócias da SOUZA CRUZ LTDA, sociedade empresária 
limitada, com sede Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Rua Candelária, n° 
66, Salas 101 a 1201, Centro, CEP: 20091-900, inscrita no CNPJ/MF sob o 
nº 33.009.911/0001-39, com seu Contrato Social devidamente registrado 
perante a Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro (“JUCERJA”) sob o 
NIRE 33.2.1017523-8 (“Sociedade”) resolvem, de comum acordo: 1. DA 
REDUÇÃO DE CAPITAL PARA ABSORÇÃO DE PREJUÍZO. 1.1. Nos termos 
do artigo 1.082, inciso I, da Lei 10.406, de 10.01.2002 (“Código Civil”), 
aprovar a redução do capital social da Sociedade em R$7.660.654.668,98 
(sete bilhões, seiscentos e sessenta milhões, seiscentos e cinquenta e quatro 
mil, seiscentos e sessenta e oito reais e noventa e oito centavos), para 
absorção de prejuízos acumulados, nos termos do artigo 1.082, inciso I, da 
Lei 10.406, de 10.01.2002, conforme o balanço patrimonial levantado em 
31/12/2018 e arquivado na sede da Sociedade (“Balanço”). 1.2. Tendo em 
vista o acima deliberado, o capital social passará de R$ 9.292.715.862,77 
(nove bilhões, duzentos e noventa e dois milhões, setecentos e quinze 
mil, oitocentos e sessenta e dois reais e setenta e sete centavos) para  
R$ 1.632.061.193,79 (hum bilhão, seiscentos e trinta e dois milhões, 
sessenta e um mil, cento e noventa e três reais e setenta e nove centavos), 
mediante a diminuição proporcional do valor nominal das quotas emitidas 
e, portanto, sem a redução do número de quotas emitidas pela Sociedade. 
1.3. Em decorrência da deliberação acima, os sócios resolvem, por 
unanimidade, alterar a Cláusula Quarta do Contrato Social da Sociedade, 
de forma a refletir a redução do capital social de R$ 9.292.715.862,77 
(nove bilhões, duzentos e noventa e dois milhões, setecentos e quinze 
mil, oitocentos e sessenta e dois reais e setenta e sete centavos) para 
R$ 1.632.061.193,79 (hum bilhão, seiscentos e trinta e dois milhões, 
sessenta e um mil, cento e noventa e três reais e setenta e nove centavos), 
passando a Cláusula Quarta do Contrato Social a vigorar com a seguinte 
nova redação: “CLÁUSULA QUARTA - O capital social, totalmente subscrito e 
integralizado, em moeda corrente nacional, é de R$ 1.632.061.193,79 (hum 
bilhão, seiscentos e trinta e dois milhões, sessenta e um mil, cento e noventa e 
três reais e setenta e nove centavos), dividido em 14.596.285.067 (quatorze 
bilhões, quinhentos e noventa e seis milhões, duzentos e oitenta e cinco mil e 
sessenta e sete) quotas, com valor nominal de R$ 0,1118134639258 cada 
uma, distribuídas entre os sócios da seguinte forma:

SÓCIOS QUOTAS VALOR (R$)
BRITISH AMERICAN TOBACCO
 INTERNATIONAL (HOLDINGS) B.V. 14.596.285.066 1.632.061.193,68
MOLENSTEEGH INVEST B.V. 1 0,1118134639258
TOTAL 14.596.285.067 1.632.061.193,79
2. DA UTILIZAÇÃO DE RESERVAS PARA ABSORÇÃO DE PREJUÍZO. 
2.1. Ainda, os sócios aprovaram, por unanimidade, a utilização das 
seguintes reservas, já constituídas em exercícios anteriores e nos termos 
do Balanço, para a absorção do saldo de prejuízos acumulados no valor 
de R$ 650.524.806,81 (seiscentos e cinquenta milhões, quinhentos e 
vinte e quatro mil, oitocentos e seis reais e oitenta e um centavos), sendo: 
(a) Reserva Legal, no montante de R$ 170.951.148,06 (cento e setenta 
milhões, novecentos e cinquenta e um mil, cento e quarenta e oito reais e 
seis centavos); (b) Reserva de Manutenção de Capital de Giro, no montante 
de R$ 18.722.940,06 (dezoito milhões, setecentos e vinte e dois mil, 
novecentos e quarenta reais e seis centavos); e (c) Reserva de Incentivos 
Fiscais, no montante de R$ 460.850.718,69 (quatrocentos e sessenta 
milhões, oitocentos e cinquenta mil, setecentos e dezoito reais e sessenta 
e nove centavos). 3. DA CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL.  
3.1. Os sócios ratificam todas as cláusulas do Contrato Social que não foram 
expressamente alteradas por meio desta Alteração e Consolidação do 
Contrato Social da Sociedade, as quais permanecerão em pleno vigor e efeito. 
O Contrato Social consolidado, passa a vigorar com a redação constante 
do Anexo I ao presente Instrumento. E, POR ESTAREM ASSIM JUSTAS E 
CONTRATADAS, AS PARTES ASSINAM O PRESENTE INSTRUMENTO EM 03 
(TRÊS) VIAS, DE IGUAL TEOR E FORMA, NA PRESENÇA DAS TESTEMUNHAS 
ABAIXO. Rio de Janeiro, 01 de março de 2019. Sócios: BRITISH AMERICAN 
TOBACCO INTERNATIONAL (HOLDINGS) B.V. p/p Marcio Eduardo 
Tenório da Costa Fernandes; MOLENSTEEGH INVEST B.V. p/p Marcio 
Eduardo Tenório da Costa Fernandes. Certifico que este documento foi 
arquivado na JUCERJA sob o nº 00003614919, em 16/05/2019. Bernardo 
F. S. Berwanger - Secretário Geral.

Souza Cruz Ltda.
CNPJ/MF Nº 33.009.911/0001-39 - NIRE Nº 33.2.1017523-8

ENEVA S.A. 
CNPJ/MF: 04.423.567/0001-21

NIRE 33.3.0028402-8
Companhia Aberta

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 27 DE MAIO DE 2019

1. Data, Hora e Local: Aos 27/05/2019, às 19h, na sede social da Eneva
S.A. (“Cia.”), situada na Praia de Botafogo, nº 501, bloco I, sala 701 (parte),
Botafogo, RJ. 2. Convocação e Presença: Convocação dispensada
na forma do Estatuto Social da Cia., devido à presença da totalidade
dos membros do Conselho de Administração, a saber: Jerson Kelman,
José Aurélio Drummond Jr., Renato Antonio Secondo Mazzola, Felipe
Gottlieb, Lavinia Hollanda, Guilherme Bottura, Marcelo Pereira Lopes
Medeiros. 3. Mesa: Após a presença e disponibilidade dos membros
do Conselho de Administração ter sido verificada, o Sr. Jerson Kelman
assumiu a Presidência da Mesa e designou o Sr. Thiago Freitas para
atuar como Secretário. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre (i) a alteração
de determinadas características da 2ª emissão, pela Cia., de debêntures
simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em até
três séries, para distribuição pública, com esforços restritos (“Emissão” e
“Debêntures”, respectivamente), nos termos da Instrução da Comissão de
Valores Mobiliários (“CVM”) nº 476 de 16/01/2009, conforme alterada, a
qual foi aprovada na Reunião do Conselho de Administração realizada em
26/04/2019; e (ii) a autorização à diretoria da Cia. para praticar todos os
atos necessários à efetivação, formalização e administração da deliberação 
desta reunião, assim como a ratificação dos atos eventualmente já
praticados pela diretoria. 5. Deliberações: Após análise e discussões, os
membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade,
aprovar: (i) a alteração de determinadas características da Emissão,
conforme descrito abaixo: (a) Quantidade de Debêntures: Serão emitidas
2.000.000 de Debêntures em até 3 séries, sendo que as Debêntures da
Primeira Série e as Debêntures da Segunda Série serão alocadas de acordo 
com a demanda verificada no Procedimento de Bookbuilding (conforme
definido abaixo), de acordo com o sistema de vasos comunicantes entre as
Debêntures da Primeira Série e as Debêntures da Segunda Série (“Sistema
de Vasos Comunicantes”), sendo certo que a quantidade de Debêntures
emitida em uma das séries deverá ser abatida da quantidade total de
Debêntures e determinada de acordo com a demanda pelas Debêntures
apurada no Procedimento de Bookbuilding conduzido pelos Coordenadores 
junto aos potenciais investidores no âmbito do procedimento de distribuição
das Debêntures. Serão alocadas, no máximo, 1.000.000 de Debêntures na
primeira série da Emissão e, no mínimo, 500.000 Debêntures na segunda
série da Emissão, em Sistema de Vasos Comunicantes. Adicionalmente,
serão necessariamente alocadas 500.000 Debêntures na terceira série da
Emissão. (b) Procedimento de Bookbuilding: Será adotado procedimento 
de coleta de intenções de investimento dos potenciais investidores nas
Debêntures, a ser realizado pelos Coordenadores, com o acompanhamento 
pela Cia., sem recebimento de reservas, sem lotes mínimos ou máximos,
nos termos do Contrato de Distribuição, para verificação da demanda
pelas Debêntures da Primeira Série, pelas Debêntures da Segunda Série
e pelas Debêntures da Terceira Série, inclusive em diferentes níveis de
taxas de juros remuneratórios (“Procedimento de Bookbuilding”), de forma
a definir, de comum acordo com a Cia.: (i) a quantidade de Debêntures a ser
alocada na primeira e a segunda séries da Emissão, por meio do Sistema
de Vasos Comunicantes, observado o disposto na alínea (a) acima; e (ii)
a taxa final a ser utilizada para apuração dos Juros Remuneratórios da
Primeira Série e dos Juros Remuneratórios da Terceira Série. A quantidade
final de Debêntures alocada na primeira e na segunda séries da Emissão,
bem como a existência das Debêntures da Primeira Série, será refletida
por meio de aditamento à Escritura de Emissão, sendo dispensadas tanto
realização de novo ato societário da Cia., quanto a assembleia geral de
Debenturistas, para tanto. (c) Juros Remuneratórios das Debêntures da
Segunda Série. Sobre o Valor Nominal Unitário, ou saldo do Valor Nominal
Unitário, das Debêntures da Segunda Série, conforme o caso, incidirão
juros remuneratórios correspondentes a 100% da variação acumulada
da Taxa DI, acrescida de sobretaxa equivalente a 1,45% ao ano, base
252 dias úteis, calculados de forma exponencial e cumulativa pro rata
temporis por dias úteis decorridos desde a Primeira Data de Integralização
das Debêntures da Segunda Série ou a Data de Pagamento dos Juros
Remuneratórios da Segunda Série imediatamente anterior, conforme o
caso, inclusive, até a data do efetivo pagamento dos Juros Remuneratórios
da Segunda Série, exclusive obedecida a fórmula prevista na Escritura
de Emissão. (d) Juros Remuneratórios das Debêntures da Terceira
Série. Sobre o Valor Nominal Atualizado das Debêntures da Terceira Série
incidirão juros remuneratórios correspondentes a determinado percentual
ao ano, a ser definido em Procedimento de Bookbuilding, em todo caso
limitado à taxa máxima que for maior entre: (i) 0,90% ao ano, base 252 dias
úteis, acrescidos exponencialmente da taxa interna de retorno do Tesouro
IPCA com Juros Semestrais, com vencimento em 15/08/2028 (Tesouro
IPCA+2028), baseada na cotação indicativa divulgada pela ANBIMA em
sua página na rede mundial de computadores (http://www.anbima.com.br),
a ser apurada na data de conclusão do Procedimento de Bookbuilding; ou
(ii) 5,25% ao ano, base 252 dias úteis. Os Juros Remuneratórios da Terceira
Série serão incidentes sobre o Valor Nominal Atualizado, a partir da Primeira 
Data de Integralização das Debêntures da Terceira Série ou da Data de
Pagamento dos Juros Remuneratórios da Terceira Série imediatamente
anterior, conforme o caso, inclusive, até a data do efetivo pagamento dos
Juros Remuneratórios da Terceira Série, exclusive, calculado de forma
exponencial e cumulativa pro rata temporis, com base em 252 dias úteis,
de acordo com a fórmula prevista na Escritura de Emissão. (ii) Autorizar a
diretoria da Cia. a (a) negociar e celebrar todos os documentos, incluindo
o 1º aditamento à Escritura de Emissão, assim como praticar todos os atos
necessários à deliberação acima, incluindo representá-la perante quaisquer 
entidades públicas ou privadas com o fim de obtenção do registro da
Emissão, assim como ratificar os atos eventualmente já praticados pela
diretoria e demais representantes legais da Cia., em consonância com a
deliberação acima. 6. Encerramento e Lavratura: Nada mais havendo a
ser discutido, a reunião foi encerrada e esta ata foi lida e aprovada pelos
membros do Conselho de Administração. RJ, 27/05/2019. Thiago Freitas
- Secretário. Jucerja em 31/05/2019 sob o nº 3634958. Bernardo F. S.
Berwanger - Secretário Geral.

VITORIA AMBIENTAL ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A
CNPJ: 03.431.593/0002-10
AUDITÓRIA AMBIENTAL

VITORIA AMBIENTAL ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A – CNPJ 
03.431.593/0002 10 torna público que entregou à Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente, Agricultura e Abastecimento de Duque de Caixas – 
SMMAAA, em 02.10.2018, relatório de auditória ambiental do ano de 2017, 
referente às atividades de armazenamento, manuseio, mistura, preparação 
e envio para destinação de resíduos industriais perigosos (classe I) e não 
perigosos (classe IIA e IIB) e estará a disposição para consulta na Rod. 
Washington Luiz, 15.919, Município de Duque de Caixas, no período 
05.10.2018 a 05/11/2018, no horário das 08:00 ás 17:00. 

Situação da 
Odebrecht 
preocupa bancos
Mercado 
aguarda pedido 
de recuperação 
judicial da 
empresa

Com uma dívida de R$ 
80 bilhões, o grupo Ode-
brecht deve pedir recupe-
ração judicial. É esse o 
panorama que está sendo 
desenhado pelo mercado. 
O eventual pedido do gru-
po já preocupa as institui-
ções financeiras. O jornal 
Valor informou que um 
pedido de proteção judi-
cial contra credores deve 
ser anunciado em 17 de 
junho. 

Esta semana, a insegu-
rança jurídica proveniente 
da situação financeira da 
Odebrecht foi o motivo 
principal apontado pelo 
grupo holandês Lyondell-
Basell para encerrar os 
planos de aquisição da 
petroquímica brasileira 
Braskem, empresa contro-
lada pela Odebrecht.

Melhor caminho

“Apesar da crescente 
pressão de credores e da 
falta de alternativas para 
dar liquidez ao grupo Ode-
brecht, o patriarca Emílio 
Odebrecht e o presidente da 
holding, Luciano Guidolin, 
ainda não estão convenci-
dos de que a recuperação 
judicial é o melhor cami-
nho para lidar com dívidas 
de R$ 80 bilhões”, citou o 
Valor.

Conforme informou a 
agência Brasil, o presi-
dente do Banco do Bra-
sil, Rubem Novaes, dis-
se nesta quarta-feira, em 
Brasília, que apesar desse 
temor os bancos teriam 
reservas suficientes para 

cobrir prejuízos. Segundo 
Novaes, o grupo Odebre-
cht deve cerca de R$ 9 bi-
lhões ao BB.

Paulo Guedes

“Há preocupação, sim. 
Os bancos têm um crédito 
grande, mas felizmente es-
tamos bem provisionados, 
com condições de enfrentar 
qualquer situação”, afir-
mou ao deixar o Ministério 
da Economia, após reu-
nião com o ministro Paulo 
Guedes e os presidentes do 
Banco Nacional de Desen-
volvimento Econômico e 
Social (BNDES), Joaquim 
Levy, e da Caixa, Pedro 
Guimarães.

Além do caso Odebrecht, 
Novaes foi questionado por 
jornalistas sobre o pedido 
de Guedes para “despeda-
lar” os bancos públicos, 
Novaes disse que isso está 
sendo feito. “Estamos ago-
ra na operação [de venda 
de participações] do IRB 
[Instituto de Resseguros 
do Brasil]  e da Neoenergia 
(empresa de energia inte-
grada””, disse.

BNDES

Também na saída do 
ministério, o presidente 
do Banco Nacional de De-
senvolvimento Econômi-
co e Social (BNDES) dis-
se que o banco continua 
engajado na tarefa de de-
volver recursos ao Tesou-
ro Nacional e em investir 
em projetos de infraestru-
tura, como na área de gás 
e saneamento.

Afirmou que o banco de-
volverá “tudo o que puder” 
ao Tesouro. “Está cheio de 
coisa para a gente fazer. 
É ótimo que Congresso 
está acelerando a votação 
do (marco legal do sane-
amento, (o que) vai trazer 
capital privado e melhorar 
a vida de milhões de bra-
sileiros”, finalizou.




