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STF libera privatização
de subsidiárias sem 
aval do Congresso

O plenário do Supremo Tribunal 
Federal (STF) decidiu nesta quinta-
feira, por maioria, liberar a venda 
do controle acionário de subsidiá-
rias de empresas públicas e socie-
dades de economia mista, sem que 
para isso seja preciso aval legislati-
vo ou processo de licitação. A deci-
são abre caminho para que compa-
nhias como Petrobras e Eletrobras, 
por exemplo, possam vender suas 
controladas.

Por unanimidade, contudo, o 
plenário decidiu que a dispensa de 
aval legislativo e de licitação so-
mente se aplica às subsidiárias, não 
valendo para empresas matrizes, 
que continuam precisando de au-
torização do Congresso para serem 
privatizadas.

A decisão do STF favoreceu os 
planos do Governo Jair Bolsonaro 
que defendeu a flexibilização de 
regras para a privatização de esta-
tais. Para a corrente majoritária, a 
flexibilização não fere a Constitui-
ção e pode favorecer o crescimento 
econômico. Apenas os ministros 
Ricardo Lewandowski e Edson Fa-
chin foram contra a venda sem aval 
do Congresso. Os demais votaram 

a favor da medida.
Em relação ao processo licita-

tório, a maioria dos ministros en-
tendeu ser necessário algum tipo 
de procedimento competitivo que 
assegure princípios constitucionais 
como os da escolha da melhor pro-
posta e da competitividade iguali-
tária entre os interessados, sempre 
que se tratar da alienação de con-
trole acionário de subsidiárias.

Tal procedimento competitivo, 
porém, não precisa se dar pelas mo-
dalidades descritas na Lei das Lici-
tações (8.666/1993) ou na Lei das 
Privatizações (9491/1997), decidiu 
a maioria do Supremo. Pode-se, por 
exemplo, adotar-se processos sim-
plificados, como aqueles previstos 
no Decreto 9.188/2017, que criou o 
regime especial de desinvestimento 
de ativos pelas sociedades de eco-
nomia mista federais.

A decisão também vale para go-
vernos estaduais e prefeituras. Nos 
planos do ministro Paulo Guedes, 
da Economia, 134 estatais – das 
quais 88 são subsidiárias serão pri-
vatizadas. A Petrobras, por exem-
plo, tem 36 subsidiárias; a Eletro-
bras, 30; e o Banco do Brasil, 16.

Indústria fecha 1,3 mi de vagas
e salário perde 14,7% em 5 anos

De 2013 a 2017, a indústria bra-
sileira fechou aproximadamente 1,3 
milhão de postos de trabalho, dimi-
nuindo em quase 15% o seu efetivo. 
Só de 2014 a 2017, foram menos 1,1 
milhão de vagas (-12,5%). De pouco 
mais de 9,03 milhões de emprega-
dos em 2013, o setor foi para 7,695 
milhões, de acordo com a Pesquisa 
Industrial Anual (PIA), divulgada 
nesta quinta-feira pelo IBGE.

O levantamento do instituto 
mostra ainda que, em média, os 
salários reais sofreram perda de 

14,7% desde 2014, variando de 
-13,9% no setor de transformação 
a 31,2% na indústria extrativa. O 
salário médio equivalia a 3,2 salá-
rios mínimos. A receita líquida de 
vendas caiu 7,7%.

A pesquisa do IBGE aponta tam-
bém que a produção industrial bra-
sileira alcançou em 2017 o valor 
bruto de R$ 2,7 trilhões. O fatura-
mento bruto atingiu R$ 3,9 trilhões. 
Desse valor, 82,5% são relativos à 
receita bruta da venda de produtos 
e serviços industriais. Página 3

Rússia e China dão novo  
passo para se afastar do dólar
Além do comércio 
bilateral, países 
assinam acordos 
para manter serviço 
bancário

A China e a Rússia deram mais 
um passo para abandonar o dólar. 
Os dois países fecharam acordos 
para ampliar o uso do iuan e do 
rublo no comércio bilateral, sem 
envolver a moeda norte-americana. 
O anúncio foi feito após o encon-
tro entre os presidentes Xi Jinping 
e Vladmir Putin, nesta quarta-feira.

A relação comercial entre Rússia 
e China já supera os US$ 100 bi-
lhões. “Continuaremos a aumentar 
o nível e a qualidade da coopera-
ção. Já implantamos com sucesso 
grandes projetos estratégicos em 
energia, investimento, aeroespaço, 
aviação e outros”, disse Xi Jinping.

Por sua vez, Putin destacou que 
os dois países querem desenvolver 
a prática de pagamentos em moe-
das nacionais. O presidente russo 
destacou também o compromis-
so em assegurar o funcionamento 
ininterrupto do serviço bancário 
para os negócios nas condições de 
instabilidade dos mercados globais.

China e Rússia apontaram com 
preocupação as ações extrema-
mente perigosas de certos estados 

– apesar de não citado explicita-
mente, a referência é aos Estados 
Unidos – que, devido a seus pró-
prios benefícios geopolíticos e até 
comerciais, destroem ou ajustam 
o existente sistema de controle de 
armamentos e não proliferação de 
armas de destruição em massa para 
suas necessidades, disse a declara-
ção conjunta.

Ambos pediram a promoção ati-
va dos três pilares – desarmamento 
nuclear, não proliferação de armas 
nucleares e uso pacífico de energia 
nuclear. Os dois países reiteraram 
apoio ao acordo do Irã e declararam 
sua rejeição às sanções unilaterais 
dos Estados Unidos. Manifestaram 
também a esperança de uma solu-
ção negociada na Venezuela.

Indústria gasta R$ 37 bi em burocracia tributária
Anualmente, a indústria brasilei-

ra gasta cerca de R$ 37 bilhões com 
operações burocráticas na área tribu-
tária, o que representou, em 2017, 
0,6% do PIB nacional e 5,5% do PIB 
industrial. Os cálculos não incluem 
os impostos pagos. Representam o 
gasto com mão de obra, software, 
serviços e custos legais para cálculos 

e processamentos de tributos.
Os números foram apresentados 

pela Associação Nacional dos Fabri-
cantes de Veículos Automotores (An-
favea), que defendeu a urgência de se 
promover uma profunda simplifica-
ção tributária e burocrática no Brasil.

De acordo com a Federação das 
Indústrias do Estado de São Paulo 

(Fiesp), 1,2% do faturamento in-
dustrial é gasto com burocracia tri-
butária. No caso específico do setor 
automotivo, a Anfavea calcula um 
gasto anual de R$ 2,3 bilhões com 
esse custo, valor maior que o R$ 
1,5 bilhão previsto com Pesquisa 
e Desenvolvimento (P&D) no pro-
grama Rota 2030.

Número de brasileiros com 
dívidas atrasadas bate recorde

Em novo recorde, o número de 
brasileiros inadimplentes chegou 
a 63,2 milhões em abril deste ano. 
Isto significa que 40,4% da popu-
lação adulta do país está com dí-
vidas atrasadas e negativadas. Na 
comparação com o mesmo mês 
de 2018 (61,2 milhões), são dois 
milhões a mais de pessoas inadim-
plentes, ou seja, uma alta de 3,2%. 
Na relação entre abril e março 
2019, o crescimento foi de 0,4%.

“Além dos impactos gerados 
pela insuficiência da educação fi-
nanceira do brasileiro, a inadim-
plência é uma variável que segue 
as principais tendências do ce-
nário econômico nacional. Neste 
sentido, com a estagnação da eco-
nomia, aumento do desemprego e 
da inflação ao longo dos primei-
ros meses de 2019, que impactam 
diretamente o orçamento domés-
tico, continuamos a bater recor-
des no número de consumidores 
com contas em atraso”, comenta 
Luiz Rabi, economista da Serasa 
Experian.

O segmento de bancos e car-
tões é o que tem o maior número 

de dívidas vencidas e não pagas, 
por isso, o aumento da repre-
sentatividade de janeiro a abril 
é o que mais preocupa, segundo 
Rabi. “Este crescimento demons-
tra a dificuldade em honrar um 
tipo de pagamento que costuma 
ser prioridade das famílias. Isso é 
um sinal de que as pessoas já to-
maram crédito para quitar outras 
dívidas e chegaram no ponto de 
não conseguirem pagar nem este 
empréstimo. Se mantido ao longo 
dos próximos meses, este movi-
mento pode fazer com que o spre-
ad bancário aumente, deixando 
os juros ainda mais caros para o 
consumidor”, diz.

O crescimento da inadimplência 
do consumidor em abril de 2019, 
na relação com o mesmo mês de 
2018, foi puxado pelas dívidas não 
honradas com o segmento de utili-
ties (água, energia elétrica e gás). 
A telefonia aparece em segundo 
lugar. Já varejo e serviços apresen-
taram queda na comparação inte-
ranual, uma sinalização de que a 
oferta de crédito nestes segmentos 
pode estar encolhendo.

Xi Jinping e Vladmir Putin: alternativa à moeda norte-americana
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Automação descarta também executivos Marita Vinelli,  
inspiração e delicadeza

A reforma da Previdência,  
a Constituição e a justiça social

Novos tempos exigem novos 
comportamentos, vez que com toda 
nova crise o nosso instinto de se-
gurança é aguçado e criativamente 
implementado. Às vezes, tarde de-
mais. Alguns reagem como os ani-
mais quando acuados, e poucos são 
previdentes, como Prometeu, e ini-
ciam a conversão planejada.

O acelerado enxugamento nas 
empresas, iniciado, na década de 
1980, com os processos de redimen-
sionamento de atividades, a automa-
ção, as fusões, as incorporações… 
e, a partir de 2008, exacerbado pela 
crise internacional, empurrou exe-
cutivos de larga experiência e capa-
cidade para a transição de carreira, 
para o descarte.

Na metamorfose, por não mais 
pertencerem ao mundo corpora-
tivo, acham-se marginalizados. 
Argumentam eles de que adianta 
o ativo acumulado – maturidade, 

habilidade e competência testada 
– se não conseguem recolocação 
nas corporações nem estão habi-
litados de imediato para uma car-
reira solo. Não investiram neles, 
delegaram.

Quem os acolherá e irá usufruir 
de toda essa experiência que o mer-
cado corporativo, muitas vezes, pre-
fere desperdiçar? Eles – os descarta-
dos – que passam a investir neles o 
seu principal ativo.

Tradicionais e novos setores 
demandam serviços de consulto-
ria e treinamento conduzido por 
profissionais experientes, com 
vivência e a competência de só 
quem já passou por situações – 
erros transformados em degraus 
para acertos gerenciais – saberia 
o momento de intervir, melho-
rando os processos, treinando 
pessoas, reconduzindo empre-
sas aos “eixos”; porém, quem 

sabe que eles querem participar. 
Quem os preparou? Quem os co-
nhece? Onde encontrá-los?

O consultor com múltiplas ex-
periências irá reprogramar os co-
nhecimentos generalistas e técnicos 
auferidos na vida profissional do(a) 
executivo(a) ora descartado(a), 
canalizando-os para as atividades 
de consultoria organizacional e/ou 
técnica.

Contudo, antes é importante que 
o(a) executivo/gestor(a) decifre o 
dilema: espalhar currículos, aguar-
dar apático a recolocação ou empre-
ender se capacitando, por exemplo, 
para trilhar o caminho da consulto-
ria?

q  Luiz Affonso Romano
Consultor organizacional, coach, 

CEO do Laboratório da Consultoria e 
presidente da Associação Brasileira de 

Consultores (ABCO – abco.org.br).

O Congresso Nacional discute 
atualmente a Proposta de Emenda à 
Constituição (PEC) 06/2019, elabo-
rada pela equipe econômica do Go-
verno Federal, que pretende realizar 
uma ampla reforma na Previdência 
Social, a qual impactará não só na 
sociedade como um todo, mas, es-
pecialmente na vida dos mais ne-
cessitados. Fala-se que a mudança, 
além de necessária para o país não 
“quebrar”, ainda será benéfica, pois 
reduzirá as desigualdades. Não há 
prova de nenhum dos argumentos.

Economistas se dividem entre a 
alegação do tamanho do déficit da 
Previdência e a constatação de que 
seria possível haver um superávit 
nas contas do Instituto Nacional do 
Seguro Social (INSS), caso a econo-
mia estivesse em crescimento. Além 
disso, o governo decretou sigilo de 
documentos e não apresentou cálcu-
lo atuarial.

Segundo os dados econômicos 
divulgados, se aprovada, a reforma 
da Previdência geraria uma suposta 
economia de R$ 1,2 trilhão no prazo 
de dez anos. No entanto, o montante 
de 83% desta economia é atribuído 
à redução do Benefício de Prestação 
Continuada (BPC), o qual possui 
valor de um salário mínimo, e às 
medidas aplicadas ao Regime Ge-
ral de Previdência Social (RGPS), 
o qual paga atualmente, em média, 
R$ 1.252 aos aposentados por ida-
de e R$ 2.231 aos aposentados por 
tempo de contribuição. Não se trata 
de “economia”, mas sim da subtra-
ção de direitos, que não contribuem 
com a redução de desigualdades.

Contudo, além do debate econô-
mico, é fundamental analisar a par-
tir de um olhar crítico do ponto de 
vista jurídico e avaliar as ameaças 
aos direitos fundamentais da popu-
lação brasileira que estão embutidas 
na proposta do governo.

Na Constituição de 1988, o cons-
tituinte foi sábio ao encontrar o 
equilíbrio para pacificar questões 
relacionadas ao capital e ao social. 
O capital é retratado pelo art. 170, 
no qual é intitulado de “Ordem Eco-
nômica e Financeira” e diz que – “a 
ordem econômica, fundada na valo-
rização do trabalho humano e na li-
vre iniciativa, tem por fim assegurar 
a todos existência digna, conforme 
os ditames da justiça social”, obser-
vando, entre os seus princípios, a 

“redução das desigualdades regio-
nais e sociais”.

Já a questão social, por sua vez, 
está presente no art. 193, que deter-
mina que “a ordem social tem como 
base o primado do trabalho, e como 
objetivo o bem-estar e a justiça so-
ciais”. Mas, afinal, o que significa 
a presença desses dois trechos na 
Constituição Federal?

A redação dos dois artigos faz 
com que tanto a ordem econômica, 
quanto a ordem social, convirjam 
com a busca da justiça social e com 
a redução das desigualdades sociais, 
além de remeter aos fundamentos e 
objetivos inseridos nos artigos 1º 
ao 3 da Constituição Federal, bem 
como aos direitos e garantias indi-
viduais estatuídos nos artigos 5º e 6º 
da Carta Magna.

A proposta de reforma da Pre-
vidência, por sua vez, infringe o 
direito ao trabalho e à Previdência 
Social, direitos sociais considerados 
garantias individuais fundamentais 
contidos no art. 6º da Constituição. 
Isto porque o projeto de emenda à 
Carta Magna abre margem para a 
instituição de um sistema previden-
ciário de capitalização. Nele, não 
há a contribuição da cota parte do 
governo ou da cota parte do empre-
gador. Apenas os trabalhadores são 
responsáveis por formarem contas 
individuais que serão, num futuro, 
destinadas à aposentadoria.

O projeto ignora experiências 
em países vizinhos, como a do Chi-
le, que demostraram que o modelo 
pode resultar em aposentadorias 
abaixo do salário mínimo, em mero 
lucro para instituições financeiras, 
responsáveis por gerir as contas, e 
até no aumento do índice de suicídio 
entre a população idosa. É impossí-
vel afirmar que este sistema respeita 
os artigos 6º e 170 da Constituição.

Outro ponto problemático na pro-
posta do governo é a idade para se 
aposentar. A PEC traz uma idade 
mínima de 62 e 65 anos de traba-
lho para mulheres e homens, res-
pectivamente. Ocorre que apenas 
0,3% das pessoas com 65 anos ou 
mais ocupam vagas no mercado de 
trabalho. Logo, não havendo vagas 
de trabalho para a população com a 
idade de aposentadoria pretendida 
pelo governo, ou se insuficientes, 
certamente uma grande parcela da 
população não conseguirá cumprir 

com os requisitos exigidos na pro-
posta de reforma.

Veja que o art. 6º da Carta Magna 
classifica o direito ao trabalho como 
um direito social e fundamental dos 
brasileiros. A partir disto, como 
pode exigir o governo tal idade mí-
nima, se o brasileiro com 65 anos 
não consegue emprego e se não há 
emprego para toda a população nes-
sa faixa etária?

Tanto o regime de capitalização 
quanto os requisitos de aposentadoria 
serão inalcançáveis para grande par-
te da população e, prevendo a possi-
bilidade que a parcela mais pobre da 
população não consiga se aposentar, 
o governo propõe um Benefício de 
Prestação Continuada (BPC) no va-
lor de R$ 400 para população idosa e 
miserável que atinge os 60 anos. Não 
será desse modo que a ordem econô-
mica irá garantir a existência digna de 
toda a população.

Por último, ainda é importante 
lembrar que a Constituição Federal, 
em seu art. 5º, traz o chamado prin-
cípio da igualdade. A PEC, por sua 
vez, iguala a idade mínima de mu-
lheres e homens no caso dos profes-
sores e trabalhadores rurais. Mulhe-
res, em outros casos, possuem idade 
mínima diferenciada por conta da 
dupla jornada e da dificuldade de 
permaneceram ativas no mercado 
de trabalho. A diferenciação deveria 
permanecer em todos os casos, sob 
pena de violação desse princípio.

Os parlamentares brasileiros de-
vem se ater a tais questões e não po-
dem tomar medidas que prejudiquem 
a classe mais necessitada, mas, por 
ora, podemos dizer que falharam ao 
permitir que mudanças inconstitu-
cionais seguissem em tramitação no 
Congresso, ao aprovarem a PEC na 
Comissão de Constituição e Justiça 
(CCJ), e seguirão falhando caso a pro-
posta seja aprovada.

É importante cumprir os princí-
pios constitucionais e assegurar os 
direitos e garantias individuais pen-
sando na dignidade do trabalhador e 
do aposentado, para o bem do país, 
já que os exemplos dos países que 
instituíram reformas semelhantes 
comprovam o retrocesso social e a 
ampliação das desigualdades.

q  Erick Magalhães
Sócio do escritório Magalhães & 

Moreno Advogados.

A dramaturga Miriam Halfim 
homenageará, na sede da Aca-
demia Carioca de Letras, a poeta 
Marita Vinelli, no próximo dia 
17, com uma apresentação dra-
matizada da peça que escreveu 
sobre a vida e a obra da ilustre 
decana dessa Instituição, também 
conhecida como Casa de José de 
Anchieta. Na ocasião, Gisela de 
Castro e Maria Pompeu, além de 
outros atores, dirigidos por Sérgio 
Fonta, interpretarão o texto Poe-
sia, que melhor simboliza Vinelli, 
uma das mais importantes intelec-
tuais brasileiras.

Vinelli integra o Pen Clube 
do Brasil, as Academias Luso-
Brasileira de Letras e Carioca 
de Letras e a Sociedade Eça de 
Queiroz, dentre outras entidades 
culturais. Entre ensaios, como 
Encontro marcado com Eça de 
Queiroz e os livros de poesia, 
No vale verde do meu sonho; Tu 
chegaste, primavera; Vou can-
tar até morrer; e Meus poemas 
azuis, além de dezenas de prefá-
cios, posfácios, conferências e 
discursos de posse, a poeta, com 
raro talento, inteligência lúcida e 
brilho permanente, é um exem-
plo para todos, pois sua alegria de 
viver, juventude e eloquência são 
contagiantes, empolgando a todos 
os que com ela tem o privilégio de 
conviver.

A intenção de Miriam Halfim, 
advogada, também titular da Aca-
demia Carioca de Letras, do Pen 
Club do Brasil, diretora do Museu 
Judaico do Rio de Janeiro e ex-
professora de Literatura Inglesa 
e Americana, da Uerj e da Facul-
dade da Cidade, em prestar esse 
tributo a Vinelli, precisa ser viva-
mente aplaudida. A homenageada, 
de 95 anos, merece o nosso recon-
hecimento e os nossos efusivos 
agradecimentos, pela trajetória e 
caminhada sempre atuando e in-
centivando a cultura do país.

Vinelli costuma, com muito 
orgulho, lembrar que é filha do 
médico e professor Vinelli Bap-
tista e viúva do também médico e 
docente Luiz Carlos de Sá Fortes 
Pinheiro e que ambos integraram 
a Academia Nacional de Medic-
ina. Aliás, um dos seus poemas 
mais emocionantes foi recitado 
por ela, no dia em que a Aca-
demia de Medicina homenageava 
seu marido, em razão do seu cen-
tenário natalício:

Por que estás a cantar?…/
O que esperas? Está tão longe 

tua primavera! Agora é o outono! 
Nada mais./

Por que carregas dentro de ti 
tantos arrebatamentos e tantos 
vendavais? Por que ainda esperas 
amores abrasadores e a fúria dos 
temporais?/

Por que trazes na boca o gosto 
do pecado, tantos versos, tantos 
ais? Tantos gemidos treslouca-
dos? Tantos desejos sensuais? Por 
que estás a cantar?/

Cala-te, louca! Esquece as can-
tigas! Emudece! Deixa o ardor 
para as raparigas e esquece que 
ainda tens no peito uma fogueira 
a crepitar./

Pega a sacola de beijos, tua 
mala de versos, teu cesto de 
carinhos E o teu bornal de desejos 
e joga tudo no mar. Deixa que as 
sereias nuas as venham buscar e 
fiquem doidas na areia, prateadas 

de lua, febris a dançar./
Eu sei que é tempo de des-

canso. Que é tempo de cadeira de 
balanço à beira da lareira. Que é 
tempo de bordar, rezar. Viver de 
lembranças, rodeada de crianças. 
E contar histórias da Gata Borral-
heira./

Mas eu não quero viver assim 
serena e mansa. Eu quero a sur-
presa. Eu quero a esperança./

Eu quero o arrebatamento./
Eu quero a vida! Eu quero o 

sol! Eu quero o vento! Eu quero 
o amor! Quero meu corpo chei-
rando a flor!/

Eu quero um mar turbulento! 
Eu quero ser sempre assim! A 
mesma doida!/

E, mesmo depois de morta, 
quero frêmitos e versos a cantar 
dentro de mim…/

E é essa poeta sensível e deli-
cada chamada Marita Vinelli, a 
quem conheci ainda criança, “de 
calças curtas”, como ela sempre 
menciona, na casa do profes-
sor Dagmar Aderaldo Chaves, 
médico ortopedista renomado 
e integrante de quase 30 aca-
demias de letras, artes, cultura e 
medicina, e de Rosinha, amigos 
de toda a vida dos meus pais, que 
me saudou, com imenso carinho, 
quando ingressei na Academia 
Luso-Brasileira de Letras e que 
a Academia Carioca de Letras, 
por intermédio da confreira Mir-
iam Halfim, promove essa sessão 
magna e justíssima celebração em 
reconhecimento à sua rica vida 
literária, prestando-lhe, igual-
mente, um tributo em razão da sua 
própria vida, sempre marcada por 
grandes realizações e obras.

Aliás, nos saraus promovidos 
por Dagmar, em seu apartamen-
to da Avenida Atlântica, Vinelli 
costumava declamar seus versos, 
interpretando-os com sentimen-
to, alma e paixão, emocionando 
sempre a todos. Nesses eventos 
estavam sempre presentes, den-
tre tantos intelectuais, o também 
acadêmico Liborni Siqueira, 
desembargador do Tribunal de 
Justiça do nosso estado, recente-
mente falecido, e Antônio Olinto, 
titular da Academia Brasileira de 
Letras, morto há alguns anos, e 
que me saudou, para minha hon-
ra, quando ingressei na Academia 
Carioca de Letras.

Aliás, Ricardo Cravo Albin, 
nosso ex-presidente, ressalta, em 
recente mensagem enviada aos 
acadêmicos, que, desde que pas-
sou a integrar a Academia Cario-
ca, teve o prazer de testemunhar o 
indiscutível élan de Vinelli, “bem 
como seus feitos e sua intensa 
contribuição, além da presença 
constante, imponente, firme e 
original. Aliás, em tudo em Vi-
nelli esgrime fascínio e surpresas, 
até mesmo pela espontaneidade 
ao recitar seus poemas, alguns fe-
cundados por eloquente erotismo. 
Outros tantos pela nostalgia de 
um Rio que jamais voltará.”

Vinelli é emoção, cultura, deli-
cadeza, alegria e generosidade. 
Viva Marita Vinelli! Parabéns 
Miriam Halfim!

q  Paulo Alonso
Jornalista, titular da Academia 

Carioca de Letras e chanceler da 
Universidade Santa Úrsula.
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BRASIL HOLANDA DE INDÚSTRIA S.A.
CNPJ/MF: 33.133.505/0001-83 - NIRE: 333.0005580-1

Ata das AGOE realizadas, cumulativamente, em 30/04/19. 1. Data,
Hora e Local: Em 30/04/19, às 10h, na sede social da Brasil Holanda de 
Indústria S.A. (“Cia.”), localizada na Av. Nossa Sra. de Copacabana 1.133, 
sala 1.503, RJ. 2. Convocação e presença: Dispensada a convocação, nos 
termos do art. 124, §4º da Lei 6.404/76, em face da presença de acionistas 
representando 100% do capital social da Cia., conforme assinaturas apostas 
na Lista de Presença que constitui o Anexo I desta ata. 3. Mesa: Presidente: 
Benjamin Rothstein; Secretário: Denis Kaller Rothstein. 4. Deliberações:
Os acionistas presentes às assembleias, com abstenção dos legalmente 
impedidos, tomaram as seguintes deliberações, por unanimidade e sem 
ressalvas: 4.1. Autorizar a lavratura da presente ata na forma de sumário, 
nos termos do §1º do art. 130 da Lei 6.404/76. Em AGO: 4.2. Considerar 
sanada a ausência da publicação dos anúncios acerca da disponibilização 
da documentação referente à presente assembleia, nos termos do art. 133, 
§4º da Lei 6.404/76. 4.3. Aprovar, depois de examinados e discutidos, o 
relatório anual e as contas da administração, bem como as demonstrações 
financeiras da Cia. referentes ao exercício social encerrado em 31/12/18, os 
quais foram publicados no DOERJ (página 28) e no jornal Monitor Mercantil 
(página 37), ambos em 28/02/19. 4.4. Aprovar a destinação do lucro 
líquido do exercício social findo em 31/12/18, no valor de R$ 3.344.023,22,
conforme proposto pela administração, deliberando-se, consequentemente: 
(i) ratificar o creditamento aos acionistas da Cia. de juros a título de
remuneração do capital próprio, no valor bruto total de R$ 2.600.000,00,
durante o exercício social encerrado em 31/12/18, conforme aprovado na
AGE realizada em 30/03/18 e nas Reuniões da Diretoria realizadas em 
29/06/18, 28/09/18 e 31/12/18; e (ii) distribuir o saldo remanescente, no 
montante total de R$ 744.023,22, a título de dividendos aos acionistas. 4.5.
Consignar que a distribuição de juros sobre capital próprio foi tributada na 
forma da legislação em vigor, o que resultará em uma distribuição líquida
no valor de R$ 2.210.000,00 e aprovar o seu pagamento aos acionistas a
partir do dia 31 de maio, observados os valores creditados e as respectivas 
posições acionárias dos acionistas nas datas da AGE e Reuniões da 
Diretoria mencionadas no item 4.4(i) acima. 4.6. Consignar que nenhuma 
quantia será destinada para a reserva legal em virtude de o saldo dessa 
reserva já ter atingido o limite legal. Em AGE: 4.7. Aprovar a distribuição do 
saldo de lucros acumulados, no montante de R$12.962.857,29, a título de
dividendos aos acionistas. 4.8. Consignar que o pagamento de dividendos, 
conforme previsto nos itens 4.4(ii) e 4.7 acima, deverá ser realizado com 
base nas posições acionárias dos acionistas nesta data, no prazo de até 60 
dias contados desta data, nos termos do art. 205, §3º da Lei 6.404/76. 5.
Aprovação e Encerramento: Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a ata 
a que se refere estas assembleias, que, após lida, foi aprovada e assinada 
por todos os presentes. 6. Assinaturas: Mesa (Presidente: Benjamin 
Rothstein / Secretário: Denis Kaller Rothstein). Acionistas: Tobias Fenster, 
Jayme Arthur W. Budiansky, Sylvain Rothstein, Sonja Nussbaum Rothstein, 
Benjamin Rothstein, Berty Ruth Rothstein Biron, Riva Rozenberg, Israel 
Rozenberg, Marcos Arthur Souhami, Luiza Mary Souhami Cohen Zaide, Luis 
Souhami Filho, Nelson Victor Souhami, Luciene Souhami Levy, Adryanne de 
Almeida Guimarães, Gabriel Bouzada Rozenberg, Alain Biron, Denis Kaller 
Rothstein, Bianca Kaller Rothstein Sukman, Dan Kaller Rothstein e Bruno 
Kaller Rothstein. RJ, 30/04/19. JUCERJA em 31/05/19, sob o nº 3634111. 
Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S.A.
CNPJ nº 02.536.066/0001-26 - NIRE 3330016741-2

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 02 
DE MAIO DE 2019. LOCAL, DIA E HORA: Sede da Vital Engenharia 
Ambiental S.A. (“Companhia”), na Rua Santa Luzia, nº 651, 5º andar, na 
Cidade e Estado do Rio de Janeiro, no dia 02 de maio de 2019, às 09:00 
horas. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a convocação, tendo 
em vista a presença dos acionistas que representam a totalidade do capital 
social, na forma do §4º do artigo 124, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro 
de 1976. MESA: Presidente: Bartolomeu Charles Lima Brederodes e 
Secretário: Amilcar Bastos Falcão. ORDEM DO DIA: Tomar as contas 
dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações 
financeiras e deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício 
findo em 31 de dezembro de 2018. PUBLICAÇÕES DO RELATÓRIO DA 
ADMINISTRAÇÃO, DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS  E RELATÓRIO 
DA AUDITORIA: Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, às folhas 
06, datado de 30 de abril de 2019, e Jornal “Monitor Mercantil” às folhas 
14, dos dias 1º e 2 de maio de 2019. DELIBERAÇÕES: À unanimidade, 
foram tomadas as seguintes deliberações: a) Nos termos do § 4º do artigo 
133 da Lei das S/A, considerar sanada a inobservância das exigências 
constantes das alíneas I, II e III do mesmo artigo, posto que foi dada 
publicidade destes documentos aos acionistas antes desta Assembleia e 
estão presentes todos os seus acionistas, bem como considerar sanada 
a inobservância do prazo previsto no artigo 132 do mesmo diploma legal, 
uma vez que não acarretou qualquer prejuízo à Companhia ou a terceiros. 
i. Sem restrições ou ressalvas, aprovar o Relatório de Administração,
Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis relativas ao exercício
social findo na data de 31 de dezembro de 2018, com o respectivo parecer
dos auditores independentes. b) O resultado da Companhia foi positivo,
tendo havido lucro no exercício findo, no valor de R$80.515.090,70 (oitenta
milhões, quinhentos e quinze mil, noventa reais e setenta centavos). i. Foi
constituída Reserva Legal no valor de R$4.025.754,54 (quatro milhões,
vinte e cinco mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e
quatro centavos). ii. Aprovar a distribuição de Dividendos obrigatórios no
valor total de R$2.294.680,08 (dois milhões, duzentos e noventa e quatro
mil, seiscentos e oitenta reais e oito centavos), que deverá ser distribuído
aos acionistas até o final do exercício de 2019. iii. Aprovar a constituição
de Reserva de Lucros a Realizar, no valor de R$74.194.656,08 (setenta
e quatro milhões, cento e noventa e quatro mil, seiscentos e cinquenta
e seis reais e oito centavos). c) Aprovar a lavratura sumariada da ata
desta assembleia, determinando o arquivamento na Companhia, depois
de rubricados pela mesa, dos documentos que interessam à Assembleia
realizada. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi a
presente ata lida e aprovada pelos presentes, sem quaisquer ressalvas.
ASSINATURAS: Mesa: Presidente: Bartolomeu Charles Lima Bederodes;
Secretário: Amilcar Bastos Falcão. Acionistas Presentes: QUEIROZ
GALVÃO S.A., por Bartolomeu Charles Lima Brederodes e Amilcar Bastos
Falcão; GAMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES, por
Alexandre Lodi de Oliveira e Raphael Magalhães Morgado. “Confere com
o original lavrado no livro próprio.” Amilcar Bastos Falcão - Secretário
da Mesa. Certidão - Jucerja - Registrada sob o nº 00003640478 em
05/06/2019. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário-Geral.

Nível de emprego na 
indústria volta a 10 anos 
Eliminadas em 
quatro anos vagas 
conquistadas  
em cinco

De 2013 a 2017, a indústria 
brasileira fechou aproxima-
damente 1,3 milhão de postos 
de trabalho, diminuindo em 
quase 15% o seu efetivo. Só 
de 2014 a 2017, foram menos 
1,1 milhão (-12,5%). De pou-
co mais de 9,03 milhões de 
empregados em 2013, o setor 
foi para 7,695 milhões, de 
acordo com a Pesquisa Indus-
trial Anual (PIA), divulgada 
nesta quinta-feira pelo IBGE. 
No período de 2008 a 2013, 
houve crescimento contínuo. 
Nesse intervalo, foram perto 
de 1,2 milhão de vagas cria-
das. Assim, o nível de 2017 
está próximo, um pouco abai-
xo, de 10 anos atrás.

Perda salarial

O levantamento do ins-

tituto mostra ainda que, em 
média, os salários reais so-
freram perda de 14,7% des-
de 2014, variando de -13,9% 
no setor de transformação a 
31,2% na indústria extrativa. 
O salário médio equivalia a 
3,2 salários mínimos. A re-
ceita líquida de vendas caiu 
7,7%.

Sudeste

Os dados mostram que a 
região Sudeste segue na li-
derança em termos de parti-
cipação, mas perdendo um 
pouco de terreno. Em 2017, 
era responsável por 58% 
do valor de transformação 
industrial (VTI), calculado 
com base no valor bruto da 
produção menos os custos 
da operação – o Sudeste 
perdeu 4,2 pontos percen-
tuais desde 2008. Em igual 
período, todas as outras 
cresceram: o Centro-Oeste 
avançou 1,9 ponto, para 
5,6% e o Sul ganhou 1,3, 
atingindo 19,6%.

A região Nordeste tem 
9,9% de participação (tinha 
9,7%) e a Norte, 6,9% (eram 
6,2%).

“Esse deslocamen-
to produtivo em direção 
ao Centro-Oeste se deu 
principalmente em razão 
da migração de plantas 
agroindustriais que eram 
dedicadas à fabricação de 
produtos alimentícios e 
passaram a participar da 
produção de biocombustí-
veis, fazendo com que essa 
atividade se tornasse uma 
das três mais relevantes da 
região”, diz o IBGE.

Nordeste

“Entre os destaques do 
Nordeste, está a fabricação 
de coque, derivados de pe-
tróleo e biocombustíveis, 
que assumiu a liderança da 
indústria do Rio Grande do 
Norte, com 25,6% do valor 
de transformação industrial 
desse estado. No Maranhão, 
a fabricação de celulose e 
papel já representa 22,6%, 
seguida pela extração de 
petróleo e gás (9,1%) outra 
estreante entre as três mais. 
Em Pernambuco, a fabrica-
ção de coque, derivados de 
petróleo e biocombustíveis 
se junta à fabricação de ve-

ículos, assumindo respec-
tivamente, 11,8% e 10,9% 
do valor de transformação 
industrial local”, destaca o 
IBGE em sua pesquisa.

Empresas ativas

De acordo com o institu-
to, são 318,3 mil empresas 
industriais ativas no país, 
que pagaram R$ 300,4 bi-
lhões em salários em 2017. 
A receita líquida de vendas 
somou R$ 3 trilhões. O VTI 
foi calculado em R$ 1,2 tri-
lhão, sendo 91,3% apenas 
das indústrias de transforma-
ção – e, nessa área, apenas 
oito empresas responderam 
por 19%. As empresas com 
500 funcionários ou mais 
representam quase 70% da 
receita.

No recorte por setor, o 
segmento de produtos ali-
mentícios aumentou sua 
participação, respondendo 
por 22,9% da receita líqui-
da, ante 16,1% em 2008.  
O setor que inclui veículos 
automotores, reboques e 
carrocerias perdeu 2,8 pon-
tos percentuais, passando 
para de 11,7% para 8,9%.

Navegação brasileira ameaçada 
por inundação de navios usados

Os projetos de lei 423/2014, 2.948/2019 e 3.221/2019 
permitirão inundar o país com navios usados comprados 
no mercado internacional. As propostas dos senadores 
Kátia Abreu (PDT-TO), Alvaro Dias (Pode-PR) e Chico 
Rodrigues (DEM-RR) liberam, para empresas brasileiras 
de navegação (EBNs), a aquisição de embarcações para 
uso na cabotagem, apoio marítimo e outras áreas. Tam-
bém eliminam restrições ao afretamento de embarcações 
estrangeiras.

Se aprovados, os projetos produzirão “efeitos nefas-
tos” sobre os setores de navegação e construção naval 
e “afetarão a economia do país de forma prejudicial”, 
alerta o Sindicato Nacional da Indústria da Construção 
e Reparação Naval e Offshore (Sinaval). O marco regu-
latório que funciona nos últimos 20 anos possibilitou o 
investimento de US$ 5 bilhões na construção de esta-
leiros e modernização das instalações existentes.

Com esses investimentos, a frota de apoio marítimo 
passou de 32 navios de bandeira brasileira em 1996 para 
323 navios em março de 2019. “A frota de navios es-
trangeiros caiu de 107 para 38 no mesmo período, com 
vantagens, por exemplo, para a Petrobras, que passou a 
contar com navios modernos, pagando diárias de afre-
tamento compatíveis com o mercado. E esse progresso 
foi acompanhado por um grande desenvolvimento tec-
nológico tanto nos navios quanto na indústria nacional 
fornecedora dos estaleiros e nas universidades e centros 
de pesquisa”, destaca o Sinaval.

A frota de rebocadores portuários cresceu de 373 uni-
dades, em 2010, para 480, em 2016. E o segmento de 
navegação interior experimentou um crescimento de 
85% no número de barcaças em operação nos últimos 
20 anos, atingindo o número de 310 unidades em 2018. 
Além disso, cerca de 60% das 1.118 balsas existentes 
em 2018 e 35% das 107 chatas foram construídas nesse 
período, possibilitando o desenvolvimento do transporte 
hidroviário no interior do Brasil. A indústria de con-
strução naval criou mais de 80 mil empregos diretos  e 
400 mil.

O Sinaval afirma que serão criados privilégios para 
empresas que nunca investiram nesses setores e preten-
dem agora operar com vantagens indevidas, em detri-
mento das EBNs, de capital nacional e estrangeiro, que 
acreditaram no Brasil e correram os riscos decorrentes 
das várias conjunturas econômicas observadas no perío-
do da vigência desse marco regulatório.

O Sindicato lamenta que as empresas brasileiras 
de cabotagem queiram resolver sues problemas de in-
eficiência na operação atingindo os demais setores que 
souberam investir e crescer. “Se não há navios suficien-
tes para a cabotagem nacional, por que não houve enco-
mendas aos estaleiros nacionais nesses 20 anos do marco 
regulatório? E por que importar agora navios usados, 
considerando-se que a importação de bens de capital usa-
dos não é permitida a nenhum outro setor?”, questiona 
o Sinaval, que lembra ainda da importância estratégica 
da Marinha Mercante e da indústria naval para o desen-
volvimento de uma Nação que tem 9 mil quilômetros de 
costa e tem 90% de sua produção de petróleo e gás natu-
ral no mar.

Concentração
As empresas com maiores margens de lucro aumentaram 

em mais de 30% seus ganhos desde o ano 2000, enquanto 
entre as 90% empresas restantes as margens de lucro ficar-
am praticamente paradas. Os números são do FMI.

Parceiro de Moro
“E o apoio de governadores, deputados, senadores, 

entre outros, nos fortalece e NOS DÃO o combustível 
para nós mudarmos o destino do nosso Brasil”, disse 
Bolsonaro à EBC. Se a concordância não tá boa com a 
língua portuguesa, imagina com o congresso brasileiro... 
Ajoelha no milho.

Rápidas
A Frescatto, de pescados, mobilizará seus funcionári-

os neste sábado para limpeza de microlixos na praia de 
Copacabana, parte do Dia do Meio Ambiente, comemo-
rado nesta quarta-feira. Desde 2016, 100% da energia 
consumida no processo industrial da empresa vem de 
recursos renováveis *** Também pensando em sustent-
abilidade, o Passeio Shopping fará Oficina de Arte e Re-
ciclagem com a artista plástica Cida Mansur, em 14 e 
18 de junho *** A Jornada Paulista de Cirurgia Plástica 
ocorrerá de 19 a 22 de junho, no Grand Hyatt Hotel. O 
cirurgião plástico Luiz Haroldo Pereira participará de 
duas mesas redondas – sobre “Lipoenxertia glútea” e 
“Contorno corporal” *** O Instituto de Juristas Brasilei-
ras (IJB) realizará nesta sexta, em Belo Horizonte, das 
18h30 às 21h30, o 1º Legal Talks IJB, voltado para juris-
tas do sexo feminino. Informações em sympla.com.br/1-
legal-talks-ijb__533569

Poupança: no prazo de 
um ano saques superam 
depósitos em R$ 17 bi

Pelo segundo mês seguido, 
a poupança voltou a registrar 
mais retiradas que depósitos. 
No mês passado, os saques 
superaram os depósitos em 
R$ 718,7 milhões, informou 
nesta quinta-feira o Banco 
Central. Em maio do ano pas-
sado, os correntistas tinham 
depositado R$ 2,4 bilhões a 
mais do que tinham retirado.

Com o resultado de maio,
a caderneta de poupança 
acumula saques líquidos de 
R$ 16,997 bilhões nos cin-
co primeiros meses de 2019. 
No mesmo período do ano 
passado, as captações (de-
pósitos) tinham superado as 
retiradas em R$ 1,71 bilhão.

Até 2014, os brasileiros 
depositavam mais do que re-
tiravam da poupança. Naque-
le ano, as captações líquidas 
chegaram a R$ 24 bilhões. 
Com o início da recessão 
econômica, em 2015, os in-
vestidores passaram a retirar 
dinheiro da caderneta para co-
brir dívidas, em um cenário de 
queda da renda e de aumento 
de desemprego.

Em 2015, R$ 53,57 bilhões 
foram sacados da poupança, a 
maior retirada líquida da his-
tória. Em 2016, os saques su-
peraram os depósitos em R$ 
40,7 bilhões. A tendência in-
verteu-se em 2017, quando as 
captações excederam as reti-
radas em R$ 17,12 bilhões, e 
em 2018 (captação líquida de 
R$ 38,26 bilhões.

Com rendimento de 70% 
da Taxa Selic (juros básicos da 
economia), a poupança está se 
tornando menos atrativa por-
que os juros básicos estão no 
menor nível da história, em 
6,5% ao ano. Nos últimos me-
ses, o investimento não tem 
conseguido garantir rendi-
mentos acima da inflação.

Conforme a agência Brasil, 
nos 12 meses terminados em 
abril, a poupança rendeu 4,16%. 
O Índice de Preços ao Consu-
midor Amplo (IPCA)-15, que 
funciona como uma prévia da 
inflação oficial, acumula 4,93% 
no mesmo período. Nesta sexta-
feira, o Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE) 
divulga o IPCA cheio de maio.

PFDC vê inconstitucionalidade 
no modelo de capitalização

Partindo da pressuposto 
que o estabelecimento de um 
novo regime com base em um 
modelo de capitalização alte-
ra o princípio da solidarieda-
de estabelecido como núcleo 
central da Constituição Fede-
ral de 1988. a Procuradoria 
Federal dos Direitos do Cida-
dão (PFDC) é taxativa ao afir-
mar a inconstitucionalidade 
da proposta que pretende alte-
rar o sistema previdenciário. É 
o que consta na Nota Técnica 
que órgão que integra o Mi-
nistério Público Federal enca-
minhou nesta quarta-feira aos 
parlamentares que analisam a 
proposta de reforma da Previ-
dência, apresentada pelo Exe-
cutivo ao Congresso Nacional 
por meio da PEC 6/2019.

Além disso, destaca a 
PFDC, a proposta que está 
sob análise do Congresso 
Nacional também acaba por 
retirar do âmbito constitu-
cional o tratamento de ques-
tões relativas à Previdência, 
visto que aspectos como rol 
de benefícios e beneficiários, 
idade mínima, tempo de con-
tribuição, regras de cálculo 
dos benefícios, tempo de du-
ração da pensão por morte e 
condições para acumulação 
de benefícios, por exemplo, 

passarão a ser disciplinados 
por lei complementar – e 
“cujo conteúdo é ainda des-
conhecido”, alerta o texto. 

Na Nota Técnica, a PFDC 
ressalta que a Constituição de 
1988 traz, espalhadas em seu 
corpo, normas que traduzem 
políticas públicas tendentes 
a superar a desigualdade his-
tórica que marca a sociedade 
brasileira. O dispositivo que 
mais densifica esse princípio 
é o artigo 195, segundo o qual 
a seguridade social será fi-
nanciada por toda a socieda-
de, de forma direta e indireta, 
nos termos da lei, mediante 
recursos provenientes dos 
orçamentos da União, dos 
estados, do Distrito Federal 
e dos municípios, bem como 
de contribuições sociais.

“A ideia força da capitali-
zação proposta pela reforma 
da previdência – comumente 
chamada de ‘poupança in-
dividual’ – é a do máximo 
egoísmo, em que cada qual 
orienta o seu destino a partir 
de si, exclusivamente. Nada 
mais incompatível, portanto, 
com o princípio regulativo 
da sociedade brasileira, ins-
crito no art. 3º da Constitui-
ção Federal, que é o da soli-
dariedade”, critica a PFDC.
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Cedae acumula R$ 12 milhões 
em multas no Procon

A quantidade de reclamações sobre a Companhia Es-
tadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro (Cedae) ao 
Procon-RJ nos cinco primeiros meses de 2019 já ultrapas-
sa o número total do ano anterior: foram 467 queixas só 
este ano contra 439 em 2018.

O comparativo foi apresentado à CPI da Assembleia 
Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) que investiga as irre-
gularidades na medição do consumo de água pelos hidrô-
metros da concessionária, presidida pelo deputado Jorge 
Felippe Neto (PSD).

Segundo o Procon, a Cedae frequentemente deixa o 
consumidor sem serviço, não dá a informação adequada e 
cobra valores que o cliente não consegue entender. A Ce-
dae enfrenta 22 processos no Procon, que totalizam multas 
de R$ 12 milhões, além de 67 processos inscritos na Dívi-
da Ativa, que somam R$ 2,7 milhões.

Cidadania vence a primeira
E o PPS, hein? Mudou de nome. Agora se chama partido 

Cidadania. E não é que deu certo! O Cidadania, em sua 
primeira eleição, no último domingo, conseguiu eleger seu 
candidato Vantoil Martins como prefeito de Iguaba Gran-
de. O ex-PPS venceu o candidato do PSL, partido do pre-
sidente Bolsonaro. A eleição suplementar foi convocada 
depois que a ex-prefeita Grasiella Magalhães (PP) e o vice 
Leandro Coutinho tiveram os mandatos cassados. Agora, 
os ex-socialistas sonham com uma candidatura própria à 
Prefeitura do Rio, caso Crivella seja cassado pela Câmara 
Municipal do Rio.

Destombamento do Canecão
A Assembleia Legislativa do Estado do Rio aprovou 

esta semana o projeto de lei que cancela o tombamento da 
casa de shows Canecão, em Botafogo, na Zona Sul do Rio. 
A iniciativa partiu do presidente da Alerj, deputado An-
dré Ceciliano (PT) e do deputado Rodrigo Amorim (PSL). 
Eles argumentaram que agora a UFRJ, que administra o 
espaço, poderá reformar e ampliar o local, que poderá vol-
tar a ser palco de grandes espetáculos, como foi no passa-
do. O tombamento impedia qualquer intervenção na antiga 
casa de shows.

Carteira de Trabalho digital
A partir do segundo semestre, o morador de Belford 

Roxo poderá substituir a carteira de papel por uma digital. 
O município é o primeiro da Baixada Fluminense a ofe-
recer essa opção. A emissão do documento será feita pela 
Secretaria Municipal de Trabalho e Desenvolvimento Eco-
nômico na versão moderna, digitalizada, estilo passaporte. 
A previsão é de fornecer cerca de mil carteiras mensalmen-
te. O novo modelo do documento, apresenta itens de se-
gurança que dificultam fraudes contra seguro-desemprego, 
FGTS e benefícios previdenciários.

Cães ‘invadem’ a Câmara do Rio
Enquanto os vereadores cariocas discutem o impeach-

ment do prefeito Marcelo Crivella, os cães invadem o sa-
guão principal da Câmara do Rio. Eles estão em imagens 
registradas pela fotógrafa Fahimi Ganimi na exposição Es-
pécies de Anjos. A mostra pode ser conferida de segunda a 
sexta-feira, das 10h às 17h. A entrada é gratuita.

Mais sangue para os hemocentros
Os poucos locais para 

coleta de sangue têm de-
sestimulado muitas pes-
soas a fazerem doações. 
Por conta disso, os es-
toques dos hemocentros 
estão sempre baixos. Para 
facilitar a coleta e aumen-
tar o número de doadores, 
a Câmara Municipal do 
Rio aprovou projeto do 
vereador Rafael Aloísio 
Freitas (MDB), que cria o 
Sistema Móvel de Coleta 
de Sangue como parte da estrutura da Secretaria Municipal 
de Saúde. Para isso, a secretaria deverá adquirir veículos 
devidamente equipados para a tarefa. A ideia é boa, mas 
faltou por parte do vereador a indicação de uma fonte de 
receita para a aquisição dos veículos e demais equipamen-
tos necessários.

LITELA PARTICIPAÇÕES S.A.
Cia Fechada - CNPJ Nº 05.495.546/0001-84 - NIRE 33.3.0027140-6

Ata da AGO. 1. Data, hora e local: Às 11 hs do dia 30/04/2019, na Rua da As-
sembleia, 10, 37º andar, sala 3701 (parte), Centro, RJ–RJ. 2. Convocação: A 
convocação é dispensada nos termos do artigo 124, § 4º, da Lei 6.404, em face 
da presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Cia, 
conforme assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas. 3. Presença: 
Acionistas representando a totalidade do capital social. 4. Mesa: Presidente: Ar-
thur Prado Silva Secretário: Gilmar Dalilo Cezar Wanderley 5. Ordem do Dia: Em 
AGO: (i) Aprovação do Relatório da Administração e das Demonstrações Finan-
ceiras referentes ao exercício findo em 31/12/2018, acompanhadas do parecer 
dos auditores independentes, em conformidade com as publicações efetivadas 
no DOERJ e no jornal Monitor Mercantil em 25/04/2019; (ii) Apreciação do Resul-
tado do exercício findo em 31/12/2018; (iii) Eleição dos membros para compor o 
Conselho de Administração da Cia. Em AGE: (iv) Fixação da remuneração anual 
global dos administradores para o exercício social de 2019. 6. Deliberações to-
madas por unanimidade: Em AGO: 6.1 Aprovação, sem reservas, do Relatório 
da Administração e das Demonstrações Financeiras, acompanhadas do Pare-
cer dos auditores independentes, referentes ao exercício findo em 31/12/2018, 
em conformidade com as publicações efetivadas nas edições do DOERJ e do 
jornal Monitor Mercantil no dia 25/04/2019; 6.2 Aprovação da destinação do lu-
cro líquido do exercício findo em 31/12/2018, no valor de R$ 460.111.406,17, 
na seguinte forma: (i) Constituição de reserva legal equivalente a 5% do lucro 
líquido do exercício, nos termos do Artigo 193 da Lei das S.A. e alterações pos-
teriores, no valor R$ 23.005.570,31; (ii) A destinação dos dividendos mínimos 
obrigatórios no valor total de R$ 109.276.458,97 para a constituição de reserva 
especial de dividendos, em função de ser incompatível com a situação financeira 
da Cia a distribuição, conforme previsto no §4º do artigo 202 da Lei 6.404/76, 
considerando a suspensão da Política de Remuneração aos Acionistas da Vale, 
conforme em Fato Relevante divulgado em 27/01/2019, e, consequentemente, 
o não pagamento de dividendos e juros sobre o capital próprio pela Vale S.A. (iii) 
Constituição de reserva de lucros a realizar, no valor de R$ 327.829.376,90, re-
presentando a parcela do lucro do exercício findo em 31/12/2018 remanescente
após as destinações acima referidas, tendo em vista a falta de expectativa de sua 
realização. 6.3. Aprovação da eleição dos membros do CA, para o mandato de 2 
(dois) anos, até a AGO de 2021, a saber: como Presidente, Sr. Arthur Prado Silva 
brasileiro, casado, advogado, titular da carteira de identidade 117.447 - OAB/RJ,
inscrito no CPF 991.897.047-20, com endereço profissional à Praia de Botafogo, 
501, 4º andar, RJ - RJ; e como membros, Sr. Gilmar Dalilo Cezar Wanderley, bra-
sileiro, casado, economista, titular da carteira de identidade nº 091656678 - IFP/
RJ, inscrito no CPF 084.489.987-90, com endereço profissional à Praia de Bota-
fogo, 501, 4º andar, RJ-RJ; e, Sr. João Ernesto De Lima Mesquita, brasileiro, di-
vorciado, bancário, portador da carteira de identidade 08.088.587-4 - IFP/RJ, ins-
crito no CPF 003.586.467-23, com endereço profissional na Praia de Botafogo,
501, 4º andar, RJ-RJ. Os Conselheiros ora eleitos declararam não estar incursos 
em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer atividades
mercantis e atender aos requisitos previstos no artigo 1.011 da Lei 10.406/2002,
e no artigo 147 da Lei 6.404/76. Em AGE: 6.4. Fixação da remuneração anual
global dos administradores em até R$ 60.000,00, sendo de até R$ 36.000,00
para o Conselho de Administração e de até R$ 24.000,00 para a Diretoria. A re-
muneração dos administradores será distribuída conforme o previsto nos artigos
12 e 19 do Estatuto Social da Cia. 7. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, 
foi a assembleia encerrada depois de lavrada e assinada a presente ata no livro
próprio. Assinaturas: Sr. Arthur Prado Silva (Presidente); Sr. Gilmar Dalilo Cezar
Wanderley (Secretário). Acionistas Presentes: Litel Participações S.A. e Gilmar
Dalilo Cezar Wanderley.. Jucerja nº 00003629630 em 28/05/2019.  Bernardo F.
S. Berwanger - Secretário Geral.

BRASILCAP CAPITALIZAÇÃO S.A.
CNPJ Nº 15.138.043/0001-05 - NIRE 3330016289.5

Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da 
BRASILCAP CAPITALIZAÇÃO S.A. realizada em 15 de janeiro de 2019. 
ATA Nº 001/2019 - Local, Data e Hora: reunião realizada, virtualmente, 
através do Portal de Governança Corporativa da Companhia, no dia 15 
de janeiro de 2019, às 17h, conforme prerrogativa do § único, art. 24, do 
Regimento Interno do Conselho de Administração. Presenças: presentes os 
membros titulares do Conselho de Administração, os Srs. Marcio Hamilton 
Ferreira, Bernardo de Azevedo Silva Rothe, Marcelo Pacheco dos Guaranys, 
Mansueto Facundo de Almeida Júnior e a Sra. Maria do Carmo Nabuco de 
Almeida Braga. Participaram da reunião, os dirigentes da companhia, o Sr. 
Marcio Lobão - Presidente, Sr. Frederico Guilherme Fernandes de Queiroz 
Filho, o Sr. Marcelo Gonçalves Farinha e o Sr. Euzivaldo Vivi Oliveira Reis 
- Diretores. Mesa: Sr. Marcio Hamilton Ferreira - Conselheiro Titular, e o Sr.
Marcio Lobão - Secretário.  Pauta de Assuntos: (1) Eleição de Administrador
- Com base nas disposições do parágrafo único do artigo 17, do Estatuto
Social, o Conselho de Administração decidiu, por unanimidade, eleger, em
complementação de mandato, ou seja, até a Assembleia Geral Ordinária de
2020, como membro titular do Conselho de Administração, o Sr. Silvano
Gianni, brasileiro, casado, Consultor, portador da Carteira de Identidade nº
3.370.319, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF-MF sob o n° 608.694.378-87,
residente e domiciliado em Brasília - DF, com endereço comercial na
SHIS, QL 26, Conj. 7, Casa 17, Lago Sul, Brasília - DF, CEP 71.665-175.
(1.1) o conselheiro nomeado declara não estar incurso em nenhum crime
que o impeça da prática de atos mercantis, encontrando-se, portanto, livre e
desimpedido para ocupar cargo da administração de sociedades comerciais,
em observância ao disposto no parágrafo 1º do artigo 147, da Lei 6.404/76,
atualizada com a Lei nº 10.303/2001. (1.2) o conselheiro nomeado declara,
ainda, que preenche as condições previstas na Resolução CNSP nº 330/2015. 
(2) Confirmação da Composição do Conselho de Administração - face
ao exposto no item (1) supra, fica o Conselho de Administração da Brasilcap
Capitalização S.A. assim constituído: Membros Titulares: Márcio Hamilton
Ferreira (Presidente); Bernardo de Azevedo Silva Rothe; Mansueto Facundo
de Almeida Júnior; Marcelo Pacheco dos Guaranys; Maria do Carmo Nabuco 
de Almeida Braga; Silvano Gianni. Membros Suplentes: Marcos Renato
Coltri; Leonardo Silva de Loyola Reis; Miguel Ragone de Mattos; Mariangela
Fialek; Alexandre Petrone Vilardi; Vago. (3) Emissão e Distribuição - fica o
Secretário autorizado a emitir e distribuir tantas cópias quantas necessárias
ao fiel cumprimento das disposições legais em vigor. (4) Encerramento - nada
mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião. Presidente: Marcio Hamilton 
Ferreira. Conselheiros: Bernardo de Azevedo Silva Rothe, Marcelo
Pacheco dos Guaranys, Mansueto Facundo de Almeida Júnior, e Maria
do Carmo Nabuco de Almeida Braga. Secretário: Marcio Lobão. Confere
com o original da Ata lavrada em livro próprio. Marcio Lobão - Secretário.
CPF nº 386.136.031-49. Homologada pela Portaria nº 43, de 3 de maio
de 2019 e o que consta do Processo Susep nº 15414.602485/2019-02.
CERTIDÃO: Jucerja nº 00003628889 em 27/05/2019. Bernardo F. S.
Berwanger - Secretário-Geral.

BRASILCAP CAPITALIZAÇÃO S.A.
CNPJ Nº 15.138.043/0001-05 - NIRE 3330016289.5

Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da 
BRASILCAP CAPITALIZAÇÃO S.A. realizada em 12 de março de 2019 
- ATA Nº 009/2019 - Local, Data e Hora: reunião realizada, virtualmente,
através do Portal de Governança Corporativa da Companhia, no dia
12 de março de 2019, às 10h30, conforme prerrogativa do § único, art.
24, do Regimento Interno do Conselho de Administração. Presenças:
presentes os membros titulares do Conselho de Administração, os Srs.
Marcio Hamilton Ferreira, Bernardo de Azevedo Silva Rothe, Marcelo
Pacheco dos Guaranys, Mansueto Facundo de Almeida Júnior, Silvano
Gianni e a Sra. Maria do Carmo Nabuco de Almeida Braga. Participaram
da reunião, os dirigentes da companhia, o Sr. Marcelo Gonçalves Farinha
- Presidente, Sr. Frederico Guilherme Fernandes de Queiroz Filho e o Sr.
Euzivaldo Vivi Oliveira Reis - Diretores. Mesa: Sr. Marcio Hamilton Ferreira - 
Conselheiro Titular, e o Sr. Marcelo Gonçalves Farinha - Secretário.  Pauta
de Assuntos: (1) Eleição de Administrador - Com base nas disposições
do parágrafo único do artigo 17, do Estatuto Social, o Conselho de
Administração decidiu, por unanimidade, eleger, em complementação de
mandato, ou seja, até a Assembleia Geral Ordinária de 2020, como membro
suplente do Conselho de Administração, o Sr. José Renato de Almeida
Gonçalves Tourinho, brasileiro, casado, Administrador de Empresas,
portador da Carteira de Identidade nº 27.615.692-4, expedida pela SSP/
SP, inscrito no CPF-MF sob o n° 173.334.608-27, residente e domiciliado
em São Paulo - SP, com endereço comercial na Alameda Franca, nº 660
- Apto 10, São Paulo - SP, CEP 01.421-000. (1.1) o conselheiro nomeado
declara não estar incurso em nenhum crime que o impeça da prática de atos 
mercantis, encontrando-se, portanto, livre e desimpedido para ocupar cargo 
da administração de sociedades comerciais, em observância ao disposto
no parágrafo 1º do artigo 147, da Lei 6.404/76, atualizada com a Lei nº
10.303/2001. (1.2) o conselheiro nomeado declara, ainda, que preenche
as condições previstas na Resolução CNSP nº 330/2015. (2) Confirmação
da Composição do Conselho de Administração - face ao exposto no
item (1) supra, fica o Conselho de Administração da Brasilcap Capitalização
S.A. assim constituído: Membros Titulares: Márcio Hamilton Ferreira
(Presidente); Bernardo de Azevedo Silva Rothe; Mansueto Facundo de
Almeida Júnior; Marcelo Pacheco dos Guaranys; Maria do Carmo Nabuco
de Almeida Braga; Silvano Gianni. Membros Suplentes: Marcos Renato
Coltri; Leonardo Silva de Loyola Reis; Miguel Ragone de Mattos; Mariangela 
Fialek; Alexandre Petrone Vilardi; José Renato de Almeida Gonçalves
Tourinho. (3) Emissão e Distribuição - fica o Secretário autorizado a
emitir e distribuir tantas cópias quantas necessárias ao fiel cumprimento
das disposições legais em vigor. (4) Encerramento - nada mais havendo
a tratar, foi encerrada a reunião. Presidente: Marcio Hamilton Ferreira.
Conselheiros: Bernardo de Azevedo Silva Rothe, Marcelo Pacheco
dos Guaranys, Mansueto Facundo de Almeida Júnior, Silvano Gianni
e Maria do Carmo Nabuco de Almeida Braga. Secretário: Marcelo
Gonçalves Farinha. Confere com o original da Ata lavrada em livro
próprio. Marcelo Gonçalves Farinha - Secretário. CPF nº 063.750.328-73.
Homologada pela Portaria nº 70, de 14 de maio de 2019 e o que consta
do Processo Susep nº 15414.608799/2019-19. CERTIDÃO: Jucerja
nº 00003628885 em 27/05/2019. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário-Geral.

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.

JOÃO FORTES ENGENHARIA S/A
Companhia  Aberta

CNPJ/MF: 33.035.536/0001-00 - NIRE: 33300103911
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA 
EM 3 DE JUNHO DE 2019. 1) Data e Hora: No dia 3 de junho de 2019, 
às 11:00 horas, mediante conferência telefônica, na forma autorizada pelo 
artigo 14 do Estatuto Social. 2) Participantes: Os Conselheiros Antônio 
José de Almeida Carneiro, Fernando Perrone, Luiz Serafim Spínola San-
tos. 3) Mesa: Antônio José de Almeida Carneiro – Presidente e Roberto 
Alexandre de Alencar Araripe Quilelli Correa – Secretário. 4) Ordem Do 
Dia: Aprovação das Demonstrações Financeiras relativas ao exercício 
de 2018, do Relatório da Administração e Contas da Diretoria. 5) Assun-
tos Discutidos e Deliberações:  Os Conselheiros decidem destituir os 
Diretores Jorge René Rucas da Silva Lourenço, brasileiro, casado, ad-
ministrador, portador da identidade nº 110482255-1 expedida pelo IFP/
RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 079.517.307-50, Julia Pereira Nobrega, 
brasileira, casada, advogada, portadora da identidade nº 109.433, expe-
dida pela OAB/RJ, inscrita no CPF/MF sob o nº 081.933.887-71, e agra-
decem a relevante contribuição dos referidos profissionais à Companhia, 
na condição de diretores estatutários. 6) Encerramento: Foi oferecida 
a palavra a quem dela quisesse fazer uso, como ninguém se manifes-
tou, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta ata. Rio de Janeiro, 
3 de junho de 2019. Antônio José de Almeida Carneiro - Presidente 
Roberto Alexandre de Alencar Araripe Quilelli Correa - Secretário.

Deputado Jorge Felippe Neto

Vereador Aloisio Freitas

Cai 1,8% o número de trabalhadores  
na indústria automotiva em maio

O número de pessoas tra-
balhando na indústria auto-
motiva registra retração de 
1,8% em maio na compara-
ção com o nível de emprego 
do mesmo mês de 2018. O 
último balanço aponta para 
130 mil pessoas empregadas 
no setor, uma ligeira queda 
(0,2%) em relação a abril. 
Os dados são do balanço da 
Associação Nacional de Fa-
bricantes de Veículos Auto-
motores (Anfavea).

Já a produção de veículos 
teve alta de 29,9% em maio 
em comparação com o mes-
mo mês de 2018. Segundo a 
Anfavea, foram montados ao 
longo de maio 275,7 mil uni-
dades, contra 212,3 no mesmo 
período do ano passado. Em 
relação a abril, o crescimento 
na fabricação foi de 3,1%.

O presidente da associa-
ção, Luiz Carlos Moraes, 
ponderou que o crescimento 
expressivo no mês acontece 
devido à comparação com 
um mês ruim para a indús-
tria, que foi prejudicado pela 
greve dos caminhoneiros, 
em maio do ano passado. 
“Parte desse crescimento é 
porque a base de maio do 
ano passado teve oito dias de 
impacto”, disse.

No acumulado de janeiro 
a maio, o setor registrou uma 
expansão de 5,3% em compa-
ração com os primeiros cinco 
meses de 2018. Foram fabrica-
dos neste ano 1,24 milhão de 
veículos, enquanto no mesmo 
período do ano passado foram 
1,17 milhão de unidades.

A fabricação de cami-
nhões teve uma alta de 

51,3% em maio, com a mon-
tagem de 11,2 mil unidades. 
No acumulado de janeiro 
a maio, o setor registra um 
crescimento de 10,9% em 
relação ao mesmo período 
de 2018, com a produção de 
45,4 mil caminhões.

Vendas

De janeiro a maio, as ven-
das de caminhões tiveram 
alta de 48,5%, com a comer-
cialização de 39,1 mil unida-
des.

As vendas de veículos 
tiveram alta de 21,6% em 
maio na comparação com o 
mesmo mês do ano passado. 
Foram comercializadas no 
período 245,4 mil unidades. 
Em relação a abril, o cresci-
mento nos emplacamentos 

foi de 5,8%. No resultado 
acumulado dos primeiros 
cinco meses de 2019, foram 
licenciados 1,08 milhão de 
veículos, uma expansão de 
12,5%.

As exportações caíram 
30,7% no mês passado em 
comparação com maio de 
2018. Foram vendidas para 
o exterior 60,8 mil unidades. 
De janeiro a maio, foram 
vendidos para outros países 
181,6 mil veículos, uma que-
da de 42,2% em relação aos 
314,1 mil exportados nos 
primeiros cinco meses do 
ano passado. De acordo com 
o presidente da Anfavea, as 
vendas para o exterior conti-
nuam sofrendo o impacto da 
retração do mercado argenti-
no, principal comprador dos 
carros brasileiros.
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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 06.06.2019, relatório de auditória ambiental do ano de 2018, 
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 
10.06.2019 a 10/07/2019, no horário das 08:00 ás 17:00. 

CNC projeta alta de 1,9% nas vendas para o Dia dos Namorados
O volume de vendas do 

comércio varejista para o 
próximo Dia dos Namora-
dos deverá registrar alta de 
1,9% em relação ao mesmo 
período do ano passado, já 
descontada a inflação. Con-
firmada essa expectativa da 
Confederação Nacional do 
Comércio de Bens, Serviços 
e Turismo (CNC), o resul-
tado das vendas registrará 
a terceira alta consecutiva 
após amargar perdas du-
rante a recessão econômica 
(-1,1% em 2015 e -4,9% em 
2016, respectivamente).

O Dia dos Namorados é 
considerado a sexta data co-
memorativa mais importante 
do calendário varejista brasi-
leiro, devendo movimentar, 
neste ano, R$ 1,64 bilhão.

Carro-chefe das vendas 
associadas à data, o seg-
mento de vestuário e acessó-
rios deverá registrar alta de 
3,1% em relação à mesma 
data do ano passado. Esse 
ramo deverá movimentar 
R$ 611,0 milhões, ou seja, o 
equivalente a 37,4% da mo-
vimentação financeira total 
esperada. Na sequência, o 
segmento de hiper e super-
mercados tem expectativa 
de movimentação financeira 
de R$ 553,1 milhões (+1,8% 
em relação a 2018), e artigos 
de uso pessoal e doméstico, 
como eletroeletrônicos, po-
dem faturar R$ 243,4 mi-
lhões (+2,2%, também na 
comparação anual).

Para a CNC, o varejo 
deverá continuar investin-

do em liquidações, ofere-
cendo linhas de produtos 
a preços menores do que 
no mesmo período do ano 
passado, especialmente 
nos ramos de vestuário 
e cosméticos, tais como 
roupas femininas (-3,0%), 
tênis (-2,6%), artigos de 
maquiagem (-2,6%) e bol-
sas (-2,4%). Em contrapar-
tida, os preços de serviços 
como excursões (+16,4%) 
estarão significativamente 
mais altos do que no mes-
mo período de 2018.

“Se por um lado o com-
portamento dos preços deve-
rá garantir o terceiro cresci-
mento anual consecutivo no 
faturamento real do varejo 
com a data, as condições de 
crédito, certamente, impedi-

rão um avanço mais signifi-
cativo das vendas”, aponta 
Fabio Bentes, economista-
chefe da Confederação.

Já segundo o Institu-
to Brasileiro de Economia 
(Ibre) da Fundação Getulio 
Vargas (FGV), a data este 
ano vai pesar menos no bol-
so dos casais. A inflação cal-
culada pelo instituto ficou 
em 2,35%, entre junho de 
2018 e maio de 2019, fican-
do abaixo da inflação regis-
trada pelo IPC-10/FGV para 
o mesmo período (5,06%).

O levantamento feito 
pelo pesquisador Igor Lino, 
e pelo coordenador do IPC, 
André Braz, ambos do do 
Ibre, levou em considera-
ção produtos e serviços mais 
consumidos na data.
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Banco do Brasil Lojas Americanas

Gol B2W

JBS Engie

As ações ordinárias do Banco do Brasil terminaram cotadas 
a R$ 52,79, com ganhos de 1,54%. Os três indicadores semanais 
mostram mercado vomprado.

As ações preferenciais das Lojas Americanas terminaram 
cotadas a R$ 29,25, com ganho de 1,50%. Os três indicadores 
semanais mostram mercado comprado.

As ações preferenciais da Gol terminaram cotadas em R$ 
29,25 com ganhos de 3,47%. Os três indicadores semanais mos-
tram mercado comprado.

As ações ordinárias da B2W terminaram cotadas a R$ 30,83, 
com ganhos de 2,84%. Os três indicadores semanais mostram 
mercado vendido.

As ações preferenciais da JBS terminaram cotadas a R$ 
21,99, com desvalorização de 0,36%.  Dois dos três indicadores 
semanais mostram mercado comprado e um, vendido.

As ações ordinárias da Engie terminaram cotadas a R$ 46,08, 
com desvalorização de 1,2%. Dois dos três indicadores semanais 
mostram mercado comprado e um, vendido.

DIÁRIO

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

Ata da AGOE. 1. Data, Hora e Local: às 13h do dia 30/04/2019, na Rua da As-
sembleia, 10, 37º andar, sala 3701 (parte), Centro, RJ-RJ. 2. Convocação: Por 
avisos publicados no DOERJ em 15, 16 e 17/04/2019 (pgs. 26, 39, 123, respecti-
vamente); e no Monitor Mercantil em 15, 16 e 17/04/2019 (pgs. 07, 08 e 07, respec-
tivamente). 3. Presença: Acionistas representando a totalidade do capital social. 
Os acionistas dispensaram a presença do representante do auditor independe 
da Companhia, KPMG Auditores Independentes, nos termos do artigo 134, §2º, 
da Lei 6.404/1976. 4. Mesa: Presidente: Arthur Prado Silva Secretário: Gilmar 
Dalilo Cezar Wanderley. 5. Ordem do Dia: Em AGO: i) Apreciação do Relatório 
da Administração e das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício fin-
do em 31/12/2018, acompanhadas do parecer dos auditores independentes, em 
conformidade com as publicações efetivadas no Monitor Mercantil e DOERJ e no 
dia 05/04/2019; ii) Apreciação do Resultado do exercício findo em 31/12/2018 e 
destinação do Lucro Líquido do exercício; (iii) Eleição dos membros para compor o 
Conselho de Administração da Cia com mandato até a AGO a realizar-se em 2021. 
Em AGE: (iv) Fixação da remuneração anual global dos administradores para o 
exercício social de 2019. 6. Deliberações tomadas por unanimidade. Em AGO: 
6.1. Aprovar, por unanimidade e sem reservas, o Relatório da Administração e as 
Demonstrações Financeiras, acompanhadas do Parecer dos auditores indepen-
dentes, referentes ao exercício findo em 31/12/2018, em conformidade com as pu-
blicações efetivadas no Monitor Mercantil e DOERJ e no dia 05/04/2019; 6.2. Apro-
var, por unanimidade e sem reservas, a destinação do lucro líquido do exercício 
findo em 31/12/2018, no valor de R$5.123.097.003,00 da seguinte forma: (i) A Cia 
deixa de constituir a Reserva Legal, tendo em vista já ter atingido o limite de 20% 
do capital social, nos termos do Artigo 193 da Lei das S.A. e alterações posteriores; 
(ii) Ratificação de proventos no valor total de R$966.330.000,00, sendo: (ii.a) JCP 
no valor de R$485.747.000,00, correspondente ao valor bruto de R$1,763055179
e ao valor líquido R$1,498596902 por cada ação ordinária e/ou preferencial de
classes A e B do capital social, deliberado na RCA realizada em 30/07/2018 aos
acionistas detentores de ações ordinárias e/ou preferenciais de classes A e B em 
06/08/2018, e imputados aos dividendos mínimos obrigatórios; e, (ii.b) JCP no va-
lor de R$480.583.000,00, correspondente ao valor bruto de R$1,744312053 e ao
valor líquido R$ 1,482665245 por cada ação ordinária e/ou preferencial de classes
A e B do capital social, deliberado na RCA realizada em 28/12/2018 aos acionistas 
detentores de ações ordinárias e/ou preferenciais de classes A e B em 04/01/2019, 
e imputados aos dividendos mínimos obrigatórios; (iii) Constituição de Reserva
Especial de Dividendos, no valor total de R$314.444.250,75, em função de ser
incompatível com a situação financeira da Cia a distribuição, conforme previsto
nos §§4º e 5º do artigo 202 da Lei nº 6.404/76 e motivação que será exposta no
item 11, “c”, do Anexo I. (iv) Constituição de Reserva de Lucros a Realizar, no valor 
de R$3.842.322.752,25, representando a parcela do lucro do exercício findo em
31/12/2018 remanescente após as destinações acima referidas, nos termos do
inciso II do artigo 202 da Lei nº 6.404/76. 6.3. Aprovar, com abstenção do acionista
Fundação Petrobras de Seguridade Social-PETROS, a eleição dos membros do 
CA, para o mandato de 2 anos, até a AGO de 2021, a saber: como Presidente, Sr. 
ARTHUR PRADO SILVA, brasileiro, casado, advogado, titular da carteira de identi-
dade nº 117.447-OAB/RJ, inscrito no CPF sob o nº 991.897.047-20, com endereço 
profissional à Praia de Botafogo, 501, 4º andar, Rio de Janeiro-RJ; e como mem-
bros, Sr. GILMAR DALILO CEZAR WANDERLEY, brasileiro, casado, economista, 
titular da carteira de identidade nº 091656678 - IFP/RJ, inscrito no CPF sob o nº
084.489.987-90, com endereço profissional à Praia de Botafogo, nº 501, 4º andar, 
Rio de Janeiro-RJ; Sr. JOÃO ERNESTO DE LIMA MESQUITA, brasileiro, divorcia-
do, bancário, portador da carteira de identidade n° 08.088.587-4 - IFP/RJ, inscrito 
no CPF sob o n° 003.586.467-23, com endereço profissional na Praia de Botafogo, 
501, 4º andar, Rio de Janeiro-RJ. Os Conselheiros ora eleitos declararam não es-
tar incursos em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer 
atividades mercantis e atender aos requisitos previstos no artigo 1.011 da Lei nº
10.406/2002, e no artigo 147 da Lei nº 6.404/76. Em AGE: 6.4. Aprovar a fixação da
remuneração anual global dos administradores em até R$504.000,00, sendo de
até R$ 480.000,00 para o Conselho de Administração e R$24.000,00 para a Dire-
toria. A remuneração dos administradores será distribuída conforme o previsto nos 
artigos 11 e 13 do Estatuto Social da Cia. 7. Encerramento. Nada mais havendo
a tratar, foi a assembleia encerrada depois de lavrada e assinada a presente ata
no livro próprio. Assinaturas: Sr. Arthur Prado Silva (Presidente); Sr. Gilmar Dalilo 
Cezar Wanderley (Secretário). Acionistas Presentes: BB Carteira Ativa Fundo de 
Investimento em Ações, por sua procuradora Raquel da Costa Branco; Carteira
Ativa II Fundo de Investimento de Ações por sua procuradora Marcelle Santos
de Vasconcellos; Singular Fundo de Investimento em Ações, por sua procuradora 
Marcelle Santos de Vasconcellos; Fundação Petrobras de Seguridade Social-PE-
TROS, por seu procurador Marcio Santos de Albuquerque; Fundação CESP, por 
sua procuradora Marcelle Santos de Vasconcellos; e Fundação dos Economiários 
Federais-FUNCEF, por sua procuradora Marcelle Santos de Vasconcellos. Jucerja 
nº 00003629375 em 28/05/2019. Bernardo F.S. Berwanger – Secretário Geral.

ESHO – EMPRESA DE SERVIÇOS HOSPITALARES S.A.
CNPJ nº 29.435.005/0001-29 - NIRE 33.3.0029696-4

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

Ficam os Senhores acionistas da ESHO – Empresa de Serviços Hospitalares 
S.A. (“Companhia”) convidados a se reunirem em Assembleia Geral 
Extraordinária, a ser realizada no dia 24 de junho de 2019, às 10:00 horas, 
na sede social da Companhia, na Rua Ana Neri, nº 190, Bairro 25 de Agosto, 
Duque de Caxias, CEP 25070-420, estado do Rio de Janeiro, para deliberar 
sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) Alterar o artigo 9º do Estatuto Social para 
criação de novos cargos na Diretoria da Companhia; (ii) Registrar a renúncia 
do Diretor Médico da Companhia; (iii) Deliberar sobre a eleição de nova 
composição para a Diretoria Companhia; (iv) Deliberar acerca da alteração 
de endereço da Sede da Companhia, com a consequente alteração do Artigo 
2º do Estatuto Social; (v) Deliberar sobre a mudança do jornal escolhido para 
realização das publicações legais da Companhia, em razão da mudança de 
endereço da Sede; (vi) Homologar o aumento do capital social da Companhia 
aprovado na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia 
realizada em 30/04/2019 e a consequente alteração do caput do Artigo 5º 
do Estatuto Social da Companhia; e (vii) Consolidar o Estatuto Social da 
Companhia. Informações Gerais: Os acionistas deverão apresentar na sede 
da Companhia, com no mínimo 48 (quarenta e oito) horas de antecedência, 
além do documento de identidade e/ou documento societário pertinente 
que comprove a representação legal, conforme o caso: o comprovante de 
titularidade de ações de emissão da Companhia e o instrumento de mandato 
com reconhecimento da firma do outorgante.

Duque de Caxias (RJ), 07 de junho de 2019.
Mauro Medeiros Borges - Diretor Médico

Ricardo Hajime Yoshio Watanabe - Diretor Financeiro

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

Transpetro alerta sobre risco de 
furto de combustíveis em dutos 

Após alguns acidentes 
no Brasil envolvendo furtos 
de combustíveis em dutos, 
a Transpetro, subsidiária da 
Petrobras, alerta a população 
sobre os riscos que represen-
ta para a sociedade esse tipo 
de prática. Segundo a subsi-
diária, essas ações crimino-
sas constituem um risco real 
de vazamentos, incêndios ou 
explosões.

As intervenções podem 
causar impactos à vida das 
comunidades vizinhas às 
faixas de dutos, ao meio am-
biente por contaminação de 
solo e rios, aos consumido-
res e ao processo econômi-
co. Somente em 2018, foram 
registradas 261 ocorrências 
de derivações clandestinas”, 
citou a Petrobras em texto 
publicado em seu site nesta 
quinta-feira.

De acordo com a estatal, 
a mobilização da comunida-
de é fundamental para que a 
companhia possa agir de for-
ma preventiva. Na tentativa 

de reduzir as ações crimino-
sas, a Transpetro disponibili-
za o número de telefone 168 
para a comunicação de qual-
quer movimentação suspei-
ta, cheiro forte de combustí-
vel e presença de caminhões, 
mangueiras e outros equipa-
mentos na faixa de dutos e 
em terrenos próximos. “O 
canal é usado também para 
esclarecimento de dúvidas 
e envio de reclamações, in-
formações e sugestões, e 
tem sido um aliado cada vez 
mais importante para os mo-
radores do entorno das nos-
sas instalações. A ligação é 
grátis para todo o país e o te-
lefone funciona 24 horas por 
dia, sete dias por semana”.

O contato também pode 
ser feito por Whatsapp, pelo
número (21) 999920-168, 
com mensagens de texto, 
voz, fotos e vídeos de qual-
quer movimentação suspeita 
próxima às faixas de dutos.

Fábrica da Great Wall Motor 
entra em operação na Rússia

A Great Wall Motor, fa-
bricante líder de caminho-
netes e veículos utilitários 
esportivos (SUVs) na China, 
inaugurou sua fábrica na re-
gião russa de Tula. Foram 
investidos US$ 500 milhões 
na unidade que consumiu 
quatro anos de construção. A 
fábrica conta com uma capa-
cidade de produção anual de 
150 mil veículos.

O negócio ilustra a aproxi-
mação entre os governos da 
China e Rússia. A fábrica co-
meçou a operar oficialmente 
na quarta-feira, com o primeiro 
“veículo global” da corporação, 
o Haval F7, saindo da linha de 
produção recém-criada, infor-
mou a agência Xinhua.

De acordo com a empresa, 
a fábrica de Tula é a primei-
ra de produção de veículos 
completos estabelecida por 
uma empresa chinesa de 
automóveis no exterior, que 

cobre todos os processos de 
produção, incluindo estam-
pagem, soldagem, pintura 
e montagem. A empresa 
estima que o valor total da 
produção da fábrica deverá 
superar 18 bilhões de iuanes 
(US$ 2,6 bilhões), com cer-
ca de 4 mil empregos sendo 
criados na Rússia.

Sob a Iniciativa do Cin-
turão e Rota, os produtos da 
fábrica também entrarão nos 
países vizinhos, tais como 
Cazaquistão e Azerbaijão, 
segundo a Great Wall Motor. 
Sediada na cidade de Bao-
ding, na Província de Hebei, 
norte da China, a companhia 
possui várias marcas de SUVs 
e de carros, incluindo Haval, 
Great Wall, WEY e ORA. Até 
agora, a empresa vendeu 600 
mil veículos no exterior. Ela 
exportou 46.995 veículos em 
2018, alta de 20% em termos 
anuais.
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Brasil Pharma perdeu mais  
de R$ 1 bi em apenas 9 anos

As ações da Brasil Pharma tiveram uma desvalorização 
de até 44%, sendo negociadas na faixa de R$ 0,80, depois 
que a sua administração e o acionista controlador, Stigma 
II LLC, comunicaram o ajuizamento do requerimento de 
falência da companhia e convocação de assembleia geral 
extraordinária sobre o tema, em data a definir. A empresa, 
criada em dezembro de 2009 com o objetivo de abrir o 
capital e captar recursos, o que ocorreu em junho de 2011, 
conseguiu captar R$ 414 milhões, com a colocação de 24 
milhões de ações ao preço de R$ 17,25 cada.

Como no IPO os controladores aproveitaram para fi-
car com uma participação de no máximo 50%, o controle 
da empresa passou difuso. Em julho de 2012, realizou 
a segunda Oferta Pública de Distribuição de Ações (“1º 
Follow-On”), e arrecadou mais R$ 488,4 milhões. Agora, 
fica difícil alguém explicar como gastaram os R$ 902,4 
milhões tirados dos investidores e acumularam dívidas de 
R$ 150 milhões, em apenas nove anos.

Em 2011, um fundo do BTG Pactual empurrou na com-
panhia o controle total da rede de franquias Farmais, que 
agora está sendo considerado um ativo, cuja venda foi 
suspensa e prejudicou o plano de recuperação. Suspeita-
se que a empresa era oca e não podia ter captado tanto 
dinheiro, pois revelou em Fato Relevante o baixo valor 
arrecadado nos leilões de mercadoria e ativos, além da re-
tomada dos imóveis e não amparadas pelo benefício da 
recuperação judicial.

Agora, alega estar impossibilitada de manter o paga-
mento de honorários advocatícios e de acessar seus siste-
mas de informática e de controle contábil, o que lhe impos-
sibilita gerenciar suas operações e realizar o pagamento 
integral da folha salarial de seus colaboradores, também 
de acordo com o exposto no fato relevante. Com a palavra 
o BTG Pactual que chegou a ter 75% da Brasil Pharma.

Odebretch pode desalienar ações da Braskem?
A grande dúvida no momento é se o grupo Odebrecht 

vai entrar com pedido de recuperação judicial e como fi-
cará sua participação na Braskem, dos seus poucos ativos 
saudáveis, mas foi dada como garantia em seis emprésti-
mos bancários, que somam R$ 13 bilhões. O grupo quer 
evitar o pedido de recuperação judicial, mas teme que a 
Caixa execute suas dívidas, essa opção pode ser uma saída 
iminente.

Como ficará o controle acionário da Braskem? Para 
alguns analistas o grupo pode proteger essas ações, ale-
gando na Justiça que são essenciais para a recuperação 
do grupo e a preservação dos empregos, argumentos que 
alguns juízes costumam levar em consideração. Essa par-
ticipação acionária foi alienada para garantir empréstimos 
da controladora. Aí cabe uma pergunta: o que vale é o co-
ração de um juiz ou o que prevê a lei?

Essa insegurança já afastou a Lyondell da Braskem. 
Apesar disso, muitos analistas insistem em recomendar a 
compra das ações dessa empresa. Será que isso é vanta-
gem?

Omega compra projetos eólicos na Bahia
A Omega Geração comunicou ao mercado que concluiu 

a aquisição de 100% das Centrais Eólicas Assuruá, deten-
tora dos projetos CEA I e CEA II, no interior da Bahia. 
A transação foi realizada no montante de R$ 1,92 bilhão, 
sendo R$ 1,01 bilhão em assunção de um endividamento 
líquido; R$ 548 milhões pagos em dinheiro à vista; R$ 30 
milhões a serem pagos em dinheiro ao longo de segundo 
semestre deste ano e R$ 329 milhões a serem pagos em 
ações ou dinheiro, em até três anos, a critério da Omega. 
Os projetos CEA I e CEA II têm capacidade instalada de 
303 MW e são formados por 13 centrais eólicas vence-
doras dos Leilões de Energia de Reserva de 2013 e 2014, 
com início da operação comercial em abril de 2016 e fe-
vereiro de 2018, respectivamente.

Randon criará subsidiária no México
A Randon vai constituir Suspensys Automotive Sys-

tems, subsidiária no México, para atuar no ramo de au-
topeças, especialmente na fabricação, montagem e comer-
cialização de suspensões, eixos e componentes destinados 
a indústria de veículos comerciais, ônibus, caminhões, 
trens, reboques e semirreboques e afins. O investimento 
inicial será de US$ 2 milhões.

UPTICK PARTICIPAÇÕES S.A.
Cia Aberta - CNPJ nº 02.162.616/0001-94 - NIRE: 33300166190

ATA DA AGOE. 1. Data, hora e local: Às 15h do dia 29/04/2019, na Rua da As-
sembleia, 10, 37º andar, sala 3701 (parte), Centro, na cidade do RJ - RJ. 2. Con-
vocação: A convocação é dispensada nos termos do artigo 124, § 4º, da Lei 6.404, 
de 15/12/1976, conforme alterada (a “Lei 6.404/76”) em face da presença de acio-
nistas representando a totalidade do capital social da Cia, conforme assinaturas 
apostas no Livro de Presença de Acionistas. 3. Presença: Acionistas represen-
tando a totalidade do capital social. 4. Mesa: Presidente: Helder Rocha Falcão 
Secretária: Marcelle Vasconcellos 5. Ordem do Dia: Em AGO: (i) Aprovação do 
Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras, acompanhadas do 
Parecer dos auditores independentes, relativas ao exercício findo em 31/12/2018, 
em conformidade com as publicações efetivadas no jornal Monitor Mercantil e no 
DOERJ no dia 28/03/2019; (ii) Destinação do lucro líquido do exercício de 2018 e 
a distribuição de dividendos. Em AGE: (iii) Fixação da remuneração anual global 
dos administradores para o exercício social de 2019. 6. Deliberações tomadas 
por unanimidade: Em AGO: 6.1 Aprovação, sem reservas, do Relatório da Admi-
nistração, do Balanço Patrimonial e das demais Demonstrações Financeiras re-
ferentes ao exercício findo em 31/12/2018, em conformidade com as publicações 
efetivadas no jornal Monitor Mercantil e no DOERJ no dia 28/03/2019. 6.2 Aprova-
ção da destinação do lucro líquido do exercício findo em 31/12/2018, no valor de 
R$ 13.821.599,94, na seguinte forma: (a)Constituição de Reserva Legal, no mon-
tante de R$ 691.080,00, equivalente a 5% do lucro líquido apurado no exercício; 
(b)Distribuição de Dividendos, no valor total de R$ 4.881.660,00, corresponden-
te ao valor bruto de R$ 0,0930957095 e ao valor líquido de R$ 0,07913135310 
por ação do capital social, sendo: (b.i) JCP no valor de R$ 1.981.000,00, cor-
respondente ao valor bruto de R$ 0,03777866557 e ao valor líquido de R$ 
0,03211186573 por ação do capital social, aos acionistas detentores de posição 
acionária em 02/07/2018, deliberados na RCA realizada em 27/06/2018 e imputa-
dos aos dividendos mínimos obrigatórios; (b.ii) JCP no valor de R$ 2.900.660,00, 
correspondente ao valor bruto de R$ 0,05531704395 e ao valor líquido de R$ 
0,04701948735 por ação do capital social, aos acionistas detentores de posição 
acionária em 02/01/2019, deliberados na RCA realizada em 26/12/2018 e impu-
tados aos dividendos mínimos obrigatórios; e, (b.iii) Constituição de Reserva de 
Lucros a Realizar, no montante de R$ 7.491.429,22. Os proventos objeto do item 
“b.1” e “b.2” supra serão pagos aos acionistas a partir de 10/05/2019. Em AGE: 
6.3 Fixação da remuneração anual global dos administradores para o exercício 
social de 2019 em até R$ 9.200,00, sendo de até R$ 1.200,00 para o Conselho 
de Administração e de até R$ 8.000,00 para a Diretoria. A remuneração dos ad-
ministradores será distribuída conforme o previsto nos artigos 13 e 19 do Estatuto 
Social da Cia. 7. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi a Assembleia en-
cerrada depois de lavrada e assinada a presente ata no livro próprio. Assinaturas: 
Sr. Helder Rocha Falcão (Presidente); Sra. Marcelle Vasconcellos (Secretária). 
Acionistas Presentes: Ennesa Fundo de Investimento de Ações, por seu Ges-
tor, Argucia Capital Gestão de Recursos Ltda  e Helder Rocha Falcão. Jucerja 
nº 00003630654 em 29/05/2019. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

CSN investirá R$ 1,5 bi em 
usina de galvanização de aço
Empresa garante 
inauguração em 
3 anos mas ainda 
não escolheu a 
cidade em SP

A Companhia Siderúrgica 
Nacional (CSN) investirá R$ 
1,5 bilhão para construir uma 
usina de galvanização de aço 
no estado de São Paulo e que 
terá capacidade para 350 mil 
toneladas por ano, confirmou 
nesta quinta-feira o presiden-
te-executivo do grupo siderúr-
gico, Benjamin Steinbruch. 
A notícia foi antecipada em 
maio, mas o valor do investi-
mento anunciado na época era 
de R$ 1 bilhão.

A usina será construída 

no Estado de São Paulo em 
cidade ainda não escolhida, 
afirmou o executivo duran-
te entrevista coletiva à jor-
nalistas na sede do governo 
paulista.

“Ter um polo que você 
possa convergir com a logís-
tica e o barateamento do custo 
é vital para que se viabilize 
uma produção integrada do 
setor”, disse Steinbruch sobre 
o interesse da companhia em 
construir a usina em uma das 
cidades que compõem o cha-
mado Polo Metal-metalúrgico 
de Máquinas e Equipamentos 
de São Paulo. “Os polos têm 
a convergência, não só dos 
grandes clientes, como daque-
les que fazem parte da cadeia. 
Quanto mais próximo estiver, 
melhor”, ressaltou

O Polo Metal-metalúrgico 
de Máquinas e Equipamen-
tos de São Paulo engloba as 
regiões de Campinas, Ribei-
rão Preto, ABC, Alto Tietê e 

Oeste, São Carlos, São José 
do Rio Preto, Sorocaba e 
Vale do Paraíba. A CSN, que 
tem uma usina de aço bru-
to em Volta Redonda (RJ), 
espera que os desembolsos 
para o projeto em São Paulo 
ocorram ao longo dos próxi-
mos 36 meses.

A companhia atua nos 
setores de siderurgia, mi-
neração, logística, cimento 
e energia. Indagado sobre 
os planos de venda da side-
rúrgica, Steinbruch comen-
tou que nas negociações de 
venda da usina da CSN para 
a empresa alemã SWT, há 
ainda uma diferença de 10% 
entre o valor proposto pelos 
interessados e o montante 
pretendido pela siderúrgica 
brasileira. O executivo não 
deu mais detalhes.

Reforma

A CSN inicia neste mês 

trabalhos de reforma no alto 
forno 3 da usina de Volta Re-
donda, em que vai investir 
cerca de R$ 200 milhões. Os 
trabalhos deverão ampliar a 
capacidade do equipamento 
entre 400 mil e 500 mil to-
neladas por ano, afirmou em 
maio o diretor comercial da 
companhia, Luis Fernando 
Martinez.

No primeiro trimestre 
o lucro líquido da CSN 
foi R$ 87 milhões, queda 
ante o resultado positivo 
de R$ 1,49 bilhão obtido 
um ano antes, apesar de 
avanços de dois dígitos na 
receita e no resultado ope-
racional. A empresa apu-
rou uma geração de caixa 
medida pelo lucro antes 
de juros, impostos, de-
preciação e amortização 
(Ebitda) ajustado de R$ 
1,72 bilhão, evolução de 
39% sobre o desempenho 
de um ano antes.

Grupo Rodrimar entra com pedido de recuperação judicial
Valor da dívida  
da empresa não 
foi informado

Investigado por supos-
ta propina ao ex-presidente 
Michel temer, o grupo Ro-
drimar, que possui um ter-
minal alfandegado de con-
têineres no Porto de Santos, 
no litoral de São Paulo, di-
vulgou um comunicado nes-
ta quinta-feira informando 
que a empresa entrou com 
pedido de recuperação judi-
cial. O grupo não divulgou o 
volume total de suas dívidas.

“A Rodrimar, diante da 

retração econômica brasilei-
ra nos últimos cinco anos, da 
profunda crise no mercado 
portuário e de dificuldades 
em negociações com alguns 
credores, requereu processo 
de recuperação judicial”, diz 
a nota publicada no site do 
grupo.

O grupo é alvo de inquéri-
to que investiga o presidente 
Michel Temer por um decre-
to de 2017, que aumentou o 
prazo dos acordos de con-
cessão. Em março de 2018, 
o empresário Antônio Celso 
Grecco, dono da Rodrimar, 
foi preso pela Polícia Fede-
ral. Grecco possui o contro-
le, por ordem judicial, de 
uma área federal cujo con-
trato venceu há cinco anos. 

Empresário e ex-presidente 
negam as acusações.

Segundo a empresa, a 
solicitação é uma forma de 
resguardar sua capacidade 
de operação e de geração 
de receitas de todas as suas 
empresas. “Esta medida foi 
imprescindível para as em-
presas honrarem seus com-
promissos com fornecedo-
res, funcionários, parceiros, 
clientes e credores, com o 
menor impacto possível, 
como sempre aconteceu ao 
longo de sua história de mais 
de 70 anos de atividades”. 

O grupo entende que o re-
gime de recuperação judicial 
tem por objetivo viabilizar 
a superação das atuais difi-
culdades econômico-finan-

ceiras, a fim de permitir que 
as empresas continuem atu-
ando e, com isso, preservar 
os direitos de todos os inte-
ressados.

Para a Rodrimar, a conces-
são da recuperação judicial é 
o início de uma nova etapa, 
pois ela fornece as garantias 
e a segurança necessárias 
para uma negociação ampla 
e definitiva de todas as pen-
dências com seus credores. E 
que com suas empresas ope-
rando sem interrupções, con-
seguirá gerar os recursos ne-
cessários para atender todas 
as demandas, como sempre 
aconteceu no enfrentamento 
de vários outros momentos 
de dificuldades econômicas 
no setor portuário.
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Balanço patrimonial - Em 31/12/2016 e 2015 (Em Reais)

Demonstração de resultados - Em 31/12/2016 e 2015 (Em Reais) Demonstrações dos fluxos de caixa - Em 31/12/2016 e 2015 (Em Reais)

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido - Em 31/12/2016 e 2015 (Em Reais)

RIWA S/A Incorporações, Investimentos e Participações
CNPJ Nº 31.937.287/0001-04

Ativo 31/12/2016 31/12/2015
Circulante 28.537.872,66 17.462.276,81
Caixa e equivalentes de caixa 1.043.222,65 1.267.277,71
Aplicações financeiras 11.669.104,65 6.008.743,74
Adiantamentos 4.507.327,22 4.014.617,32
Imposto a recuperar 1.570.833,64 1.310.900,00
Dividendos a receber 9.747.384,50 7.916,58
Partes Relacionadas - 4.852.821,46

Não circulante 58.045.559,57 153.505.808,92
Realizável a longo prazo 212.110,90 209.572,82
Depósitos Judiciais 6.451,70 3.913,62
Outros Créditos 205.659,20 205.659,20
Investimentos 42.983.681,43 142.315.334,46
Imobilizado 14.849.767,24 10.980.901,64

86.583.432,23 170.968.085,73
Passivo 31/12/2016 31/12/2015
Circulante 29.449.547,80 3.411.484,08
Fornecedores 524.593,18 178.664,85
Obrigações a pagar 108.595,61 54.035,00
Despesas de pessoal a pagar 43.686,40 17.432,27
Impostos e contribuições a recolher 55.713,79 36.675,87
Financiamentos e empréstimos 796.636,44 -
Provisões 106.171,33 57.879,78
Lucros/Dividendos a distribuir 26.267.379,09 1.520.024,35
Outras Obrigações 1.546.771,96 1.546.771,96

Não circulante 54.421.698,85 66.633.456,53
Financiamentos e empréstimos 1.566.386,37 3.135.990,09
Partes relacionadas 50.727.470,46 61.362.582,16
Outros Créditos 2.127.842,02 2.134.884,28

Patrimônio líquido 2.712.185,58 100.923.145,12
Capital social 42.210.000,00 42.210.000,00
Reserva legal 8.442.000,00 8.442.000,00
Reservas de lucros a realizar - 50.271.145,12
Lucros (Prejuízos)Acumulados (47.939.814,42) -

86.583.432,23 170.968.085,73

31/12/2016 31/12/2015
Receita operacional bruta - -
Deduções
(-) Impostos sobre vendas - -

Receita operacional líquida - -
Custos dos produtos vendidos - -
Lucro bruto - -
Receitas (despesas) operacionais
Administrativas e gerais (6.104.501,42) (4.857.865,28)
Resultado financeiro 36.537,69 (805.217,12)
Outras (despesas) receitas operacionais (260.123,91) -
Resultado partipações societárias (41.611.726,78) 43.461.948,80

Lucro (Prejuízo) operacional antes do 
 imposto de renda e da contribuição social (47.939.814,42) 37.798.866,40
Imposto de renda e contribuição social - -

Lucro Líquido (Prejuízo) do exercício (47.939.814,42) 37.798.866,40

Atividades operacionais 2016 2015
Lucro líquido do Período (47.939.814,42) 37.798.866,40
Itens que não afetam o capital circulante (38.270.778,94) 44.663.504,40
Depreciações e amortizações 3.340.947,84 1.117.374,81
Ajuste resultados anteriores - 84.180,79
Resultado de equivalência Patrimonial (41.611.726,78) 43.461.948,80

(Aumento)/redução no ativo (24.123.632,22) 808.382,43
Contas a Receber partes relacionadas (4.886.646,46) (2.814.024,31)
Adiantamentos (492.709,90) (1.236.814,74)
Impostos a recuperar (259.933,64) (141.585,46)
Partes relacionadas (18.481.804,14) 5.206.466,14
Outros ativos (2.538,08) (205.659,20)

Aumento/(redução) no passivo 8.333.722,72 36.000.081,25
Fornecedores 345.928,33 (151.174,47)
Despesas de pessoal a pagar 26.254,13 (99,81)
Impostos e contribuições a recolher 19.037,92 3.122,82
Receita diferida (7.047,26) (42.436,76)
Partes relacionadas 7.846.692,44 40.424.924,78
Outros passivos 102.857,16 (4.234.255,31)

Caixa líquido gerado nas 
 atividades operacionais (15.789.909,50) 36.808.463,68
Atividades de investimentos
Investimentos 140.943.379,81 (79.601.480,90)
Imobilizado (7.209.813,44) -
Intangível - 42.881,76

Caixa líquido gerado nas 
 atividades de investimento 133.733.566,37 (79.558.599,14)
Atividades de financiamentos
Pagamento de dividendos (25.523.790,38) (36.644.238,66)
Saldo líquido de empréstimos (772.967,28) (2.617.531,58)

Caixa líq. gerado nas 
 atividades de financiamentos (26.296.757,66) (39.261.770,24)
Aumento líquido no caixa e bancos 5.436.305,85 450.465,10
Representado por:
Saldo final de caixa e bancos 12.712.327,30 7.276.021,45
Saldo inicial de caixa e bancos 7.276.021,45 6.825.556,35

Aumento/redução 5.436.305,85 450.465,10

 Capital Reserva legal Reservas de lucros a realizar Lucros (Prejuízos) acumulados  Total
Saldos em 31 de dezembro de 2014 42.210.000,00 8.442.000,00 43.552.886,78 - 94.204.886,78
Ajuste resultados anteriores - - 84.180,79 - 84.180,79
Lucros (Prejuízos) exercício - - - 37.798.866,40 37.798.866,40
Dividendos Distribuidos - - - (31.164.788,85) (31.164.788,85)
Reservas - - 6.634.077,55 (6.634.077,55) -
Saldos em 31 de dezembro de 2015 42.210.000,00 8.442.000,00 50.271.145,12 - 100.923.145,12
Dividendos Distribuidos (50.271.145,12) (50.271.145,12)
Lucros (Prejuízos) exercício - - - (47.939.814,42) (47.939.814,42)
Saldos em 31 de dezembro de 2016 42.210.000,00 8.442.000,00 - (47.939.814,42) 2.712.185,58

Notas explicativas - Exercício findo em 31/12/2016 - Contexto Operacional:
A Riwa S/A  Incorporações, Investimentos e Participações e uma sociedade 
anônima de capital fechado, com sede a Rua Senador Dantas, nº 75 19º andar 
- Centro Rio de Janeiro - RJ., iniciou as suas operações em 25/05/1988 e tem
objetivo especifico  a participação em outras sociedades no Brasil e no exte-
rior, constituídas sob forma de sociedade  anônima ou sociedade limitada, seja 
como controladora ou como sócia participante. Adicionalmente, faz parte do 
objeto da Companhia a administração de bens próprios, ai incluída a compra, 

venda e locação de imóveis próprios. Apresentação das Demonstrações 
Contábeis: As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com 
as praticas  contábeis adotadas  no Brasil, com base na Lei 6.404/76  que 
incluem os novos dispositivos  introduzidos, alterados e revogados pelas Leis 
11.638/07, 11.641/09 e demais normas , pronunciamentos técnicos , orienta-
ções e interpretações posteriores pelo comitê de Pronunciamentos Contábeis 
(CPC). Resumo das praticas Contábeis: O resultado do exercício e apurado 
em conformidade com regime contábil de competência de exercício. As aplica-
ções financeiras estão registradas ao custo acrescido dos rendimentos propor-
cionais auferidos ate a data do encerramento do exercício. Os investimentos 
decorrentes de participações societárias em controladas estão avaliados pelo 
método de equivalência patrimonial. O Imobilizado esta registrado ao custo 
de aquisição, deduzidos dos valores de depreciações calculados pelo método 
que contempla a vida econômica dos bens. O passivo circulante e não cir-
culantes demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos 
quando aplicável dos encargos correspondentes.

Diretoria - Walter Guimaraes de Moraes Junior
Norberto Fernandes Neto

Carlos Eustáquio de Souza Lima
Alberto Luiz Moraes Bessa - Contador - CRC-RJ 088583/O-8

Cooperativa dos Motoristas de Táxi Botafogo Business Ltda
CNPJ: nº 07.416.492/0001-40 - NIRE: nº 33.4.0004619-6
Edital de Convocação - Assembléia Geral Ordinária.

O presidente da Cooperativa dos Motoristas de Táxi Botafogo Busi-
ness Ltda, no uso de suas atribuições que lhe confere o Estatuto Social 
de conformidade com o Conselho de administração, Convoca os seus 
21 (vinte e um) cooperados em dia com suas obrigações sociais, para a 
Assembléia Geral Ordinária a ser realizada em 20 de Junho de 2019,
na Rua da Passagem, 39 - Botafogo – Rio de Janeiro – RJ, fora de sua 
sede por motivos de obras. Com a primeira convocação às 10:00 h com 
a presença de 2/3 (dois terços) dos cooperados, em segunda convoca-
ção às 11:00h com a presença da metade mais um dos cooperados, e 
em terceira e última convocação às 12:00h, com a presença mínima de 
dez (10) cooperados. Para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:
I- Eleição para o Conselho de Administração, II- Eleição para o Conselho
Fiscal e III- Eleição para o Conselho de Ética e Disciplina. Rio de Janei-
ro, 05 de Junho de 2019. Adelino de Araujo Oliveira – Diretor Presidente.

Bancos lideram as marcas mais valiosas do Brasil
Ranking mostra 
que Bradesco 
e Itaú tiveram 
valorização de 
35% em um ano

Os bancos Bradesco e 
Itaú ultrapassaram a Skol e 
se tornaram as marcas mais 
valiosa do país, segundo 
levantamento da consulto-
ria Kantar. Na liderança do 
ranking, a marca Bradesco 
foi estimada em US$ 9,468 
bilhões; e a marca Itaú foi 
avaliada em US$ 8,369 bi-
lhões. Também integram 
a lista das 10 mais valio-
sas duas marcas de cerve-
ja, duas de varejo, uma de 
comunicação, uma de pe-
tróleo e uma de plano de 
saúde.

A consultoria, especialista 
mundial no comportamento 
do consumidor, avaliou 60 
marcas brasileiras que mais 
geraram lucro, investimen-
to e fidelidade do cliente no
país em 2019.

De acordo com a ranking, 
os dois bancos viram suas 
marcas se valorizarem em 
35% desde o ano passado, en-
quanto a marca Skol perdeu 
12%, passando a ser estimada 
em US$ 7,253 bilhões.

Segundo Eric Salama,
CEO Global da Kantar, é 
preciso entender o que move 
o comportamento do con-
sumidor, codificar novos 
nichos e buscar novas opor-
tunidades. “Você precisa en-

tender os benefícios e os de-
sejos do novo consumidor, 
como ele gasta o dinheiro e 
o que ele busca alcançar. O 
consumidor quer uma prova 
do produto, viver uma expe-
riência, ele tem outros dese-
jos hoje”, conta Salama que 
apresentou os premiados no 
último dia 28, em um semi-
nário em São Paulo.

Sonia Bueno, CEO Brasil 
da Kantar, destaca o case da 
Coca-Cola, que penetra em 
85% dos lares brasileiros e se 
tornou uma opção para quase 
a totalidade deles. “As mar-
cas precisam sair da zona de 
conforto, oferecer novas solu-
ções, inovadoras, comunicar 
e transformar o seu negócio”, 
afirma a executiva.

Eduardo Tomiya, Mana-
ging Director da Kantar no 
Brasil, destaca a ideia de 
que significado e diferencia-
ção são indispensáveis para 
o crescimento de qualquer 
empresa. “A reputação e o 
conceito talvez sejam os ati-
vos mais importantes de uma 
marca”, finaliza.

Com mais de 60 anos de 
experiência, uma equipa de 
3.500 pessoas e serviços 
que cobrem mais de 60 pa-
íses, diretamente ou através 
de parceiros, a Kantar tem 
como lema transformar o 
comportamento de compra 
em vantagem competiti-
va, em áreas tão diversas 
como FMCG (produtos de
grande consumo), distribui-
ção moderna, têxtil, com-
bustíveis, entre outras.

Metodologia

Diversos rankings são 

desenvolvidos pela Kantar, 
entre eles o das marcas mais 
fortes e mais valiosas. Para 
esses estudos, a metodologia 
para avaliação é feita a partir 
de três indicadores: o valor 
da marca, o poder da marca 
e a escolha da marca.

Eric Salama revela que 
comunicação, inovação, ex-
periência para o consumidor, 
comunicação multiplatafor-
ma e engajamento são pon-
tos chave para o desenvol-
vimento de qualquer marca 
e que o Brasil deve investir 
nisso. “Marcas brasileiras 
são fortes, mas precisam in-
vestir mais para fazer o con-
sumidor se apaixonar, saber 
que o que ele está consumin-
do é diferente do resto e não 
se prender as referências de 
fora”, explica.

Resultados financeiros
A escolha da marca 

Bradesco, segundo maior 
banco privado do país, 
corrobora com o resultado 
apresentado pela institui-
ção no primeiro trimestre. 
O banco teve alta de 22% 
no lucro recorrente do pri-
meiro trimestre, resultado 
em linha com o estimado 
por analistas. O lucro so-
mou R$ 6,24 bilhões.

“No 1T19, atingimos um 
retorno sobre o patrimônio 
líquido médio (ROAE) de 
20,5%, o mais elevado dos 
últimos quinze trimestres. 
As evoluções do lucro, tan-
to no comparativo trimestral 
(1T19 x 4T18) como no anu-
al (1T19 x 1T18), refletem o 
bom desempenho do resulta-
do operacional, que mesmo 
partindo de um patamar ele-
vado do 4T18, evoluiu 3,1% 

Marca Bradesco foi estimada em US$ 9,468 bilhões

no trimestre, e 15,6% em 
relação ao 1T18”, reportou o 
banco. O Bradesco anunciou 
recentemente que estuda in-
vestir R$ 6 bilhões este ano 
em tecnologia.

De acordo com o balanço, 
a performance deste trimes-
tre em relação ao 1T18, foi 
impulsionada pelo aumen-
to do volume de operações, 
em função da maior oferta e 
colocação de produtos e ser-
viços, que beneficiou, prin-
cipalmente, as receitas com 
administração de consór-
cios, custódia e corretagens 
e arrecadações. O banco 
também destacou o desem-
penho positivo das receitas 

com conta corrente, reflexo 
da gestão do portfólio de 
produtos de acordo com a 
segmentação de cada cliente.

O Itaú Unibanco, maior 
banco privado do país, apu-
rou números positivos no 
primeiro trimestre. Milton 
Maluhy Filho, vice-presi-
dente executivo e CFO e 
CRO do banco, explicou 
que o resultado do primeiro 
trimestre reflete uma com-
binação de melhor margem 
financeira, controle de cus-
tos e crescimento da car-
teira de crédito. O retorno 
sobre o patrimônio líquido 
médio anualizado ficou em 
23,6%. “O banco continua 

criar valor, gerando R$ 2,8 
bilhões no período. Além 
disso, continuamos expan-
dindo a concessão de crédi-
to, com aumento da deman-
da de pessoas físicas e de 
micro, pequenas e médias 
empresas.  O que resultou 
em crescimento de 12,7% 
e 17,6% dessas carteiras, 
respectivamente, desde o 
primeiro período de 2018”, 
destacou.

O banco aumentou a base 
de acionistas e superou a mar-
ca de 200 mil investidores. O 
adicionado à economia pelo 
Itaú Unibanco alcançou R$ 
18,3 bilhões nos três primei-
ros meses desse ano.




