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Investimento 
produtivo recua
1 ponto percentual
em 12 meses

O Indicador Ipea Mensal de 
Formação Bruta de Capital Fixo 
(FBCF) registrou alta de 0,5% em 
abril em relação a março de 2019, 
na série com ajuste sazonal, divul-
gado nesta sexta-feira pelo Instituto 
de Pesquisa Econômica Aplicada 
(Ipea).

O FBCF é um dos componen-
tes do PIB pelo lado da demanda. 
Ele mostra o quanto as empresas 
aumentaram sua capacidade produ-
tiva e se os empresários estão con-
fiantes no futuro. 

Já na comparação com o mesmo 
mês do ano passado, houve queda 
de 0,9%. No acumulado em doze 
meses, houve desaceleração nos in-
vestimentos, com a taxa de cresci-
mento passando de 3,7% em março 
para 2,7% em abril.

O item construção civil foi o des-
taque positivo, com crescimento de 
1% em abril em relação ao mês de 
março deste ano. Ainda assim, o se-
tor encerrou o trimestre terminado 
em abril com retração de 0,7% em 
relação ao período imediatamente 
anterior. Já o consumo aparente de 
máquinas e equipamentos (Came) 
– cuja estimativa corresponde à 
produção interna descontadas as 
exportações e acrescidas as impor-
tações – avançou 0,3%. O terceiro 
componente da FBCF, classificado 
como “outros ativos fixos”, tam-
bém contribuiu positivamente para 
o desempenho dos investimentos 
em abril, registrando avanço de 
0,5% na margem.

Quando comparado a abril de 
2018, o fraco desempenho da FBCF 
foi disseminado. Com exceção do 
componente outros ativos fixos, 
que cresceu 6,4%, todos os demais 
registraram variação negativa. Tan-
to o Came quanto a construção civil 
recuaram 2,1% em relação ao mês 
de abril do ano passado.

‘Peso Real’  
seria um desastre

Schwartsman: proposta envolve ceder uma soberania gigantesca

quem banca é a Alemanha. Quem 
banca na América do Sul?” Segun-
do Ellery, não há uma economia na 
região forte o suficiente para isso.

Para o economista-chefe da Aus-
tin Rating, Alex Agostini, se fosse 
implantada hoje, a unificação seria 
“um desastre”. Ele afirma que, para 
unificar a moeda, os países partici-

pantes deveriam harmonizar todos 
os indicadores fiscais, como endi-
vidamento e produtividade. Caso 
contrário, a empreitada fracassaria.

O Banco Central divulgou, no 
site da instituição, uma nota em 
que afirma que “não tem projetos 
ou estudos em andamento para uma 
união monetária com a Argentina”.

Ideia de Paulo Guedes 
de unificar moeda 
com países vizinhos é 
tida como inviável

A ideia levantada nesta quinta-
feira pelo presidente Jair Bolsonaro 
e pelo ministro da Economia, Paulo 
Guedes, durante visita à Argentina, 
de unificar a moeda com os países 
vizinhos soou fora da realidade e 
suscitou críticas entre economistas 
e parlamentares, a começar pelo 
presidente da Câmara, Rodrigo 
Maia (DEM-RJ).

“Será? Vai desvalorizar o real? 
O dólar valendo R$ 6,00? Inflação 
voltando? Espero que não”, decla-
rou Maia por meio do Twitter nesta 
sexta-feira.

O nome sugerido para a moeda, 
Peso Real, foi ironizado por oposi-
tores do governo. “Peso real é ver 
a economia encolhendo, a escalada 
do desemprego, milhões de brasi-
leiros desalentados e Bolsonaro fa-
lando bobagem sobre moeda Brasil 
e Argentina. Os problemas da eco-
nomia não são de agora, mas o pre-
sidente não tem ideia do que fazer 

para começar a resolvê-los”, publi-
cou em suas redes sociais o deputa-
do Marcelo Freixo (PSOL-RJ).

Para o ex-diretor do Banco Cen-
tral (BC) Alexandre Schwartsman 
o desejo manifestado por Bolsona-
ro de criar uma moeda única com a 
Argentina não passa de uma “ideia 
sem sentido”. Segundo Schwarts-
man, a criação de uma moeda única 
implica em uma série de etapas an-
teriores, como a integração de po-
líticas fiscais e cambiais, além de 
da criação de instituições suprana-
cionais relacionadas ao setor finan-
ceiro e fiscal e uma legislação em 
comum entre os países envolvidos.

“Não temos nada remotamente 
parecido com isso. Supostamente, 
o Mercosul é uma união alfandegá-
ria. A gente não tem nem livre co-
mércio, nem tarifa externa única”, 
disse o economista ao jornal Folha
de S. Paulo. Para ele, a proposta 
“envolve ceder uma soberania gi-
gantesca”.

Ouvido pelo site UOL, o profes-
sor Roberto Ellery, do Departamen-
to de Economia da UnB, afirma 
que, do ponto de vista econômico, 
“é uma ideia horrível”. Ele cita o 
desequilíbrio fiscal entre os países 
do continente como o maior proble-
ma. “(Na Zona do Euro) quem ban-
ca é a Alemanha. A Grécia quebra, 

Pfizer esconde 
remédio contra 
Alzheimer por
não dar lucro

Uma reportagem publicada pelo 
jornal The Washington Post na úl-
tima quarta-feira e replicada nesta 
sexta pelo site Brasil 247 revela que 
a multinacional farmacêutica Pfizer 
esconde, desde 2015, um medica-
mento que poderia beneficiar mi-
lhões de pessoas que sofrem com 
a doença de Alzheimer. Segundo 
a Associação Internacional de Al-
zheimer, o número de pessoas com 
a doença no mundo deve chegar a 
75 milhões em 2030 e a 132 mi-
lhões em 2050. 

De acordo com a matéria, o caso 
remete a 2015, quando a multina-
cional farmacêutica Pfizer desco-
briu que um anti-inflamatório para 
a artrite criado pela empresa, cha-
mado Enbrel, produzia efeitos no 
cérebro e era capaz tratar e retardar 
a doença de Alzheimer. Segundo 
um informe interno da empresa, o 
medicamento teria o poder de redu-
zir em 65% os riscos de desenvol-
ver esta doença.

Porém, o custo para se realizar 
novas pesquisas de laboratório, ne-
cessárias para comprovar e inclu-
sive aumentar a eficácia do medi-
camento no combate ao Alzheimer 
seria de aproximadamente US$ 
80 milhões, valor que os executi-
vos consideraram um impedimen-
to para seguir adiante, porque não 
permitiria uma margem de lucro 
significativa.

Além disso, no caso do Enbrel, se 
trata de um produto que já não está 
protegido pela exclusividade da pa-
tente, tornando-o mais exposto à 
concorrência dos genéricos e dimi-
nuiria significativamente a margem 
de lucro calculada pelos executivos 
da Pfizer, razão pela qual decidiram 
não só abandonar os estudos como 
também ocultar a descoberta.

Privatização de subsidiárias vai elevar 
preços e reduzir benefícios sociais

A decisão do Supremo Tribunal 
Federal (STF) de autorizar a ven-
da de subsidiárias das estatais sem 
aval do Congresso vai fazer a popu-
lação pagar mais caro por serviços 
públicos e obter menos benefícios 
sociais, apontam sindicalistas.

Com a decisão, poderão ser ven-
didas 88 subsidiárias, das 134 esta-
tais do Governo Federal.

Apesar de não autorizar a venda 
direta das estatais, o STF contri-
buiu com a política neoliberal do 
ministro da Economia, Paulo Gue-
des. E quem vai pagar, mais uma 
vez, é a população. A análise é de 
dirigentes sindicais ligados às em-
presas públicas que estarão sujeitas 
ao sucateamento com a venda de 
suas subsidiárias.

O diretor de Assuntos Jurídicos 
e Institucionais da Federação Única 
dos Petroleiros (FUP), Deyvid Ba-
celar, explica que somente a Petro-
bras tem desde distribuidoras, ter-

melétricas, fábrica de fertilizantes, 
empresa de gás a refinarias que po-
dem ser vendidas para o mercado 
internacional. Com isso, a popula-
ção poderá pagar mais caro pela ga-
solina, o diesel e o gás, entre outros 
produtos vendidos pela empresa.

Além disso, prossegue o dirigen-
te, “todas as subsidiárias geram lu-
cro e boa parte do valor vai para o 
Governo Federal, que utiliza esses 
recursos para investir em infraes-
trutura, projetos sociais, em saúde 
e educação”.

“A geração de riqueza da indús-
tria do petróleo vai para outros paí-
ses. O lucro que as subsidiárias ge-
ram para o país não vai mais ficar 
no Brasil porque empresa privada 
só pensa na maximização de seus 
lucros. O dinheiro da Petrobras vai 
gerar emprego no exterior e não 
mais aqui”, critica o dirigente.

Deyvid, que também é diretor do 
Sindicato dos Petroleiros da Bahia, 

conta ainda que somente na Petro-
bras existe a possibilidade da venda 
de oito refinarias, a Remam (AM), 
Lubnor (CE), Renest (PE), Reman 
(BA) Regap (MG), Repar (PR) e 
Refape (RS), além da Liguigás, 
cujo caso está sendo analisado pelo 
Conselho Administrativo de Defe-
sa Econômica (Cade).

Já o presidente da Federação Na-
cional das Associações do Pessoal 
da Caixa Econômica Federal (Fe-
nae), Jair Pedro Ferreira, diz que a 
decisão do Supremo vai diminuir a 
capacidade da Caixa de fazer polí-
ticas públicas para os mais pobres. 
Segundo ele, a CEF pode perder 
o controle majoritário de diversas 
empresas como as de seguro, venda 
de cartões e loterias.

 “Vai ser um esquartejamento 
da área social. As loterias são uma 
fonte de lucro que vai para o gover-
no investir em bem-estar. Tudo isso 
vai se perder”, alerta o dirigente.

Política de Macri dá prejuízo ao Brasil
A crise econômica que assola 

a Argentina por conta da política 
recessiva imposta pelo governo 
do presidente Maurício Macri 
vem prejudicando seriamente os 
municípios brasileiros que mais 
exportam para o país vizinho.

Nove dessas dez cidades têm re-
gistrado quedas consecutivas em 
suas operações. Em alguns casos, 
as exportações caíram quase pela 
metade, aponta reportagem do site 
Brasil de Fato.

Entre janeiro e maio deste ano, 
as exportações do município de 
Goiana (PE) diminuíram 47%, em 

comparação com o mesmo perío-
do do ano passado. Só as vendas 
para a Argentina caíram 62%.

A cidade está na lista dos dez mu-
nicípios que mais venderam para os 
argentinos em 2018, somando US$ 
511 milhões em remessas. E cerca 
de 70% do que Goiana exportou 
no ano passado teve como destino 
a nação presidida por Macri, que é 
o terceiro na lista de parceiros co-
merciais do Brasil.

Mesmo com diminuição de 30% 
das vendas para o país platino, Tau-
baté (SP) é o único município da 
lista que conseguiu manter o saldo 

positivo de exportações.
São Bernardo do Campo, lo-

calizada na região metropolitana 
de São Paulo, lidera as vendas 
para o país vizinho, em valores 
brutos. Mas, entre janeiro e maio 
de 2019, a cidade reduziu 69,1% 
das exportações para a Argenti-
na – quando comparado com o 
mesmo período do ano passado.

A cidade é um dos principais polos 
da indústria automotiva no país, com 
fábricas de empresas como a Mer-
cedes, Toyota e Volkswagen. Cerca 
de 32% do que a cidade exporta vão 
para o mercado argentino.
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O tema da independência do Banco 
Central mantém-se pendente de uma 
decisão, agora ofuscado pela refor-
ma da Previdência. No entanto, pela 
sua relevância, deve-se estar sempre 
atento à questão, uma vez que seu re-
torno ao centro do debate econômico 
é recorrente.

Seus defensores propõem que a 
economia estaria melhor guardada 
das crises caso os dirigentes do BC 
tivessem carta branca para agir (de 
facto e de jure) apelando a dois argu-
mentos: (1) o BC estaria a salvo dos 
oportunismos políticos do Legislati-
vo, e do Executivo; e (2) o mercado 
funcionaria melhor, garantido pela 
previsibilidade das políticas monetá-
rias e cambial que estimularia deci-
sões de investimento. Propositura e 
argumentos pecam pela negação da 
realidade, que espanta pelo notório 
saber dos propositores. Basta olhar 
para a crise de 2008.

O epicentro daquela crise foi, exa-
tamente, o ícone máximo dos BCs 
independentes: o Fed (Federal Re-
serve – banco central norte-america-
no). Seria, talvez, matéria de debate, 
esta responsabilização? Longe disto. 
Trata-se de conclusão pacificada pela 
FCIC (Financial Crisis Inquiry Co-
mission), CPI criada pelo governo 
norte-americano, para apuração de 
causas, e responsabilidades, no de-
senvolvimento da crise.

Por que nenhum dos atuais, e ex, 
presidentes e diretores do nosso Ba-
cen jamais mencionou este tesouro de 
informações reais, verificadas e com-
provadas, sobre as consequências de 
um Banco Central independente? O 
leitor, e, sobretudo, os senhores con-
gressistas, estão convidados a acessá-
lo, digitando “FCIC” em seu meca-
nismo de busca – e então cobrarem 
melhores explicações de nossos ban-

queiros centrais. Adiantam-se, abai-
xo, as linhas gerais.

Instalada em setembro de 2009, foi 
composta por dez membros e presi-
dida por Phil Angelides, ex-secretá-
rio do Tesouro da Califórnia, sexta 
maior economia do mundo. Foi seu 
objetivo examinar as causas da crise, 
e fornecer uma explicação das razões 
que levaram o sistema financeiro, e a 
economia norte-americana, à beira 
do precipício (termo utilizado pela 
Comissão).

Para tanto analisou milhões (isto 
mesmo, milhões) de documentos, en-
trevistou mais de 700 testemunhas 
(banqueiros privados, banqueiros 
centrais e membros das diversas 
agências reguladoras do governo) e 
realizou 19 audiências públicas, em 
Nova York, Washington D.C. e ou-
tras comunidades atingidas pela cri-
se, formando um panorama nacional 
do evento e de suas razões.

Todo este trabalho está disponí-
vel em vídeos impactantes. Muito 
se aprende sobre o modus operandi 
de um BC independente, por exem-
plo, no depoimento gravado de Dick 
Fuld, presidente do falido Lehman 
Brothers, à época de sua liquidação 
pelo Fed.

À medida que o trabalho avança-
va, e após a sua conclusão, Phil An-
gelides manifestou-se com espanto e 
indignação em relação à total incom-
petência do Fed no trato da evolução 
descontrolada das condições de cré-
dito e das repercussões deste descon-

trole sobre a fragilização sistêmica do 
sistema financeiro.

A conclusão final da FCIC, entregue 
em 27 de janeiro de 2011 (662 páginas, 
disponíveis para download), adotada 
pela maioria de seis de seus membros 
constituintes, manifestou-se pela clara 
responsabilização do Fed. E mesmo os 
quatro votos dissidentes reconheceram 
a bolha de crédito como causa da crise, 
apesar de divergirem quanto às causas 
da bolha. E se um BC não serve para 
evitar a criação de bolhas de crédito, 
independentemente de suas causas, 
então para que serve?

Ainda, se alguma dúvida restasse, 
da inconveniência da independência 
do BC, esta se dissiparia pelas decla-
rações públicas de Alan Greenspan, 
pontífice dos banqueiros centrais in-
dependentes: “Nunca imaginei que 

isto pudesse acontecer.” A isto cha-
ma-se de previsibilidade?!

Adicionalmente, se os senhores con-
gressistas quiserem confirmar o papel 
que lhes é reservado perante um BC 
independente, busquem na rede os 
depoimentos de Ben Bernanke (presi-
dente do Fed à época) e Henry Paulson 
(secretário do Tesouro), perante comis-
sões do Congresso norte-americano, 
quando os primeiros solicitavam a li-
beração imediata de US$ 700 bilhões 
do Tesouro para salvamento dos ban-
cos. A colocação de ambos era clara: ou 
os senhores autorizam ou a economia 
norte-americana pára. Autorizaram. 
Simples assim.

É surpreendente que, decorridos 
apenas 11 anos, e juntadas evidências 
tão contundentes sobre a irrespon-
sabilidade do Fed, ainda haja quem 
defenda a independência destas au-
tarquias.

q  Silvio Figer
Consultor.

Holding familiar
A holding familiar surgiu no Brasil em 1976 

(Lei 6.404). Ela não tem atividade produtiva ou 
comercial, apenas controla outras sociedades e 
bens da pessoa, do casal ou da família, integraliza-
dos como capital social.

Ora, se os bens são levados para dentro da hold-
ing, na declaração anual de Imposto de Renda 
constarão identificados apenas como quantidade 
e valor de cotas/ações da holding. Essa já é uma 
excelente forma de proteção legal, porque quando 
apresentada a declaração aos bancos ou outras en-
tidades, não há descrição de cada um dos bens, ap-
enas a sua representação em cotas/ações.

Ademais, outra vantagem, essas cotas/ações 
poderão ser doadas aos herdeiros dos acionistas/
sócios da holding familiar com a finalidade de já 
ser realizada a distribuição dos bens, na forma 
como a família bem entender, especialmente de 
acordo com o que for definido pelos donos do pat-
rimônio, os fundadores da holding familiar.

É fácil ver, a holding familiar bem serve para 
equacionar as conveniências de seus criadores, 
tais como: partilhas, casamentos, divórcios, passa-
mentos, disposições de última vontade, heranças, 
reconhecimento a colaboradores de longa data, de-
senvolvimento de liderança na família etc.

Para os casos de sucessão de bens há muitos 
benefícios também, em comparação com a aber-
tura de processo de inventário judicial, ou mesmo 
nos casos do inventário extrajudicial. Além dos 
processos terem longa duração devido à sobre-
carga do Poder Judiciário e dos entes administra-
tivos, na criação de holding familiar, se preparada 
a etapa da sucessão, há possibilidade de obter eco-
nomia tributária, porque o patrimônio, nos casos 
dos inventários, ainda sofrerá reavaliação a preço 
de mercado para tributação final.

Por exemplo, para facilitar a sucessão do pat-
rimônio, a holding familiar funciona da seguinte 
maneira: o casal passa os bens (imóveis, dinheiro, 
investimentos, empresas etc.) para holding, mas 
permanece com controle total da empresa, via usu-
fruto das cotas/ações. Depois que o capital social da 
holding é integralizado com os bens, a partir daí é 
feita a doação de cotas para herdeiros com estipu-
lação de usufruto do casal, sendo que cada quinhão 
então é estabelecido de acordo com a vontade do 
casal, incluindo ou não cláusulas restritivas de in-
alienabilidade, incomunicabilidade, impenhorabi-
lidade, proteção que pode evitar a dilapidação do 
patrimônio a curto ou médio prazo pelos herdeiros.

Vale esclarecer, para transferir os bens para 
dentro da holding através da integralização do seu 
capital social, isso pode ser feito de acordo com o 
valor declarado ao fisco na Declaração de Imposto 
de Renda Pessoa Física dos fundadores, em vez do 
valor de mercado do bem, o que evita a mordida 
do leão da Receita Federal quanto à obrigação de 
recolhimento de ganho de capital.

Além dos benefícios acima tratados – econo-
mia, organização, atenção às conveniências famil-
iares, eliminação de conflitos etc. – melhor ainda 
é a possibilidade de proteção legal para evitar, es-
pecialmente no caso dos empresários brasileiros, 
por exemplo, a tomada do patrimônio pessoal para 
pagamento de dívidas das empresas referentes à 
indenizações, porque de acordo com nossa legis-
lação isso é factível, ou o bloqueio dos bens de 
quem estiver inscrito em dívida ativa, porque a 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional agora 
tem poderes (Lei 13.606/18) para determinar a 
bancos e órgãos de registros de bens que efetuem 
o bloqueio, e isso sem precisar de nenhum quest-
ionamento judicial.

O planejamento para proteção legal patrimo-
nial através da criação de holding familiar é co-
mumente praticado em países no Primeiro Mundo 
e bem serve, apesar das inseguranças cotidianas, 
para cuidar de que um conjunto de bens sofra pou-
co ou nada, de forma lícita.

q  Luciana Gouvêa
Advogada e coach.

Além de facilitar a sucessão, 
protege o patrimônio e  
diminui mordida do Leão

A independência do Banco  
Central e a crise de 2008

E agora, Neymar?

Quem ainda tem dúvidas 
deve olhar a comissão que 
investigou atuação do Fed

Neymar e polêmicas parecem um bi-
nômio nos últimos tempos. Diferente das 
outras que estavam ligadas à sua atuação 
pouco natural dentro do campo ou à sua 
vida amorosa, o caso agora é mais sério. 
Envolve uma acusação de estupro.

Culpado ou não, pois não cabe a nós 
julgarmos, já que isso é uma atribuição 
das autoridades competentes acionadas 
para resolver o caso, o fato é que nem as 
mais poderosas celebridades estão imu-
nes a uma crise de imagem. Assim como 
outras grandes personalidades, Neymar é 
uma empresa, é pessoa jurídica. Sua fi-
gura é cercada de meticulosas estratégias 
empáticas, metas e indicadores de impac-
tos internos e externos, como nas maiores 
companhias do mundo. Se o resultado es-
tiver abaixo do esperado, é preciso rever-
ter a estratégia.

Pelo bem e pelo mal, não é (e não 
será) a última celebridade envolvida 
em um escândalo desta magnitude. En-
tretanto, é certo de que esta crise pode 
mudar (ou formar) a opinião de seus pa-
trocinadores e admiradores, colocando 
em risco a confiança, a reputação e até 
mesmo a lucratividade da marca e pes-
soa Neymar. Neste momento, o refrão 
da música torna-se realidade e toda a 
equipe do atleta deve estar atenta e forte 

para reverter os danos causados exter-
namente, principalmente.

Propagandas arraigadas de discursos 
superlativos de superação ou novos cor-
tes de cabelos não serão suficientes para 
reerguer a empatia de Neymar perante o 
público brasileiro. A teoria do professor 
norte-americano John Dewey é confirma-
da aqui: “O aprendizado só ocorre quan-
do há uma situação de problema real para 
se resolver.”

E tanto o aprendizado, quanto a resolu-
ção, estão na prática. Rever os planos de 
marketing, mudar estratégias publicitá-
rias e, se for o caso, até suspender quais-
quer ações promocionais, que abram pre-
cedentes para inflamar ainda mais crise, 
são táticas imediatas que a equipe de 
Neymar deverá recorrer nas próximas ho-
ras. Outra saída é monitorar veículos de 
imprensa e canais de relacionamento com 
o mercado, tais como clientes e rede so-
ciais, que têm uma grande interação com 
a sociedade.

Hoje em dia, usar a mídia a seu favor, 
sem pensar nas causas, não é das tarefas 
mais certas. Vivenciamos tempos de re-
des sociais. Justiceiros e paladinos da jus-
tiça sem cara apontam o dedo no povoado 
terreno fértil da internet. Falar sem pensar 
é o mesmo do que atirar sem mirar.

Dialogar é importante em casos práti-
cos de crise. Por isso, a figura do porta-
voz é valiosa neste processo de reconstru-
ção de imagem. Neste contexto, o “cara” 
da voz tem que ser única e exclusivamen-
te Neymar, aquele que não usa de cerimô-
nias para falar com sua comunidade.

As pessoas levam mais em conside-
ração as opiniões de indivíduos que têm 
fala comuns do que discursos polidos 
e encenados. A propósito, não esque-
cemos de seu silêncio na derrota por 2 
a 1 para a Bélgica na Copa do Mundo 
passada.

Com uma imagem arranhada desde o 
torneio da Rússia, Neymar precisa sucum-
bir em um intenso trabalho de marketing 
e criar uma mensagem consistente dentro 
e fora de sua rede social, indo além do 
119 milhões de seguidores no Instagram.

Neste momento, que era hora de silên-
cio, Neymar quebrou regras e falou, mas 
piorou a situação. A emenda ficou pior do 
que o soneto. E em meio às turbulências, 
o caminho que resta, além de estratégias 
criadas por sua equipe, é jogar bola. Afi-
nal, fazer o que é proposto nunca é de-
mais. O combinado não sai caro.

q  Daniel Domeneghetti
CEO da DOM Strategy Partners.
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AMEERJ - Associação dos Mediadores do Estado do Rio de Janeiro
CNPJ nº 32.246.822/0001-43

CONVOCAÇÃO: Ficam convocados os associados da AMEERJ-Associação dos 
Mediadores do Estado do Rio de Janeiro a comparecerem a AGO-Assembleia Ge-
ral Ordinária, a ser realizada na Av. Marechal Câmara, 150, 2º andar, sala 05, Centro/
RJ, no dia 27/06/19, em primeira convocação às 14:00h e em segunda convocação 
às 14:30h com qualquer número de associados presentes para deliberar sobre a 
seguinte ordem do dia: 1) análise e deliberação sobre as contas da gestão 2017/18; 
2) análise e deliberação sobre a nova previsão orçamentária para o exercício de
2019/20; 3) aprovação da transferência da sede da AMEERJ; 4) remuneração dos
mediadores do TJRJ; 5) assuntos gerais. Fernando de Paula Faria - Presidente.

Petrobras, faça como o 
secretário de Desestatização

Uma das formas de se enfraquecer a Petrobras e pos-
sibilitar sua privatização pelas beiradas foi estabelecer 
um critério absolutamente subjetivo para seu endivida-
mento, que não deveria passar de 2,5 vezes no indica-
dor dívida líquida/Ebitda (que significa que a dívida não 
pode ser mais que duas vezes e meia superior ao lucro 
antes de juros, impostos e outras obrigações).

Esse limite não tem nenhuma base teórica ou empíri-
ca. Foi tirado do etéreo para forçar a Petrobras a se des-
fazer de bens e subsidiárias. Basta ver como é o indica-
dor dívida líquida/Ebitda em companhias privadas. Um 
exemplo: a Localiza, de Salim Matar, que se afastou da 
direção da empresa para assumir a Secretaria de Deses-
tatização do Ministério da Economia.

De dezembro de 2014 até setembro de 2018, a Local-
iza aumentou seu endividamento de 1,4x para 3,1x pelo 
critério dívida líquida/Ebitda. O aumento da alavanca-
gem fez parte da estratégia da empresa, que, mesmo as-
sim, conseguiu a manutenção de elevados níveis de rent-
abilidade, acima do custo da dívida.

A Localiza revelou que acertou com os credores que 
deve manter o indicador dívida líquida/Ebitda abaixo 
de 4x. Muito acima do limite que o “mercado” impôs à 
Petrobras. E nem por isso a empresa de Matar deixou de 
ser uma das queridinhas da Bolsa. Ao contrário, fez lan-
çamento de ações com sucesso, e atualmente os papéis 
da Localiza são negociados a um múltiplo de 35x preço/
lucro (traduzindo do jargão acionário: pelo valor atual 
das ações, levaria 35 anos para recuperar o capital aplica-
do; nas Bolsas, isto é visto como confiança na empresa).

E ainda há economistas do “mercado” que não ficam 
rubros ao vir a público dizer que a Petrobras está muito 
endividada.

Mágica anunciada, cadê o coelho?
O presidente de Itaipu Binacional, general Joaquim 

Silva e Luna, garante que, em apenas 100 dias no cargo, 
conseguiu reduzir as despesas da empresa em R$ 163 
milhões. Um feito que o credenciaria para o lugar de 
Paulo guedes no Ministério da Economia.

Porém, ao contrário de Guedes, que se escora em seu 
assistente de palco para distrair a plateia enquanto realiza 
seus truques, Silva e Luna anuncia a mágica, mas não 
mostra o coelho saindo da cartola. Dos R$ 163 milhões 
que diz ter poupado aos cofres semipúblicos com “me-
didas de austeridade”, R$ 140 milhões (85% do total) 
teriam vindo de “convênios e desonerações, tanto em 
convênios atuais como os que seriam pagos ao longo dos 
anos”.

O que seria isso? Foi o que a coluna perguntou à as-
sessoria de imprensa de Itaipu. Flávio Miranda, gerente 
da ACS, alegou que Itaipu “não vai citar os nomes das 
entidades que tiveram os pedidos de convênio negados 
ou reduzidos.”

Nem precisa. Basta revelar quais setores e tipos de 
convênios foram afetados, que desonerações são essas e 
em quanto tempo o ganho se daria. Simples, em nome da 
transparência. A ACS, porém, não respondeu. Abrem-se, 
assim algumas hipóteses:

1) Itaipu Binacional operava uma verdadeira farra 
com dinheiro que, em última análise, é do contribuinte.

2) O corte houve, o que não há é transparência (o que 
não invalida a hipótese anterior).

3) A economia não é tão impressionante, e o que se fez 
foi uma conta mágica para chegar a um número expres-
sivo, porém que pouco significa diante do faturamento 
da companhia ao longo dos anos.

A promessa do novo governo é que iria “mudar tudo 
isso que está aí”. A melhor maneira é jogando luz sobre 
casos suspeitos.

Não vale o escrito
A Agência Nacional do Petróleo (ANP) autorizou a 

redução do percentual de conteúdo nacional na explo-
ração de petróleo para contratos em vigor. Nestes casos, 
não vale a segurança jurídica e preservação dos marcos 
regulatórios?

Rápidas
Nesta sexta-feira, o prefeito de Santos, Paulo Alexan-

dre Barbosa, assinou o projeto do Programa de Incenti-
vos Fiscais – Santos Criativa na Associação Comercial 
local. A iniciativa visa atrair novos comerciantes ao Cen-
tro da cidade e incentivar os que já trabalham lá *** O 
Shopping Grande Rio promove show no Dia dos Namo-
rados, às 19h, com Bruno Galvão, que cantará sucessos 
românticos de Lulu Santos *** Nesta segunda-feira, a 
Fiesp lançará guia para estrangeiros que desejam inve-
stir no setor de infraestrutura brasileiro. A entidade sonha 
com investimentos de R$ 2 trilhões nos próximos dez 
a 15 anos nas indústrias de gás natural e petróleo e R$ 
132,6 bilhões em logística até 2025.

Precarização da mulher no 
mercado de trabalho aumenta

O primeiro trimestre do 
ano indica o aumento da pre-
carização do papel da mulher 
no mercado de trabalho. Se-
gundo análise da Faculdade 
de Campinas (Facamp) so-
bre os microdados do Pnad 
Contínua, apesar da taxa de 
desocupação entre o sexo fe-
minino ter recuado 0,1 ponto 
percentual, uma observação 
aprofundada mostra o cres-
cimento da subocupação e 
da informalização do traba-
lho delas.

“A taxa de subocupação 
para mulheres subiu de 8,2% 
para 8,9%. O número, 8,7 
pontos percentuais maior do 
que a dos homens, registrou 
um aumento considerável, 
atingindo quase 30% da for-
ça de trabalho ampliada das 
mulheres. Isso porque, em-
bora a taxa de desocupação 

tenha diminuído, a taxa de 
subocupação por insuficiên-
cia de horas trabalhadas e a 
taxa de mulheres desalenta-
das se elevaram”, afirma a 
professora Daniela Salomão 
Gorayeb e doutora em Eco-
nomia.

Os microdados apontam 
que mulheres são a maioria 
da força de trabalho subu-
tilizada. A participação na 
População em Idade Ativa 
(PIA) foi de 52,4% mulhe-
res e 47,6% de homens no 
primeiro trimestre, porcen-
tagens próximas às do total 
da população brasileira. 
No entanto, de acordo com 
a figura ao lado, é possí-
vel notar que as mulheres 
deixam de ser a maioria 
nas categorias que carac-
terizam disponibilidade e 
remuneração no mercado 

de trabalho, como força de 
trabalho (44,8%) e pessoas 
ocupadas (43,7%).

Em categorias afastadas 
ou mais precárias do mer-
cado de trabalho, as mu-
lheres voltam a representar 
a maioria, principalmente 
nas categorias que demons-
tram a subutilização da 
força de trabalho: pesso-
as subocupadas (53,1%), 
desocupadas (52,6%) e na 
força de trabalho potencial 
(58,9%). Além disto, as 
mulheres se aproximam de 
um terço das pessoas fora 
da força de trabalho poten-
cial (65,5%) e das pessoas 
indisponíveis para o traba-
lho (66,2%). No total de 
subutilização da força de 
trabalho, que alcançou 28,3 
milhões de pessoas no pri-
meiro trimestre, as mulhe-

res compuseram a maioria 
(54,5%).

Elas também são maioria 
no número de pessoas fora 
da força de trabalho (64,6% 
ou um total de 42 milhões 
de mulheres no período 
analisado). “Esses números 
denotam que há disparida-
des importantes na forma 
de inserção de mulheres e 
homens em idade ativa em 
suas diversas categorias no 
período”, comenta Daniela.

Mulheres continuam com 
rendimentos menores, mes-
mo com o mesmo nível de 
escolaridade dos homens. O 
rendimento médio para as 
mulheres foi de R$ 2.142,20 
no primeiro trimestre en-
quanto, para os homens, foi 
de R$ 2.644,60. As mulheres 
recebem, em média, 81% das 
remunerações dos homens. 

Theresa May deixa liderança do Partido Conservador
Conservadora 
parece ter 
subestimado 
poder destrutivo 
do Brexit

Theresa May deixou ofi-
cialmente nesta sexta-feira 
a liderança do Partido Con-
servador. Ela continuará no 
cargo de primeira-ministra 
do Reino Unido somente até 
que um sucessor seja eleito, 
o que deve acontecer até o 
fim de julho.

As avaliações da mídia e 
de consultorias sobre o fim 
do mandato de May são 
extremamente negativas. 

Depois de 2002, May era 
vista como uma espécie 
de reformadora, disposta a 
livrar os conservadores da 
imagem de reacionarismo 
tacanho e de partido fixa-
do no enriquecimento dos 
ricos e na manutenção do 
poder da classe alta ingle-
sa. 

Quando então assumiu a 
chefia de governo em 2016, 
o discurso de May alimentou 
essa esperança, ao apontar 
injustiças e manifestar o de-
sejo de que o Reino Unido 
seja um país governado para 
o bem de todos.

O triste final é conhecido. 
Ao fim de seu mandato, May 
teve que reconhecer que fra-
cassou. A melhor avaliação 
que recebeu foi que tinha 
“se esforçado muito”; ne-
nhuma corajosa reforma 

Putin e o ex-agente duplo
O presidente russo, Vladi-

mir Putin, disse esperar que 
o próximo primeiro-ministro 
do Reino Unido esqueça o 
envenenamento de um ex-
agente duplo na Inglaterra no 
ano passado para melhorar 
as desgastadas relações entre 
os dois países. O envenena-
mento de Sergei Skripal e de 
sua filha Yulia, em Salisbury, 
com um agente nervoso levou 
a uma onda de expulsões di-
plomáticas e reprimendas. O 
episódio empurrou os laços 
entre Londres e Moscou para 
o pior estado desde o fim da 
Guerra Fria.

Procuradores britânicos 
desde então acusaram for-

malmente dois oficias de in-
teligência militar russa, co-
nhecidos pelos pseudônimos 
de Alexander Petrov e Rus-
lan Boshirov, de tentativa de 
homicídio, na ausência dos 
dois, embora o Kremlin tenha 
repetidamente negado envol-
vimento russo.

Ao falar à imprensa nos 
bastidores de um fórum 
econômico em São Peters-
burgo, Putin disse esperar 
que quem quer que seja o 
sucessor de Theresa May no 
cargo de primeiro-ministro 
enxergue o que ele descre-
veu como uma visão mais 
ampla e supere o incidente 
de Skripal.

social, nenhuma iniciativa 
legislativa de futuro leva o 

nome dela, e o Brexit ficará 
para seu sucessor.

Japão apoia, via 
Brasil,  venezuelanos 

O Japão decidiu oferecer 
ao Brasil US$ 3,8 milhões 
de auxílio em apoio a refu-
giados e imigrantes da Ve-
nezuela. Até fevereiro, cerca 
de 3,4 milhões de pessoas 
saíram da Venezuela para 
países vizinhos, devido a 
problemas políticos e econô-
micos.

As regiões que recebe-
ram essas pessoas tive-
ram queda na qualidade 
de vida devido ao rápido 
influxo. O Brasil rece-
beu  96 mil refugiados. O 
Japão já havia oferecido 
mais de US$ 1,8 milhão 
em equipamentos médi-
cos e doações em apoio a 
venezuelanos que deixam 
o país- Reuters/Ricardo 
Moraes/ Direitos Reser-
vados. A ajuda financei-
ra deverá ser destinada a 
serviços médicos de emer-
gência e medidas de pro-
teção de crianças contra 
abuso e exploração.

Maduro faz acordo 
com Cruz Vermelha

O presidente da Venezue-

la, Nicolás Maduro, anun-
ciou nesta sexta-feira que 
vai consolidar um acordo 
com a Federação Interna-
cional das Sociedades da 
Cruz Vermelha e do Cres-
cente Vermelho, com o qual 
pretende iniciar a entrada de 
ajuda humanitária no país. 
A Organização das Nações 
Unidas (ONU) estima que 
cerca de um quarto da po-
pulação venezuelana -- em 
torno de 7 milhões de pes-
soas-- precisa de apoio, se-
gundo informativo interno 
que mostra aumento da des-
nutrição e de doenças, em 
meio à severa crise econô-
mica e política.

Tarifas levam México 
reforçar fronteira

Sob pressão do presi-
dente dos EUA, o governo 
mexicano anunciou a mobi-
lização de 6 mil integrantes 
da Guarda Nacional para a 
fronteira com a Guatemala, 
a fim de conter o fluxo de 
migrantes centro-america-
nos. A medida é uma tentati-
va de evitar a imposição de 
tarifas alfandegárias norte-
americanas.

A decisão, anunciada 

nessa quinta-feira (6) em 
Washington pelo ministro 
das Relações Exteriores do 
México, Marcelo Ebrard, 
junta-se a outras medidas 
destinadas a aliviar as ten-
sões com o presidente dos 
Estados Unidos (EUA), 
Donald Trump. Donald 
Trump acusa o México de 
tomar pouca ou nenhuma 
atitude para barrar migran-
tes da América Central que 
têm se movido em grandes 
grupos pelo país rumo aos 
EUA  Ele ameaçou retaliar 
com a imposição de tarifas 
alfandegárias a partir desta 
segunda-feira (10).

Privatização dos 
Correios ganha força

O presidente Jair Bolso-
naro disse nesta sexta-feira 
que a privatização dos Cor-
reios ganhou força em seu 
governo. A manifestação foi 
postada em sua conta oficial 
no Twitter. 

Para ele, a menor par-
ticipação do Estado pode 
melhorar e baratear os ser-
viços públicos. “Serviços 
melhores e mais baratos só 
podem existir com menos 
Estado e mais concorrência, 

via iniciativa privada. Entre 
as estatais, a privatização 
dos Correios ganha força em 
nosso Governo”, tuitou. 

Dodge: disposta a 
continuar no cargo

A procuradora-geral da 
República, Raquel Dodge, 
disse  que está “à disposi-
ção” para uma eventual re-
condução ao cargo de chefe 
do Ministério Público Fe-
deral. Mesmo ressaltando 
que não tem feito nenhuma 
articulação para se man-
ter no cargo mas a perma-
nência seria bem-vinda. O 
mandato de Raquel Dodge 
na PGR termina em setem-
bro. 

“Estou à disposição, tanto 
da minha instituição quanto 
do país, para uma eventual 
recondução. Não sei se isso 
vai acontecer”. Raquel Dod-
ge disse que a consideração 
da lista tríplice enviada pela 
Associação Nacional dos 
Procuradores da República 
(ANPR) ao Presidente da 
República é uma prerroga-
tiva do chefe do Executivo. 
“É uma decisão do presi-
dente, definida na Constitui-
ção”, disse. 
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MARACANÃ PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ nº 29.517.134/0001-66

Notas Explicativas: 1. Contexto operacional: A Cia. é uma S.A. de capital 
fechado, situada na Av. Ataulfo de Paiva, nº 1251, 9º andar, Leblon/RJ. A Cia. 
tem por objetivo a participação em outras sociedades como sócia, acionista, 
ou quotista. Fundada em 24/01/18, adquiriu, em outubro do mesmo ano, a to-
talidade do capital da Sofape Fabricante de Filtros Ltda., via sua entidade 
controlada Vargem Pequena Participações S.A., da qual detém 100% do capi-
tal. A Sofape Fabricante de Filtros Ltda tem como sua principal atividade a 
fabricação de filtros automotivos em Guarulhos/SP. 1.1. Autorização para 
emissão das demonstrações financeiras individuais e consolidadas: A
aprovação e a autorização das demonstrações financeiras individuais e con-
solidadas ocorreram na reunião da Diretoria realizada em 23/04/19. 2. Resu-
mo das principais práticas contábeis: 2.1. Declaração de conformidade: 
As demonstrações financeiras individuais da Cia. foram elaboradas de acordo 
com as práticas contábeis adotadas no Brasil. As práticas contábeis adotadas 
no Brasil compreendem aquelas incluídas na legislação societária brasileira e 
os pronunciamentos, as orientações e as interpretações técnicas emitidos 
pelo CPC e aprovados pela CVM. 2.2. Base de elaboração: Na elaboração 
das demonstrações financeiras, foram utilizadas demonstrações encerradas 
na mesma data-base e consistentes com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil que compreendem os pronunciamentos emitidos pelo CPC. 2.3. Moeda 
funcional e de apresentação: Estas demonstrações financeiras foram prepa-
radas com base no Real como moeda funcional e de apresentação, e são ar-
redondadas em milhares de R$. As transações em moeda estrangeira são 
convertidas para a moeda funcional da Empresa (R$ - reais) utilizando as ta-
xas de câmbio vigentes nas datas das transações. Os saldos das contas de 
balanço são convertidos pela taxa de câmbio vigente nas datas dos balanços. 
Os ganhos e as perdas de variação cambial resultantes da liquidação dessas 
transações e da conversão de ativos e passivos monetários denominados em 
moeda estrangeira são reconhecidos no resultado do exercício, nas rubricas 
“Receitas financeiras” e “Despesas financeiras”. 2.4. Caixas e equivalentes 
de caixa: Os equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade de atender 
a compromissos de caixa de curto prazo, e não para investimento ou outros 
fins. A Empresa classifica como equivalentes de caixa as aplicações financei-
ras de conversibilidade imediata em um montante conhecido de caixa e estan-
do sujeita a um insignificante risco de mudança de valor. 2.5. Instrumentos 
financeiros derivativos: As operações com instrumentos financeiros deriva-
tivos, contratadas pela Empresa, resumem-se em “swap” e compra a termo de 
moeda (“Non Deliverable Forward - NDF”), que visam exclusivamente à prote-
ção contra riscos cambiais associados a posições no balanço patrimonial. São 
mensurados ao seu valor justo, com as variações registradas contra o resulta-
do do exercício. O valor justo dos instrumentos financeiros derivativos é calcu-
lado pela tesouraria da Empresa com base nas informações de cada operação 
contratada e nas respectivas informações de mercado nas datas de encerra-
mento das demonstrações financeiras, tais como taxas de juros e câmbio. Nos 
casos aplicáveis, tais informações são comparadas com as posições informa-
das pelas mesas de operação de cada instituição financeira envolvida. Hedge
de valor justo: Mudanças no valor justo dos derivativos designados e qualifi-
cados como hedge de valor justo são registradas no resultado com quaisquer 
mudanças no valor justo dos itens objeto de hedge atribuíveis ao risco prote-
gido. As mudanças no valor justo dos instrumentos de hedge e no item objeto 
de hedge atribuível ao risco de hedge são reconhecidas na rubrica da “De-
monstração do resultado” relacionada ao item objeto de hedge. A contabiliza-
ção de hedge é descontinuada quando a Empresa cancela a relação de hed-
ge, o instrumento de hedge vence ou é vendido, rescindido ou executado, ou 
não se qualifica mais como contabilização de hedge. A Empresa verifica, ao 
longo de toda a duração do hedge, a efetividade de seus instrumentos finan-
ceiros derivativos, bem como suas alterações de valor justo. Os valores justos 
dos instrumentos financeiros derivativos estão divulgados na nota nº 10. 2.6.
Contas a receber de clientes e provisão para créditos de liquidação duvi-
dosa: As contas a receber de clientes são registradas pelo valor nominal, 
ajustado ao valor presente, e pela provisão para créditos de liquidação duvido-
sa, quando aplicáveis, incluindo os respectivos impostos diretos de responsa-
bilidade tributária da Empresa. A provisão para créditos de liquidação duvido-
sa é constituída com base em análise de situação financeira de cada cliente e, 
em casos de processos judiciais de cobrança, com base em pareceres da 
respectiva assessoria jurídica, sendo considerada suficiente pela Administra-
ção para cobrir eventuais perdas, conforme valores demonstrados na nota nº 
7. 2.7. Estoques: Os estoques são registrados pelo custo médio de produção
ou aquisição, ajustados ao valor realizável líquido, quando este for menor que
o custo. A Empresa considera em sua provisão para perdas nos estoques os
materiais obsoletos conforme nota nº 8. 2.8. Imobilizado: Os itens do imobili-
zado são mensurados pelo custo histórico de aquisição ou construção e redu-
zido pela depreciação acumulada e pelas perdas por valor recuperável, quan-
do aplicável. A depreciação do imobilizado é calculada e registrada com base 
no método linear a partir da entrada em operação dos bens, considerando ta-
xas que contemplam as respectivas vidas úteis econômicas anuais conforme 
demonstrado na nota nº 12, que são revisadas e ajustadas prospectivamente, 
se apropriado, anualmente. 2.9. Intangível: Ativos intangíveis adquiridos se-
paradamente são mensurados ao custo no momento do seu reconhecimento 
inicial. O custo de ativos intangíveis adquiridos em uma combinação de negó-
cios corresponde ao valor justo na data da aquisição. Após o reconhecimento 
inicial, os ativos intangíveis são apresentados ao custo, menos amortização 
acumulada e perdas acumuladas de valor recuperável. A vida útil de ativo in-
tangível é avaliada como definida ou indefinida. Ativos intangíveis com vida 
definida são amortizados ao longo da vida útil-econômica e avaliados em rela-
ção à perda por redução ao valor recuperável sempre que houver indicação de 
perda de valor econômico do ativo. Ativos intangíveis com vida útil indefinida 
não são amortizados, mas são testados anualmente em relação a perdas por 
redução ao valor recuperável, individualmente ou no nível da unidade gerado-
ra de caixa. Ganhos e perdas resultantes da baixa de um ativo intangível são 
mensurados como a diferença entre o valor líquido obtido da venda e o valor 
contábil do ativo, sendo reconhecidos na demonstração do resultado no mo-
mento da baixa do ativo. a) Softwares: As licenças de programas de compu-
tador (softwares) e de sistemas de gestão empresarial adquiridas são capitali-
zadas e amortizadas conforme as taxas descritas na nota nº 13 e os gastos 
associados à manutenção são reconhecidos como despesas quando incorri-
dos. b) Marcas e patentes: As marcas e patentes adquiridas separadamente 
ou em uma combinação de negócios, são demonstradas pelo custo histórico e 
possuem vidas úteis indefinidas, portanto não são amortizadas. 2.10. Forne-
cedor: Os valores a pagar para fornecedores são reconhecidos pelo valor 
nominal e acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e das 
variações monetárias e cambiais incorridos até as datas dos balanços. 2.11.
Empréstimos e financiamentos: Reconhecidos pelo valor justo, no momento 
do recebimento dos recursos, líquido os custos de transação nos casos aplicá-
veis e acrescidos de encargos, juros e variações monetárias e cambiais con-
forme previsto contratualmente, incorridos até as datas dos balanços patrimo-
niais, conforme demonstrado na nota nº 15. 2.12. Provisões para contingên-
cias: Reconhecidas quando a Empresa possui uma obrigação presente ou 
não formalizada como resultado de eventos passados, sendo provável que 
uma saída de recursos seja necessária para liquidar a obrigação e o valor 
possa ser estimado com segurança. As provisões são mensuradas pelo valor 
presente do desembolso esperados para liquidar a obrigação. São atualizadas 
até as datas dos balanços pelo montante estimado das perdas prováveis, ob-
servadas suas naturezas (trabalhista, tributária e cível) e apoiadas na opinião 
dos assessores jurídicos da Empresa. Os fundamentos e a natureza das pro-
visões para contingências estão descritos na nota nº 20. 2.13. IR e contribui-
ção social - correntes e diferidos: O IR e a contribuição social da Empresa 
são calculados às alíquotas de 25% e 9%, respectivamente. A despesa de IR 
e contribuição social - correntes é calculada com base nas leis e nos normati-
vos tributários promulgados na data de encerramento do exercício, de acordo 
com os regulamentos tributários brasileiros. A Administração avalia periodica-
mente as posições assumidas na declaração de renda com respeito a situa-
ções em que a regulamentação tributária aplicável está sujeita à interpretação 
que possa ser eventualmente divergente e constitui provisões, quando ade-
quado, com base nos valores que espera pagar ao Fisco. O IR e a contribuição 
social - diferidos são calculados sobre as diferenças temporárias entre as ba-
ses fiscais dos ativos e passivos e seus valores contábeis. O IR e a contribui-
ção social - diferidos são determinados usando as alíquotas de imposto pro-
mulgadas nas datas dos balanços e que devem ser aplicadas quando o res-
pectivo IR e a contribuição social - diferidos ativos forem realizados ou quando 
o IR e a contribuição social - diferidos passivos forem liquidados. 2.14. Reco-
nhecimento da receita: As receitas de contratos com clientes são reconheci-
das pela Empresa à medida em que ocorre a transferência de controle dos
produtos aos clientes, representada pela capacidade de determinar o uso dos
produtos e de obter substancialmente a totalidade dos benefícios restantes
provenientes dos produtos. Para isso, a Empresa segue a estrutura conceitual 
da norma, baseada no modelo de cinco passos: (1) identificação dos contratos
com os clientes; (2) identificação das obrigações de desempenho previstas
nos contratos; (3) determinação do preço da transação; (4) alocação do preço
da transação à obrigação de desempenho previstas nos contratos e (5) reco-

Balanços patrimoniais 31/12/18 (Em MR$) Controladora Consolidado
Ativo Nota 2018 2018
Circulante 168 198.872
Caixa e equivalentes de caixa 5 168 58.419
Títulos e valores Mobiliários 6 - 11.124
Contas a receber de clientes 7 - 78.979
Estoques 8 - 43.513
Tributos a recuperar - 1.830
Ganhos não realizados c/instrumentos 

derivativos 10 - 1.415
Outros ativos circulantes - 3.592
Não circulante 139.524 358.061
Tributos a recuperar - 297
Títulos e valores Mobiliários 6 - 13.277
Impostos diferidos 9 - 8.671
Depósitos judiciais 20 - 3.560
Superveniência Ativa 19 - 18.714
Investimento 11 139.524 -
Outros ativos não circulantes - 2.000
Imobilizado 12 - 42.934
Intangível 13 - 268.608
Total do ativo 139.692 556.933
Passivo
Circulante 5 167.139
Fornecedores 14 5 46.937
Empréstimos e financiamentos 15 - 44.492
Tributos e contribuições a recolher 16 - 16.483
Salários e encargos sociais 17 - 11.229
Contas a pagar e outras obrigações 18 - 47.887
Perdas não realizadas com instrumentos 
derivativos 10 - 111
Não circulante - 250.107
Empréstimos e financiamentos 15 - 166.827
Tributos e contribuições a recolher 16 - 4.360
Contas a pagar e outras obrigações 18 - 30.196
Superveniência Passiva 19 - 43.183
Provisões 20 - 5.541
Patrimônio líquido 
Capital social 21.a 131.375 131.375
Reserva legal 21.b 416 416
Reserva de lucros 7.896 7.896
Patrimônio líquido atribuível aos controladores 139.687 139.687
Participação dos acionistas não controladores - -
Total do passivo e patrimônio líquido 139.692 556.933

Demonstrações dos resultados em 31/12/18 (Em MR$)
Controladora Consolidado

Nota 2018 2018
Receita líquida 22 - 416.576
Custo dos serviços prestados 23 - (318.230)
Lucro bruto - 98.346
Receitas/(despesas) operacionais 8.312 (134.436)
Despesas comerciais 24 - (46.567)
Despesas gerais e administrativas 24 (12) (24.389)
Equivalência Patrimonial 8.324 -
Outros resultados operacionais 25 - (63.480)
Lucro (prej.) operacional antes do 
 resultado financeiro  8.312 (36.090)
Resultado financeiro - (20.172)
Receitas financeiras 26 - 20.582
Despesas financeiras 26 - (31.320)
Variações cambiais, líquidas 26 - (9.434)
Lucro (prejuízo) antes do IR e da CS 8.312 (56.262)
IR e Contribuição Social - 3.707
Corrente 9.b - -
Diferido 9.b - 3.707
Resultado líquido do exercício 8.312 (52.555)
Lucro por ação 0,06 -

Demonstrações dos resultados abrangentes em 31/12/18 (Em MR$)
Controladora Consolidado

2018 2018
Lucro (prejuízo) líquido do exercício 8.312 (52.555)
Outros resultados abrangentes - -
Total do resultado abrangente 8.312 (52.555)
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido em 31/12/18 (Em MR$)

Constituição da 
Companhia

Capital  
social

Re-
serva
legal

Reser-
va de 

lucros

Lucros
acu-

mula-
dos Total

Partici-
pação

de não 
contro-
ladores Total

(24/01/18) - - - - - - -
Integralização de 
Capital 131.375 - - - 131.375 - 131.375
Lucro líquido do 
exercício - - - 8.312 8.312 - 8.312
Destinação do 
resultado
Reserva legal - 416 - (416) - - -
Reserva de lucros - - 7.896 (7.896) - - -
Em 31/12/18 131.375 416 7.896 - 139.687 - 139.687

Demonstrações dos fluxos de caixa em 31/12/18 (Em MR$)
Controladora Consolidado

Fluxo de caixa das atividades operacionais 2018 2018
Lucro (prejuízo) líquido do exercício 8.312 (52.555)
Ajustes para reconciliação do lucro líquido com o fluxo de caixa
Depreciação e amortização - 7.696
Valor residual de ativos baixados - 897
Juros sobre empréstimos e financiamentos - 12.367
Variação cambial sobre empréstimos e financiamentos           - 10.638
Resultado de operação com derivativos - 436
Ajuste a valor presente de contas a receber e a pagar            - (30)
Provisão para crédito de liquidação duvidosa - 231
Provisão para ajustes de estoques - 28
Provisão para perdas de estoques - (283)
Provisão para contingências - (7.589)
Resultado de equivalência patrimonial (8.324) -
IR e contribuição social diferidos - (3.707)

(12) (31.871)
Variações nos ativos e passivos
Contas a receber - 11.963
Estoques - (13.362)
Outros ativos circulantes - (8.699)
Partes relacionadas - (23.850)
Empréstimos à pessoa física - 17.111
Outros ativos não circulantes - (34.968)
Fornecedores 5 (476)
Tributos e contribuições a recolher - 5.468
Salários e encargos sociais - (4.676)
Outras contas a pagar e obrigações - 28.506
Obrigações fiscais LP - 3.893
Outros passivos não circulantes - 120.683

5 101.593
Caixa líquido proveniente das ativ. operac. (7) 69.722
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Aquisição de investimentos (131.200) 59.267
Aquisições de ativo imobilizado e intangível - (34.381)
Recebimento pela venda de ativo imobilizado - 187
Caixa aplicado nas atividades de investimento (131.200) 25.073
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Captação de novos empréstimos - 207.635
Amortização de empréstimos e financiamentos - (165.963)
Pagamento de juros sobre empréstimos e financiamentos      - (11.678)
Ágio na subscrição de ações - (237.216)
Integralização de Capital 131.375 131.200
Caixa líquido aplicado nas ativ. de financ. 131.375 (76.022)
Aumento em caixa e equivalentes de caixa 168 18.773
Caixa e equiv.de caixa no início do exercício - 39.646
Caixa e equiv. de caixa no fim do exercício 168 58.419

nhecimento da receita quando a obrigação de desempenho é atendida. 2.15.
Ajuste a valor presente: Os ativos e passivos monetários circulantes e não 
circulantes são ajustados ao seu valor presente na data das transações, em 
função de seus prazos de realização quando o efeito é considerado relevante 
em relação às demonstrações financeiras tomadas em conjunto, com base em 
taxa estimada do custo de capital da Empresa. Dessa forma, os juros embuti-
dos nas receitas, despesas e custos associados a esses ativos e passivos são 
descontados com o intuito de reconhecê-los em conformidade com o regime 
de competência de exercícios. Posteriormente, esses juros são realocados 
nas rubricas de “Receitas” e “Despesas financeiras” no resultado por meio da 
utilização do método da taxa efetiva de juros pela fruição do prazo. 2.16. No-
vas normas, alterações e interpretações de normas: O pronunciamento e 
interpretação que foi emitido pelo IASB, mas que não estavam em vigor até a 
data de emissão das demonstrações financeiras da Empresa, estão identifica-
dos a seguir: IFRS 9 - Instrumentos Financeiros - introduz novas exigências 
para a classificação, mensuração e baixa de ativos e passivos financeiros (em 
vigor para exercícios anuais iniciados em ou após 1º/01/18). A Empresa não 
espera um impacto significativo no seu balanço patrimonial ou patrimônio lí-
quido ao aplicar as exigências de classificação e mensuração da IFRS 9. Es-
pera-se continuar a mensurar a valor justo todos os ativos e passivos financei-
ros atualmente mantidos a valor justo. IFRS 15 - Receita de Contratos com 
Clientes - introduz novas exigências para o reconhecimento da receita de 
bens e serviços (em vigor para exercícios anuais iniciados em ou após 
1º/01/18). A empresa avaliou e não identificou impactos significativos deste 
pronunciamento em suas operações. IFRS 16 - Arrendamento Mercantil - os 
arrendatários são requeridos a reconhecer um passivo de arrendamento refle-
tindo futuros pagamentos do arrendamento e um “direito de uso de um ativo” 
para praticamente todos os contratos de arrendamento, com exceção de cer-
tos arrendamentos de curto prazo e contratos de ativos de baixo valor (em vi-
gor para exercícios anuais iniciados em ou após 1º/01/19). A Empresa está 
avaliando os impactos destes pronunciamentos em suas operações e preten-
de adotá-los quando se tornar aplicável. Não existem outros pronunciamentos 
e interpretações emitidas pelo IASB e/ou CPC ainda não vigentes que pos-
sam, na avaliação da Administração, impactar significativamente no resultado 
do período ou no patrimônio líquido divulgados pela Empresa. 3. Estimativas 
e premissas contábeis: A preparação das demonstrações financeiras requer 
o uso de certas estimativas contábeis críticas e também o exercício de julga-
mento por parte da Administração da Empresa no processo de aplicação das
políticas contábeis. As estimativas e premissas contábeis são continuamente
avaliadas e baseiam-se na experiência histórica e em outros fatores, incluindo
expectativas de eventos futuros consideradas razoáveis para as circunstân-
cias. Tais estimativas e premissas podem diferir dos resultados efetivos. Os
efeitos decorrentes das revisões das estimativas contábeis são reconhecidos
no período da revisão. As premissas e estimativas significativas para demons-
trações financeiras estão relacionadas a seguir: 3.1. IR e contribuição social
diferidos: A Empresa reconhece ativos e passivos diferidos com base nas
diferenças entre o valor contábil apresentado nas demonstrações financeiras
e a base tributária dos ativos e passivos, utilizando as alíquotas em vigor. A
Empresa revisa regularmente os impostos diferidos ativos em termos de pos-
sibilidade de recuperação, considerando-se o lucro histórico gerado e o lucro
tributável futuro projetado, de acordo com um estudo de viabilidade técnica.
3.2. Provisões para contingências: A Empresa é parte em diversos proces-
sos judiciais e administrativos como descrito na nota nº 20. Provisões são

A movimentação das provisões para créditos de liquidação duvidosa para o
exercício findo em 31/12/18 está assim Controladora Consolidado
representada: 2018 2018
Saldo no início do exercício - (680)
Adições - (549)
Baixas - -
Reversões - 318
Saldo no final do exercício - (911)
8. Estoques Controladora Consolidado

2018 2018
Matéria-prima - 9.241
Produtos acabados - 23.419
Produtos semi acabados - 3.287
Materiais diversos a) - 4.923
Importação em andamento - 2.912
Provisão para Ajustes Estoques - -
Provisão para perdas - (269)

- 43.513
a) Referem-se a materiais para manutenção, Equipamentos de Proteção
Individual (EPIs) e estoques de terceiros em nosso poder. A movimentação
das provisões para estoques de giro lento e/ou obsoletos para o exercício
findo em 31/12/18 está assim representada: Controladora Consolidado

2018 2018
Saldo no início do exercício - (241)
Adições - (114)
Baixas - -
Reversões - 86
Saldo no final do exercício - (269)
9. IR e contribuição social diferidos: O IR e a contribuição social diferidos
são calculados sobre os prejuízos fiscais do IR, a base negativa da contribuição
social e as correspondentes diferenças temporárias entre as bases de cálculo
do imposto sobre ativos e passivos e os valores contábeis das demonstrações 
financeiras. a) Composição do IR e da contribuição social diferidos - ativo:

Controladora Consolidado
2018 2018

Prejuízos fiscais e base negativa de CSLL - 7.693
Diferenças temporárias
Provisão para contingências - -
Depreciação societária - (1.372)
Provisão para estoque obsoleto - 91
Provisão para créditos de liquidação duvidosa - 310
Ganhos com instrumentos financeiros - 1.052
Provisão de comissões a pagar - 142
Perdas com ajuste a valor presente - 128
Outros - 627

- 8.671
Período estimado para realização dos créditos fiscais diferidos:
2019 4.155
2020 4.516

8.671
b) Reconciliação da despesa de IR e da contribuição social

Controladora Consolidado
2018 2018

Lucro/prejuízo antes do IR e da contribuição social  - (50.733)
Alíquota fiscal combinada (25% e 9%
 respectivamente) 34% 34%
IR e contribuição social calculados às alíquotas vigentes       - 17.249
Diferenças permanentes e temporárias
Benefício constituído (não constituído) sobre 
prejuízo fiscal e base negativa - -
Despesas indedutíveis - (12.913)
Provisão para contingências - (2.580)
Reversão de utilização de provisões - 2.573
Derivativos - (949)
Impacto fiscal sobre tratamento de leasing financeiro             - (701)
Depreciação societária - -
Cut Off - -
Outros - 1.028
IR e contribuição social no resultado - 3.707
Corrente - -
Diferido - 3.707

constituídas para os riscos tributários, cíveis e trabalhistas referentes a pro-
cessos judiciais que representam perdas prováveis e estimadas com certo 
grau de segurança. A avaliação da probabilidade de perda inclui a avaliação 
das evidências disponíveis, a hierarquia das leis, as jurisprudências disponí-
veis, as decisões mais recentes nos tribunais e sua relevância no ordenamen-
to jurídico, bem como a avaliação dos assessores jurídicos. A Administração 
acredita que essas provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas estão 
corretamente apresentadas nas demonstrações financeiras. 4. Gestão de ris-
co: 4.1 Considerações gerais e políticas: A Administração dos riscos, as 
captações e a gestão dos instrumentos financeiros são realizadas por meio de 
Comitê Financeiro e aprovados pelo Conselho de Administração da Empresa. 
4.2. Fatores de risco financeiro: As atividades da Empresa expõem a diver-
sos riscos financeiros: riscos de mercado incluindo risco de moeda e de taxa 
de juros, de crédito e de liquidez. O programa de gestão de risco concentra-se 
na imprevisibilidade dos mercados financeiros e busca minimizar potenciais 
efeitos adversos no desempenho financeiro, utilizando-se de instrumentos fi-
nanceiros derivativos para proteger certas exposições a risco. a) Riscos de 
mercado decorrem dos negócios e envolvem as flutuações na taxa de 
juros e de câmbio: Para isso, utilizamos os seguintes instrumentos financei- 
ros como proteção aos riscos de mercado: Valor justo

Controladora Consolidado
Descrição 2018 2018
Derivativos financeiros - -
Derivativos “swap” de risco cambial 1.303 1.303
Total 1.303 1.303
A seguir, as características desses instrumentos e os riscos envolvidos: i)
Risco cambial: A Empresa está exposta ao risco de câmbio resultante de 
instrumentos financeiros em moedas diferentes de suas moedas funcionais. 
Para a redução da referida exposição, foi implantada uma política para pro-
teger o risco cambial, que estabelece níveis de exposição vinculados a esse 
risco. Os procedimentos de tesouraria, definidos pela política vigente, incluem 
rotinas mensais de projeção e avaliação da exposição cambial sobre as quais 
se baseiam as decisões tomadas pela Administração. Essa política considera 
os valores em moeda estrangeira dos saldos a receber de cliente, a pagar 
aos fornecedores e os financiamentos bancários já assumidos e registrados 
nas demonstrações financeiras. A Empresa está exposta somente ao risco de 
flutuação do dólar norte-americano e pode contratar instrumentos financeiros 
derivativos que não sejam designados para hedge accounting quando os ob-
jetivos da Gestão de Risco não necessitem de tal classificação. As operações 
não designadas como hedge accounting apresentam a variação de seu valor 
justo contabilizadas diretamente no resultado financeiro. A Empresa contrata 
operações com instrumentos financeiros derivativos do tipo “swap” e compra 
a termo de moeda denominada “Non Deliverable Forward - NDF” (“forward”) 
para proteger o risco cambial dos empréstimos e financiamentos e para ga-
rantia do fluxo de caixa no período de 6 até 12 meses com exposição máxima 
de US$3 milhões de dólares americanos. Em 31/12/18, o balanço patrimonial 
apresentou R$ 52.632 em exposição em moeda estrangeira e R$ 23.990 esta-
vam protegidos com derivativos do tipo “swap” ou “NDF”, têm vencimentos en-
tre fevereiro de 2019 a setembro de 2024 e foram celebrados com contrapar-
tes representadas pelos bancos Itaú (60%), CCB (19%), e Santander (21%). 

Nocional remanescente Valor accrual Valor justo Valor justo - accrual
Tipo de swap 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017
Swap Libor x Pré (2.534) (6.622) 868 473 885 544 17 71
Ponta ativa 1.186 3.100 4.636 10.322 4.675 10.551 39 229
Ponta passiva (3.720) (9.722) (3.768) (9.849) (3.790) (10.007) (22) (158)
Swap Variação Cambial x CDI (14.439) (19.064) 544 1.101 418 1.228 (126) 127
Ponta ativa 5.288 8.917 19.423 25.705 19.755 26.564 332 859
Ponta passiva (19.727) (27.981) (18.879) (24.604) (19.337) (25.336) (458) (732)
Swap Pré x CDI - - - (81) - (33) - 48
Ponta ativa - 2.499 - 3.227 - 3.277 - 50
Ponta passiva - (2.499) - (3.308) - (3.310) - (2)
Total de swaps (16.973) (25.686) 1.412 1.493 1.303 1.739 (109) 246
O valor principal representa os valores dos derivativos contratados. O valor 
justo refere-se ao valor reconhecido no balanço dos derivativos contratados 
ainda em aberto nas datas dos balanços. Análise de sensibilidade: Na análise 
de sensibilidade relacionada ao risco de exposição cambial, a Administração 
entende a necessidade de considerar além dos ativos e passivos, com 
exposição à flutuação das taxas de câmbio, registrados no balanço patrimonial, 
o valor da curva dos instrumentos financeiros contratados pela Empresa para
proteção de determinadas exposições, conforme demonstrado na tabela a
seguir: Controlada

31/12/18
Empréstimos e financiamentos no Brasil em moeda
 estrangeira (nota nº 15) (52.632)

Contas a receber registradas no Brasil em moeda estrangeira 5.079
Contas a pagar registradas no Brasil em moeda estrangeira (1.894)
Valor da curva dos derivativos “financeiros” 23.990
Exposição cambial líquida 25.457
As tabelas seguintes demonstram a projeção de ganho (perda) incremental 
que teria sido reconhecida (o) no resultado do exercício subsequente, supondo 
estática a exposição cambial líquida atual e os seguintes cenários:

Controlada

Descrição
Risco da 
Empresa

Cenário
 provável Cenário II Cenário III

Exposição cambial líquida Alta do dólar (3.225) (7.170) (17.565)
O cenário provável considera as taxas futuras do dólar norte-americano, 
conforme cotações obtidas na BM&FBOVESPA nas datas previstas dos 
vencimentos dos instrumentos financeiros com exposição ao câmbio que 
variam de (R$4,37/US$ 1,00) a (R$6,55/US$ 1,00). Os cenários II e III 
consideram uma alta do dólar norte-americano de 25% (R$4,97/US$1,00) 
e de 50% (R$6,55/US$1,00), respectivamente. Os cenários provável, II e III 
estão sendo apresentados em atendimento à Instrução CVM nº 475/08. A 
Administração utiliza o cenário provável na avaliação das possíveis mudanças 
na taxa de câmbio e apresenta o referido cenário em atendimento à IFRS 
7 - Instrumentos Financeiros: Divulgações. A Empresa não opera com 
instrumentos financeiros derivativos com propósitos de especulação.
5. Caixa e equivalentes de caixa: Controladora Consolidado

2018 2018
Caixas e bancos - 15.206
Aplicações financeiras - compromissadas a) 168 40.294
Disponibilidades em outras moedas b) - 2.919

168 58.419
a) As aplicações financeiras compromissadas são títulos emitidos pelos bancos
com o compromisso de recompra, com taxas que variam entre 90% e 101,5%
do CDI em 31/12/18 e prazos predeterminados, lastreados por títulos privados 
ou públicos dependendo da disponibilidade do banco e são registrados na
CETIP. São classificadas na rubrica “Disponibilidades” por serem ativos
financeiros com possibilidade de resgate imediato, sem que haja penalidade
quanto aos valores resgatáveis; b) Referem-se a valores recebidos de clientes 
em moeda estrangeira e ainda não convertidos para Real.
6. Títulos e Valores mobiliários Controladora Consolidado

2018 2018
Aplicações financeiras - garantia
 de empréstimos - 24.401

- 24.401
Circulante - 11.124
Não circulante - 13.277
O saldo de títulos e valores mobiliários referem-se a aplicações financeiras 
com taxas de 90% do CDI. 7. Contas a receber Controladora Consolidado
de clientes 2018 2018
Clientes mercado interno - 74.811
Clientes mercado externo - 5.079
(-) Provisão para créditos de liquidação duvidosa - (911)

- 78.979
A seguir estão demonstrados os saldos de contas a receber de clientes por 
idade de vencimento, líquido de provisão para créditos de liquidação duvidosa.

Controladora Consolidado
2018 2018

A vencer - 73.089
Vencidos
até 30 dias - 4.871
de 31 a 60 dias - 420
de 61 a 90 dias - 224
de 91 a 180 dias - 255
acima de 180 dias - 120

- 78.979
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10. Derivativos Controladora Consolidado
2018 2018

Ganhos não realizados com instrumentos derivativos             - 1.415
Perdas não realizadas com instrumentos derivativos - (111)

- 1.304
a) Movimentação dos derivativos Controladora Consolidado

2018 2018
Saldo no início do exercício - 1.739
Liquidação líquida - (3.367)
IR sobre derivativos - (715)
Resultado com derivativos - 3.647
Saldo no final do exercício - 1.304
11. Investimentos: O saldo de R$ 139.524 da rubrica Investimento refere-se
à aquisição de 100% do controle acionário da Cia. Vargem Pequena
Participações S/A. Vargem Pequena 

Participações S/A Total
Capital social da controlada 131.200 131.200
Quantidade de quotas possuídas 131.200 131.200
% Participação societária 100% 100%
Lucro (Prejuízo) do exercício 8.324 8.324
Valor inicial do investimento - -
Aumento de investimento 131.200 131.200
Resultado da equivalência patrimonial 8.324 8.324
Valor contábil do investimento em 31/12/18 139.524 139.524
12. Imobilizado:
Consolidado: 31/12/18
a) Composição do
imobilizado

Taxas
anuais de 

depreciação Custo

Deprecia-
ção acu-
mulada

Imobiliza-
do líquido

Máquinas e equipamentos 2,5% - 20% 56.679 (32.564) 24.115
Instalações 8% - 50% 15.147 (5.939) 9.208
Ferramentas 5% - 20% 9.304 (6.107) 3.197
Móveis e utensílios 5% - 20% 1.827 (1.093) 734
Veículos 25% 585 (318) 267
Hardwares 10% - 20% 3.057 (2.443) 614
Imobilizações em andamento - 2.352 - 2.352
Benfeitorias 8% - 50% 10.876 (8.429) 2.447

99.827 (56.893) 42.934
b) Movimentação do custo do imobilizado

01/01/18 
Custo

Aquisi-
ções Baixas

Transfe-
rências

31/12/18 
Custo

Máquinas e equipamentos 54.107 2.092 (454) 934 56.679
Instalações 9.392 654 (23) 5.124 15.147
Ferramentas 8.114 1.191 (1) - 9.304
Móveis e utensílios 1.739 133 (58) 13 1.827
Veículos 658 933 (1.006) - 585
Hardwares 2.937 167 (46) (1) 3.057
Imobilizações em andamento 2.412 6.262 - (6.322) 2.352
Benfeitorias 11.207 46 (629) 252 10.876

90.566 11.478 (2.217) - 99.827
c) Movimentação da depreciação do imobilizado

01/01/18
Depreciação

acumulada

Deprecia-
ção do 

exercício Baixas

31/12/18
Depreciação

acumulada
Máquinas e equipamentos (30.778) (2.144) 358 (32.564)
Instalações (4.411) (1.529) 1 (5.939)
Ferramentas (5.316) (789) (2) (6.107)
Móveis e utensílios (1.023) (78) 8 (1.093)
Veículos (425) (174) 281 (318)
Hardwares (2.139) (344) 40 (2.443)
Benfeitorias (8.185) (877) 633 (8.429)

(52.277) (5.935) 1.319 (56.893)
13. Intangível: Consolidado: a) Composição do intangível

Taxas
anuais de 

amortização

31/12/18

Custo

Amortiza-
ção acumu-

lada

Intan-
gível

líquido
Marcas e patentes a) n/a 22.010 - 22.010
Softwares 20% 4.369 (3.802) 567
Sistema ERP 20% 5.433 (5.118) 315
Ágio sobre investimento b) n/a 245.716 - 245.716

277.528 (8.920) 268.608
a) O ágio sobre marcas Tecfil e Vox no valor de R$ 22.010 foi calculado
utilizando projeções de uso das marcas do período de 2018 a 2023 com a
taxa mediana do setor de autopeças. b) Refere-se a goodwill decorrente de
expectativa de rentabilidade futura do investimento.
b) Movimentação do custo do
intangível

01/01/18
Custo Aquisições

31/12/18
Custo

Marcas e patentes a) - 22.010 22.010
Softwares 3.796 573 4.369
Sistema ERP 5.113 320 5.433
Ágio sobre investimento b) - 245.716 245.716

8.909 268.619 277.528
a) O ágio sobre marcas Tecfil e Vox no valor de R$ 22.010 foi calculado
utilizando projeções de uso das marcas do período de 2018 a 2023 com a
taxa mediana do setor de autopeças; b) Refere-se a goodwill decorrente de
expectativa de rentabilidade futura do investimento. c) Movimentação da
amortização do intangível 01/01/18

Amortiza-
ção Acumu-

lada

Amorti-
zação do 
exercício

31/12/18
Amortiza-

ção Acumu-
lada

Marcas e patentes - - -
Softwares (3.129) (673) (3.802)
Sistema ERP (4.031) (1.087) (5.118)

(7.160) (1.760) (8.920)
14. Fornecedores Controladora Consolidado

2018 2018
Fornecedores nacionais 5 37.834
Operação “risco sacado” a) - 7.209
Fornecedores exterior - 1.894

5 46.937
a) Por solicitação dos fornecedores Indústria Gráfica Sul e Prada (Csn), a
Sofape firmou com os Bancos Santander no valor de R$ 2.718 (Gráfica Sul) e
R$ 4.491 Banco Paulista Prada (Csn) contrato de operação denominado “risco 
sacado” onde o fornecedor transfere o direito de recebimento dos títulos para
o banco, que, por sua vez, passará a ser credor da operação. Essa operação
não alterou significativamente os prazos, preços e condições anteriormente
estabelecidos quando realizada a análise completa por categoria, portanto a
Empresa demonstra essa operação na rubrica de “Fornecedores”.
15. Empréstimos e financiamentos: a) Composição Contro-

lada
Consoli-

dado
Vencimento Taxa de juros 2018 2018

4131 a) até Agosto/21 8% - 12% a.a. - 59.328
ACC até Maio/19 4,60% a.a. - 3.962
Leasing até Setembro/19 13% - 17,5% a.a. - 306
PPE até Setembro/24 9% a.a. - 24.679
FRN até Dezembro/20 140% CDI - 6.684
CCE até Outubro/24 125% - 135% CDI - 116.360

- 211.319
Circulante - 44.492
Não circulante - 166.827
Captado em moeda nacional - 158.687
Captado em moeda estrangeira - 52.632
a) Contratos que possuem determinadas condições e cláusulas contratuais
restritivas (covenants), que estabelecem o cumprimento de algumas 
exigências, que, em caso de descumprimento por parte da Empresa, poderia 
gerar uma antecipação do vencimento das obrigações registradas no passivo 
não circulante. b) Cláusulas contratuais restritivas: 

Modalidade Condição

4131

Santander - Dívida líquida/EBITDA menor ou igual que 3,5x em 
2018 e menor ou igual que 2,75x em 2019 e menor ou igual a 
2,5x a partir de 2020.
Unibanco - Dívida líquida/EBITDA menor ou igual que 3,5x em 
2018 e menor ou igual que 3,0x em 2019 e menor ou igual a 
2,5x a partir de 2020, menor ou igual 1,8x a partir de 2021.

PPE
Santander - Dívida líquida/EBITDA menor ou igual que 3,5x em 
2018 e menor ou igual que 2,75x em 2019 e menor ou igual a 
2,5x a partir de 2020.

FINAME

Não mantiver em dia o seguro do bem dado em garantia.
Não ceder ou transferir os direitos e obrigações decorrentes 
desta cédula, bem como não vender ou de qualquer forma alie-
nar os bens financiados.

Modalidade Condição

FRN
Santander - Dívida líquida/EBITDA menor ou igual que 3,5x em 
2018 e menor ou igual que 2,75x em 2019 e menor ou igual a 
2,5x a partir de 2020.

CCB Brasil - Dívida líquida/EBITDA menor ou igual que 3,5x em 
2018 e menor ou igual que 3,0x nos demais exercícios.

CCE
Votorantim - Dívida líquida/EBITDA menor ou igual que 3,5x 
em 2018 e menor ou igual que 3,0x em 2019 e menor ou igual 
a 2,5x a partir de 2020.

c) Composição do saldo do passivo não circulante, por ano de vencimento
2020 5.393
2021-2024 161.434
Total 166.827
16. Tributos e contribuições a recolher Controladora Consolidado

2018 2018
COFINS a recolher - 474
ICMS a recolher - 473
ICMS IPI PIS COFINS parcelado - 6.301
ICMS-ST a recolher - 4.532
IPI a recolher a) - 8.152
IRRF a recolher - 620
PIS a recolher - 110
Outros - 181

- 20.843
Circulante - 16.483
Não circulante - 4.360
a) O saldo é composto por R$ 296 referente ao mês de dezembro de 2018 e
R$ 7.856 devido alteração de NCM.

Controladora Consolidado
17. Salários e encargos sociais 2018 2018
Salários a pagar - 1.625
INSS a recolher - 1.577
Provisão de férias - 6.396
Provisão para participação nos lucros - 943
Outros - 688

- 11.229
18. Contas a pagar e outras obrigações Controladora Consolidado

2018 2018
Adiantamento de clientes a) - 38.664
Provisão para comissões a pagar - 417
Aluguéis a pagar - 979
Processos trabalhistas a pagar b) - 73
Cade - 36.235
Outras contas a pagar - 1.715

- 78.083
Circulante - 47.887
Não Circulante - 30.196
a) Valor refere-se a adiantamento efetuado pelo cliente Só Filtros 
Ltda. b) Referem-se a acordos firmados de processos trabalhistas. 19.
Superveniências: O saldo de superveniência passiva refere-se ao valor retido 
na operação de aquisição do controle acionário da Cia. Sofape Fabricantes de 
Filtros Ltda. a ser pago aos antigos acionistas, no prazo de 6 anos, líquido das 
despesas pagas após a alteração de controle acionário, porém de responsa-
bilidade dos antigos acionistas: Controla-

dora
Consoli-

dado
2018 2018

Superveniência Passiva - 45.175
Perdas Indenizáveis - (1.992)

- 43.183
O saldo de R$ 18.714 registrado na rubrica Superveniência Ativa refere-
se a provisão de valores a receber quando ocorrer o pagamento de 
despesas de responsabilidade dos antigos acionistas. 20. Provisões para 
contingências: A Empresa é parte envolvida em ações judiciais e processos 
administrativos perante vários tribunais e órgãos governamentais, decorrentes 
do curso normal das operações, envolvendo questões trabalhistas e cíveis. A 
Administração, com base em avaliação de seus assessores jurídicos, constituiu 
provisão em montante considerado suficiente para cobrir as perdas classi-
ficadas como prováveis das ações em curso, Controladora Consolidado
como segue: 2018 2018
Trabalhistas - 5.541

- 5.541
a) Movimentação das contingências

Saldo
inicial Adições Baixas Reversão 2018

Trabalhistas 7.455 4.118 (2.734) (3.298) 5.541
Cíveis 134 3 - (137) -

7.589 4.121 (2.734) (3.435) 5.541

b) Composição dos depósitos judiciais
Controla-

dora
Consoli-

dado
2018 2018

Trabalhistas - 3.465
Cíveis - 95

- 3.560
c) Causas com perdas possíveis: Para as causas trabalhistas e cíveis,
avaliadas pelos assessores jurídicos como sendo de risco possível, no 
montante de R$ 38.841 em 31/12/18, nenhuma provisão foi constituída. 21.
Patrimônio líquido: a) Capital social: Em 31/12/18, o capital social, subscrito 
e integralizado R$ 131.375, está representado por 131.375.000 quotas no
valor nominal de R$1,00 cada. b) Reserva Legal: É constituída anualmente à
razão de 5% do lucro líquido apurado em cada exercício social, nos termos do
art. 193, da Lei nº 6.404/76, até o limite de 20% do capital social.
22. Receita líquida: Controladora Consolidado

2018 2018
Receita bruta - 608.682
Impostos sobre vendas - (189.158)
Devoluções - (3.007)
Ajuste a valor presente - 59

- 416.576
23. Custos dos produtos vendidos Controladora Consolidado

2018 2018
Matéria-prima e embalagem - (176.288)
Mão de obra e encargos sociais - (74.380)
Gastos gerais de fabricação - (38.475)
Depreciação e amortização - (5.613)
Custo dos produtos vendidos - (294.756)
Custos das mercadorias revendidas - (23.474)

- (318.230)
24. Despesas administrativas e comerciais Controladora Consolidado

2018 2018
Despesas comerciais
Pessoal - (12.018)
Fretes e carretos - (11.337)
Marketing e propaganda - (6.919)
Comissões e bonificações - (6.708)
Ocupação - (3.994)
Segurança e conservação - (1.130)
Viagens e representações - (1.479)
Locação de máquinas e equipamentos - (508)
Materiais de consumo ou auxiliares - (522)
Depreciação - (508)
Outras despesas comerciais - (1.444)

- (46.567)
Despesas gerais e administrativas
Pessoal - (10.163)
Prestadores de serviços (12) (7.672)
Materiais auxiliares e de consumo - (970)
Taxas e tributos - (2.222)
Depreciação - (1.371)
Despesas gerais - (937)
Outras despesas gerais - (1.054)

(12) (24.389)
(12) (70.956)

25. Outros resultados operacionais Controladora Consolidado
2018 2018

Provisões trabalhistas - 7.589
CADE a) - (36.235)
M&A b) - (39.257)
Recuperação de Impostos c) - 3.338
Outras - 1.085

- (63.480)
a) Refere-se ao acordo firmado junto ao CADE decorrente a processo
administrativo, o mesmo será pago em 12 parcelas semestrais com vencimento 
inicial em fevereiro de 2019 e término em dezembro de 2024 conforme 
nota 19. b) Refere-se a despesas com consultoria (R$ 24.068), honorários

advocatícios, premiações e outros gastos com o processo de venda da Cia. c)
Valor refere-se a Reintegra, PIS/COFINS sobre Ativo Imobilizado e Exclusão 
do ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS.
26. Receitas/(despesas) financeiras Controladora Consolidado

2018 2018
Receitas financeiras
Juros - 2.653
Rendimentos com aplicações financeiras - 1.641
Instrumentos financeiros derivativos - 16.020
Outras - 268

- 20.582
Despesas financeiras
Juros - (13.218)
Instrumentos financeiros derivativos - (12.373)
Despesas bancárias - (433)
Descontos concedidos - (398)
IOF - (170)
Outras - (4.728)

- (31.320)
Variações cambiais, líquidas - (9.434)
Resultado financeiro líquido - (20.172)
27. Passivos de atividades de financiamento: Controlada

2018
Saldo
Inicial Juros

Variação
cambial

Fluxo  
de Caixa

Saldo
Final

Empréstimos e financiamentos 158.320 12.367 10.650 29.982 211.319
28. Cob. de seguros (não auditado): A Empresa adota uma política 
de seguros que considera, principalmente, a concentração de riscos e 
sua relevância, contratados por montantes considerados suficientes pela
Administração, levando em consideração a natureza de suas atividades e a 
orientação de seus consultores de seguros. A Cob. dos seguros, em valores 
de 31/12/18, é assim demonstrada: 2018
Seguro patrimonial 352.180
Responsabilidade civil – Geral 10.000
Responsabilidade civil - Diretores e Administradores 10.000
Frota de veículos 1.450
29. Eventos Subsequentes: Em 30/04/19 a Controlada Vargem Pequena 
Participações S/A foi incorporada pela sua Controlada Sofape Fabricante de 
Filtros Ltda.

Contador: Antonio Carlos Prata - CRC 1SP183747/0-4
Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações 

Contábeis Individuais e Consolidadas
Aos Acionistas e Administradores da Maracanã Participações S.A. - SP. Opi-
nião sobre as demonstrações contábeis individuais e consolidadas: Exa-
minamos as demonstrações contábeis individuais e consolidadas da Maraca-
nã Participações S.A. (“Cia.”) identificadas como controladora e consolida-
do, respectivamente, que compreendem o balanço patrimonial em 31/12/18 
e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das 
mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo 
nessa data, bem como as correspondentes Notas Explicativas, incluindo o re-
sumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações 
contábeis individuais e consolidadas acima referidas apresentam adequada-
mente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financei-
ra, individual e consolidada, da Maracanã Participações S.A. (“Cia.”), em
31/12/18, o desempenho individual e consolidado de suas operações e os 
seus fluxos de caixa individuais e consolidados para o exercício findo nessa 
data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para 
opinião sobre as demonstrações contábeis individuais e consolidadas: 
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e interna-
cionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais 
normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do 
auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes 
em relação à Empresa, de acordo com os princípios éticos relevantes previs-
tos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais 
emitidas pelo CFC, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de 
acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida 
é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Outros assuntos: 
Apresentação das demonstrações contábeis individuais e consolidadas: 
Conforme descrito na Nota 1, a Cia. foi constituída em 24/01/18 e desta forma, 
estas demonstrações contábeis individuais e consolidadas findas em 31/12/18 
são as primeiras demonstrações contábeis apresentadas pela Cia. e seu re-
sultado está compreendido por um período de 11 meses e 24 dias. Por este 
motivo não existe demonstrações contábeis comparativas. Responsabilida-
des da Administração e da governança pelas demonstrações contábeis 
individuais e consolidadas: A Administração é responsável pela elaboração 
e adequada apresentação das demonstrações contábeis individuais e consoli-
dadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos contro-
les internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração 
de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemen-
te se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações contá-
beis individuais e consolidadas, a Administração é responsável pela avaliação 
da capacidade de a Cia. continuar operando, divulgando, quando aplicável, 
os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa 
base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a 
Administração pretenda liquidar a Cia. e suas controladas ou cessar suas ope-
rações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento 
das operações. Os responsáveis pela governança da Cia. e suas controladas 
são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elabora-
ção das demonstrações contábeis. Responsabilidades do auditor pela au-
ditoria das demonstrações contábeis individuais e consolidadas: Nossos
objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis 
individuais e consolidadas, tomadas em conjunto, estão livres de distorção 
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório 
de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de 
segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com 
as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as even-
tuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes 
de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou 
em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as de-
cisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstra-
ções contábeis. Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas 
brasileiras e internacionais de auditoria exercemos o julgamento profissional e 
mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identifi-
camos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contá-
beis individuais e consolidadas, independentemente se causada por fraude ou 
erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais 
riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para 
fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante 
resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode 
envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão 
ou representações falsas intencionais; • Obtemos entendimento dos controles 
internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de audi-
toria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos 
opinião sobre a eficácia dos controles internos da Cia. e suas controladas. • 
Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade 
das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela Administra-
ção. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela Administração, da base 
contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria 
obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que 
possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade 
operacional da Cia. e suas controladas. Se concluirmos que existe incerteza 
relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as 
respectivas divulgações nas demonstrações contábeis individuais e consolida-
das ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inade-
quadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria 
obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras 
podem levar a Cia. e suas controladas a não mais se manter em continuidade 
operacional; • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das 
demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações 
contábeis individuais e consolidadas representam as correspondentes tran-
sações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação 
adequada; • Obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente referente 
às informações financeiras das entidades ou atividades de negócio do grupo 
para expressar uma opinião sobre as demonstrações contábeis consolidadas. 
Somos responsáveis pela direção, supervisão e desempenho da auditoria 
do grupo e, consequentemente, pela opinião de auditoria. Comunicamo-nos 
com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do 
alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas 
de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles 
internos que identificamos durante nossos trabalhos. SP, 23/04/19. BDO RCS 
Auditores Independentes SS - CRC 2 SP 013846/O-1; Henrique Herbel de 
Melo Campos - Contador CRC 1 SP 181015/O-3.

Usina de cimento ecológico de Cuba entra em operação
Única no mundo, 
a indústria será 
capaz de produzir 
até 10 toneladas 
por dia.

Entrou em operação 
na Universidade Cen-
tral (Marta Abreu) de Las 

Villas, a primeira usina de 
produção de cimento de 
baixo carbono (LC3) de 
seu tipo no mundo, mo-
mento em que marcou 
presença o comandante da 
Revolução Ramiro Valdés 
Menéndez, vice-presidente 
dos Conselhos de Estado e 
de Ministros.

Segundo o doutor em Ci-
ências, José Fernando Mar-
tirena, diretor do Centro de 
Pesquisa e Desenvolvimen-
to de Estruturas e Materiais 

(Cidem) dessa alta casa de 
estudos, quando estiver em 
plena capacidade, essa in-
dústria será capaz de pro-
duzir entre oito e dez to-
neladas por dia do produto 
acima mencionado.

Com o andamento, o pro-
grama de produção local de 
materiais para melhorar o 
problema da habitação no 
país é favorecido, asseverou 
Martirena, que detalhou que 
o trabalho é o resultado da 
cooperação suíça, o Projeto 

Habitat 2 e a Empresa Ipiac, 
bem como a colaboração do 
governo no território.

A pequena indústria, vai 
trabalhar continuamente 
com um turno duplo de tra-
balho de 12 horas cada e du-
rante seis meses, com uma 
parada intermediária para 
manutenção e depois conti-
nuar a produção.

Com essa prática se con-
cretiza uma das indicações 
do presidente cubano, Mi-
guel Díaz-Canel Bermúdez, 

de conseguir uma interação 
cada vez mais próxima en-
tre as universidades e os 
diferentes processos produ-
tivos dos territórios.

Argelio Abad Vigoa, di-
retor da Empresa Geomi-
nera do Centro, entidade 
responsável pela operação 
da nova usina, explicou ao 
Granma Internacional que 
a matéria-prima para exe-
cutar as produções é garan-
tida, para o qual um estudo 
preliminar dos depósitos de 

argilas cauliníticas, carbo-
nato de cálcio e gesso foi 
realizado; além de treinar 
a força de trabalho que irá 
trabalhar lá.

Em perspectiva, a exe-
cução de outras 20 usinas 
semelhantes em várias 
regiões do país foi anun-
ciada, incluindo outra em 
Remedios, onde há maté-
ria-prima suficiente para 
abastecer a nova indústria 
durante vários anos, expli-
cou Abad Vigoa.
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Valle Central do Chile – Parte 1
Vamos começar a explorar o Chile vitivinícola pelo seu 

nada modesto Valle Central, sem dúvida, a região mais 
significativa, por muitos motivos, de naturezas histórica, 
geográfica, produtiva, econômica, turística etc. Um moti-
vo reforça o outro. A região vitivinícola do Valle Central 
se estende da província de Chacabuco, região metropoli-
tana de Santiago, à província de Cauquene, no Valle do 
Maule – vale mais a sul dos outros três da área central 
que se seguem setentrionalmente: Valle do Curicó, Valle 
do Rapel e Valle do Maipo. O Valle Central, a despeito de 
algumas diferenças sub-regionais, está no âmago do clima 
de estilo mediterrâneo, mas terá temperaturas mais ame-
nizadas pelas proximidades da Cordilheira dos Andes ou 
da Costa, vales banhados por rios, que também exercem 
papel importante na irrigação dos vinhedos e constituição 
dos solos.

O Valle do Maipo, que engloba a zona metropolitana 
de Santiago – tanto que se é possível visitar viñas (nome 
mais utilizado para denominar vinícolas no Chile) como 
Concha y Toro e Cousino Macul via transportes públicos 
de Santiago – é tradicional e clássico ao mesmo tempo. Foi 
ali, próximo a Santiago, que foram plantadas as primeiras 
cepas trazidas pelos espanhóis no século XVI para que o 
suprimento de vinho para celebração das missas fosse ga-
rantido futuramente. Foi ali também que em meados do 
século XIX se estabeleceram algumas famílias abastadas 
pelo lucro da mineração para fundarem suas vinícolas – 
viñas modelo que formam a clássica vitivinicultura do Val-
le del Maipo e que foram privilegiadas para o turismo, uma 
vez coladas na capital chilena.

Hoje, no mundo do vinho, um grande produtor tem 
vinhedos em várias regiões, justamente para diversificar 
sua produção, mas pode-se dizer que boa parte das mais 
importantes vinícolas chilenas têm sua base no Valle del 
Maipo. Ali se encontram também mais de 70% dos vi-
nhedos de Cabernet Sauvignon plantados, tal a sua ex-
celente apropriação ao território. Há três zonas distintas: 
Alto Maipo, Médio Maipo e Maipo Costa. O primeiro 
está situado no sopé dos Andes, desde a Quebrada de Ma-
cul, em Santiago, às margens do Rio Maipo, regiões de 
Pirque, Puente Alto. Ali as temperaturas são mais amenas 
na época de maturação, o que requer atenção para que 
cepas de ciclo tardio cheguem ao seu ponto ótimo, po-
dendo, por outro lado, favorecer a boa acidez dos vinhos. 
No Médio Maipo, próximo às comunas de Isla de Maipo 
e Talagante, é onde a maturação é generosa, apoiada por 
solos pedregosos: paraíso para Cabernet e Carménère. 
Maipo Costa é a área menos clássica, atualmente mais 
explorada.

O Valle do Rapel é outra região de grande nobreza, 
tanto que tem sido mais denominado por suas duas sub-
regiões, tais as expressividades de suas produções – são 
elas: Valle del Cachapoal e Valle de Colchagua. O primei-
ro fica ao norte e é morada de vinhos tintos, da Carménè-
re, Cabernet Sauvignon e Merlot – somadas, representam 
80% de sua produção. O que o torna mais especial é a sua 
variedade de microclimas e topografias, fazendo com que 
distintos vinhos surjam dessa mesma gama de varietais. 
A Cabernet Sauvignon brilha em frescor e elegância no 
Alto Cachapoal, ao pés dos Andes e em solos aluviais 
pedregosos. Já nos arredores de Peumo, direção oeste, as 
temperaturas aumentam, favorecendo a Carménère, que, 
em áreas expostas à brisa do Pacífico combinadas a solos 
argilosos, pode conferir notas crocantes aos frutos madu-
ros dos vinhos.

Nos vinhedos do Valle de Colchagua, a sul do Rapel, 
também predominam as mesmas três castas, mas ali é mais 
recente a exploração das extremidades orientais e ociden-
tais. Boa parte dos vinhedos está próxima da cidade de 
Santa Cruz, bem ao centro, em áreas que sofrem em par-
te bloqueio da influência oceânica pacífica da Cordilheira 
Costeira, favorecendo a expressão do clima quente e seco 
mediterrâneo e longa maturação da Carménère. Os vinhos 
que predominam são, portanto, potentes, alcoólicos, com 
sabores maduros, que agradam a muitos, mas nem sempre 
expressam muita elegância. Isso vem levando a uma re-
visão enológica, em busca de vinhos tintos brancos mais 
frescos – como eu já apontei no artigo anterior, reavalia-
ções e diversificações têm sido feitas à medida que se pro-
move um amadurecimento da enologia de alguns países do 
Novo Mundo.

No próximo artigo, falaremos da parte mais setentrional 
do Valle Central: Valle del Curicó e Valle del Maule, além 
de destacar nomes das vinícolas de todo o Vale Central e 
de alguns vinhos que as têm consagrado nos últimos anos.

Notícias do mundo do vinho
Nasce a Somm Academy, um projeto de formação 

em vinhos, do qual faço parte – À medida que a vi-
tivinicultura se expande globalmente e o consumo de 
vinhos se destaca como sendo um hábito cultural ligado 
ao prazer gastronômico e à qualidade de vida, também 
cresce o número de formações em vinhos. Escolas tradi-
cionais se internacionalizam e novas escolas são criadas 
para prepararem melhor os profissionais do varejo (hoje 
ampliado e diversificado) e os amantes dos vinhos, que 
querem aprender como apreciar melhor a bebida. A 
Somm Academy é um projeto com este objetivo, que 
tem como carro-chefe a licença exclusiva no Brasil da 
ISG – International Sommelier Guild, sediada nos EUA, 
que já formou mais de 55 turmas no país. Além da for-
mação de sommelier internacional, a Somm Academy 
está desenvolvendo cursos exclusivos com diferentes 
temas e objetivos. Conta com um time de professores 
certificados ISG e com amplo conhecimento teórico e 
vivência na prática, do qual faz parte a autora desta co-
luna.

Mais informações e inscrições http://www.sommacade-
my.com.br/

Para saber mais sobre eventos, turmas abertas de forma-
ção em vinhos da Cafa Wine School, de Bordeaux, entre 
outros projetos realizados por Miriam Aguiar, visite miria-
maguiar.com.br / Instagram: @miriamaguiar.vinhos

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.

EBMA EMPRESA BRASILEIRA DE MEIO AMBIENTE S/A
CNPJ nº 01.369.424/0001-90 - NIRE 3330026147-8

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA. 1) LOCAL, DIA E HORA:
Sede da EBMA - Empresa Brasileira de Meio Ambiente S/A (“Companhia”), 
na Rua Santa Luzia nº 651, 5º andar, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 
20.021-903, no dia 02 de maio de 2019, às 15:00 horas. 2) 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 6.404/76. 3) MESA: Presidente: Antonio Carlos 
Ferrari Salmeron e Secretário: Ricardo Mota de Farias. 4) ORDEM DO 
DIA: a) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as 
demonstrações financeiras e deliberar sobre o resultado obtido no exercício 
findo em 31 de dezembro de 2018. 5) PUBLICAÇÕES DO RELATÓRIO 
DA ADMINISTRAÇÃO, BALANÇO PATRIMONIAL E DEMONSTRAÇÕES 
CONTÁBEIS: Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, parte V, às fls. 5, 
datado de 02 de maio de 2019; e Jornal “Monitor Mercantil” às folhas 08, 
dos dias 1º e 2° de maio de 2019. 6) DELIBERAÇÕES: À unanimidade, 
foram tomadas as seguintes deliberações: a) Nos termos do §4º do 
artigo 133 da Lei nº 6.404/76, considerar sanada a inobservância das 
exigências constantes das alíneas I, II e III do mesmo artigo, posto que 
foi dada publicidade destes documentos à sua acionista única antes desta 
Assembleia, a qual está presente nesta ocasião, 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 31/12/2018, com o respectivo parecer 
dos auditores independentes. b) Ao fim do exercício de 2018 o resultado 
da Companhia foi positivo, apurando-se o valor de R$2.153.311,81 (dois 
milhões, cento e cinquenta e três mil, trezentos e onze reais e oitenta e um 
centavos). i. Entretanto, em razão de prejuízos acumulados, o resultado 
obtido no exercício social de 2018 será destinado a compensação destes 
prejuízos. Desta forma, não há que se falar em constituição de reserva 
legal ou destinação de lucros. 7) ENCERRAMENTO: Nada mais havendo 
a tratar, foi a presente ata lida e aprovada pelos presentes, sem quaisquer 
ressalvas. 8) ASSINATURAS: Mesa: Presidente: Antonio Carlos Ferrari 
Salmeron; Secretário: Ricardo Mota de Farias. Acionista única: VITAL 
ENGENHARIA AMBIENTAL S.A., por Antonio Carlos Ferrari Salmeron e 
Ricardo Mota de Farias. “Confere com o original lavrado no livro próprio.” 
RICARDO MOTA DE FARIAS - Secretário da Mesa. Certidão - Jucerja
- Registrada sob o nº 00003639800 em 04/06/2019. Bernardo F. S.
Berwanger - Secretário-Geral.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
CONCESSÃO DE LICENÇA

29.138.328/0001-50
Karga Rio Armazéns Gerais LTDA – CNPJ: 31.533.334/0001-54, torna 
público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agricultura 
e Abastecimento – SMMAAA a renovação de autorização de movimentação 
de solo e terraplanagem de nº: 013/2019, emitida em 03 de Junho de 2019. 
Esta licença é valida até 03 de Junho de 2020. Autoriza a empresa para 
executar movimentação (corte e aterro) e serviço de drenagem, para futura 
implantação de um galpão, com área total prevista a ser impermeabilizada 
de 98.000,00 m², localizado na Avenida Ouro Preto, s/nº, Área A, Loteamento 
Vila Ouro Preto, 1º Distrito do Município de Duque de Caxias – RJ, referente 
ao processo nº 50270/2017.

Shoppings esperam alta de 6% nas 
vendas para o Dia dos Namorados

Pesquisa realizada pela 
Associação Brasileira de 
Shopping Centers (Abrasce) 
aponta que os empreende-
dores estão otimistas com 
a proximidade do Dia dos 
Namorados. Para este ano, a 
expectativa é de 6% de cres-
cimento nas vendas nos sho-
ppings brasileiros.

Além disso, o tíquete mé-
dio deverá superar R$ 100 
e os segmentos mais procu-
rados deverão ser vestuário, 
calçados, perfumaria e tele-
fonia. Para o público femini-
no, as categorias de bolsas, 
acessórios e chocolates se 
destacam; já para o público 
masculino, artigos esporti-
vos e relógios também apa-
recem na lista.

“Apesar da desaceleração 
da economia no primeiro 
trimestre, interrompendo a 
sequência de alta que vinha 
sendo registrada em 2018, o 
setor tem demonstrado de-
sempenho positivo. Nos três 
primeiros meses de 2019, 

os shoppings registraram 
alta de 8,5% nas vendas. 
Além disso, em termos de 
confiança do empresário, a 
possibilidade de aprovação 
de reformas estruturais e da 
adoção de medidas para re-
aquecer a economia tornam 
a situação mais favorável do 
que há um ano. Estes fatores 
mantêm o otimismo do setor 
e das expectativas para datas 
comemorativas do varejo, 
como o Dia dos Namora-
dos”, afirma Glauco Humai, 
presidente da Abrasce.

A expectativa para o flu-
xo de visitantes também se 
manteve positiva. Para este 
ano, os shoppings esperam 
aumento de 5% no número 
de pessoas durante a sema-
na que antecede a data. “Por 
terem se tornado centros de 
entretenimento e lazer, os 
shoppings atraem visitantes 
que buscam opções diversi-
ficadas de lojas para os pre-
sentes, além de locais para 
celebrar este dia especial, 

como cinema, restaurantes e 
teatro”, declara Humai.

Entre as ações de marke-
ting, os shoppings deverão 
priorizar a oferta de momen-
tos únicos aos consumidores. 
Por isso, além da tradicional 
compra de presentes, os em-
preendimentos oferecerão 
experiências a dois, como 
shows de música, e promo-
ções com sorteio de viagens.

R$ 1,4 bi no Rio

Cerca de 8,1 milhões de 
consumidores fluminenses 
pretendem comprar pre-
sentes para o Dia dos Na-
morados, é o que aponta o 
levantamento do Instituto 
Fecomércio de Pesquisa e 
Análises (IFec RJ), da Fe-
deração do Comércio do 
Estado do Rio de Janeiro 
que consultou 500 pesso-
as do estado. O volume de 
compras no comércio deve 
movimentar R$ 1,4 bilhão 
na economia fluminense. 

Nos últimos anos, este dia 
vem ganhando importância 
no calendário varejista, já 
supera outras datas come-
morativas, como o Dia das 
Crianças, e compete com o 
Dia dos Pais pelo posto de 
terceira data mais importan-
te no ano.

A pesquisa também in-
dica que o gasto médio dos 
consumidores com presentes 
será de R$167,78. Entre as 
lembranças preferidas estão 
roupas (47,3%), perfumes 
e cosméticos (38,2%), cal-
çados, bolsas e acessórios 
(28,8%), flores (20,1%), li-
vros e e-books (15%), smar-
tphone (14,7%) e joias ou 
bijuterias (12,5%).

O estudo do também 
apontou que 58% das pes-
soas farão compras em lojas 
físicas, enquanto, cerca de 
15% dos consumidores vão 
realizar suas compras pelo 
meio virtual. A sondagem 
ocorreu entre os dias 27 e 31 
de maio.

Copa América deve aquecer a economia do Rio
A poucos dias do início da 

Copa América 2019, a movi-
mentação no setor hoteleiro 
e em bares e restaurantes do 
Rio de Janeiro ainda é tími-
da, mas a chegada de turis-
tas por conta do evento deve 
aquecer a economia na vés-
pera da competição.

Segundo a professora de 
Economia da Faculdade Ma-
ckenzie Rio, Michele Nunes, 
a expectativa de aquecimen-
to da economia é positiva 
na capital carioca, uma das 
cinco sedes do torneio con-
tinental, que começa dia 14 
e vai até 7 de julho. As ou-
tras cidades que irão receber 
os jogos são Belo Horizonte, 
São Paulo, Salvador e Porto 
Alegre.

Para ela, o maior im-
pacto será na rede hotelei-
ra com a venda de pacote 
turístico e no setor de ser-
viços e de bares e restau-
rantes. “A crise econômica 
no Brasil e nos países vizi-
nhos e o dólar caro podem 
ter reflexos na demanda de 
turistas, mas se observa-
rá uma movimentação na 
economia no período do 
torneio devido à força da 
cultura esportiva no Brasil. 
A expectativa é que o setor 
hoteleiro consiga atingir 
chegar próximo à meta de 
ocupação esperada. A pre-
sença de torcedores de pa-

íses participantes como o 
Paraguai, Argentina e Uru-
guai deve fazer a diferen-
ça. Não chegaremos aos 
patamares registrados nos 
grandes eventos como fo-
ram a Copa do Mundo, em 
2014, e as Olimpíadas, em 
2016, mas a Copa América 
vai mobilizar um público 
que gosta de futebol.”

Também um estudo da 
Decolar verificou o interesse 
dos viajantes internacionais 
em visitar o Brasil durante 
o torneio. Segundo o levan-
tamento, durante o período 
da competição, tendo como 
base o número de viajantes 
dos países participantes que 
desembarcarão no Brasil, o 
crescimento médio no nú-
mero de passageiros será de 
36%.

“A proximidade dos pa-
íses favorece um maior 
engajamento de viajantes 
internacionais. Além disso, 
muitos já tiveram experiên-
cias positivas na Copa de 
2014. Podemos nos preparar 
para receber muitos argen-
tinos, chilenos, americanos, 
uruguaios, mexicanos, entre 
outros”, comenta Alexandre 
Moshe, diretor-geral do De-
colar.

Dentre as nacionalidades 
que, até o momento, mais 
adquiriram produtos de tu-
rismo (passagem, hospeda-

gem etc.) para dias de jogos, 
destaque para chilenos e 
argentinos, que ficam atrás 
apenas dos brasileiros no 
Top 3

O estudo também anali-
sou o tempo médio de dias 
que os viajantes ficarão nas 
cidades sede. Nesse quesito, 
os turistas que ficarão mais 
tempo tendem a ser os que 
chegam de países mais dis-
tantes, como México, EUA e 
Costa Rica. A média geral é 
de dias de estadia nas cida-
des que terão jogos.

A pesquisa foi realizada 
com base nas emissões de 
produtos de turismo entre 14 
de junho de 2018 e 7 de ju-
lho de 2018 e 14 de junho de 
2019 e 7 de julho de 2019 de 
clientes do Decolar.

Clubes

Com o levantamento 
deste mês, o Ibope Repu-
com destaca o crescimen-
to das bases digitais de 
Flamengo, Corinthians, 
Palmeiras, Atlético Minei-
ro e São Paulo. Dos cinco 
clubes que mais cresceram 
no período e que corres-
pondem a cerca de 800 mil 
inscritos, 53% do total de 
novas inscrições nas contas 
oficiais dos clubes de fute-
bol que ocorreram durante 
o mês de maio.

O Flamengo lidera o 
crescimento do ranking di-
gital, na somatória de to-
das suas plataformas, pelo 
quinto mês consecutivo. No 
combinado das principais 
plataformas (Facebook, 
Twitter, Instagram e YouTu-
be), o clube carioca ampliou 
seu alcance digital em quase 
280 mil inscritos. No último 
mês, liderou o crescimento 
em duas das quatro princi-
pais plataformas: Twitter e 
Instagram. Cerca de 9 em 
cada 10 novos inscritos nas 
redes sociais do Flamengo 
foram através de suas con-
tas oficiais no Instagram 
(66% do total) ou no Twitter 
(20%).

O Corinthians foi dono do 
segundo maior crescimento 
geral ao somar 177 mil no-
vos inscritos no combina-
do de seus canais oficiais. 
O Instagram segue como o 
principal motor para o cres-
cimento corintiano no perí-
odo, responsável por 76% 
do total em maio. Dentre 
os vinte maiores clubes do 
ranking, o clube paulista em-
pata com o Atlético Mineiro 
com a maior dependência de 
seus crescimentos no Insta-
gram. Sobre as demais pla-
taformas, o clube do Parque 
São Jorge registrou o segun-
do maior crescimento em to-
das elas.



Sábado, domingo e segunda-feira, 8, 9 e 10 de junho de 2019Monitor Mercantil  n Financeiro 7

 Fonte: Coad

05 A 28 DE JUNHO/2019

CALENDÁRIO FISCAL

DIA ESPECIFICAÇÃO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Light Magazine Luiza

Embraer Cyrela

As units do Santander terminaram cotadas a R$ 45,10, com 
ganho de 1,08%. Um dos três indicadores semanais mostra mer-
cado comprado e dois, vendido.

As ações preferenciais da Telefônica do Brasil terminaram 
cotadas a R$ 49,47, com perda dee 0,06%. Os três indicadores 
semanais mostram mercado comprado.

As ações ordinárias da Light terminaram cotadas em R$ 
19,50 com perda de 1,17%. Os três indicadores semanais mos-
tram mercado vendido.

As ações ordinárias do Magazine Luiza terminaram cotadas 
a R$ 198,45, com ganhos de 4,44%. Os três indicadores semanais 
mostram mercado compraado.

As ações ordinárias da Embaer terminaram cotadas a R$ 
18,54, com valorização de 0,85%.  Os três indicadores semanais 
mostram mercado vendido.

As ações ordinárias da Cyrela terminaram cotadas a R$ 
18,78, comvalorização de 4,04%.  Os três indicadores semanais 
mostram mercado compraado.

DIÁRIO

CCEE deixou de receber  
R$ 7,65 bilhões em abril

A Câmara de Comercia-
lização de Energia Elétrica – 
CCEE finalizou, nesta sexta-
feira, a liquidação financeira 
do Mercado de Curto Prazo 
(MCP), referente a abril de 
2019, que movimentou R$ 
1,44 bilhão, dos R$ 9,09 bi-
lhões contabilizados. No pro-
cessamento, que promove 
pagamentos e recebimentos 
entre as empresas que operam 
no mercado elétrico, R$ 7,65 
bilhões não foram pagos.

Desse valor, segundo a 
CCEE, R$ 7,18 bilhões estão 
relacionados a decisões judi-
ciais em que alguns agentes 
conseguiram proteção contra 
custos com o chamado risco 
hidrológico, enquanto outros 
R$ 470 milhões são decorren-
tes de parcelamentos, decisões 
judiciais e inadimplência.

A liquidação financeira do 

mercado de curto prazo re-
presenta o acerto de eventu-
ais diferenças entre a energia 
medida e a contratada pelos 
agentes que operam no âmbi-
to da CCEE. Os débitos e cré-
ditos, apurados pelo processo 
de contabilização das opera-
ções do mercado pela Câmara 
de Comercialização, são valo-
rados ao Preço de Liquidação 
das Diferenças – PLD, calcu-
lado semanalmente.

Segundo a CCEE, os 
agentes que possuem deci-
sões judiciais vigentes para 
não participarem do rateio 
da inadimplência oriunda 
de liminares do GSF perce-
beram adimplência próxima 
de 94%; e os agentes am-
parados por decisões que 
determinam a incidência 
regular das normas perce-
beram adimplência de 10%. 

Após a operacionalização 
dessas decisões judiciais, os 
credores que não possuem 
liminares relacionadas ao 
rateio da inadimplência per-
ceberam adimplência próxi-
ma de 5%. A operação, rea-
lizada pela CCEE, envolveu 
7.745 agentes, sendo 2.419 
devedores e 5.326 credores.

Conta Bandeiras

A CCEE também promo-
veu a liquidação financeira 
referente à Conta Centraliza-
dora dos Recursos de Ban-
deiras Tarifárias - ou Conta 
Bandeiras. A liquidação refe-
rente aos recursos de bandei-
ras tarifárias na contabilização 
de abril de 2019 movimentou 
R$ 39.243.325,25. A opera-
ção considerou o pagamento 
de 14 distribuidoras e permis-

sionárias devedoras na Conta 
no valor de R$ 232.478,13, 
pagamento do prêmio de ris-
co hidrológico no valor de R$ 
39.010.846,42 aportados por 
24 agentes geradores.

Os recursos arrecadados 
foram repassados pela Conta 
Bandeiras a 33 distribuido-
ras credoras, conforme esta-
belecido no Despacho SGT/
ANEEL nº 1.525/2019. Even-
tuais valores de inadimplência 
serão inseridos na liquidação 
do mês subsequente. Mensal-
mente, a Aneel define como 
deve se dar o rateio dos re-
cursos arrecadados com a co-
brança das bandeiras tarifárias 
nas contas de luz e do prêmio 
de risco hidrológico entre as 
concessionárias e permissio-
nárias de distribuição, sendo 
a CCEE responsável por essa 
Operacionalização.

Investimentos crescem 
0,5% em abril mas 
desacelera anualmente

Os investimentos apresen-
taram elevação de 0,5% em 
abril, na comparação com o 
mês anterior. É o que mostra 
o Indicador Ipea Mensal de 
Formação Bruta de Capital 
Fixo (FBCF), na série com 
ajuste sazonal mas na com-
paração com o mesmo mês 
do ano passado, houve queda 
de 0,9%. No acumulado em 
12 meses, os investimentos 
desaceleraram, com a taxa 
de crescimento passando de 
3,7% em março para 2,7% 
em abril.

O Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada (Ipea) 
explica que o FBCF é um 
dos componentes do Produ-
to Interno Bruto (PIB), soma 
de todos os bens e serviços 
produzidos no país. O in-
dicador mostra o quanto as 
empresas aumentaram a ca-
pacidade produtiva e se os 
empresários estão confiantes 
no futuro.

Construção civil

Segundo o Ipea, o item 
construção civil foi o des-
taque positivo, com cresci-

mento de 1% em abril em re-
lação ao mês de março deste 
ano. Ainda assim, o setor en-
cerrou o trimestre terminado 
em abril com retração de 
0,7% em relação ao período 
imediatamente anterior.

O consumo aparente de 
máquinas e equipamentos 
(Came) – cuja estimativa 
corresponde à produção 
interna, descontadas as 
exportações e acrescidas 
as importações – avançou 
0,3%. O terceiro compo-
nente da FBCF, classifi-
cado como “outros ativos 
fixos”, também contribuiu 
positivamente para o de-
sempenho dos investimen-
tos em abril, registrando 
avanço de 0,5%.

De acordo o Ipea, quando 
comparado a abril de 2018, o 
fraco desempenho da FBCF 
foi disseminado. Com exce-
ção do componente outros 
ativos fixos, que cresceu 
6,4%, todos os demais re-
gistraram variação negati-
va. Tanto o Came quanto a 
construção civil recuaram 
2,1% em relação a abril do 
ano passado.
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40 anos em 20
Em 120 anos, a economia brasileira registrou duas dé-

cadas de contração do PIB per capita. A primeira nos anos 
80, chamados a década perdida, quando houve queda mé-
dia anual de 0,5%. A segunda será a que estamos viven-
do atualmente, em que a retração fica em 0,3% ao ano na 
média. Os dados são do estudo do banco de investimentos 
Goldman Sachs. Isso significa que o brasileiro ficou mais 
pobre e serão necessários 87 anos, ou quatro gerações, 
para dobrar a renda real per capita.

No momento atual, a economia brasileira parece a ve-
lha história do cachorro correndo atrás do próprio rabo. A 
falta de crescimento contrai a renda e, por consequência o 
consumo, inibe o investimento e provoca a falta de reação 
do PIB. Por aí vai o ciclo vicioso. O governo encontra-
se falido e busca alternativas para recompor suas próprias 
contas. Dentre estas, encontra-se a reforma da Previdência 
que, nada mais significará que a retirada de mais renda dos 
brasileiros no futuro.

Por outro lado, sem o reajuste das contas do governo, 
corre-se o risco do retorno aos anos 80, quando as contas 
fugiram ao controle. Naquela época, o governo se finan-
ciava através da expansão monetária e reajuste das tarifas 
acima da inflação (lembrando que as contas de telefonia, 
energia elétrica etc. eram controladas pelo estado. Por 
anos, os economistas estudaram como sair dessa enrasca-
da até que, finalmente, o país conseguiu novamente ter 
moeda. Assim, nos anos 90, a estabilidade econômica fez 
com que o PIB per capita atingisse alta de 0,9% entre 91 e 
2000 e de 2,5% entre 2001 e 2010.

De tanto pensar em como estabilizar a economia, esque-
ceu-se de buscar formas de desenvolvê-la. O foco da equi-
pe econômica atual é de fazer o estado voltar aos eixos, 
com a redução do déficit público através das privatizações 
e do corte de gastos. Privatizar algumas das estatais pode 
trazer receitas pontuais que dão um alento para as contas. 
Porém, sem ajustes, o dinheiro é consumido rapidamente. 
Portanto, focar somente em reforma e privatização é nova-
mente salvar o presente e sacrificar o futuro.

Este sempre foi o problema da política econômica ado-
tada pelos governantes brasileiros. Nos seus 50 anos em 
5, JK nos fadou à dependência dos caminhoneiros, que, 
ao entrarem em greve no ano passado, nos levaram parte 
do PIB. Na década de 70, anos maravilhosos para a eco-
nomia, a elevação do endividamento externo impulsiona-
da pela tentação do dinheiro fácil fadou o país a viver a 
década perdida de 80, marcada pelo baixo crescimento e 
inflação. As decisões da década de 90 para conter a infla-
ção levaram ao aumento da dívida pública e contração dos 
investimentos das empresas. Para que investir em produ-
ção quando as taxas de juros são de dois dígitos?

Por último, a chamada Nova Matriz Econômica fez o 
Brasil criar um PIB imaginário para devolver todo o sonho 
na década seguinte. De governo em governo, a chamada 
herança maldita é sempre a desculpa para que o presente 
se mostre nefasto e o Brasil seja o país do futuro. Agora 
não é diferente. É fato que o artificialismo iniciado na se-
gunda fase de Lula e aprofundado por sua pupila trouxe-
ram o país para a crise fiscal, mas isso não é desculpa para 
que o novo governo busque formas de reverter o quadro 
reajustando a economia não olhando apenas para seu man-
dato, mas para o longo prazo.

A política atual não é muito diferente do que se vê de 
mandato em mandato. Tenta-se reverter o quadro no curto 
prazo, tornar o governante anterior o culpado por tudo e 
não se pensa em como criar renda no médio-longo prazo. 
Gerar renda é gerar crescimento econômico sustentável, 
o que leva ao aumento da arrecadação e ajuste do défi-
cit fiscal. A simples venda de ativos tapa o buraco, assim 
como o corte de gastos via Previdência, mas o que o futuro 
guarda? No longo prazo, estaremos mortos.

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

Huawei obtém contratos 
comerciais em 30 países
Brasil pretende 
realizar leilão de 
frequências para 
operar tecnologia 
5G em 2020

A gigante chinesa de tele-
comunicações Huawei Tech-
nologies obteve 46 contratos 
comerciais de 5G até agora 
em 30 países. O governo bra-
sileiro declarou que não tem 
a intenção de restringir as 
atividades da chinesa, apesar 
das advertências do governo 
norte-americano, afirmou 
nesta sexta-feira o vice-pre-
sidente da República, Ha-
milton Mourão, ao lembrar 
que apenas quatro empresas 
no mundo dominam hoje a 
tecnologia do 5G, duas fin-
landesas e duas chinesas, a 
Huawei entre elas. O Bra-
sil pretende realizar leilão de 
frequências para operação

da tecnologia 5G em 2020.
Em recente viagem à Chi-

na, Mourão encontrou-se 
com o presidente-executivo 
da Huawei, Ren Zhengfei. 
“A Huawei vem sendo acu-
sada de repassar os dados 
que ela tem ao governo chi-
nês. Conversei com ele que 
tem que criar um clima de 
confiança. Enquanto hou-
ver esse clima de confiança 
não tem problema nenhum”, 
contou. “O Brasil não tem 
nenhum plano disso (restrin-
gir as atividades da empre-
sa)”, disse à Reuters.

Na última quinta-feira, 
o Ministério da Indústria 
e Informatização da China 
concedeu licenças de uso 
comercial de 5G para a Chi-
na Broadcasting Network e 
para as três mais importantes 
operadoras de telecomunica-
ção do país: China Telecom, 
China Mobile e China Uni-
com.

Google

A empresa norte-ameri-

cana de tecnologia Google, 
cujo sistema operacional An-
droid está instalado em gran-
de parte dos smartphones do 
mundo, anunciou em 20 de 
maio que cortaria relações 
com a Huawei, gigante chi-
nesa das telecomunicações, 
destacou em reportagem o 
site Brasil de Fato na última 
quinta-feira.

A medida foi tomada após 
o presidente dos Estados 
Unidos, Donald Trump, de-
clarar emergência nacional 
com o suposto objetivo de 
proteger as redes do país. A 
medida, que afeta principal-
mente a China, proíbe que 
companhias dos Estados 
Unidos utilizem equipamen-
tos de telecomunicações de 
“adversários estrangeiros”.

“Logo de início, ficou cla-
ro, no entanto, que o novo
capítulo da guerra comercial 
com o país asiático ia mui-
to além da habitual troca de 
hostilidades tarifárias, em 
voga desde que Trump suce-
deu Barack Obama na Casa 
Branca. Desta vez, a diligên-

cia tinha como alvo a Hua-
wei, empresa que lidera os 
avanços da tecnologia 5G’, 
revelou a reportagem.

Expansão

Paralelamente a guerra 
comercial entre os dois paí-
ses, os planos da Huawei se-
guem avançando. A compa-
nhia revelou que já entregou 
mais de 100 mil estações-
base de 5G, o maior número 
do mundo.

A Huawei anunciou ainda 
que está bem preparada para 
o uso comercial do 5G na 
China. Em fevereiro do ano 
passado, a empresa realizou 
a primeira chamada telefôni-
ca de 5G do mundo e lançou 
o primeiro dispositivo termi-
nal 5G.

Sediada na cidade chinesa 
de Shenzhen, no sul do país, 
a companhia privada é um 
provedor global líder de so-
luções de telecomunicações 
e também uma das mais im-
portantes marcas mundiais 
de smartphone.

Startup brasileira em concurso mundial de mulheres empreendedoras
Um grupo reunindo 12 em-

presárias do mundo todo atu-
ando em empreendimentos li-
gados a tecnologia financeira 
e impacto social disputaram a 
final da Visa Everywhere Ini-
tiative nesta sexta-feira, em 
Paris. A brasileira Stephanie 
Fleury também estava lá re-
presentando a startup Dindin.

Esta é a primeira edição 
do concurso, que é exclu-
sivamente voltado às mu-
lheres e busca servir de 
plataforma para a divul-
gação de novos negócios. 
A Dindin foi a finalista da 
América Latina na cate-
goria de tecnologia finan-
ceira por oferecer serviços 
a pessoas sem contas ban-
cárias, assim como cartões 
pré-pagos e soluções para 
empresas emergentes com 
o objetivo de impulsionar a 
inclusão financeira.

“Representar a América 
Latina nesta iniciativa é re-
volucionário para nós, isso 

muda as regras do jogo. Ser 
mulher e empresária em um 
negócio financeiro é muito 
difícil e no plano de inves-
timento isso nos dá credi-
bilidade e visibilidade para 
atrair novos investidores e 
clientes, o que já aconteceu 
durante a cerimônia”, disse 
Fleury à Agência Efe.

Outra latino-americana 
que se destacou foi a orga-
nização chilena Mujeres del 
Pacífico, fundada em 2013 
e que desde então auxilia 
empresárias de Colômbia, 
México, Peru e Chile, crian-
do uma rede de educação e 
networking que chamou a 
atenção da Visa.

“Mujeres del Pacífico é 
uma empresa social que tra-
balha com mulheres empre-
endedoras da América Lati-
na e apoia com capacitação e 
educação. Conectamos elas 
a redes fundamentais, da-
mos acesso a recursos como 
financiamento, comércio 

eletrônico etc.”, explicou a 
cofundadora Fernanda Vi-
cente, finalista do prêmio na 
categoria impacto social.

A paquistanesa Naureen 
Hyat, da Financial Services, 
e a camaronesa Monique 
Ntumngia, da ONG Green 
Girls, foram as ganhadoras 
do prêmio desta primeira 
edição, que contou com 12 
representantes dos cinco 
continentes. Elas ganharam 
um cheque de US$ 100 mil 
para apoiar o crescimento de 
seus projetos.

“Para nós, o empodera-
mento feminino é crucial. A 
maioria das pequenas empre-
sas são criadas por mulheres 
e qual lugar melhor que Paris 
para seguir em frente com es-
ses planos durante a Copa do 
Mundo feminina?”, comentou 
o vice-presidente de estratégia 
de marketing e inovação da 
Visa, Andrés Polo.

A empresa de serviços fi-
nanceiros é uma das patroci-

nadoras oficiais da Copa do 
Mundo feminina, que começará 
a ser disputada nesta sexta-feira 
em Paris, e entregará um tro-
féu para a melhor jogadora de 
cada dia do torneio. “Ao todo, 
52 jogadoras ganhadoras serão 
patrocinadas pela Visa, além 
da equipe dos Estados Unidos 
e da equipe ‘Team Visa’, com 
jogadoras de todo o mundo”, 
explicou Polo.

O torneio servirá como 
plataforma para a utilização 
de serviços pagamento con-
tactless (sem encostar na 
máquina) mediante pulseiras 
especialmente desenvolvi-
das para a ocasião.

Após a primeira edição, 
a ideia da Visa é continuar 
com esta categoria mundial 
do concurso voltado exclusi-
vamente às mulheres, abrin-
do a gama de tecnologia 
financeira para o impacto so-
cial, tanto na ecologia como 
na busca de capacitação de 
outras mulheres.

Governo faz campanha de cadastro positivo 
A partir desta segunda-fei-

ra (10) começa a campanha 
nacional para divulgação do 
cadastro positivo. Os comer-
ciais institucionais serão vei-
culados por um mês em TVs e 
rádio para esclarecer a popula-
ção sobre o funcionamento do 
sistema. A campanha será pro-
movida pela Associação Nacio-
nal dos Bureaus de Crédito. De 
acordo com o Banco Mundial, 
a nova lei pode reduzir em até 
45% a inadimplência no país, 
que atualmente atinge mais de 
60 milhões de pessoas.

A lei que institui o novo 
cadastro foi sancionada em
abril. O banco de dados que 
apresenta uma avaliação de 
risco de pessoas físicas e 
empresas para contrair em-
préstimos existe desde 2011. 
No entanto, com a nova le-
gislação, a adesão passa ser 
automática, enquanto até 
o momento era voluntária. 
O sistema será operado por 
instituições autorizadas pelo 
Banco Central.

A estimativa é que, com 
a mudança, o serviço pas-

se de 6 milhões de cadas-
tros para até 130 milhões. 
Cada consumidor terá uma 
nota elaborada a partir do 
histórico de pagamentos de 
contas e dívidas. Com isso, 
pessoas e empresas bem 
avaliadas poderão ter aces-
so facilitado a crédito e, 
eventualmente, com taxas 
menores.

A campanha informativa 
ficará no ar até o dia 9 de ju-
lho. Depois dessa data, todos 
os consumidores serão in-
cluídos automaticamente no 

sistema, porém, será possível 
fazer um pedido de exclusão 
em qualquer momento. As 
informações sobre o histórico 
de pagamento de pessoas físi-
cas e empresas só poderão ser 
usadas para a avaliação para 
concessão de crédito.

Na composição da nota 
atribuída aos consumidores 
não serão incluídos elemen-
tos relacionados à origem 
social, etnia, saúde, informa-
ções genéticas, sexo, e con-
vicções políticas, religiosas 
e filosóficas.
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ATA DA 21ª REUNIÃO DE CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALI-
ZADA EM 24 DE SETEMBRO DE 2018: DIA, HORA E LOCAL: Em 24 
de Setembro de 2018, as 10:30 horas, no escritório dos advogados da 
Companhia, localizado na Rua São José 90 – sala 2001, Rio de Janeiro, 
Estado do Rio de Janeiro. CONVOCAÇÃO: Convocação mediante e-mail 
com aviso e confirmação de recebimento. PRESENÇAS: Presentes os 
Conselheiros Cesar Avidos Juruena Pereira (Presidente do Conselho de 
Administração), Sr. Geraldo Henrique de Castro, Sr. João Rios Junior e 
Sr.  Antonio Carneiro Alves.   Foram convidados e compareceram o Diretor 
Presidente, Sr. Thiago de Resende Andrade, a Diretora Financeira e de 
Relações com Investidores, Sra. Nanci Turibio Guimaraes e o Dr. Daniel 
Bar, advogado da Companhia. MESA: Sr. Cesar Avidos Juruena Pereira 
- Presidente; Sra. Nanci Turibio Guimarães - Secretária. ORDEM DO DIA:
Deliberar sobre os seguintes assuntos:  (i) abertura de processo, em esfera 
judicial, tendo como objeto o recálculo das obrigações individuais das 
consorciadas quanto ao pagamento da CFURH e eventual devolução de 
valor pago a maior nos últimos 5 (cinco) anos;  (ii) autorização para que, 
respeitando a necessidade de sigilo sobre as questões a serem abordadas 
na reunião, a ata a ser lavrada não seja registrada na Junta Comercial do 
Estado do Rio de Janeiro em data anterior ao ajuizamento do processo, 
todavia, sendo registrada, de imediato, nos Livros da Companhia; e (iii) 
Outros assuntos de interesse da Companhia. DELIBERAÇÕES: Aberto os 
trabalhos, o Presidente do Conselho de Administração declarou o Conflito 
de Interesse em relação a Conselheira Marcia de Luca Micheli em razão 
da matéria tratada (ANEXO II). Em seguida, o Dr. Daniel Bar, advogado 
da Companhia, iniciou sua exposição explicando aos conselheiros que a 
Companhia discorda da base de cálculo utilizada para cobrança da Com-
pensação Financeira pela Utilização de Recursos Hídricos (“CFURH”), 
base de cálculo esta que, conforme esclarecimentos anteriores, foi defi-
nida por Furnas Centrais Elétricas, líder do Consórcio Manso, e aplicada 
pela ANEEL para cobrança dessa compensação a esta Companhia, nos 
termos da legislação vigente, tendo sido fixada por FURNAS como 30% 
(trinta por cento) da totalidade da Energia Gerada pela Usina de Manso 
e não sobre a Energia Assegurada à Proman, gerando grande distorção 
e desequilíbrio contratual. Foi esclarecido, também, que, como acompa-
nhado pelos membros da administração da PROMAN, foram buscadas 
alternativas não litigiosas, mediante notificações extrajudiciais, contudo, 
sem sucesso. O Dr. Daniel Bar esclareceu que, em função dos resultados 
anteriores e, em virtude do entendimento jurídico de que o pleito tem 
amparo no arcabouço de documentos e contratos celebrados entre os 
integrantes do Consórcio Manso (Furnas e Proman), a próxima etapa 
envolve o ajuizamento de Ação Judicial perante o Tribunal de Justiça do 
Distrito Federal em face de Furnas Centrais Elétricas. Por fim, foi enfati-
zado ainda, pelo Dr. Daniel Bar, a existência do risco de pagamento de 
sucumbência na hipótese de improcedência da ação, em montante entre 
10% a 20% do valor da causa. O Diretor Presidente e a Diretora Financeira 
e de Relações com Investidores  declararam que entendem que, apesar 
do risco de pagamento de sucumbência, em caso de sucesso da demanda 
judicial, o fluxo mensal de recursos livres para distribuição aos investidores, 
nos termos da Escritura de debêntures, será incrementado, em média, em  
R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), ou seja, aproximadamente 20% dos 
recursos distribuídos atualmente, melhorando, por conseguinte a rentabi-
lidade do investimento. Assim, a necessidade de compartilhamento com 
os membros do Conselho de Administração sobre os benefícios e riscos 
e ainda a decisão sobre a autorização ou não, do ajuizamento da referida 
Ação Judicial.   Foi ainda sugerido pela Diretora Financeira e de Relações 
com Investidores a constituição adicional de um fundo de reserva mensal 
para suportar eventuais custos de sucumbência, recursos esses que (i) em 
caso de êxito, seria distribuído aos investidores nos termos da Escritura 
de Emissão das Debêntures em circulação, ou (ii) em caso de insucesso 
do pleito, que acarretaria em um potencial pagamento de sucumbência, 
os recursos do fundo de reserva seriam utilizados para quitação desse 
custo. Em relação ao item II da Ordem do Dia, os diretores solicitaram 
aos conselheiros presentes  autorização, respeitando a necessidade de 
sigilo sobre as questões abordadas na reunião,  para que a presente ata 
lavrada não seja registrada na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro 
em data anterior ao ajuizamento do processo, todavia, sendo registrada, 
de imediato, nos Livros da Companhia. Em relação ao item III da Ordem 
do Dia, os diretores da Companhia solicitaram um posicionamento dos 
conselheiros quanto a contratação, ou não, de agência classificadora de 
risco para avaliação da Companhia e das debêntures em circulação. Após 
debates, por unanimidade dos presentes, foi deliberado o seguinte: (i) 
autorizar a abertura de processo, em esfera judicial, tendo como objeto o 
recálculo das obrigações individuais das consorciadas quanto ao paga-
mento da CFURH e eventual devolução de valor pago a maior nos últimos 
5 (cinco) anos, e, autorizar, por conseguinte, a constituição adicional de um 
fundo de reserva mensal para suportar eventuais custos de sucumbência, 
com a orientação de retenção máxima de R$30.000,00 (trinta mil reais) e 
desde que fique preservado o pagamento da totalidade da remuneração 
mensal apurada.  (ii) autorizar, respeitando a necessidade de sigilo sobre 
as questões abordadas na reunião, que a presente ata lavrada não seja 
registrada na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro em data anterior 
ao ajuizamento do processo, todavia, sendo registrada, de imediato, nos 
Livros da Companhia; e  (iii) os conselheiros presentes se manifestaram 
contrários à contratação de agência classificadora de risco pelas seguintes 
razões: (i) o custo dessa prestação de serviços compromete, de forma 
relevante, o caixa mensal da Companhia e (ii) o investimento é considerado 
amadurecido, sem evidência ou previsões de desvios, tanto em relação a 
empresa, que encontra-se adequadamente organizada, quanto em relação 
às debêntures em circulação, que encontram-se adimplente com todas as 
obrigações constantes em sua escritura de emissão. ANEXOS I – Cópia 
dos e-mails (a) de convocação, enviado aos demais conselheiros pelo 
Presidente do Conselho e (b) confirmação de presença enviada pelos 
conselheiros ao Presidente do Conselho. II - Declaração de Conflito de 
Interesse.  ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi a sessão 
suspensa para lavratura desta ata. Reaberta a sessão foi esta lida, achada 
conforme e assinada pelos presentes.  Rio de Janeiro, 24 de setembro 
de 2018. Cesar Avido Juruena Pereira - Presidente - Nanci Turibio 
Guimarães - Secretária. Arquivada na Jucerja registro nº 3610673 no 
dia 13/05/2019.

PRODUTORES 
ENERGÉTICOS
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CNPJ/MF Nº 02.291.077/0001-93 
NIRE 33.3.0027784-6
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM Nº 01923-2

JUÍZO DE DIREITO DA 05ª VARA CÍVEL DE NOVA IGUAÇU/RJ
EDITAL de 1º e 2º PÚBLICO LEILÃO PRESENCIAL E 
INTIMAÇÃO, com prazo de 05 (cinco) dias, extraído dos autos 
da Carta Precatória para Praceamento - Processo nº. 0008959-
74.2019.8.19.0038, oriunda da Ação de Execução de Título 
Extrajudicial – Processo nº. 1118094-22.2016.8.26.0100, em curso 
pelo Juízo da 09ª Vara Cível – Foro Central Cível da Comarca 
de São Paulo, proposta por MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 
LTDA em face de REFERENCE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA E 
OUTROS, passado na forma abaixo: A DRA. Alessandra Ferreira 
Mattos Aleixo – Juíza de Direito Titular da Vara acima, FAZ SABER 
aos que o presente Edital, virem ou dele conhecimento tiverem 
e interessar possa, especialmente a REFERENCE VEÍCULOS 
E PEÇAS LTDA – CNPJ Nº. 08.204.102/0001-30; MAVESA 
MARACANÃ VEÍCULOS LTDA – CNPJ Nº. 30.755.219/0001-61; 
CAMILO VIEIRA DO RIO – CPF Nº. 044.077.177-34; CAMILO 
AMARAL DO RIO – CPF Nº. 584.428.39-04 e MÁRCIA AMARAL 
DO RIO MAIA – CNPJ Nº. 016.645.367-60, BANCO BRADESCO 
S/A, na qualidade de 3º (terceiro) interessado, na forma do Art. 
889 e seus Incisos do NCPC, que no dia 17/06/2019, às 13:00 
horas no Átrio do Fórum da Comarca de Nova Iguaçu, situado 
na Rua Dr. Mário Guimarães nº. 968 - Térreo, Hall de Entrada, 
Nova Iguaçu/ RJ., pelo Leiloeiro Público GUSTAVO PORTELLA 
LOURENÇO, disponível no sítio www.gustavoleiloes.lel.br, será 
vendido a acima da avaliação, ou ás 13:15 horas do mesmo dia 
e local, pela melhor oferta, a partir de 50% do valor da avaliação 
– Art. 885 e 891, §Único do NCPC, o imóvel descrito às fls. 03; 
como segue: - LAUDO DE AVALIAÇÃO - IMÓVEL:  PRÉDIO
Nº 1.362, SITUADO À RUA OSCAR SOARES, NO CENTRO 
DE NOVA IGUAÇU/RJ. Avaliação: R$ 15.000.000,00 (Quinze 
milhões de reais). Conforme certidão do 02º Ofício de Nova 
Iguaçu, 01ª Circunscrição de Nova Iguaçu/RJ, matriculado sob 
o nº 51.887, descrito como: Área de Terreno, nº 1.362 da Rua 
Oscar Soares, medindo 94,00m de frente, 224,00m de fundos em 
cinco lances assim descritos: o primeiro de 18,00m e o segundo 
de 41,70m ambos confrontando com Alexandre Rodrigues, o 
terceiro de 20,00m confrontando com Rua Emília Matias, o quarto 
de 41,20m e o quinto de 103,10m, ambos confrontando com 
Renato Soares Monteiro ou sucessores e 176,00m à esquerda 
com cinco lances assim descritos: o primeiro de 27,65m e o 
segundo de 20,00m ambos confrontando com Orlando Gomes 
Loureiro, o terceiro de 54,00m confrontando com a Rua Giverny, o 
quarto de 20,00m e o quinto de 54,35m ambos confrontando com 
IPASE ou sucessores, com superfície de 11.359,92m2, situado 
nesta cidade, dentro do perímetro urbano do 1º distrito deste 
Município. Sendo 11.179,92m2 de Plena Propriedade de MAVESA 
– MARACANÃ VEÍCULOS LTDA E 180M2 ORIUNDOS DO LOTE 
Nº 9, CUJA MAVESA TEM O DIREITO E AÇÃO, AGUARDANDO 
A ESCRITURA DEFINITIVA A SER LAVRADA PELO INSTITUTO 
DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO 
ESTADO – IPASE, constando no ato AV. 01 NOT. EXISTÊNCIA 
DE PRÉDIOS: Procedo esta Averbação para fazer constar que os 
prédios nºs 1.500, 1.540, 63, 71, 35, 45 e 53, estão Edificados 
nesta Área de terreno, pendente de Unificação; AV. 05 NOT. 
DE AÇÕES POSITIVAS: 9ª VC Foro Central Cível, Comarca de 
São Paulo - Processo nº 1118094-22.2016.8.26.0100, Execução 
de Titulo Extrajudicial – Compra e Venda, em que é Exequente, 
MOVIDA LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA, e Executado, MAVESA 
– MARACANÃ LTDA E OUTROS; R. 06 PENHORA: Oriunda da 
própria Ação; AV. 07 INDISPONIBILIDADE: De acordo com Ofício, 
do 04ª Vara do Trabalho de Nova Iguaçu, datado de 22/11/2018, 
referente ao processo Judicial nº 0100100-25.2017.5.01.0224, 
Classe – Ação Trabalhista – Rito Ordinário, fica a Averbação de 
Indisponibilidade em nome de MAVESA MARACANÃ VEICULOS 
LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 30.755.219/0001-61, tornando 
INDISPONIVEL, o imóvel objeto desta matricula. Apresenta débito 
de IPTU nos exercícios de 2016; 2017; 2018 e 2019, perfazendo 
o total aproximado de R$ 182.058,91, mais acréscimos legais. – 
Venda Livre e Desembaraçada dos débitos de IPTU e TAXAS, 
na forma do Art. 130, §Único do CTN c/c § 1º - Art. 908 do CPC. 
Forma de pagamento: À vista ou Caução de 30%, acrescido de 
5% de comissão ao Leiloeiro, mais às custas cartorárias de ate 
1% na forma da lei, sendo os 70% restantes no prazo de 15 dias. 
As certidões estão nos autos, serão lidas pelo Sr. Leiloeiro no 
ato do pregão. E para que cheque ao conhecimento de todos os 
interessados foi expedido o presente, que será publicado através 
do site de leilões on-line: www.gustavoleiloeiro.lel.br, de acordo 
com o Art. 887 § 2º e 3º do NCPC, outro na íntegra está afixado 
no Átrio do Fórum e nos autos. Ficam os executados, bem como 
eventuais credores intimados dos Leilões por intermédio deste 
edital, na pessoa dos seus advogados constituídos nesses autos, 
na forma do Art. 889 e seus Incisos do NCPC. Nova Iguaçu, 
09/05/2019. Eu, Márcia Maria Barroso Rodrigues – Chefe da 
Serventia – mat. 01/16939, o fiz datilografar e subscrevo. 

Venda da Liquigás já está sendo anunciada
Presidente 
da Petrobras 
comemora e 
planeja privatizar 
mais ativos  

A venda da Liquigás, sub-
sidiária da Petrobras que 
atua na distribuição de gás 
liquefeito de petróleo, já está 
sendo anunciada pela estatal. 
A decisão tomada pelo Ple-
nário do Supremo Tribunal 
Federal (STF), na quinta-
feira - de liberar a venda do 
controle acionário de subsi-
diárias de empresas públicas 
e sociedades de economia 
mista sem necessidade de 
aval legislativo ou processo
de licitação - deu um novo 
alento aos planos ambicio-
sos do governo de fazer di-
nheiro mais rápido.

De acordo com o mer-
cado, as principais partici-
pações acionárias à venda 
somam US$ 32,3 bilhões, 
considerando empresas 
como BR, Liquigás, Gaspe-
tro, além de oito refinarias e 
da TAG, rede de gasodutos 
no Norte e Nordeste.

Em nota publicada em 

seu site, a Petrobras res-
saltou: “O Plenário do 
Supremo Tribunal Fede-
ral (STF) reverteu decisão 
cautelar concedida pelo 
Ministro Ricardo Lewan-
dowski na ADI 5624, na 
parte em que condiciona-
va as operações de venda 
de controle acionário de 
subsidiárias e controladas 
de empresas estatais à pré-
via autorização legislativa 
e à licitação. A Petrobras 
prossegue com os seus 
desinvestimentos, funda-
mentais para a redução do 
seu nível de endividamen-
to e para a geração de va-
lor através da gestão ativa 
de portfólio, em linha com 
seu Plano de Negócios e 
Gestão 2019-2023 e Plano 
de Resiliência, prestigian-
do a competitividade e os 
princípios constitucionais 
aplicáveis à companhia.”

TAG

Com relação à venda 
da participação de 90% da 
Petrobras na Transportado-
ra Associada de Gás S.A. 
(TAG), a companhia infor-
ma que o ministro Edson 
Fachin revogou a liminar 
concedida na Reclamação 
33292, o que permite a 

conclusão da operação. No 
que diz respeito à venda de 
100% de sua participação 
acionária da Araucária Ni-
trogenados S.A, suspensa 
por força de decisão limi-
nar proferida pela Justiça 
Federal do Rio de Janeiro, 
a companhia esclarece que 
continuará na defesa de 
seus interesses, conside-
rando a referida decisão do 
Plenário do Supremo Tri-
bunal Federal

Reportagem do jornal O 
Globo aponta que a estra-
tégia da Petrobras é gerar 
recursos extras para pagar 
dívidas, atualmente em 
US$ 68,3 bilhões, para 
depois acelerar os investi-
mentos.

Nesta sexta-feira, o mi-
nistro Bento Albuquerque, 
de Minas e Energia, e o 
presidente da Petrobras, 
Roberto Castello Branco, 
conversaram com a im-
prensa após participarem 
da cerimônia de lançamen-
to do Programa Integrado 
de Proteção de Dutos (Pró-
Dutos), para prevenir furto 
de combustíveis na malha 
de oleodutos da Transpetro. 
A cerimônia foi realizada 
de manhã no edifício-sede 
da Petrobras, no centro do 
Rio de Janeiro. A Agência 

Brasil  fez a cobertura do 
evento.

Sobre a decisão do STF, 
Castello Branco comentou 
considerou “esplêndida. Se-
gundo ele, a decisão mostra 
que as instituições do país 
são fortes e funcionam para 
garantir o cumprimento da 
lei. “O STF aprovou nesta
quinta-feira o que era es-
perado, e isso, sem dúvida 
nenhuma, é uma vitória do 
Brasil, não apenas da Pe-
trobras. Mostra que o Brasil 
tem ambiente amigável para 
a realização de investimento, 
seja por parte de investidores 
brasileiros ou de outros paí-
ses.”

Ele enfatizou que a deci-
são é muito importante para 
a Petrobras, porque os re-
cursos obtidos com a venda 
de ativos serão usados para 
a redução de dívidas e para 
fortalecer os investimentos 
em petróleo e gás.

Desperdícios de recursos

Castello Branco ressaltou 
que a produção de petróleo 
na Petrobras estagnou nos 
10 últimos anos, embora a 
empresa tenha capital hu-
mano altamente qualifica-
do, tecnologia e ativos de 
classe mundial. “No lugar 

de investirmos na expansão 
da produção de petróleo e 
gás, desperdiçamos recursos 
com projetos bilionários que 
nada acrescentaram, além 
de prejuízos, vendendo ilu-
sões da criação de milhares 
de empregos, que acabaram 
sendo temporários, causan-
do enorme prejuízo ao país”, 
afirmou.

Vendas

De acordo com o presi-
dente da Petrobras, as ven-
das de subsidiárias não sig-
nificam privatizações, nem 
desmonte da companhia. 
“Não estamos promoven-
do nenhum desmonte da 
Petrobras. Pelo contrário, 
estamos fortalecendo-a na 
sua função principal, que 
é a produção de petróleo 
e gás, aproveitando o que 
temos de melhor, aprovei-
tando uma riqueza natural 
muito importante de nosso 
país.”

O ministro de Minas e 
Energia, Bento Albuquer-
que, também considerou a 
decisão do STF importantís-
sima para o país. “Em outras 
oportunidades, eu disse que 
estávamos aguardando com 
tranquilidade essa decisão do 
STF, que vai ser fundamen-

tal para o desenvolvimento 
do país. Mais do que isso, 
é a segurança jurídica para 
os investidores. E também 
a previsibilidade, uma coisa 
que temos trabalhado muito 
no ministério, organizando 
os leilões”, disse o ministro.
Com isso, a Petrobras e ou-
tras empresas poderão fazer 
os seus desinvestimentos e 
os reinvestimentos para atu-
ar naquilo que acham que é 
melhor para a sua carteira de 
negócios, acrescentou Albu-
querque.

Abertura do mercado

O ministro destacou que 
o país está abrindo o mer-
cado de combustíveis e de 
gás e adiantou que o mo-
delo para o novo mercado 
de gás será apresentado na 
Câmara dos Deputados no 
fim deste mês. 

“O CNPE (Conselho Na-
cional de Política Energé-
tica) deu prazo de 60 dias 
para o grupo de trabalho. 
Esse trabalho já está sendo 
finalizado e deve ser apre-
sentado no fim de junho na
Comissão de Minas e Ener-
gia da Câmara dos Deputa-
dos e depois na Comissão 
de Infraestrutura do Sena-
do.”

ANP faz acréscimo  
de cláusula de  
conteúdo local

A Agência Nacional de 
Petróleo e Gás (ANP) pu-
blicou nesta sexta-feira a 
atualização da situação dos 
pedidos recebidos de adita-
mento da Cláusula de Con-
teúdo Local para projetos 
em terra e mar. Do total de 
285 pedidos de aditamento 
de contratos - relativos a 448 
blocos e campos - 273 já fo-
ram analisados pela agência

Do total analisado 242 
foram aprovados e tiveram 
seus processos concluídos 
com a assinatura dos termos 
aditivos e a publicação no 
Diário Oficial da União e 43 
aguardam manifestação ex-
terna, assinatura, publicação 
do termo ou foram indeferi-
dos e arquivados definitiva-
mente por não se enquadra-
rem na Resolução.  “Restam 
apenas 12 pedidos em aná-
lise”, informou a agência 
reguladora. Para cada caso 
é elaborada uma Nota Téc-
nica para verificação do en-
quadramento do pedido e 
dos efeitos do aditamento no 
contrato.

Segundo o critério téc-
nico, a Resolução ANP n° 
726/2018 permitiu que as 
empresas que atuam em 
exploração e produção de 
petróleo e gás natural optas-
sem pelo aditamento, para 
todos os contratos em vigor, 
com efeitos para as fases não 
encerradas. O prazo para as 
empresas interessadas pe-
direm aditamento de seus 
contratos encerrou em 10 de 
agosto de 2018.

Os termos aditivos esta-
belecem que os novos com-
promissos de conteúdo local 
nos contratos aditados pas-
sam a ser os seguintes: 

Projetos em terra - para 

exploração e desenvolvi-
mento: 50%: Projetos no mar 
- Para exploração: 18%; Para 
desenvolvimento da produ-
ção - 25% para construção 
de poço e 40% para coleta e 
escoamento; Compromissos 
para UEP (Unidade Estacio-
nária de Produção) divididos 
em três segmentos: 40% em 
engenharia, 40% em máqui-
nas e equipamentos e 40% 
em construção, integração e 
montagem.

Os novos percentuais fo-
ram autorizados pela Re-
solução CNPE nº 1/2018, 
publicada no Diário Oficial 
da União em 10/4/2018, que 
permitiu a adoção de exigên-
cias de conteúdo local dis-
tintas daquelas vigentes nos 
contratos passados, desde 
que os percentuais não fos-
sem inferiores àqueles pre-
vistos na Resolução CNPE 
nº 7/2017.

Segundo a ANP, os índi-
ces mantiveram-se em linha 
com os das licitações mais 
recentes, diferenciando-
se delas apenas no caso da 
UEP, que teve o percentual 
mínimo segmentado em três 
grupos de compromissos, 
com 40% para cada um. “A 
opção pelo aditamento tem 
como contrapartida a extin-
ção do direito à solicitação 
de isenção (waiver) e ajus-
te. Além disso, as empresas 
devem renunciar expressa-
mente a qualquer pleito que 
possam ter contra a ANP 
em função de multas já pa-
gas por descumprimento da 
obrigação de conteúdo lo-
cal”, informou a agência. Ao 
todo, foram recebidos pedi-
dos para 285 contratos (dos 
cerca de 300 possíveis), re-
lativos a 349 blocos/campos.




