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Brasil pode
entrar na ‘lista 
suja’da OIT por 
violar direitos

A “lista suja” de países que serão 
analisados por violar convenções 
internacionais do trabalho deve ser 
divulgada a qualquer momento, du-
rante a 108ª Conferência da Orga-
nização Internacional do Trabalho 
(OIT), que começou nesta segunda-
feira, em Genebra (Suíça), e segue 
até o próximo dia 21.

O Brasil poderá ser incluído na 
lista por causa da Reforma Traba-
lhista, em vigor desde novembro de 
2017, por ferir o direito à negocia-
ção coletiva, protegida pela Con-
venção 98, da qual o país é signa-
tário.

A Convenção 98 garante o direi-
to à sindicalização e negociação co-
letiva. Mas, de acordo com avalia-
ção da OIT, a Reforma Trabalhista, 
ao estabelecer o negociado sobre o 
legislado, sem a presença de sindi-
catos, pode reduzir ou retirar direi-
tos dos trabalhadores.

O Brasil já havia sido colocado 
numa lista elaborada em 2018 com 
40 países que poderiam ser alvos de 
condenação no Comitê de Aplica-
ção de Padrões da OIT. Agora pode 
ser incluído na lista dos 24 países a 
serem examinados.

O secretário de Relações Inter-
nacionais da CUT, Antônio Lisboa, 
que está em Genebra, explicou ao 
Portal CUT que a “lista suja” já 
deveria ter sido divulgada na con-
ferência, mas há uma pressão do 
governo brasileiro para que a OIT 
altere os critérios utilizados para a 
avaliação dos países.

De acordo com o blog de Jamil 
Chade, veiculado no portal UOL 
nesta segunda-feira, o governo bra-
sileiro alega falta de transparência 
nos critérios que examinam viola-
ções de normas, além de reivindicar 
mais tempo para apresentar defesa 
sobre as violações.

Para a OIT, esses critérios já 
existem e a lista final é uma defi-
nição conjunta de empregadores e 
trabalhadores e, por isso, rejeitou a 
solicitação do governo brasileiro.

Meio ambiente: 
desmatamento 
preocupa o 
brasileiro

A pesquisa global Earth Day 
2019, realizada pela Ipsos, entre os 
dias 22 de fevereiro e 8 de março 
deste ano, revela que o desmata-
mento lidera entre as preocupações 
demonstradas pelos brasileiros com 
relação ao meio ambiente. 

A sondagem foi feita em 28 pa-
íses, com 19,5 mil entrevistados, 
sendo mil brasileiros. O desmata-
mento foi considerado o tema mais 
importante por 53% dos consulta-
dos. Em termos mundiais, o tema 
prioritário é o aquecimento global, 
com 37% das respostas.

Em segundo lugar, no Brasil, 
aparece a poluição da água (44%), 
seguida de como lidar com os re-
síduos produzidos (36%), aqueci-
mento global (29%) e esgotamento 
de recursos naturais (23%). O pro-
blema das enchentes foi menciona-
do por 18% dos entrevistados, ou 
seja, por dois em cada dez brasilei-
ros, constituindo o dobro da média 
global de 9% para esse item.

“O aquecimento global é tam-
bém um dos temas importantes no 
Brasil, mas o que chama mais aten-
ção é o desmatamento, que é muito 
mais mencionado no Brasil do que 
na média global”, disse a diretora 
de Negócios na Ipsos, Karen Klas, 
em entrevista à Agência Brasil. 

Vaza Jato: OAB pede 
afastamento de Moro

Áudios podem precipitar a queda do ex-juiz

Denúncia contra ministro é só ponta do iceberg
O material comprometedor das 

relações entre o ex-juiz Sergio 
Moro e a equipe de procuradores 
da Lava Jato já divulgado pelo The 
Intercept Brasil representa apenas 
1% do arquivo que foi entregue por 
uma fonte ao site, revelam o editor-
chefe, Leandro Demori, e Glenn 
Greenwald, um dos fundadores do 
site.

A equipe do The Intercept te-
ria áudios ainda mais reveladores. 
Greenwald declarou nesta segun-
da-feira que tem conversas em que 
Moro relata ter recebido convite de 
Jair Bolsonaro para ser ministro da 
Justiça antes mesmo da eleição.

No Congresso, é quase certa a 
instalação de uma Comissão Parla-
mentar de Inquérito (CPI) para in-

vestigar o comportamento de Moro 
e dos integrantes da Lava Jato. O 
deputado Marcelo Ramos, relator 
da reforma da Previdência, defen-
deu o afastamento do ministro: 
“Como refém do próprio discurso, 
ele deveria pedir afastamento vo-
luntário”, afirmou Ramos, que é 
professor de Direito Constitucio-
nal.

Bolsonaro – principal beneficiá-
rio da prisão do ex-presidente Lula, 
que era favorito à eleição do ano 
passado – optou por ficar distante. 
Em seu Twitter, apenas duas posta-
gens: um vídeo de 2017 comemo-
rando o Dia da Artilharia e outro 
sobre os 20 anos do Ministério da 
Defesa com o sugestivo título “A 
verdade acima de tudo”.

A oposição anunciou que não 
votará nada no Congresso enquan-
to não houver alguma ação sobre 
Moro – a instalação da CPI ou, ao 
menos, a convocação do ministro 
para se explicar. A decisão coloca 
em risco a votação da suplemen-
tação de R$ 248,9 bilhões prevista 
para esta semana. Se não for votada 
antes do dia 15, o governo terá que 
suspender o pagamento de despesas 
correntes, como aposentadorias.

A antecipação de uma sessão do 
Supremo Tribunal Federal (STF), 
do dia 18 para esta terça-feira, mo-
tivou mensagens de que os minis-
tros antecipariam o julgamento da 
discussão sobre prisão em segunda 
instância, o que poderia levar à sol-
tura de Lula.

Advogados 
veem grave risco 
à segurança 
institucional e ao 
Estado de Direito

O Conselho Federal da Ordem 
dos Advogados do Brasil e o Co-
légio de Presidentes de Seccionais 
defendem que o ministro da Jus-
tiça, Sergio Moro, e membros do 
Ministério Público Federal (MPF) 
se afastem de seus cargos públicos.

A OAB se manifestou após a 
divulgação, pelo site The Intercept 
Brasil, de mensagens entre Moro e 
os procuradores da força-tarefa da 
Lava Jato. A Ordem vê “grave risco 
à segurança institucional” e ameaça 
aos “alicerces do Estado Democrá-
tico de Direito”.

As matérias, conhecidas como 
Vaza Jato, que começaram a ser 
publicadas na noite deste domingo, 
revelam colaboração entre o juiz 
Sérgio Moro, por meio de mensa-
gens trocadas pelo aplicativo Tele-
gram, e o procurador da República 
Deltan Dallagnol, coordenador da 
força-tarefa.

As mensagens sugerem uma atu-
ação política contra o Partido dos 
Trabalhadores, em especial contra 
o ex-presidente Lula, favorito às 
eleições do ano passado, mas que 
foi impedido de concorrer após 
condenado por Moro. A sentença 
foi confirmada pelo Tribunal Re-
gional (TRF-4).

O Código de Processo Penal, em 
seu artigo 254, diz: “O juiz dar-se-á 
por suspeito (...) IV - se tiver aconse-
lhado qualquer das partes.” Segundo 
o jornalista Glenn Greenwald, fun-
dador do The Intercept e um dos au-
tores das reportagens, há mais mate-
rial ainda não divulgado.

Apesar de recomendar prudên-
cia, a OAB salienta que não se pode 
desconsiderar “a gravidade dos fa-
tos, o que demanda investigação 
plena, imparcial e isenta, na medida 
em que estes envolvem membros 

do Ministério Público Federal, ex-
membro do Poder Judiciário e a 
possível relação de promiscuidade 
na condução de ações penais no 
âmbito da Operação Lava Jato”.

A presidente nacional do Institu-
to dos Advogados do Brasil (IAB), 
Rita Cortez, disse que “não se pode 
admitir, em qualquer hipótese, rela-

ções ilícitas entre o Ministério Pú-
blico e o Poder Judiciário, entre o 
acusador e o julgador”.

A Corregedoria do Conselho 
Nacional do Ministério Público 
(CNMP), órgão responsável pela 
fiscalização disciplinar dos mem-
bros do MP, decidiu abrir uma re-
presentação disciplinar para apurar 

a troca de mensagens atribuídas a 
procuradores da força-tarefa da 
Lava Jato e ao ex-juiz federal e atu-
al ministro Sergio Moro. O corre-
gedor ordenou que o coordenador 
da força-tarefa da Lava Jato, procu-
rador Deltan Dallagnol, seja notifi-
cado para apresentar a versão dos 
procuradores sobre os fatos.

Lula Marques/AGPT

Relator da Previdência adia 
entrega de relatório para 5ª feira

O relator da reforma da Previdên-
cia na Câmara, deputado Samuel 
Moreira (PSDB-SP) confirmou que 
vai apresentar na próxima quinta-
feira o seu relatório na comissão 
especial que analisa a proposta na 
Casa. O adiamento foi necessário 
para que Moreira tenha tempo de 
acertar os termos da proposta com 
líderes partidários na quarta-feira e 
com governadores que estarão em 
Brasília nesta terça.

No domingo, depois de uma ma-
ratona de reuniões com técnicos 
durante todo o fim de semana, o 
deputado se reuniu a noite com lí-
deres de nove partidos, o presidente 
da Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ), 
e o secretário especial de Previdên-

cia e Trabalho, Rogério Marinho.
No encontro, as atenções foram 

concentradas em pontos que ainda 
não são consenso. Nesse sentido, 
por causa do impacto da economia 
esperada pelo governo, a definição 
de uma regra de transição para ser-
vidores públicos e trabalhadores da 
iniciativa privada, vinculados ao 
INSS e o regime de capitalização, 
ainda preocupam.

Nesse último ponto, segundo o 
relator, a proposta do governo será 
alterada. Sem dar detalhes, Moreira 
adiantou que está em discussão a 
inclusão de uma quarta alternativa 
para regra de transição para tra-
balhadores tanto do regime geral 
quanto servidores públicos. 
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Cinco startups no Brasil alcançaram o 
patamar de unicórnio, passando a ter valor 
de mercado acima de US$ 1 bilhão, em 
2018. Neste ano, a expectativa é de que 
mais negócios inovadores no país sejam 
alçados ao seleto grupo, hoje considerado 
um sonho de nove a cada dez empreend-
edores brasileiros. No total, oito empresas 
nacionais já se tornaram unicórnios. 

Recentemente, o termo vem aparecen-
do cada vez mais nos veículos de comu-
nicação e mídias sociais, mas muitas pes-
soas ainda não sabem ao certo o seu real 
significado e como uma startup atinge 
esse patamar. Para alguns parece jogada 
de sorte de um empreendedor iniciante, 
porém, poucos imaginam que, por trás 
de cada caso de sucesso, existem muitos 
anos de aprendizado e esforço emprega-
dos, além da aplicação de boas práticas 
implementadas e compartilhadas por 
aqueles que já conquistaram essa marca.

A grande verdade é que o crescimento 
de todos os unicórnios pode ser com-
parado ao desempenho de um alpini-
sta, uma vez que nenhum deles escala o 
Monte Everest em apenas um dia. Pelo 
contrário, para chegar ao topo é preciso 
foco, estabelecer objetivos, identificar as 
etapas a serem vencidas e trabalhar ardu-
amente para chegar lá. A mesma dinâmi-
ca ocorre no mundo das startups. 

As empresas que se tornam unicórnios 
levam em média dois anos para encon-
trarem encaixe entre seu produto e mer-
cado, o que é conhecido como product-
market-fit. Após isso, ao atingir algo em 
torno de US$ 1 milhão de faturamento 
anual, a empresa que almeja chegar a 
esse patamar necessariamente precisa 
triplicar de tamanho dois anos seguidos 
e depois dobrar de tamanho nos três anos 
posteriores. Esse conceito é conhecido 
no mercado como Triple, Triple, Double, 
Double, Double (T2D3).

Para aplicar o T2D3 no negócio e, as-
sim, se credenciar a se tornar um unicór-
nio no futuro, os empreendedores pre-
cisam implementar e acompanhar de 
perto as ações que visam o cumprimento 
à risca da meta. A seguir, confira quais 
são elas e como colocar em prática:

1. Perfil de clientes definido – Toda 
startup surge com a missão de solucionar 
um problema de mercado de forma efici-
ente e escalável. Por isso, antes de mais 
nada, é necessário que o empreendedor 
defina claramente o perfil de clientes/
usuários que deseja atingir e identificar 
onde ele está. Os dois fatores precisam 
estar na ponta da língua dos fundadores. 
A startup que não escolhe por onde atacar 
no início, corre o risco de abandonar a 
corrida pela metade, uma vez que os re-
cursos financeiros são escassos e um erro 
de posicionamento pode ser fatal.

2. Produto suficiente – Não oferecer 
mais e nem menos de que o cliente precisa. 
Muitos empreendedores erram nesse quesi-
to ao querer disponibilizar o produto per-
feito no mercado, perdendo tempo precioso 
na sua validação de mercado. Por exemplo, 
o Airbnb foi criado por três estudantes de 
design de São Francisco, na Califórnia, que 
resolveram alugar alguns espaços dentro 
do apartamento deles para atender a de-
manda de visitantes de uma conferência de 
designers na cidade. Em apenas uma noite, 
a primeira versão do site de hospedagens 
foi desenvolvida, com apenas uma opção e 
eles conseguiram alugar os cômodos para 
três pessoas. Depois disso, a startup foi se 
desenvolvendo e todos sabemos o que hoje 
é a empresa.

Outros empreendedores já fazem o con-
trário, apresentam uma solução com pou-
cas features ou até mesmo com falta de 
capricho, sem evoluir em um curto espaço 

de tempo, chamando a atenção do mercado 
para aquele determinado problema e, con-
sequentemente, dando a ideia de bandeja 
para possíveis concorrentes aperfeiçoarem. 

3. Entrega de sucesso para o cliente 
desde o primeiro dia – Desde o início da 
operação, a startup precisa entregar valor 
ao cliente. Quando o consumidor compra 
um iPad não adquire um pedaço de met-
al, mas um equipamento que o permita 
ler livros on-line, assistir filmes, navegar 
pela web, etc. Na mesma linha, não adi-
anta o empreendedor lançar um app de 
serviços, com todas as features ajustadas, 
se não possui fornecedores cadastrados 
para atender os usuários. Certamente, 
após a experiência ruim o cliente irá des-
instalá-lo e dificilmente irá voltar a utili-
zar o serviço novamente.

O mesmo se aplica para startups B2B 
que apresentam grandes promessas para 
clientes – como redução de custos, aumen-
to de receita, produtividade de equipe, etc. 
Caso realmente elas ainda não estão pron-
tas para cumpri-las, elas acabarão sofrendo 
com altas taxas de cancelamento.

4. Processo de vendas escalável – 
Muitas startups focam em gerar uma 
forte demanda e criar um nome forte, 
mas não sabem ao certo como transfor-
mar a demanda em receita. Para atender 
os potenciais clientes de forma eficiente, 
é preciso construir um sistema de vendas 
escalável que permita que os ganhos se 
multipliquem e tragam previsibilidade ao 
crescimento para cada real investido na 
equipe comercial.

Outro fator importante, é a definição 
do método de vendas que será empregado 
para alcançar os usuários. O empreend-
edor pode optar pelo self-service (onde 
o consumidor faz a contratação de forma 
automatizada sem a intermediação de um 
profissional), inside sales (no qual há um 
executivo de vendas atendendo os clien-
tes via e-mail, chat no site, mensagens 
por aplicativos, telefone, etc.) e field 
sales (bastante usado em negócios B2B 
por trabalhar com vendas complexas e 
alto valor agregado, que exigem diversos 
níveis de aprovação). A opção precisa ser 
estabelecida antes de iniciar a operação.

5. Empregar uma cultura interna – 
Uma das características de uma startup 
que está atingindo sucesso é o rápido 
crescimento da equipe. O que muitos não 
consideram é que, junto com isso, vem 
uma série de complexidades e desafios. O 
mais importante é que em todos os avan-
ços – desde a etapa onde estão somente 
os fundadores e primeiros membros do 
time, até o momento que ela possui cen-
tenas de pessoas – a cultura do negócio 
seja perpetuada e fortalecida.

Para isso, identificar os colaboradores 
engajados na missão e investir neles, seja 
financeiramente, oferecendo capacitação 
e até mesmo dando autonomia para de-
senvolver novas ideias, é fundamental 
para as startups que pretendem se tor-
nar um unicórnio futuramente. De nada 
adianta, um negócio inovador, escalável 
e capaz de trazer boas experiências aos 
usuários, se o time não acredita piamente 
na causa. Nesse cenário, dificilmente o 
negócio chegará ao seu objetivo.

q  Ricardo Corrêa
Sócio-fundador e CEO da Ramper.

Ninguém escala  
o Monte Everest  
em apenas um dia

Quem indica o PGR? A jornada dos unicórnios:  
5 atributos para uma startup

Dia a dia atravancado de impostos

O chefe do Ministério Público Federal tem 
se tornado personagem central na vida política 
do país, lamentavelmente nem tanto pelo que é 
capaz de construir, mas, muito mais, pelo estra-
go que pode provocar na governabilidade. Um 
procurador-geral inimigo do governo simples-
mente pode inviabilizá-lo. O antecessor de Ra-
quel Dodge é um bom exemplo disso.

Não é de estranhar, portanto, que, neste mo-
mento, o establishment esteja atento ao processo 
de sucessão na PGR. A depender de quem Bol-
sonaro for escolher, teremos dois anos de calma-
ria ou dois anos de tempestade na relação entre 
o Executivo e o Judiciário. Deixar que a escolha 
fuja do controle do presidente é, portanto, o cami-
nho quase certo para encurtar seu mandato.

Não foi à toa que o legislador constituinte 
entregou ao presidente da República a prerro-
gativa exclusiva de indicação do procurador-
geral. Essa escolha é de importância estratégica 
para o exercício de seu mandato.

Mas, para não tornar o PGR um serviçal do 
chefe do Executivo e garantir sua independên-
cia, determinou-se que esse personagem te-
ria um mandato de dois anos, só podendo ser 
deposto por deliberação do Senado Federal. 
Garantiu-se, com isso, um sistema de freios e 
contrapesos.

Infelizmente, de mais de uma década para 
cá, foi consolidada a péssima prática de recru-
tar o chefe do Ministério Público Federal por 
via de consulta “à classe”, para atender a velha 
demanda corporativa dos promotores federais.

Apesar de estranha ao procedimento de es-
colha prevista na Constituição, a lista tríplice 
de nomes elaborada pela Associação Nacional 
dos Procuradores da República (ANPR) tem 
sido regularmente a fonte de onde o Executivo 
indica o PGR.

Com isso, o procurador-geral não funda-
menta mais sua legitimidade no voto popular 
por derivação (os votos que sustentam o man-
dato de quem deve indicá-lo por norma consti-
tucional), mas pela aceitação de seus pares, uns 
burocratas sem qualquer apego à soberania po-
pular, mas que colhem sua “excelência” de um 
concurso público que nada afere em termos de 

inteligência emocional, compreensão política e 
até mesmo caráter.

Como membro do Ministério Público Fede-
ral, hoje aposentado, tenho, desde cedo, alerta-
do para o risco do método de escolha por meio 
da audiência corporativa, que só tem reforçado 
o voluntarismo descompromissado dos atores 
da instituição.

Estão sempre preocupados em afirmar seu 
protagonismo na vida política do país, utilizan-
do-se, para isso, da demagogia e do populismo 
penal, sem saírem de sua bolha de bem-estar 
social refletida nos altíssimos ganhos e gene-
rosas vantagens funcionais de que desfrutam.

A Operação Lava Jato é um produto disso. 
Depois de ter destruído o parque industrial pe-
trolífero e a engenharia civil do país, pretendeu 
se apoderar de vultuosíssima quantia de cerca 
de R$ 2 bilhões advinda de multa aplicada à 
Petrobras pelas autoridades norte-americanas, 
para criar uma fundação que fizesse a publici-
dade corporativa e assegurasse anos de man-
chetes e leads na grande mídia, a irradiar sua 
mensagem populista e permitir que se ombre-
asse com os poderes da República.

O projeto político-corporativo do Ministé-
rio Público tem que ser estancado. O país não 
comporta esse patrimonialismo atrasado com 
feições de moderno “combate” à corrupção.

O embate entre a burocracia moralista sem voto 
e a classe política não pode ser resolvido em favor 
da primeira, com destruição dos fundamentos da de-
mocracia representativa e fortalecimento do autori-
tarismo elitista dessa turma de promotores.

O primeiro passo está em ignorar os latidos 
dos cães persecutórios. A caravana da sobera-
nia popular tem que passar impávida diante de-
les. Cão que ladra não morde. É preciso encará-
lo e colocar em seu lugar. Passa!!!

Ignorar a lista da ANPR afirmará a Constitui-
ção e devolverá a política judicial de onde nunca 
deveria ter saído: da representação popular.

q  Eugênio Aragão
Subprocurador geral da República aposentado, 

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

Há anos o Brasil concentra a maior parte 
de sua arrecadação sobre as operações de 
consumo, mais precisamente sobre a venda 
de mercadorias e a prestação de serviços. Os 
principais pontos negativos decorrentes da dis-
tribuição das fontes de arrecadação de tributos 
face à regressividade da nossa matriz tributária, 
nesse sentido, estão no desrespeito ao princípio 
da capacidade contributiva e na concentração 
de riquezas.

Não só o Brasil, mas a maioria das econo-
mias da América Latina, segundo dados da 
OCDE – Organização para a Cooperação e De-
senvolvimento Econômico, estão na contramão 
dos países desenvolvidos, que priorizam a ar-
recadação sobre a renda.

Nos Estados Unidos, por exemplo, em 2017, 
a tributação sobre o consumo chegou a ser 
menos da metade da tributação sobre a renda, 
alcançando a mesma carga tributária que a 
tributação sobre a propriedade, bem diferente 
dos números dos países menos desenvolvidos, 
onde a propriedade pouco tem contribuído na 
arrecadação.

Importante aqui salientar que os tributos 
incidentes sobre o consumo têm natureza de 
tributação indireta, tendo como característica 
peculiar a repercussão econômica do ônus 
tributário ao consumidor final, dissociando o 
contribuinte de direito (as empresas) do con-
tribuinte de fato (o consumidor), aquele que ao 
pagar o preço arca economicamente com o en-
cargo tributário.

Outro fator relevante, principalmente so-
bre os tributos incidentes sobre bens e merca-
dorias, é que eles incidem em várias etapas da 
cadeia produtiva. Muito embora estejam am-
parados pelo princípio da não cumulatividade, 
pelo qual os tributos incidentes em uma etapa 
da cadeia podem ser compensados com os trib-
utos exigidos na próxima etapa, além de não 

estarmos diante de uma não cumulatividade 
plena, a compensação de créditos no Brasil tem 
se mostrado cada vez mais complexa, princi-
palmente no âmbito estadual.

Esses custos indiretos agravam a tributação 
sobre o consumo, de forma que os percentuais 
de carga tributária sequer podem ser precisa-
mente calculados, podendo ser superiores aos 
percentuais projetados pelos órgãos estatais.

Nesse sentido, outra diferença que se ob-
serva nos países mais desenvolvidos é a facili-
tação do sistema de arrecadação, com a total 
desoneração das etapas produtivas e a concen-
tração dos tributos na etapa de venda ao con-
sumidor, com a implementação do denominado 
IVA – imposto sobre o valor agregado.

Essa forma de arrecadação faz parte de uma 
série de projetos de lei e de emendas à Con-
stituição Federal (PEC) que tramitam no Con-
gresso, mas infelizmente com poucas chances 
de serem aprovados num curto espaço de tem-
po. Como principais vilões contra a aprovação 
de tais medidas temos a cultura de sonegação, 
amplamente difundida em nosso país, o pacto 
federativo e a guerra fiscal entre os estados, 
bem como o interesse da administração pública 
pelo fluxo de caixa decorrente da antecipação 
de tributos da cadeia produtiva.

Ao onerar as relações de consumo de forma 
desproporcional às demais fontes de arrecada-
ção, aqueles que menos deveriam contribuir 
acabam contribuindo mais do que os que de-
veriam, colaborando para a formação de uma 
sociedade menos justa. Há muito tempo se 
fala sobre a simplificação e modernização do 
sistema tributário brasileiro, onde e quem está 
errando?

q  Mateus Adriano Tulio
Coordenador da Consultoria Tributária no Marins 

Bertoldi Advogados.
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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

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
A Diretoria do Sinpro-Rio convoca todos os professores, associados ou não ao Sin-
dicato, para Assembleia Extraordinária, a realizar-se no dia 17 de junho de 2019, às 
18h, em sua sede, sito à Rua Pedro Lessa, 35 - 2º andar, Centro, Rio de Janeiro, em 
cumprimento à Resolução SME nº 1022 de 30 de abril de 2009, para eleger os repre-
sentantes a serem indicados à Secretaria Municipal de Educação, com vistas a ocu-
par a vaga de membro titular e suplente, junto ao Conselho Municipal de Educação.
Obs.: Os professores que não forem sindicalizados ao Sinpro-Rio devem apresentar, 
obrigatoriamente, documento que comprove atuação profissional na rede privada 
de ensino.

Rio de Janeiro, 11 de junho de 2019
Oswaldo Teles - Presidente

Operação abafa da mídia é 
atropelada pela #vazajato

As matérias sobre as conversas comprometedoras en-
tre o dublê de juiz e ministro Sergio Moro e os procu-
radores da força-tarefa da Lava Jato caíram como uma 
bomba nos aquários das redações dos jornais tradicio-
nais na noite deste domingo (tradução do jargão: aquário 
é onde ficam os chefes). A primeira reação foi ignorar, 
mas a repercussão – que levou a hashtag #vazajato ao 
primeiro lugar entre as mais comentadas no Twitter mun-
dial – não permitiu a tática avestruz.

Veio então o segundo movimento: criticar o vazamen-
to, para preservar os incriminados. Mas como isso pode-
ria prosperar, se a Lava Jato foi toda calcada no binômio 
delação–vazamento, detalhes sigilosos que eram passa-
dos para os jornalões sem qualquer crítica ou investiga-
ção dos responsáveis?

A terceira tentativa foi uma variante da anterior: culpar 
hackers pela invasão das contas nos aplicativos de troca de 
mensagens de Moro e do procurador Deltan Dallagnol. Só 
que também esbarrou em um problema. O próprio ex-juiz, 
hoje ministro, disse, na ocasião – cinco dias atrás – que 
nenhum dado havia sido obtido em seu celular.

A defesa, então, se torna uma tarefa para cínicos. A 
realidade, sempre ela, se encarrega de destruir os que a 
ignoram. Em Brasília, onde a simpatia por Moro não é 
exatamente campeã de audiência, discute-se uma CPI 
e alguma ação do Supremo. Políticos sugerem aberta-
mente que o ministro peça o boné. Ainda que parte da 
população não veja como grave a atuação de Moro e do 
MP, a operação abafa tem poucas chances de sucesso.

‘La exención soy yo’
O Ministério Público Federal exercita sua capacidade 

de enterrar a cabeça na areia. Fora um burocrático ques-
tionamento do Conselho Nacional do MP, o que se tem 
no site da instituição é um longo esclarecimento sobre o 
“ataque cibernético à Lava Jato”, além da nota postada 
no início desta segunda-feira pela força-tarefa, na qual, 
em resumo, os procuradores garantem sua isenção com 
base em suas próprias palavras.

Sol
Projeto de autoria do deputado estadual Sebastião 

Santos (PRB), que dispõe sobre a implantação de pai-
néis solares fotovoltaicos nos hospitais do Estado de São 
Paulo, foi aprovado durante reunião da comissão de In-
fraestrutura realizada na semana passada, na Assembleia 
Legislativa (Alesp). O PL 1.525/2015 será encaminhado 
para as demais comissões.

Labirinto
Desde 1988, ano da Constituição, foram criadas mais 

de 5 milhões de normas tributárias no país (764 por dia) 
nas três esferas de governo, informa o Tribunal de Con-
tas da União. Cálculo da Fiesp estima em 50 normas por 
dia na esfera federal.

Relatório do TCU apresenta resultados sobre os en-
traves causados pela burocracia na produtividade e na 
competitividade das empresas brasileiras. O Tribunal 
aponta pouca transparência e falta de organização e pa-
dronização das exigências dos órgãos públicos, o que re-
sulta em insegurança jurídica e alto custo para as empresas 
manterem-se regulares. Além disso, os Três Poderes não 
mantêm uma publicação que atualize a legislação tribu-
tária, dificultando o acompanhamento pelas empresas.

Vazamento nos olhos dos outros...
2017. Oitiva sigilosa de Marcelo Odebrecht para Moro. 

Advogado do réu alerta sobre “transmissão ao vivo” do An-
tagonista, de Mainardi. Moro: “Tá… É… A gente trata disso 
sem precisar da gravação aqui. Não, sim, mas... Pode encer-
rar a gravação.” Qual é a cor da palma da mão do Moro?

Rápidas
“O Brasil tem uma sociedade altamente litigante”, in-

dica o livro Direito e economia: diálogos, que a Editora 
FGV lança nesta quinta-feira. Informações em editora.fgv.
br/produto/direito-e-economia-dialogos-3446 *** A Rede 
Adventista Silvestre realiza, dia 18, às 19h30, o encontro 
“Sessão Clínica” no auditório em Botafogo. Em debate, 
linhas de cuidados no acidente vascular isquêmico *** 
O livro Integração regional na América Latina (Editora 
CRV) será lançado nesta quarta-feira, às 16h, na Biblio-
teca do Instituto dos Advogados Brasileiros (IAB), no 
Centro do Rio. Informações pelo telefone (21) 2240-3173 
*** Até 20 de junho, a Tech Trash vai doar um computa-
dor novo para o Instituto da Criança a cada 60kg de lixo 
eletrônico coletado – aquele computador velho, impresso-
ra antiga, teclado que não funciona mais. O AquaRio, no 
Porto Naravilha, é um dos pontos de coleta *** A presta-
ção de contas do ex-presidente Michel Temer, relativa ao 
exercício de 2018, será apreciada pelo TCU nesta quarta-
feira. A relatora do processo é a ministra Ana Arraes.

Indústria puxa o PIB para 1%
Previsão de 
crescimento  
cai pela 15ª  
vez seguida

A estimativa do mercado 
financeiro para o crescimen-
to da economia neste ano 
chegou a 1%, após 15 redu-
ções consecutivas. É o que 
mostra o boletim Focus, re-
sultado de pesquisa do Ban-
co Central (BC) a institui-
ções financeiras, divulgado 
às segundas-feiras. 

Está pesando nessa desa-
celeração o comportamento 
da indústria, cuja previsão 
de crescimento para o ano 
caiu de 1,49% para 0,47% e 
para 2020 o mercado  espera 

3%, A produção industrial 
iniciou o segundo semestre 
com alta abaixo do esperado 
de 0,3% em abril, pressiona-
da, principalmente, pelo se-
tor extrativo.

Isso contribuiu para que a 
projeção para a expansão do 
Produto Interno Bruto (PIB) 
fosse, desta vez.  reduzida de 
1,13% para 1%. Na mesma 
linha de previsão negativa 
com as instituições financei-
ras reduziram de 2,50% para 
2,23% a previsão de cres-
cimento da economia para 
2020. A previsão para 2021 e 
2022 permanece em 2,50%.

Inflação

A estimativa de inflação, 
calculada pelo Índice Na-
cional de Preços ao Consu-
midor Amplo (IPCA), caiu 

de 4,03% para 3,89% este 
ano, foi mantida em 4% para 
2020 e em 3,75% para 2021 
e 2022. Na última sexta-
feira, o Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística 
(IBGE) informou que o Índi-
ce de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA) desacelerou 
em maio, ao variar 0,13%, 
0,44 ponto percentual abaixo 
da taxa de abril (0,57%).

Esse foi o menor resul-
tado para maio desde 2006 
(0,10%). A variação acumu-
lada no ano ficou em 2,22% 
e em 12 meses chegou a 
4,66%. A meta de inflação 
de 2019, definida pelo Con-
selho Monetário Nacional 
(CMN), é de 4,25%, com 
intervalo de tolerância entre 
2,75% e 5,75%. A estimativa 
para 2020 está no centro da 
meta: 4%. Essa meta tem in-

tervalo de 1,5 ponto percen-
tual para cima ou para baixo.

Para 2021, o centro da 
meta é 3,75%, também com 
intervalo de tolerância de 1,5 
ponto percentual. O CMN 
ainda não definiu a meta de 
inflação para 2022.

Juros

Para controlar a inflação, 
o BC usa como principal 
instrumento a taxa básica de 
juros, a Selic. Para o merca-
do financeiro, a Selic deve 
permanecer no seu mínimo 
histórico de 6,50% ao ano 
até o fim de 2019. Para o fim 
de 2020, a projeção caiu de 
7,25% ao ano para 7%. Para 
o fim de 2021, a previsão 
passou de 8% ao ano para 
7,50% e para o final de 2022, 
segue em 7,50% ao ano.

Setor de seguros revisa  para menos projeção de crescimento
 A projeção de fevereiro de 

crescimento do mercado se-
gurador para este ano foi re-
duzida de 4,5% a 7,1%  (piso 
e teto, respectivamente)  para 
4,7% a 6,9%. Um intervalo 
de crescimento anual do mer-
cado segurador mais estreito 
consta da 7ª edição amplia-
da da publicação Conjuntura 
CNseg, referente ao primeiro 
trimestre do ano e disponível 
aos leitores no portal da Con-
federação  DAS Seguradoras 
(cnseg.org.br).

A nova taxa tem relação 
direta com a perspectiva de 
menor evolução da carteira 
de seguro de automóvel - com 
intervalo de 0,5% e 3,5% de 
alta no ano; anteriormente es-
perava algo entre 5,4% e 7% 
em 2019. O seguro de auto-
móvel é a principal carteira 
de danos e responsabilidade 
e segue a trajetória de desa-

celeração nas vendas de au-
tomóveis novos no ano. Em 
2018, a receita do mercado 
alcançou R$ 445,16 bilhões.

“O aumento das incerte-
zas, tanto na economia bra-
sileira quanto em escala glo-
bal, torna as projeções um 
desafiador exercício. São 
tantas variáveis capazes de 
provocar reação ou retração 
dos mercados, que sua com-
binação, no final, definirá a 
trajetória do setor segura-
dor”, afirma Marcio Corio-
lano, presidente da CNseg.

A nova projeção considera 
também um crescimento me-
nor dos seguros de pessoas. 
Pelo estudo, enquanto os pla-
nos de acumulação (PBGL e 
VGBL) mantêm a trajetória 
de expansão inalterada no 
ano (5,5% a 6%), acredita-se 
em alta menor dos prêmios 
estimados dos planos de risco 

(agora de 3,2% a 8,8% ante 
os 6,9% a 9,4%). 

Dependendo do com-
portamento de algumas das 
principais variáveis macroe-
conômicas, há dois cenários 
possíveis - otimista ou pessi-
mista- projetados para a ativi-
dade seguradora. No melhor 
cenário (de alta de 6,9%), o 
PIB cresceria 1,3% no ano; a 
produção industrial teria alta 
real de 1,57%; a Selic recua-
ria para 6% ao ano; o câmbio 
ficaria em R$ 3,61; e a in-
flação oficial seria de 3,80% 
medida pelo IPCA. No qua-
dro pessimista (alta de 4,7%) 
do setor segurador, conside-
ra-se a aprovação da reforma 
da Previdência incompleta; a 
desvalorização mais acentua-
da do câmbio; juros básicos 
em trajetória de alta; e cres-
cimento da economia abaixo 
do observado em 2018.

A projeção de arrecadação 
do mercado segurador é uma 
das seções que estarão incor-
poradas à edição ampliada. 
Na nova coluna destaque 
das federações, a Federação 
Nacional de Seguros Gerais 
(FenSeg) aponta os riscos 
de o seguro de Garantia de 
Obras não sair do papel, se 
algumas ameaças estudadas 
forem incluídas ao projeto 
de lei, como a cobrança de 
quase a totalidade da impor-
tância segurada, caso a segu-
radora não retome e conclua 
a obra. Na parte da Federa-
ção Nacional de Capitaliza-
ção (FenaCap), é mostrado 
os efeitos práticos do novo 
marco regulatório para a ex-
pansão da capitalização. 

Historicamente, o merca-
do de seguros evolui anual-
mente numa taxa média pró-
xima a 6%

Gilmar libera para julgamento pedido para anular condenação de Lula   

Aécio na justiça de MG

Gilmar Mendes, ministro 
do Supremo Tribunal Fede-
ral (STF), devolveu, na noi-
te desta segunda-feira, para 
a Segunda Turma da Corte, 
o pedido de habeas corpus 
(HC) apresentado em 2018 
pelos advogados de defesa 
para anular a condenação 
de Lula. 

A alegação era suspei-
ção do ex-juiz Sérgio Moro 
no caso, depois que ele 
aceitou o convite para ser 
ministro do governo Jair 
Bolsonaro.

Diante do vazamento 
das gravações e das re-
velações divulgadas pelo 
site The Intercept, de que 
Moro orientou o Ministério 
Público, por meio do pro-
curador Deltan Dallagnol 
na acusação contra Lula, o 
STF poderá libertar o ex-
presidente. 

No momento em que Gil-
mar Mendes pediu vistas, o 
placar parcial estava 2 a 0 
contra a concessão do HC, 
com os votos dos ministros 
Edson Fachin (relator) e 

Gilmar também decidiu 
encaminhar para a Justiça 
Eleitoral de Belo Horizonte 
(MG) um inquérito instaura-
do no âmbito da delação da 
Odebrecht que investiga o 
deputado federal Aécio Ne-
ves (PSDB-MG). A apuração 
diz respeito a supostos pa-
gamentos realizados de for-
ma dissimulada por meio de 

contratos fictícios que teriam 
beneficiado Aécio Neves vi-
sando à sua campanha à Pre-
sidência da República, em 
2014. De acordo com colabo-
radores da Odebrecht, o valor 
inicial solicitado pelo tucano 
foi dividido em dois contra-
tos de R$ 3 milhões cada - a 
primeira parte teria sido paga, 
mas a segunda não.

Cármen Lúcia. Além dele, 
ainda faltam votar os minis-

tros Celso de Mello e Ricar-
do Lewandowski.



n  Monitor Mercantil Terça-feira, 11 de junho de 20194 Negócios & Empresas

Antonio Pietrobelli
exportnewspietro.gmail.com

NEGÓCIOS 
INTERNACIONAIS

Brasil e México querem 
ampliar comércio

O Brasil e o México concordaram em 
avançar nas negociações para ampliar o co-
mércio bilateral, informaram os Ministéri-
os da Economia e das Relações Exteriores. 
Em negociação conjunta, os dois países 
concordaram em revisar dois acordos co-
merciais para aumentar as trocas bilaterais. 
O primeiro acordo a ser revisto será o que 
estabeleceu preferências tarifárias a cerca 
de 800 produtos, assinado em setembro de 
2002. O segundo acordo, assinado entre 
o Mercosul e o México, trata sobre o co-
mércio automotivo. O documento também 
foi firmado em setembro de 2002, mas foi 
revisto no fim de 2012 para incluir quotas 
anuais de importação de veículos com tar-
ifa zero. As reuniões ocorreram no fim de 
maio, mas só foram divulgadas em junho 
pelos dois ministérios.

A delegação brasileira foi chefiada pelo 
secretário de Negociações Bilaterais e Re-
gionais nas Américas do Ministério das 
Relações Exteriores, embaixador Pedro 
Miguel da Costa e Silva, e pelo secre-
tário de Comércio Exterior do Ministério 
da Economia, Lucas Ferraz. A delegação 
mexicana foi chefiada pela subsecretária de 
Comércio Exterior da Secretaria de Econo-
mia, Luz María de la Mora.

Exportações de carne de 
frango cresceram 14,4%

As exportações brasileiras de carne de 
frango cresceram 14,4% em maio sobre o 
mesmo mês do ano passado, segundo da-
dos divulgados nesta sexta-feira (7) pela 
Associação Brasileira de Proteína Animal 
(ABPA). O País enviou ao exterior 381,1 
mil toneladas de frango in natura e pro-
cessado, volume que é superior em 48 mil 
toneladas sobre a quantidade embarcada 
em maio de 2018.

A receita gerada com esses embarques 
avançou ainda mais, em 27,3%em relação 
ao quinto mês do ano passado, com US$ 
658,9 milhões. No acumulado do ano, de 
janeiro a maio, as exportações e carne de 
frango avançaram menos, 3,6% em volume 
para 1,65 milhão de toneladas, e 6,3% em 
valores, com US$ 2,7 bilhões.

Em maio, os Emirados Árabes Unidos 
foram destaque como destino de exporta-
ção. O Brasil vendeu ao país árabe 30,7 mil 
toneladas, 8,2% do total dos embarques e 
volume 49% maior do que o embarcado em 
maio do ano passado.

Segundo a ABPA, o grande destaque do 

mês foi a China, que respondeu por 14,7% 
das compras internacionais de carne de 
frango do Brasil. O país asiático comprou 
54,8 mil toneladas, volume que avançou 
49% sobre o mesmo mês de 2018. A União 
Europeia expandiu as importações em 26% 
para 26,2 mil toneladas.

“A China se isolou como principal des-
tino dos embarques brasileiros. O efeito 
gerado no mercado pela crise sanitária no 
país asiático impulsionou as importações, 
o que gerou efeitos, também na rentabili-
dade do mercado, com elevação de preços 
médios”, disse Francisco Turra, presidente 
da ABPA, em material divulgado pela en-
tidade.

A China foi o maior mercado da carne 
de frango brasileira também de janeiro a 
maio, com 208,2 mil toneladas compradas 
e 12,8% do total, mas a Arábia Saudita veio 
logo em seguida, com 195 mil toneladas e 
12%. O Japão foi o terceiro maior compra-
dor em volume, com 164,5 mil toneladas e 
10,1% do total, seguido de Emirados, com 
157,9 mil toneladas e 9,7% do total, e de 
África do Sul, com 117,5 mil toneladas e 
7,2%.

Fispal Food Service 
movimenta alimentação

A Fispal Food Service, feira internacio-
nal de produtos e serviços para alimentação 
fora do lar, completa 35 anos de existência 
em 2019. O evento que se consolidou como 
o mais importante para o setor na América 
Latina realiza sua 35ª edição comemorativa 
com uma série de inovações para os par-
ticipantes.

Com a expectativa de atrair um público 
de 50 mil pessoas, a feira, que acontece en-
tre os dias 11 e 14 de junho, no Expo Cen-
ter Norte, oferecerá uma série de atrações 
paralelas, gratuitas e pagas, para atualiza-
ção profissional e consultoria. Além disso, 
mais uma vez será importante vitrine para 
lançamentos e inovações com mais de 450 
expositores e cerca de 1.500 marcas.

Para Clélia Iwaki, diretora da feira, a 
Fispal Food Service repetirá seu papel de 
importante plataforma para os empresári-
os, donos de bares, restaurantes, padarias, 
pizzarias entre outros, buscarem informa-
ções e soluções para tornarem seus negó-
cios mais rentáveis e lucrativos. “Todas as 
atrações foram desenvolvidas de acordo 
com o cenário atual do mercado de food 
service que é bastante promissor. Elas tam-
bém ajudarão o público a pensar em novas 
soluções e ideias para avançar”, comenta 
Clélia.

Firjan apresenta propostas para  
portaria de defesa comercial

Para preservar o ponto de equilíbrio de-
sejável para o sistema de defesa comercial 
do Brasil, o Grupo de Trabalho de Defesa 
Comercial da Firjan apresentou propostas 
para o aprimoramento da nova legislação 
publicada pela Secretaria de Comércio 
Exterior (Secex). A Portaria 8/2019 altera 
processos administrativos de avaliação de 
interesse público, impactando todos os se-
tores usuários com relação às medidas de 
defesa comercial.

As propostas construídas pelos empre-
sários têm o objetivo de exigir, em toda 
cadeia, os mesmos dados e informações 
da indústria doméstica e a comprovação de 
evidências mínimas de prejuízo à coletivi-
dade, além de tornar obrigatória a apresen-
tação de diversas informações que constam 
como facultativas. A nova Portaria garante 
a convergência necessária dos prazos pro-
cessuais das avaliações de interesse público 
com as investigações de defesa comercial, 
uma vez que ambas passaram a ser condu-
zidas pela mesma Subsecretaria de Defesa 
Comercial e Interesse Público (SDCOM).

Para Luiz Nei Arias, presidente da Indús-
tria Brasileira de Filmes (IBF), participar 
do processo de construção das contribui-
ções que expressam a opinião da indústria 
sobre as novas regras foi fundamental. “Fi-
camos inseguros com alguns itens da Por-
taria, que poderiam constituir uma ameaça 
ao tradicional direito de defesa comercial. 

Com nossa contribuição mostramos que 
concordamos com o interesse público, mas 
que este também não deve se sobrepor ao 
interesse das empresas que investem, pa-
gam impostos e geram empregos e divisas 
para o país”, explicou Arias.

De acordo com Josefina Guedes, coorde-
nadora do GT da Firjan e diretora na GBI 
Consultoria Internacional, o Grupo vem 
atuando na construção de propostas para o 
governo nos últimos anos, a partir da co-
laboração de diversos setores industriais 
associados, especialistas da área acadêmi-
ca, consultorias especializadas e da própria 
Associação de Comércio Exterior do Brasil 
(AEB).

“Quanto mais técnica é a abordagem, 
como foi a proposta da Firjan, melhor será 
a aceitação por parte dos agentes públicos. 
Nossa contribuição respeita os princípios 
do Direito Administrativo e Constitucio-
nais, buscando garantir a transparência e a 
igualdade de condições tanto para o inte-
resse público quanto para a defesa comer-
cial”, afirmou Josefina.

A Portaria 8 entrou em vigor na data 
de sua publicação, em 17/04, e revogou 
as Resoluções Camex 13/2012, 93/2015, 
20/2017 e 29/2017. A consulta pública para 
contribuição de toda sociedade terminou 
em 31/5. Nesta nova fase, a Secex analisa 
as contribuições recebidas para então pu-
blicar uma nova Portaria.

Plataforma ajuda a prevenir  
autuações da Receita

Entre os meses de mar-
ço e maio, mais de 5 mil 
empresas foram autua-
das pela Secretaria da 
Receita Federal por irre-
gularidades no Imposto 
de Renda da Pessoa Ju-
rídica (IRPJ) e na Con-
tribuição Social sobre o 
Lucro Líquido (CSLL) 
relativas ao ano-calendá-
rio 2014. De acordo com 
o órgão, o crédito tribu-
tário lançado, que inclui 
juros moratórios e multa 
de ofício de 75%, totali-
zou mais de R$ 1 bilhão.

Segundo o Fisco, as 
irregularidades foram 
apuradas na malha fis-
cal de pessoas jurídicas 
e consistem na “insufi-
ciência de recolhimento 

e declaração em DCTF 
do imposto e contribui-
ção apurados na Escri-
turação Contábil Fiscal 
(ECF)”.

Para prevenir autu-
ações, o profissional de 
contabilidade pode pro-
curar plataformas que 
possam realizar o cruza-
mento de dados e se an-
tecipar ao problema. É o 
caso dos contadores que 
utilizam a plataforma 
da Visor - fintech fun-
dada no México em 2016 
e em atuação no Brasil 
desde o início deste ano. 
Rafael Sampaio, diretor 
de Growth Hacking da 
empresa, explica que a 
plataforma é uma fonte 
segura, confiável e pa-

rametrizável de dados 
autenticados pela Recei-
ta Federal. “As informa-
ções geradas pela plata-
forma são atualizadas 
dinamicamente, o que 
possibilita a visualiza-
ção de comportamentos 
futuros e a identificação 
de contingências fiscais”, 
explica Sampaio.

A Receita Federal in-
formou, ainda, que foram 
identificadas mais de 14 
mil empresas com incon-
sistências de R$ 1,41 bi-
lhão no Imposto de Ren-
da e CSLL relativas ao 
ano-base 2015, e orientou 
essas pessoas jurídicas a 
se “autorregularizarem”, 
ou seja, pagarem o im-
posto devido.

Dia dos Namorados: shoppings 
projetam alta de 3% nas vendas

A Associação Brasileira 
dos Lojistas de Shoppings 
(Alshop) em parceria com 
a empresa Real Time Big 
Data, realizou pesquisa inter-
na entre os seus associados e 
constatou uma previsão de 
aumento de 3% nas vendas 
para o Dia dos Namorados, 
em relação ao ano passado.

Entre os parceiros da as-
sociação a expectativa é de 
que a circulação de pessoas 
nos dias que antecedem a 
data cresça em uma média 
de 51% e movimente tam-
bém as vendas em restau-
rantes, fast-foods, cafés, 
sorveterias e estabelecimen-
tos alimentícios em geral. 
A movimentação também 
deve elevar o consumo de 
serviços nos centros de 
compra na semana anterior 
a data bem como no próprio 
dia 12 de junho.

Para o presidente da enti-
dade, Nabil Sahyoun, apesar 
de o aumento ser pequeno, 
já é o início de uma melhora 
para o setor varejista.

“A expectativa é que, com 
as medidas que o governo 
está tentando aplicar em re-
lação às reformas trabalhis-
ta, tributária e da previdên-
cia, haja uma melhora mais 
significativa em relação ao 

varejo a um médio prazo”, 
comentou.

Ainda segundo a asso-
ciação, 34% dos brasileiros 
entrevistados na pesquisa 
quantitativa pretende gas-
tar uma média de R$ 100 a 
R$ 200 em presente para o 
parceiro(a). Destes, 23% têm 
a intenção de dar um pre-
sente entre R$ 30 e R$ 100, 
seguido de 18% que planeja 
desembolsar de R$ 200 a R$ 
400.

O levantamento foi feito 
por meio de uma entrevista 
por telefone com mais de 
1.500 pessoas residentes nas 
principais capitais do País 
tais como São Paulo, Rio 
de Janeiro, Belo Horizonte, 
Salvador, Recife, Fortaleza, 
Manaus, Brasília, Porto Ale-
gre, Curitiba e Goiânia.

Entre as formas de paga-
mento que lideram a pesqui-
sa estão o cartão de crédito 
com 50%, seguido de paga-
mento à vista com 42%. Ain-
da na mesma amostragem, 
51% dos entrevistados pre-
tendem comprar os presentes 
em shoppings, 14% em lojas 
de rua e 10% pela internet.

Vestuário

Outro estudo, realizado 

pela Superdigital, fintech 
do Grupo Santander, com 
mil pessoas de sua base de 
clientes apontou que o ves-
tuário é o item preferido de 
quem pretende presente-
ar no Dia dos Namorados 
deste ano. Do total de en-
trevistados, 60% pretende 
dar algum presente na data. 
Destes, 39,5% dizem que 
vão optar por um item de 
vestuário. Em seguida apa-
recem perfume (15,1%), 
chocolate (5%), eletroe-
letrônico (4,2%), celular 
(3,4%) e flores (1,9%). 
Mais de um terço dos entre-
vistados (30,9%) responde-
ram que devem dar alguma 
outra coisa que não estava 
na lista.

Quando perguntados so-
bre até quanto pretendem 
gastar com o presente neste 
ano, a maioria (42,3%) dos 
entrevistados disse quer dis-
por até R$ 100; 22,7% estão 
dispostos a comprar algo 
um pouco mais caro, de até 
R$ 200; para 15,5% dos ou-
vidos, o teto é superior a R$ 
200. Na outra ponta, 19% 
responderam que o valor 
máximo de presente será R$ 
50.

O levantamento entre os 
dias 27 de maio e 5 de junho.

Fluxo de veículo leve aumentou  
0,9% e pesado caiu 1,8 nas rodovias

O índice ABCR de ati-
vidade referente a maio de 
2019 apresentou crescimen-
to de 0,4% no comparativo 
com abril, considerando os 
dados dessazonalizados. O 
índice que mede o fluxo pe-
dagiado de veículos nas es-
tradas é construído pela As-
sociação Brasileira de Con-
cessionárias de Rodovias 
(ABCR), juntamente com a 
Tendências Consultoria In-
tegrada.

“O mês de maio, mesmo 
registrando leve aceleração 
no fluxo total de veículos, 
conforme os dados dessazo-
nalizados, ainda reflete o en-
fraquecimento da atividade 
que vigora ao longo do ano”, 
comentou Thiago Xavier, 
analista da Tendências Con-
sultoria. Em médias móveis 
trimestrais, após três resulta-
dos negativos em sequência, 
o índice total tem relativa es-
tabilidade. Nota-se, portanto, 
que não houve reversão após 
a queda recente, mesmo com 
o resultado de maio, mantida 
a métrica de comparação.

Mantida a comparação 
mensal dessazonalizada, o 

índice de fluxo pedagiado 
de veículos leves aumentou 
0,9%, enquanto o fluxo de 
pesados caiu 1,8%. No en-
tanto, comparado ao mesmo 
período de 2018, o índice 
total cresceu 18,5%; o fluxo 
pedagiado de veículos leves 
registrou alta de 13,4%, en-
quanto o fluxo de pesados 
cresceu 36,3%. “O resulta-
do do mês precisa ser lido 
com cautela, especialmente 
quando comparado ao ano 
passado”, explica Thiago. 
“É preciso lembrar que a 
paralisação dos caminho-
neiros ocorreu na segunda 
metade de maio do último 
ano, oficialmente de 21 a 
30 daquele mês. Tal evento 
limitou significativamente o 
fluxo de veículos nas rodo-
vias pedagiadas - seja pelos 
problemas de fornecimento 
de combustível, seja pela 
obstrução de algumas vias”, 
conta ele.

Por essa razão, o desem-
penho em maio de 2018 foi 
expressivamente negativo, 
como evidencia a queda de 
13,8% do índice total de 
fluxo em relação ao mesmo 

período de 2017. O resul-
tado, por sua vez, captou 
efeitos diferenciados entre 
as aberturas do índice, uma 
vez que veículos pesados 
registraram queda mais in-
tensa que os leves (-10,4% 
para leves, -23,4% para pe-
sados). Assim, o elevado 
desempenho em maio de 
2019 foi beneficiado pela 
base de comparação depri-
mida. Como tal situação foi 
praticamente normalizada 
a partir de junho do último 
ano, os expressivos resul-
tados de crescimento não 
devem se manter nos próxi-
mos meses.

“Os resultados são maio-
res no fluxo de pesados, que 
consideram além de cami-
nhões – diretamente afeta-
dos pela greve dos cami-
nhoneiros no ano passado – 
outros automotores de porte 
superior, como os ônibus”, 
frisa Thiago. “O elevado 
crescimento destes veículos, 
e também do fluxo de leves, 
não deve se manter nos pró-
ximos meses por se tratar de 
um efeito, sobretudo, pontu-
al”, completa ele.
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ACAPURANA PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ: 08.281.830/0002-27

Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras em 31/12/2018 e 2017 (Em MR$, exceto quando mencionado de outra forma)
1. Contexto operacional: A Acapurana Participações S.A. (“Companhia”), se-
diada na Rua Dias Ferreira, nº 190, 3º andar, sala 301 (parte), Leblon, na cida-
de do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, foi constituída em 30/08/2006
e tem por objeto a participação direta ou indireta e exploração econômica de
empreendimentos de centros comerciais, shopping centers e similares, bem
como a exploração e gestão de estacionamentos próprios, podendo, ainda,
participar em outras sociedades como quotista ou acionista e administração
de um Shopping Center na Rua Conselheiro Moreira de Barros, 2.780, Santa-
na, na cidade de São Paulo, São Paulo. A Companhia detém participação de
100% no empreendimento Santana Parque Shopping localizado no município
de São Paulo, Estado de São Paulo, que foi inaugurado em outubro de 2007.
A autorização para a emissão dessas demonstrações financeiras foi dada pela
Diretoria em 29/03/2019. 2. Resumo das principais políticas contábeis:
As principais políticas contábeis aplicadas na preparação destas demons-
trações financeiras estão definidas abaixo. Essas políticas foram aplicadas
de modo consistente nos exercícios apresentados, salvo quando indicado de
outra forma. 2.1. Base de preparação: As demonstrações financeiras foram
preparadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil incluindo os
pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC)
e evidenciam todas as informações relevantes próprias das demonstrações fi-
nanceiras, e somente elas, as quais estão consistentes com as utilizadas pela
administração na sua gestão. Elas foram preparadas considerando o custo
histórico como base de valor, que, no caso de determinados ativos financeiros,
é ajustado para refletir a mensuração ao valor justo. A preparação de demons-
trações financeiras requer o uso de certas estimativas contábeis críticas e
também o exercício de julgamento por parte da administração da Companhia
no processo de aplicação das políticas contábeis. As áreas que requerem
maior nível de julgamento e possuem maior complexidade, bem como aque-
las cujas premissas e estimativas são significativas para as demonstrações
financeiras, estão divulgadas na Nota 3. As demonstrações financeiras foram
preparadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil incluindo os
pronunciamentos emitidos pelo CPC, e evidenciam todas as informações re-
levantes próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, as quais
estão consistentes com as utilizadas pela Administração na sua gestão. 2.2.
Caixa e equivalentes de caixa: Caixa e equivalentes de caixa incluem dinhei-
ro em caixa e depósitos. Os saldos desta rubrica estão sujeitos a insignificante
risco de mudança de valor. 2.3. Contas a receber: Incluem valores a receber
de aluguéis, cessão de direito de uso (CDU) de áreas e serviços prestados a
terceiros, registrados conforme o regime de competência na data do balanço
e que são classificados como empréstimos e recebíveis. Se o prazo de rece-
bimento é equivalente a um ano ou menos, as contas a receber são classifica-
das no ativo circulante. Caso contrário, estão apresentadas no ativo não circu-
lante. Para contas a receber de clientes, a Companhia aplica uma abordagem
simplificada no cálculo das perdas de crédito esperadas. Portanto, a Compa-
nhia não acompanha as alterações no risco de crédito, mas reconhece uma
provisão para perdas com base em perdas de crédito esperadas vitalícias em
cada data-base. A Companhia estabeleceu uma matriz de provisões que se
baseia em sua experiência histórica de perdas de crédito, ajustada para fato-
res prospectivos específicos para os devedores e para o ambiente econômico.
2.4. Ativos financeiros: Reconhecimento inicial e mensuração: Ativos finan-
ceiros no reconhecimento inicial, são mensurados ao custo amortizado e sub-
sequentemente mensurados ao valor justo por meio de outros resultados 
abrangentes ou ao valor justo por meio do resultado. A classificação dos ativos
financeiros no reconhecimento inicial depende das características dos fluxos
de caixa contratuais do ativo financeiro e do modelo de negócios da Compa-
nhia para a gestão destes ativos financeiros. Com exceção das contas a rece-
ber de clientes que não contenham um componente de financiamento signifi-
cativo ou para as quais a Companhia tenha aplicado o expediente prático, a
Companhia inicialmente mensura um ativo financeiro ao seu valor justo acres-
cido dos custos de transação, no caso de um ativo financeiro não mensurado
ao valor justo por meio do resultado. As contas a receber de clientes que não
contenham um componente de financiamento significativo ou para as quais a
Companhia tenha aplicado o expediente prático são mensuradas pelo preço
de transação determinado de acordo com o CPC 47. Vide políticas contábeis
na Nota 2.13 - Reconhecimento de receitas. Para que um ativo financeiro seja
classificado e mensurado pelo custo amortizado ou pelo valor justo por meio
de outros resultados abrangentes, ele precisa gerar fluxos de caixa que sejam
“exclusivamente pagamentos de principal e de juros” (também referido como
teste de “SPPI”) sobre o valor do principal em aberto. Esta avaliação é execu-
tada em nível de instrumento. O modelo de negócios da Companhia para ad-
ministrar ativos financeiros se refere a como ele gerencia seus ativos financei-
ros para gerar fluxos de caixa. O modelo de negócios determina se os fluxos
de caixa resultarão da cobrança de fluxos de caixa contratuais, da venda dos
ativos financeiros ou de ambos. Ativos financeiros ao custo amortizado (instru-
mentos de dívida): A Companhia mensura os ativos financeiros ao custo amor-
tizado se ambas as seguintes condições forem atendidas: (a) o ativo financei-
ro for mantido dentro de modelo de negócios cujo objetivo seja manter ativos
financeiros com o fim de receber fluxos de caixa contratuais; e (b) os termos
contratuais do ativo financeiro derem origem, em datas especificadas, a fluxos
de caixa que constituam, exclusivamente, pagamentos de principal e juros
sobre o valor do principal em aberto. Os ativos financeiros ao custo amortizado
são subsequentemente mensurados usando o método de juros efetivos e es-
tão sujeitos a redução ao valor recuperável. Ganhos e perdas são reconheci-
dos no resultado quando o ativo é baixado, modificado ou apresenta redução
ao valor recuperável. Os ativos financeiros da Companhia ao custo amortizado
incluem contas a receber de clientes e outras contas a receber. Os ativos fi-
nanceiros da Companhia ao valor justo por meio do resultado incluem princi-
palmente as aplicações financeiras. Redução ao valor recuperável de ativos
financeiros: A Companhia reconhece uma provisão para perdas de crédito
esperadas para todos os instrumentos de dívida não detidos pelo valor justo
por meio do resultado. As perdas de crédito esperadas baseiam-se na diferen-
ça entre os fluxos de caixa contratuais devidos de acordo com o contrato e
todos os fluxos de caixa que a Companhia espera receber, descontados a
uma taxa de juros efetiva que se aproxime da taxa original da transação. Os
fluxos de caixa esperados incluirão fluxos de caixa da venda de garantias de-
tidas ou outras melhorias de crédito que sejam integrantes dos termos contra-
tuais. 2.5. Passivos financeiros: Reconhecimento inicial e mensuração: Os
passivos financeiros são classificados, no reconhecimento inicial, como passi-
vos financeiros ao valor justo por meio do resultado, contas a pagar, conforme
apropriado. Todos os passivos financeiros são mensurados inicialmente ao
seu valor justo, mais ou menos, no caso de passivo financeiro que não seja ao
valor justo por meio do resultado, os custos de transação que sejam direta-
mente atribuíveis à emissão do passivo financeiro. Os passivos financeiros da
Companhia incluem fornecedores e outras contas a pagar. Passivos financei-
ros são classificados como mantidos para negociação se forem incorridos
para fins de recompra no curto prazo. Ganhos ou perdas em passivos para
negociação são reconhecidos na demonstração do resultado. Os passivos fi-
nanceiros designados no reconhecimento inicial ao valor justo por meio do
resultado são designados na data inicial de reconhecimento, e somente se os
critérios do CPC 48 forem atendidos. A Companhia não designou nenhum
passivo financeiro ao valor justo por meio do resultado. 2.6. Propriedades
para investimento: Propriedade para investimento é a propriedade mantida
para auferir receita de aluguel para valorização de capital ou para ambos, mas 
não para venda no curso normal dos negócios, fornecimento de serviços ou
para propósitos administrativos. A propriedade para investimento é mensura-

da pelo custo no reconhecimento inicial e depreciada pelo prazo de vida útil de 
50 anos. Em atenção ao CPC 28, a Companhia registra o shopping center em 
operação e em desenvolvimento como propriedade para investimento, dado 
que estes empreendimentos comerciais são mantidos para fins de arrenda-
mento mercantil operacional. 2.7. Provisões para perdas por impairment 
em ativos não financeiros: A Administração revisa anualmente o valor con-
tábil líquido dos ativos com o objetivo de avaliar eventos ou mudanças nas 
circunstâncias econômicas, operacionais ou tecnológicas que possam indicar 
deterioração ou perda de seu valor recuperável. Se tais evidências forem iden-
tificadas e o valor contábil líquido exceder o valor recuperável, é constituída 
provisão para desvalorização ajustando o valor contábil líquido ao valor recu-
perável. O valor recuperável de um ativo ou de determinada unidade geradora 
de caixa é definido como sendo o maior entre o valor em uso e o valor justo 
menos despesas de venda. 2.8. Fornecedores: As contas a pagar aos forne-
cedores são inicialmente reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, 
mensuradas pelo custo amortizado com o uso do método de taxa de juros 
efetiva. 2.9. Provisões: As provisões são reconhecidas quando: (i) a Compa-
nhia tem uma obrigação presente ou não formalizada como resultado de even-
tos passados; (ii) é provável que uma saída de recursos seja necessária para 
liquidar a obrigação; e (iii) o valor possa ser estimado com segurança. As 
provisões são mensuradas pelo valor presente dos gastos que devem ser ne-
cessários para liquidar a obrigação, com o uso de uma taxa antes do imposto 
que reflita as avaliações atuais do mercado para o valor do dinheiro no tempo 
e para os riscos específicos da obrigação. 2.10. Capital social: Ações ordiná-
rias e preferenciais são classificadas como patrimônio líquido. 2.11. Receitas 
e despesas financeiras: As receitas financeiras abrangem receitas de juros 
sobre aplicações financeiras e variações no valor justo de ativos financeiros 
mensurados pelo valor justo por meio do resultado. A receita de juros é reco-
nhecida no resultado, através do método dos juros efetivos. As despesas fi-
nanceiras abrangem despesas com variações no valor justo de ativos financei-
ros mensurados pelo valor justo por meio do resultado e perdas por redução 
ao valor recuperável (impairment) reconhecidas nos ativos financeiros, caso 
aplicável. 2.12. Imposto de renda e contribuição social: As provisões de 
imposto de renda e contribuição social sobre o lucro fiscal são calculadas pelo 
regime de tributação lucro presumido caixa, aplicando as alíquotas 15%, 
acrescidas do adicional de 10% sobre o montante tributável excedente de 
R$ 240 mil por ano para imposto de renda e 9% para CSLL, sob uma base 
presumida distinta, conforme receita correspondente. Ou seja, a base de cál-
culo do imposto é determinado através da aplicação de um percentual sobre 
os valores globais da receita auferida pela pessoa jurídica, percentual este 
que é expressamente previsto em lei e varia em função da atividade da empre-
sa. • Receitas operacionais - percentual presumido de 32%; • Receitas finan-
ceiras - percentual de 100%; A apuração por meio do lucro presumido que tem 
como base o regime de caixa, é calculado proporcionalmente ao valor recebi-
do dos valores faturados, mas sem dedução de qualquer tipo de custos ou 
despesas. O imposto corrente é o imposto a pagar ou a receber esperado 
sobre o lucro ou prejuízo tributável do exercício, a taxas de impostos decreta-
das ou substantivamente decretadas na data de apresentação das demonstra-
ções financeiras e qualquer ajuste aos impostos a pagar com relação aos 
exercícios anteriores. 2.13. Resultado por ação: O resultado por ação básico 
é calculado por meio do resultado do exercício atribuível aos acionistas da 
Companhia e a média ponderada das ações ordinárias em circulação no res-
pectivo exercício. O resultado por ação diluído é calculado por meio da referi-
da média das ações em circulação, ajustada pelos instrumentos potencial-
mente conversíveis em ações, com efeito diluidor, nos exercícios apresentados, 
nos termos do CPC 41. 2.14. Reconhecimento de receita: Receita de alu-
guel e cessão de direitos de uso (CDU): Companhia reconhece suas receitas 
de aluguel e cessão de direito de uso pelo método linear durante o período do 
arrendamento, incluída na receita na demonstração do resultado devido à sua 
natureza operacional. Essas operações são classificadas como arrendamen-
tos operacionais, uma vez que a Companhia não transfere substancialmente 
todos os riscos e benefícios da posse do ativo. Os contratos de locação de 
forma geral estabelecem que os locatários devem pagar o maior valor entre 
um mínimo contratual estipulado e uma variável, calculado através de um per-
centual sobre as vendas de cada estabelecimento. Os aluguéis mínimos são 
ajustados por aumentos fixos regulares ao longo do prazo dos contratos, alu-
guel em dobro no mês de dezembro e pela inflação. De acordo com o CPC 06 
(R1) / IAS 17 - Operações de arrendamento mercantil, as receitas de aluguéis 
mínimos, considerando eventuais efeitos de carências, descontos, etc., e ex-
cluindo os efeitos inflacionários, devem ser reconhecidas de forma linear ao 
longo do prazo do contrato, e qualquer excesso do aluguel variável é reconhe-
cido quando incorrido, independentemente da forma de recebimento. Analo-
gamente, as receitas de cessão de direito de uso (CDU) também são reconhe-
cidas em bases lineares durante o prazo de duração dos contratos, a partir do 
início do prazo da locação. Receita de estacionamento: Refere-se à receita 
com a exploração de estacionamentos do shopping center apropriada ao re-
sultado de acordo com o regime de competência. Receitas financeiras: As re-
ceitas financeiras abrangem receitas de juros sobre aplicações financeiras, 
variações no valor justo de ativos financeiros mensurados pelo valor justo por 
meio do resultado (incluindo derivativos) e ganhos nos instrumentos financei-
ros derivativos. A receita de juros é reconhecida no resultado, através do mé-
todo dos juros efetivos. 2.15. Distribuição de dividendos: A distribuição de 
dividendos para os acionistas da Companhia é reconhecida como um passivo 
nas demonstrações financeiras da Companhia ao final do exercício, com base 
no estatuto social da Companhia. Qualquer valor acima do mínimo obrigatório 
somente é provisionado na data em que são aprovados em Assembleia Geral. 
2.16. Normas novas e interpretações de normas: a) Ainda não em vigor: As 
alterações das normas existentes a seguir foram publicadas e serão obrigató-
rias para períodos contábeis subsequentes, ou seja, a partir de 1º/01/2019. A 
adoção antecipada de normas, embora encorajada pelo IASB, não é permiti-
da, no Brasil, pelo CPC. Em geral, a Companhia não prevê nenhum impacto 
significativo nas demonstrações financeiras, decorrente da implementação 
das normas listadas abaixo: • CPC 06 (R2) - Operações de arrendamento 
mercantil; • CPC 48: Recursos de pagamento antecipado com compensação 
negativa; • Alterações ao CPC 33 (R1): Alterações, reduções ou liquidação de 
planos; • Alterações no CPC 18 (R2): Investimento em coligada, em controla-
da e em empreendimento controlado em conjunto. Não há outras normas 
IFRS ou interpretações IFRIC, que ainda não entraram em vigor, que pode-
riam ter impacto significativo sobre a Companhia. b) Em vigor a partir de 
1/01/2018: As seguintes interpretações e alterações dos CPC’s abaixo, não 
tiveram impacto nas demonstrações financeiras da Companhia: •  CPC 47 - 
Receita de contrato com o cliente; • CPC 48 - Instrumentos financeiros; • Inter-
pretação ICPC 21 - Transação em moeda estrangeira e adiantamento, equiva-
lente à interpretação à norma internacional IFRIC 22; • Alterações ao CPC 28 
- Transferências de propriedade para investimento; • Alterações ao CPC
10(R1) - Transações de pagamento baseado em ações; • Alteração o CPC 11
na aplicação do CPC 38; e • Alterações no CPC 18(R2) - Investimento em
coligada, em controlada e em empreendimento controlado em conjunto. 3.
Julgamentos, estimativas e premissas contábeis significativas: Julga-
mentos: A preparação das demonstrações financeiras da Companhia requer
que a Administração faça julgamentos, estimativas e adote premissas que afe-
tam os valores apresentados de receitas, despesas, ativos e passivos, e as
respectivas divulgações, bem como as divulgações de passivos contingentes.
As demonstrações financeiras foram elaboradas com apoio em diversas ba-
ses de avaliação utilizadas nas estimativas contábeis. As estimativas contá-

Balanços patrimoniais em 31/12/2018 e 2017 (Em MR$)
Ativo Nota 2018 2017
Circulante

Caixa e equivalentes de caixa 317 37
Aplicações financeiras 4 17.755 12.392
Contas a receber 5 5.139 4.305
Impostos a recuperar - 13
Outros créditos - 166

23.211 16.913
Não circulante

Valores a receber 489 280
Depósitos judiciais 10 982 982
Transações com partes relacionadas 9 1.244 1.172
Propriedades para investimento 6 217.282 217.685
Intangível 28 41

220.025 220.160
Total do ativo 243.237 237.073
Passivo Nota 2018 2017
Circulante

Fornecedores 63 337
Impostos e contribuições a recolher 7 1.193 1.234
Dividendos a pagar 4.980 30
Outras obrigações 373 725
Receitas diferidas 63 -

6.672 2.326
Não circulante

Provisão para contingências 10 2.478 2.478
Receitas diferidas 8 250 262

2.728 2.740
Total do passivo 9.400 5.066
Patrimônio líquido 12
Capital social 122.524 122.524
Reserva de capital 87.210 87.210
Reservas de lucros 24.103 22.273

233.837 232.007
Total do passivo e do patrimônio líquido 243.237 237.073
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstrações do resultado 
Exercícios findos em 31/12/2018 e 2017 (Em MR$)

Nota 2018 2017
Receita líquida 14 33.114 32.898
Custo de aluguéis e serviços prestados 15 (8.165) (8.768)
Lucro bruto 24.950 24.130
Despesas operacionais

Despesas com vendas, administrativas e gerais 16 (1.197) (1.084)
Outras despesas operacionais, líquidas (128) (437)

(1.325) (1.521)
Resultado financeiro 17
   Despesas financeiras (27) (230)
   Receitas financeiras 1.061 1.024

1.034 794
Lucro líquido antes do imposto de renda e da contribuição social 24.659 23.403
Imposto de renda e contribuição social correntes 11 (3.879) (4.113)
Lucro líquido do exercício 20.780 19.290
Resultado por ação - básico e diluído (em R$) 12 0,17 0,16
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

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

Reserva 
de

Reservas
 de lucros

Capital 
social

Capital - 
ágio na 

emissão
de ações

Re-
serva
legal

Reten-
ção de 
lucros

Lucros 
acumu-

lados Total
Saldos em 31/12/2016 122.524 87.210 2.442 19.571 - 231.747
Lucro líquido do exercício - - - - 19.290 19.290
Constituição de reserva legal        - - 964 - (964) -
Dividendos distribuídos
complementares (Nota 12) - - - (704) (13.745) (14.449)
Dividendos mínimos obri-
gatórios (Nota 12) - - - - (4.581) (4.581)
Saldos em 31/12/2017 122.524 87.210 3.406 18.867 - 232.007
Lucro líquido do exercício - - - - 20.780 20.780
Dividendos distribuídos 
referentes ao exercício 
anterior - - - (14.000) - (14.000)
Constituição de reserva legal        - - 1.039 - (1.039) -
Constituição dos dividen-
dos mínimos obrigatórios
e dividendos fixos (Nota 12) - - - - (4.950) (4.950)
Constituição de reserva 
de retenção de lucros - - - 14.791 (14.791) -
Saldos em 31/12/2018 122.524 87.210 4.445 19.658 - 233.837

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstrações do resultado abrangente 
Exercícios findos em 31/12/2018 e 2017 (Em MR$)

2018 2017
Lucro líquido do exercício 20.780 19.290
Outros resultados abrangentes - -
Resultado abrangente total 20.780 19.290
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstrações do fluxo de caixa Exercícios findos em 31/12/2018 e 2017
(Em MR$, exceto quando mencionado de outra forma)

Fluxos de caixa das atividades operacionais 2018 2017
Lucro líquido do exercício 20.780 19.290
Ajustes ao lucro líquido decorrentes de:
Depreciação e amortização 3.177 3.120
Aluguel linear (557) 289
Provisão para crédito de liquidação duvidosa 1.103 986

24.502 23.685
Redução (aumento) dos ativos
Contas a receber de clientes (1.378) (493)
Impostos a recuperar 13 8
Valores a receber (1.436) (280)
Outros créditos 165 238

(2.637) (527)
Aumento (redução) dos passivos
Fornecedores (274) 74
Impostos e contribuições a recolher 5.616 5.630
Outras obrigações (352) 334
Receitas diferidas 51 (89)

5.041 5.949
Impostos pagos - IR/CS (3.792) (3.912)
Impostos pagos - PIS/COFINS/ISS (1.688) (1.745)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais 21.249 23.450
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Aquisição em propriedade para investimento (2.760) (4.089)
Adições em aplicação financeiras (5.363) (1.790)

Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento (8.124) (5.879)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Transação com partes relacionadas 1.155 345
Dividendos pagos (14.000) (19.000)

Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento (12.845) (18.655)
Aumento líquida (redução) no caixa e equivalentes de caixa 280 (1.084)
Saldo de caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 317 37
Saldo de caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 37 1.121
Aumento líquida (redução) no caixa e equivalentes de caixa 280 (1.084)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

beis envolvidas na preparação das demonstrações financeiras foram apoia-
das em fatores objetivos e subjetivos, com base no julgamento da 
administração para determinação do valor adequado a ser registrado nas de-
monstrações financeiras. A liquidação das transações envolvendo estas esti-
mativas poderá resultar em valores significativamente divergentes dos regis-
trados nas demonstrações financeiras devido ao tratamento probabilístico 
inerente ao processo de estimativa. A Companhia revisa suas estimativas pelo 
menos anualmente. Descrevemos abaixo as principais estimativas da Compa-
nhia: Mensuração ao valor justo de propriedades para investimento: A Com-
panhia divulga o valor justo de sua propriedade para investimento conforme 
requerido pelo IAS 40 / CPC 28. Para propriedades de investimento, uma 
metodologia de avaliação baseada em um modelo de fluxo de caixa descon-
tado foi utilizada, considerando a ausência de dados de mercado comparáveis 
devido à natureza das propriedades. A Companhia prepara internamente os 
referidos cálculos. As principais premissas utilizadas para determinar o valor 
justo das propriedades para fins de divulgação são fornecidas na Nota 6. Per-
da por redução ao valor recuperável de ativos não financeiros: Uma perda por 
redução ao valor recuperável existe quando o valor contábil de um ativo ou 
unidade geradora de caixa excede o seu valor recuperável, o qual é o maior 
entre o valor justo líquido das despesas de venda e o valor em uso. O cálculo 
do valor justo líquido das despesas de venda é baseado em informações dis-
poníveis de transações de venda de ativos similares ou preços de mercado 
menos as despesas de venda. O cálculo do valor em uso é baseado no mode-
lo de fluxo de caixa descontado. Os fluxos de caixa derivam do orçamento da 
Companhia e não incluem atividades de reorganização com as quais a Com-
panhia ainda não tenha se comprometido ou investimentos futuros significati-
vos que melhorarão a base de ativos da unidade geradora de caixa objeto de 
teste. O valor recuperável é sensível à taxa de desconto utilizada no método 
de fluxo de caixa descontado, bem como aos recebimentos de caixa futuros 
esperados e à taxa de crescimento utilizada para fins de extrapolação. As 
principais premissas utilizadas para determinar o valor recuperável das diver-
sas unidades geradoras de caixa, incluindo análise de sensibilidade, são de-
talhadas nas Notas 6. Provisão para perdas de crédito esperadas para contas 
a receber e ativos de contrato: A Companhia utiliza uma matriz de provisão 
para calcular a perda de crédito esperada para contas a receber de aluguéis e 
cessão de direito de uso. As taxas de provisão aplicadas são baseadas em 
dias de atraso para agrupamentos de vários segmentos de clientes que apre-
sentam padrões de perda semelhantes. A matriz de provisão baseia-se inicial-
mente nas taxas de perda histórica observadas pela Companhia. A Compa-
nhia revisa a matriz de forma prospectiva para ajustá-la de acordo com a 
experiência histórica de perda de crédito. Por exemplo, se há expectativa de 
deterioração de condições econômicas previstas no próximo ano (por exemplo, 
o produto interno bruto), o que pode levar a um aumento na inadimplência no
setor, as taxas de perda históricas são ajustadas. Em todas as datas de relató-
rios, as taxas de perda histórica observadas são atualizadas e as mudanças
nas estimativas prospectivas são analisadas. A avaliação da correlação entre
as taxas de perda histórica observadas, as condições econômicas previstas e
as perdas de crédito esperadas são uma estimativa significativa. A quantidade
de perdas de crédito esperadas é sensível a mudanças nas circunstâncias e
nas condições econômicas previstas. A experiência histórica de perda de cré-
dito da Companhia e a previsão das condições econômicas também podem
não representar o padrão real do cliente no futuro. As informações sobre as
perdas de crédito esperadas sobre as contas a receber da Companhia estão
divulgadas na Nota 5. Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas: A
Companhia reconhece provisão para causas fiscais, cíveis e trabalhistas. A
avaliação da probabilidade de perda inclui a avaliação das evidências disponí-
veis, a hierarquia das leis, as jurisprudências disponíveis, as decisões mais
recentes nos tribunais e sua relevância no ordenamento jurídico, bem como a
avaliação dos advogados externos e interno. As provisões são revisadas e
ajustadas para levar em conta alterações nas circunstâncias, tais como prazo
de prescrição aplicável, conclusões de inspeções fiscais ou exposições adicio-
nais identificadas com base em novos assuntos ou decisões de tribunais. As
obrigações legais são provisionadas, independente da estimativa de perda
das causas a ela relacionadas. Para mais detalhes sobre provisão para con-
tingências, vide Nota 10.
4. Aplicações financeiras 2018 2017
CDB - Banco Bradesco 859 765
Fundo de renda fixa - Banco Itaú 16.896 11.627

17.755 12.392
De acordo com a política de investimentos da Companhia, os ativos finan-
ceiros são mensurados ao valor justo por meio do resultado. Tais investi-
mentos possuem taxas de juros de 95% a 103,5% do CDI em 31/12/2018 
com o vencimento original 2019 (em 31/12/2017 as taxas de juros dos in-
vestimentos estavam entre 96,5% a 120% do CDI com vencimento original 
2018). A Companhia objetiva gerir suas aplicações financeiras, buscando o 
equilíbrio entre liquidez e rentabilidade, considerando o plano de investimento
programado para os próximos anos. 5. Contas a receber 2018 2017
Aluguéis 4.796 4.263
Cessão de direito de uso 285 352
Estacionamento 673 675
Quotas condominiais a receber 2.847 2.259

8.601 7.549
Aluguel linear 1.249 692
Provisão para crédito de liquidação duvidosa (“PCLD”) (4.711) (3.936)

5.139 4.305
A composição por idade de vencimento de contas a receber é apresentada 
a seguir:

Saldo vencido

Descrição
Saldo a 
vencer

< 90 
dias

91-
180 

dias

181-
360 

dias
>360
dias Total

Aluguéis 2.841 156 173 214 1.412 4.796
Estacionamentos 673 - - - - 673
CDU a receber 50 - - - 235 285
Quotas condominiais a receber - 133 379 443 1.892 2.847
Total em 2018 3.564 289 552 657 3.539 8.601
Aluguel linear 1.249
(-) PCLD (4.711)
Saldo líquido 2018 5.139

Saldo vencido

Descrição
Saldo a 
vencer

< 90 
dias

91-
180 

dias

181-
360 

dias
>360
dias Total

Aluguéis 2.713 181 101 330 938 4.263
Estacionamentos 675 - - - - 675
CDU a receber 31 - 7 21 293 352
Quotas condominiais a receber - 246 233 374 1.406 2.259
Total em 2017 3.419 427 341 725 2.637 7.549
Aluguel linear 692
(-) PCLD (3.936)
Saldo líquido 2017 4.305
Aluguéis, cessão de direito e quotas condominiais a receber: Em atendimento 
à IFRS 9 (CPC 48) - norma que entrou em vigor em 1º/01/2018 e exige o regis-
tro das perdas de crédito esperadas sobre as contas a receber de clientes - a 
Companhia optou por utilizar a abordagem simplificada para estimar a perda 
esperada sobre seus recebíveis, fazendo uso de uma matriz de perdas espe-
radas elaborada com base no histórico de perdas, ajustada pelas expectativas 
da Administração, sobre os aspectos que possam influenciar a inadimplência 
dos lojistas no futuro. Abaixo, são apresentadas as informações sobre a expo-
sição ao risco de crédito nas contas a receber de locação, cessão de direito 
e quotas condominiais a receber da Companhia, utilizando-se de uma matriz 
de provisão:
Risco %
A vencer 2,11
Vencidos até 90 dias 54,54
Vencidos até 120 dias 71,35
Vencidos até 180 dias 92,12
Vencidos há mais de 360 dias 98,71
Estacionamento: A Companhia entende que o risco de crédito para os 
contas a receber de estacionamento é muito baixo, não possuindo histó-
rico de inadimplência. Desta forma, a Companhia não identificou a neces-
sidade de provisão para crédito de liquidação duvidosa sobre o respec-
tivo saldo em 31/12/2018 e 2017. O movimento na provisão para perdas 
por redução no valor recuperável em relação aos recebíveis durante o
período foi o seguinte: 2018 2017
Saldo em 1° de janeiro (3.936) (4.408)
Reversão (baixa) permanente de recebíveis 327 1.458
Constituição de PCLD (1.102) (986)

(4.711) (3.936)
5.1. Arrendamento operacional: A Companhia mantém contratos de 
arrendamento operacional com os locatários das lojas do shopping (ar-
rendatários) que possuem, via de regra, prazo de vigência de 5 anos. Ex-
cepcionalmente podem ter contratos com prazos de vigências e condi-
ções diferenciadas. Nas demonstrações financeiras do exercício findo em 
31/12/2018 e de 2017, os contratos de arrendamento geraram receitas de 
aproximadamente R$ 2.019 por mês em 2018 e R$ 2.027 por mês em 2017, e 
apresentavam o seguinte cronograma de renovação: 2018 2017
Em 2018 - 46,72%
Em 2019 11,95% 4,18%
Em 2020 9,40% 10,72%
Após 2020 51,24% 34,86%
Prazo indeterminado (*) 27,41% 3,52%

100,00% 100,00%
(*)  Contratos não renovados em que as partes podem pedir a rescisão me-
diante pré-aviso legal (30 dias). Percentuais apurados com base nas receitas 
geradas pelos contratos de arrendamento firmados pela Companhia. 6. Pro-
priedades para investimento: As propriedades para investimento referem-se 
ao empreendimento comercial mantido pela Companhia sob arrendamento 
operacional. Segue abaixo a tabela de conciliação da propriedade para inves-
timento indicando o início e fim dos exercícios:

Depreciação
Custo acumulada Total

Saldo em 31/12/2016 233.239 (16.537) 216.702
Adição 4.089 (3.106) 983
Saldo em 31/12/2017 237.328 (19.643) 217.685
Adição 2.760 (3.163) (403)
Saldo em 31/12/2018 240.088 (22.806) 217.282
Valor justo da Propriedade para Investimento: O valor justo da propriedade 
para investimento foi calculado internamente por profissionais experientes do 
segmento de shopping centers e considerou as seguintes principais premis-
sas: Fluxo de caixa projetado do shopping em operação, não tendo sido consi-
deradas as expansões previstas para estes empreendimentos. A metodologia 
de projeção foi elaborada considerando os contratos existentes e suas reno-
vações à luz das condições atuais/esperadas de mercado projetadas para um 
período de 10 anos e valor residual fundamentado na perpetuidade da receita 
do último ano projetado com crescimento de 2,0% a.a. O fluxo de caixa foi 
descontado a uma taxa real de 7,64% a.a., calculada pela metodologia do 
CAPM (Capital Asset Pricing Model), levando em consideração a taxa livre de 
risco e prêmio de mercado calculado com base no mercado de ações norte-
-americano, o risco Brasil e o beta médio da indústria de shopping centers
brasileira e inflação esperada divulgada pelo Banco Central do Brasil. Com a
revisão das premissas adotadas de acordo com o cenário econômico, o valor
justo total do empreendimento que a Companhia detém está entre R$388.361
e R$490.245 em 31/12/2018 (entre R$ 470.000 e R$620.000 em 31/12/2017).
A Administração revisa no mínimo anualmente o valor contábil líquido de seu

Senhores acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas., as demonstrações financeiras segundo o 
que dispõe a Lei nº 6404/76, relativas ao exercício encerrado em 31/12/2017. Permanecemos à inteira disposição dos senhores acionistas para prestar-lhes 
quaisquer esclarecimentos julgados necessários. Rio de Janeiro, 29/03/2019. A Diretoria.
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empreendimento, com o objetivo de avaliar a existência de eventos ou mu-
danças nas circunstâncias econômicas, operacionais ou tecnológicas que 
possam indicar deterioração no valor recuperável de suas propriedades. Em 
31/12/2018 e 2017, a Companhia não identificou a existência de indicadores 
de redução do valor recuperável de suas propriedades para investimento.
7. Impostos e contribuições a recolher: 2018 2017
Imposto de renda a recolher 710 750
Contribuição social a recolher 277 283
ISS a recolher 60 61
Retenções 34 21
Pis e Cofins a recolher 112 119

1.193 1.234
8. Receitas diferidas: 2018 2017
Cessão de direito de uso 306 171
Aluguéis antecipados 7 91

313 262
A receita diferida compreende o reconhecimento da cessão de direito de uso 
(CDU), apropriados ao resultado pelo prazo de contrato de aluguel, bem como 
os aluguéis antecipados. 9. Transações com partes relacionadas: Nesta 
rubrica são registrados os valores a receber de Condomínio, referente a adian-
tamentos efetuados ao condomínio para o pagamento de despesas operacio-
nais do Condomínio do Santana Parque Shopping, que em 31/12/2018 totaliza 
R$ 1.244 (R$ 1.172 em 2017), os quais não possuem remuneração e prazo 
de vencimento. Remuneração do pessoal chave da administração: A remune-
ração dos administradores da Companhia é realizada pela Aliansce Shopping 
Centers S.A., acionista da Companhia. 10. Depósitos judiciais e provisão 
para contingências: O saldo de provisão para contingências é como segue:  

2018 2017
Depósito Depósito

Provisão judicial Líquido Provisão judicial Líquido
 Tributária 2.478 (982) 1.496 2.478 (982) 1.496
A Companhia ingressou com ação judicial visando não ser obrigada do inde-
vido recolhimento do Programa de Integração Social (PIS) e da Contribuição 
para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) cumulativos, com a 
inconstitucional ampliação da base de cálculo veiculada pelo § 1º do art. 3º da 
Lei nº 9.718/98, bem como visando o reconhecimento do direito de recolher o 
PIS e a COFINS cumulativos nos termos do art. 2º, I e art. 3º da Lei nº 9.715/98 
e do art. 2º da LC nº 70/91. Em 1º/03/2011 foi proferida sentença julgando 
procedente em parte o pedido apenas para declarar a inexistência de relação 
jurídica que obrigue a Companhia do recolhimento de PIS e COFINS com 
base no conceito de faturamento previsto no artigo 3º, §, da Lei 9.718/98. Em 
20/08/2013 o TRF da 2º Região deu provimento ao Recurso de Apelação inter-
posto pela Companhia e confirmou a sentença. Atualmente o processo encon-
tra-se aguardando o julgamento de Recurso Especial e Recurso Extraordiná-
rio interpostos pela Companhia ao Superior Tribunal de Justiça e ao Supremo 
Tribunal Federal. O valor da causa em 31/12/2018 e 2017 é de R$ 2.478. A 
Companhia, até a data de divulgação desta demonstração financeira, não pos-
sui causas relevantes possíveis que são passíveis de divulgação. 11. Imposto 
de renda e Contribuição social: A apuração pelo lucro presumido do imposto
de renda e contribuição social está demonstrada abaixo: 2018 2017
Receita líquida - Regime Caixa 32.558 34.804
   Alíquota fiscal presumida 32% 32%
Lucro presumido - Alíquota padrão 10.419 11.137
   Receita financeira 1.061 1.024
Imposto de renda e contribuição social pela alíquota fiscal 
combinada 34% 34%
Imposto de renda e contribuição social antes das taxas 
legais 3.903 4.134
Efeitos fiscais sobre:
   Outros (24) (21)
Imposto de renda e contribuição social no ano 3.879 4.113
12. Patrimônio líquido: a) Capital social: Em 31/12/2018 e de 2017 o capital
social da Companhia. está representado por R$ 122.524 e com 120.938.823
ações ordinárias nominativas e sem valor nominal e 3 ações preferenciais
nominativas e sem valor nominal. As ações ordinárias participarão de quais-
quer dividendos ou bonificações distribuídas de acordo com a participação no
capital social. As ações preferenciais não terão direito de voto e conferirão
aos seus titulares prioridade na distribuição de dividendos fixos e anuais, no
montante de R$ 5. A composição acionária da Companhia é demonstrada
no quadro abaixo: Em unidades

Sócios
Ações 

Ordinárias
Ações 

Preferenciais
Aliansce Shopping Centers S.A. 10.078.225 1
82399 Canada Inc. 15
82402 Canada Inc. 15
82429 Canada Inc. 15
82437 Canada Inc. 9 1
Fundo de Investimento em Participações - Elephas 100.782.308 1
CPPIB Re a INC 10.078.236 -
Total 120.938.823 3
b) Reserva legal: De acordo com o estatuto social da Companhia, 5% do lucro
líquido do exercício será destinado à reserva legal até que a mesma atinja 
20% do capital social, após compensação dos prejuízos acumulados, se hou-
ver. c) Reserva de Capital: A Reserva de Capital tem por objetivo reforçar as 
garantias dos credores, pois é este capital que responde precipuamente pelas 
obrigações da Companhia em certas ocorrências como resgate ou reembolso 
de ações, absorção de prejuízos, pagamentos de dividendos preferenciais ou 
outras hipóteses legais. Em 31/12/2018 e 2017 o montante desta reserva é 
de R$ 87.210 referente ao ágio de emissão de ações aportado pelo Fundo 
Elephas que detém 83,35% de participação na Acapurana. d) Dividendos: O 
estatuto social da Companhia determina a distribuição de um dividendo mí-
nimo obrigatório de 25% do resultado no exercício ajustado na forma da lei.

2018 2017
Lucro líquido do exercício 20.780 19.290
(-) Reserva legal - 5% 1.039 964
Lucro básico para determinação dos dividendos 19.741 18.326

Dividendos mínimos obrigatórios - 25% 4.935 4.581
Dividendos fixos - ações preferenciais 15 30
Dividendos complementares - 14.419
Destinação (consumo da) para reserva de retenção de lucros 14.791 (704)

Em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 13/03/2017, foi aprovada 
a distribuição de dividendos intercalares aos acionistas, no montante de R$ 
14.000. Tal montante foi pago em março de 2017. Em Assembleia Geral Ex-
traordinária realizada em 14/06/2017, foi aprovada a distribuição de dividen-
dos intercalares aos acionistas, no montante de R$ 5.000. Tal montante foi 
pago em julho de 2017. Em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 
21/02/2018, foi aprovada a distribuição de dividendos intercalares aos acio-
nistas, no montante de R$ 14.000. Tal montante foi pago em março de 2018. 
e) Resultado por ação - básico: O resultado por ação básico é computado
pela divisão do lucro do exercício pela média ponderada das ações em cir-
culação no exercício. O lucro diluído por ação é calculado mediante o ajus-
te da quantidade média ponderada de ações ordinárias em circulação, para
presumir a conversão de todas as ações ordinárias potenciais diluídas. Não
há efeitos de diluição a serem considerados em 31/12/2018 e 2017. O cálcu-
lo do resultado por ação básico e diluído encontram-se divulgados a seguir:
Resultado básico e diluído por ação 2018 2017
Lucro líquido do exercício 20.780 19.290
Quantidade de ações - média ponderada 120.938.823 120.938.823
Resultado básico por ação - R$ 0,17 0,16

13. Instrumentos financeiros e gerenciamento de riscos: A Companhia
pode estar exposta aos seguintes riscos de acordo com a sua atividade: •
Risco de crédito; • Risco de mercado; • Risco operacional. Esta nota apresen-
ta informações sobre a exposição da Companhia aos riscos mencionados,
os objetivos da Companhia, políticas para seu gerenciamento de risco, e o
gerenciamento de capital da Companhia. Divulgações quantitativas adicionais
são incluídas ao longo dessas demonstrações financeiras. Risco de crédito: O
risco de crédito da Companhia se caracteriza pelo não cumprimento, por um
cliente ou uma contraparte em um instrumento financeiro, de suas obrigações
contratuais. As operações da Companhia estão relacionadas à locação de
espaços comerciais e à administração de shopping center. Os contratos de
locação são regidos pela Lei de locações, e a carteira de clientes, além de
diversificada, é constantemente monitorada com o objetivo de reduzir perdas
por inadimplência. Os contratos de locação podem possuir a figura do fiador
o que mitiga o risco de crédito da Companhia. O contas a receber de aluguéis
e outros créditos são relacionados principalmente aos lojistas dos shopping 
de onde a Companhia detém participação. A Companhia estabelece uma 
provisão para redução ao valor recuperável que representa sua estimativa 
de perdas incorridas com relação às contas a receber de clientes e outros 
créditos e investimentos. A Companhia monitora sua carteira de recebíveis 
periodicamente. Sua atividade de locação tem regras específicas em relação 
a inadimplência, o departamento de operações e departamento jurídico são 
ativos nas negociações junto aos devedores. O ponto comercial do shopping 
quando retomado ou devolvido é imediatamente renegociado com outro lo-
jista. A medida adotada para mitigar o risco de crédito é manter sempre uma 
boa qualidade de lojistas no shopping e uma área comercial ativa para um 
preenchimento imediato de qualquer potencial vacância no empreendimento. 
Parte das receitas da Companhia tem risco de crédito muito baixo: receitas 
de estacionamento. A administração considera que a exposição máxima ao 
risco de crédito de seus ativos financeiros está representada pelos saldos de 
contas a receber registrados no balanço patrimonial da Companhia. O risco de 
crédito de seus clientes está estimado e divulgado na nota explicativa 5. Todo 
o caixa e equivalente de caixa estão aplicados em instituições financeiras com
rating mínimo de “investment grade” emitida pelas maiores agências de rating
globais (Moody’s, Austin, S&P, Fitch) e por isso a Companhia não considera
esses instrumentos como tendo risco de crédito significativo. Risco de mer-
cado: Relacionado com a possibilidade de perda por oscilação de taxas, des-
casamento de prazos ou moedas nas carteiras ativas e passivas. Esse risco
será minimizado na Companhia pela compatibilidade entre os títulos a serem
emitidos e os recebíveis que lhes darão lastro. No que diz respeito à atividade
de tesouraria, as disponibilidades financeiras estão concentradas em aplica-
ções de renda fixa e, quando aplicável, têm os seus saldos ajustados a valor
de mercado. O Risco de Mercado é dividido em Risco de Taxa de Juros e
Risco de Valor Justo. Risco de taxa de juros: A Companhia contabiliza ativos
financeiros a valor justo por meio de resultado. Abaixo, a análise da exposição
líquida da Companhia ao risco da taxa de juros: Valor contábil
Instrumentos financeiros de taxa juros 2018 2017
 Ativos financeiros 17.755 12.392
 Passivos financeiros (63) (337)

17.692 12.055
Ativo financeiro: A Administração considera que não há riscos de mercado re-
levantes. Todos os ativos financeiros estão aplicados em instituições financei-
ras com rating mínimo de “investment grade” emitida pelas maiores agências 
de rating globais (Moody’s, Austin, S&P, Fitch). Os ativos financeiros estão 
concentrados em investimentos pós-fixados atrelados à variação do CDI. Es-
ses ativos estão aplicados em fundos de investimento com a característica aci-
ma citada. Risco operacional: Entendido como relacionado à possibilidade de 
perdas não previstas decorrentes da inadequação dos sistemas, das práticas 
e medidas de controle em resistir e preservar a situação esperada por ocasião 
da ocorrência de falhas na modelagem de operações e na infraestrutura de 
apoio, de erros humanos, de variações no ambiente empresarial e de mercado 
e/ou das outras situações adversas que atentem contra o fluxo normal das 
operações. Com o objetivo de minimizar esses efeitos, a Companhia estabele-
ceu rotinas de verificação, realizada por profissionais diferentes e/ou de área 
diversa daquela em que o procedimento se originou. A Diretoria acompanha o 
desempenho do shopping center com base em um orçamento aprovado anu-
almente. Esse sistema permite acompanhar e validar previamente os desem-
bolsos vis-à-vis o orçado assim como o desempenho financeiro e operacional 
dos investimentos, do mesmo modo que é acompanhada de perto a evolução 
da liquidez da Companhia com foco no curto e longo prazo. Gestão de capital: 
A Diretoria Financeira, assim como as demais áreas, procura equilíbrio entre 
rentabilidade e o risco incorrido, de modo a não expor seu patrimônio nem so-
frer com oscilações bruscas de preço ou mercado. Objetivando uma adminis-
tração de capital saudável, a Companhia tem a política de preservar liquidez 
com o monitoramento próximo do fluxo de caixa de curto e longo prazo. Não 
houve alteração quanto à política da administração de capital da Companhia 
em relação a exercícios anteriores e a Companhia não está sujeita a exigên-
cias externas impostas de Capital.
14. Receita líquida de aluguéis e prestação de serviços
Receita por natureza 2018 2017
Receitas de aluguel mínimo (1) 21.240 20.887
Receitas de aluguel complementar 2.984 3.439
Cessão de direito de uso 130 141
Estacionamento 9.942 10.393
Taxa de transferência 133 26
Outras 585 312
Impostos e contribuições e outras deduções (1.900) (2.300)

33.114 32.898
(1) A receita de aluguel mínimo está sendo contabilizada aplicando-se o mé-
todo de aluguel linear, conforme diretrizes do CPC 06 (R1) - Operações de
Arrendamento Mercantil. 15. Custo de aluguéis e serviços:
Custo por natureza 2018 2017
Depreciação de propriedades (3.163) (3.106)
Custo de serviços prestados (1.841) (1.654)
Custo de estacionamento (1.235) (1.166)
Custos operacionais de shopping (488) (522)
Custo com lojas vagas (749) (1.607)
Fundo de promoção (689) (713)

(8.165) (8.768)
16. Despesas com vendas, administrativas e gerais
Despesa por natureza 2018 2017
Amortização do intangível (14) (14)
Provisão para crédito de liquidação duvidosa (1.103) (986)
Editais e publicações (9) (10)
Outras despesas (71) (74)

(1.197) (1.084)
17. Resultado financeiro
Despesa financeira 2018 2017
Despesas financeiras - shopping (27) (30)
Taxa administração cartão - “Sem Parar” - (193)
Outras despesas - (7)

(27) (230)
Receita financeira 2018 2017
Receita de aplicação financeira 706 786
Receita financeira - shopping 355 238

1.061 1.024
Resultado financeiro 1.034 794
18. Seguros: A Companhia adota a política de contratar cobertura de segu-
ros para os bens sujeitos a riscos por montantes considerados suficientes 

para cobrir eventuais sinistros, considerando a natureza de sua atividade. 
As premissas de riscos adotadas, dada a sua natureza, não foram obje-
to do escopo da auditoria, portanto não foram examinadas pelos auditores 
independentes. Em 31/12/2018, estava segurado de forma equivalente nos 
seguintes montantes: Responsabilidade civil geral - seguro de responsabili-
dade civil geral, onde a Companhia acredita cobrir os riscos envolvidos em 
sua atividade. A apólice refere-se a quantias pelas quais a Companhia pode 
vir a ser responsáveis civilmente, em sentença judicial transitada em julga-
do ou em acordo de modo expresso pela seguradora, no que diz respeito 
às reparações por danos causados a terceiros. Os danos morais cobertos 
nesta apólice para a operação do shopping centers do portfólio da compa-
nhia é de R$ 35.000. Seguro de Riscos Nomeados e Operacional - seguro 
de Riscos Nomeados e Operacional englobando o que a Companhia acre-
dita que sejam os principais riscos envolvidos na sua operação. A importân-
cia assegurada para cada ativo representa a estimativa da companhia para 
a completa reconstrução dos mesmos adicionado do Lucro Cessante. As 
franquias variam de acordo com os eventos segurados. Os lucros cessantes 
também estão garantidos em cada um dos ativos num montante que a Com-
panhia acredita que represente o faturamento por 12 meses consecutivos.
Diretoria:  Renato Feitosa Rique; Paula Guimarães Fonseca; Leandro Rocha 
Franco Lopes; Rafael Sales Guimarães; Renato Ribeiro de Andrade Botelho.
Mariana Barbosa Gomes da Silva - Contadora - CRC-RJ 094602/O-0
Relatório do auditor independente sobre as demonstrações financeiras
Aos Administradores e Acionistas da Acapurana Participações S.A.: Opi-
nião: Examinamos as demonstrações financeiras da Acapurana Participações 
S.A. (“Companhia”), que compreendem o balanço patrimonial em 31/12/2018 
e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das 
mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo 
nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o re-
sumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações 
financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspec-
tos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Acapurana Participações 
S.A. em 31 de dezembro de 2018, o desempenho de suas operações e os 
seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para opinião: Nossa auditoria foi 
conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. 
Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas 
na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das 
demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação à Companhia, 
de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética 
Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho 
Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éti-
cas conforme essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida 
é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Outros assuntos: 
Auditoria dos valores correspondentes: O exame das demonstrações fi-
nanceiras referentes ao exercício findo em 31/12/2017 foi conduzido sob a res-
ponsabilidade de outro auditor independente, que emitiu relatório de auditoria 
com data de 28/03/2018, sem ressalvas. Responsabilidades da administra-
ção e da governança pelas demonstrações financeiras: A administração 
da Companhia é responsável pela elaboração e adequada apresentação das 
demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para 
permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção rele-
vante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das 
demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação da 
capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicá-
vel, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso 
dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser 
que a administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas opera-
ções, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento 
das operações. Os responsáveis pela governança da Companhia são aqueles 
com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das de-
monstrações financeiras. Responsabilidades do auditor pela auditoria das 
demonstrações financeiras: Nossos objetivos são obter segurança razoá-
vel de que as demonstrações financeiras, 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 eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem 
ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, in-
dividualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva 
razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas refe-
ridas demonstrações financeiras. Como parte de uma auditoria realizada de 
acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos 
julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da audi-
toria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante 
nas demonstrações financeiras, 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 Companhia. • Avaliamos a 
adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas 
contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. • Concluímos 
sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continui-
dade 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 
Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar 
atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas 
demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as di-
vulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas 
evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos 
ou condições futuras podem levar a Companhia a não mais se manter em 
continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o 
conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se essas 
demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os 
eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. 
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre ou-
tros 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. Rio de Janei-
ro, 29/03/2019. ERNST & YOUNG - Auditores Independentes S.S. - CRC-
-2SP015199/O-6; Roberto Martorelli - Contador CRC-1RJ106103/O-0.

Liberdade Econômica:  
Lei do Bem? – Parte 4

Seguindo a proposta de comentar as mudanças mais rele-
vantes trazidas pela MP 881/2019, vamos tratar de assunto 
polêmico: a extensão da falência a outras sociedades. Não era 
incomum a falência de uma sociedade determinar a extensão 
de seus efeitos a outras, seja por integrarem o mesmo grupo 
econômico, seja pela aplicação da teoria da desconsideração 
da personalidade jurídica. Sobre o tema:

“A Turma entendeu ser possível estender os efeitos da fa-
lência de uma empresa a outra, por decisão incidentalmente 
proferida, sem a oitiva da interessada, na hipótese em que não 
há vínculo societário direto entre as empresas, mas em que há 
suspeitas de realização de operações societárias para desvio 
de patrimônio da falida nos anos anteriores à quebra, inclu-
sive com a constituição de sociedades empresárias conjuntas 
para esse fim. A análise da regularidade desse procedimento 
não pode desprender-se das peculiaridades do caso. Assim, 
não é possível, no processo civil moderno, apreciar uma causa 
baseando-se exclusivamente nas regras processuais, sem con-
siderar, em cada hipótese, as suas especificidades e, muitas 
vezes, a evidência com que se descortina o direito material 
por detrás do processo.

“Hoje, tanto na doutrina como na jurisprudência, está cla-
ro que as regras processuais devem estar a serviço do direito 
material, nunca o contrário. A cadeia societária descrita no 
caso demonstra a existência de um modus operandi que evi-
dencia a influência de um grupo de sociedades sobre o outro, 
seja ele ou não integrante do mais amplo. Logo, é possível 

coibir esse modo de atuação mediante o emprego da técnica 
da desconsideração da personalidade jurídica, ainda que para 
isso lhe deva dar nova roupagem. A jurisprudência tem que 
dar resposta a um anseio social, encontrando novos mecanis-
mos para a atuação do direito, tendo a desconsideração da 
personalidade jurídica que se encontrar em constante evolu-
ção para acompanhar todas as mudanças do tecido social e 
coibir, de maneira eficaz, todas as novas formas de fraude 
mediante abuso da personalidade jurídica. A Turma reafirmou 
ainda que se pode estender o efeito do decreto de falência 
a sociedades coligadas do falido sem a necessidade de ação 
autônoma. REsp 1.259.020-SP, relatora ministra Nancy An-
drighi, julgado em 9/8/2011”.

“DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. 
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDI-
CA. EXTENSÃO, NO ÂMBITO DE PROCEDIMENTO IN-
CIDENTAL, DOS EFEITOS DA FALÊNCIA À SOCIEDA-
DE DO MESMO GRUPO.

“É possível, no âmbito de procedimento incidental, a ex-
tensão dos efeitos da falência às sociedades do mesmo grupo, 
sempre que houver evidências de utilização da personalidade 
jurídica da falida com abuso de direito, para fraudar a lei ou 
prejudicar terceiros, e desde que, demonstrada a existência de 
vínculo societário no âmbito do grupo econômico, seja opor-
tunizado o contraditório à sociedade empresária a ser afetada. 
Nessa hipótese, a extensão dos efeitos da falência às socieda-
des integrantes do mesmo grupo da falida encontra respaldo 
na teoria da desconsideração da personalidade jurídica, sendo 
admitida pela jurisprudência firmada no STJ. AgRg no REsp 
1.229.579-MG, relator ministro Raul Araújo, julgado em 
18/12/2012”

“(...)
4. A desconsideração da personalidade jurídica para fins 

de extensão dos efeitos da quebra objetiva ampliar a respon-
sabilização civil dos sócios e empresas de um mesmo grupo 
empresarial, incluindo no procedimento falimentar o patrimô-
nio existente no momento do decreto de falência e impondo a 
eles a suspeição decorrente da fixação judicial do termo legal 
de falência.

5. O levantamento temporário e momentâneo do véu da 
autonomia empresarial não acarreta alteração dos atos pra-
ticados, tampouco resulta na imposição retroativa de requisi-
tos essenciais à validade de atos e negócios concluídos pelas 

regras vigentes a seu tempo, salvo nas hipóteses de alegada 
fraude.

6. Recurso especial provido. Recurso adesivo prejudica-
do.” (REsp 1455636 / GO; relator ministro Marco Aurélio 
Bellizze)

A aplicação da teoria da desconsideração da personalidade 
jurídica na falência é medida aplicada há muito tempo, in-
dependentemente do ajuizamento da ação do art. 82 da Lei 
11.101/05. A maioria dos julgados exige a comprovação da 
fraude. A MP 881/2019 inseriu o art. 82-A na Lei 11.101/05: 
“Art. 82-A. A extensão dos efeitos da falência somente será 
admitida quando estiverem presentes os requisitos da descon-
sideração da personalidade jurídica de que trata o art. 50 da 
Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 – Código Civil.”

Entendo que a utilidade jurídica do art. 82-A foi para deter-
minar que somente a teoria maior tem aplicação na falência, 
ou seja, o artigo afasta a teoria menor, aplicada no direito do 
consumidor e trabalho. É de uma clareza evidente que, ao se 
admitir a aplicação da teoria da desconsideração na falência, 
somente pode ser aplicada se presente os requisitos do art. 
50 do Código Civil, que positiva a teoria. Acho que o mais 
importante não foi dito. Além da observância dos requisitos 
do art. 50 citado, os requisitos processuais do Código de Pro-
cesso Civil também terão que ser observados, ou seja, não 
basta um mero pedido de desconsideração da personalidade 
jurídica da sociedade ou pessoa jurídica que teve sua falên-
cia decretada. O pedido tem que observar o rito adequado, ou 
seja, através do incidente de desconsideração da personalida-
de jurídica, previsto nos arts. 133/137 do Código de Processo 
Civil.

Questão que entendo relevante é a possibilidade do pedido 
de desconsideração inversa (Art. 133, §2º do CPC), ou seja, 
decretada a falência de um dos sócios, desde que empresário, 
comprovada a transferência fraudulenta de bens para socie-
dade, com objetivo de negativar patrimônio para justificar o 
descumprimento de obrigações contraídas, o juiz pode des-
considerar a personalidade jurídica da sociedade para atingir 
o patrimônio da própria sociedade ou pessoa jurídica (ex. Ei-
reli).

Termino esse artigo como o anterior. Pergunta que não quer 
calar: será que quem redigiu o novo artigo 82-A não sabia 
que poderia ter saído da zona de conforto? Caros leitores, 
por hora vamos ter esperança que vai dar certo, afinal, somos 
brasileiros!

SEU
DIREITO
Monica Gusmão
Professora de Direito Empresarial.
monik@predialnet.com.br
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CALENDÁRIO FISCAL

DIA ESPECIFICAÇÃO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NOTA: As Tabelas de Recolhimento em Atraso são 
divulgadas no Portal COAD, em Tabelas Dinâmicas.
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Petrobras Oi

Pão de Açúcar Cielo

Localiza Ecorodovias

As ações preferrenciais da Petrobras terminaram cotadas 
a R$ 26,65, com perda de 0,41%. Os três indicadores semanais 
mostram mercado vendido.

As ações preferenciais da Oi terminaram cotadas a R$ 1,63, 
com ganho de 0,02%. Dois dos três indicadores semanais mostra 
mercado comprado e dois, vendido

As ações preferenciais do Pão de Açúcar terminaram cotadas 
em R$ 87,00 com perda de 0,29%.  Um dos três indicadores se-
manais mostra mercado comprado e dois, vendido

As ações ordinárias da Cielo terminaram cotadas a R$ 6,57, 
com perda de 1,04%. Os três indicadores semanais mostram 
mercado vendido.

As ações ordinárias da Localiza terminaram cotadas a R$ 
38,73, com desvalorização de 0,18%.  Os três indicadores sema-
nais mostram mercado comprado.

As ações ordinárias da Ecorodovias terminaram cotadas a 
R$ 9,61, com desvalorização de 0,41%.  Os três indicadores se-
manais mostram mercado compraado.

DIÁRIO

BRADESCO SAÚDE S.A.
Grupo Bradesco Seguros

CNPJ nº 92.693.118/0001-60 - NIRE 33.300.159.541
Ata da Reunião Ordinária do Conselho de Administração, realizada em 
29.4.2019. Aos 29 dias do mês de abril de 2019, às 17h45, na sede social, 
Avenida Rio de Janeiro, 555, 19º andar, Caju, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20931-
675, reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Sociedade 
sob a presidência do senhor Luiz Carlos Trabuco Cappi. Durante a reunião, os 
Conselheiros: 1) registraram o pedido de renúncia, ao cargo de Diretor Gerente 
da Sociedade, formulado pelo senhor Haydewaldo Roberto Chamberlain 
da Costa, em carta de 11.2.2019, cuja transcrição foi dispensada, a qual 
encontra-se arquivada na sede da Sociedade, para todos os fins de direito. 
Foi consignado agradecimentos pelos serviços prestados; 2) elegeram, para 
compor a Diretoria da Sociedade, os senhores: Diretor Gerente: Américo 
Pinto Gomes, brasileiro, casado, securitário, RG 1.346.098-ES/SSP-ES, CPF 
749.510.847/91; e Diretor: Vinicius Marinho da Cruz, brasileiro, casado, 
securitário, RG 50.942.449-1/SSP-SP, CPF 074.063.487/97, ambos com 
domicílio na Avenida Alphaville, 779, 18º andar, parte, Empresarial 18 do Forte, 
Barueri, SP, CEP 06472-900, e com mandato coincidente com o dos demais 
membros da Diretoria, até 30.4.2021, estendendo-se até a posse dos Diretores 
que serão eleitos na 1ª Reunião do Conselho de Administração que se realizar 
após a Assembleia Geral Ordinária de 2021. Os Diretores eleitos preenchem 
as condições previstas na Resolução CNSP nº 311, de 1º.11.2012, da Agência 
Nacional de Saúde Suplementar - ANS, e arquivaram na sede da Sociedade, 
declaração, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a 
administração de sociedade mercantil em virtude de condenação criminal. 
Em consequência, a Diretoria da Sociedade, com mandato até 30.4.2021, 
estendendo-se até a posse dos Diretores que serão eleitos na 1ª Reunião do 
Conselho de Administração que se realizar após a Assembleia Geral Ordinária 
de 2021, fica assim composta: Diretor-Presidente: Manoel Antonio Peres,
brasileiro, divorciado, médico, RG 8.014.301.397/SSP-RS, CPF 033.833.888-
83, com domicílio na Rua Barão de ltapagipe, 225, parte, Rio Comprido, Rio de 
Janeiro, RJ, CEP 20261-901; Diretores Gerentes: Ivan Luiz Gontijo Júnior,
brasileiro, casado, advogado, OAB/RJ nº 44.902, CPF 770.025.397/87; Curt 
Cortese Zimmermann, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG 
6038099534/SJS-RS, CPF 553.914.780-49; Américo Pinto Gomes, brasileiro, 
casado, securitário, RG 1.346.098-ES/SSP-ES, CPF 749.510.847/91, todos 
com domicílio na Avenida Alphaville, 779, 18º andar, parte, Empresarial 
18 do Forte, Barueri, SP, CEP 06472-900; Flávio Bitter, brasileiro, casado, 
engenheiro, RG 10.591.790-0/IFP-RJ, CPF 044.453.707/46; Diretores: Thais 
Jorge de Oliveira e Silva, brasileira, casada, médica, RG 1.354.562-ES/SSP-
ES, CPF 074.060.777/42; Sylvio Roberto Alves Vilardi, brasileiro, solteiro, 
engenheiro, RG 05.816.359-3/Detran-RJ, CPF 008.932.147/28, ambos com 
domicílio na Rua Barão de Itapagipe, 225, parte, Rio Comprido, Rio de Janeiro, 
RJ, CEP 20261-901; Fabio Miranda Daher, brasileiro, casado, securitário, 
RG FF468987DPFRJ, CPF 075.763.917-82; Juliano Ribeiro Marcílio,
brasileiro, casado, administrador de empresas, RG 16.776.296-5/SSP-SP, CPF 
253.578.878-02; e Vinicius Marinho da Cruz, brasileiro, casado, securitário, 
RG 50.942.449-1/SSP-SP, CPF 074.063.487/97, todos com domicílio na 
Avenida Alphaville, 779, 18º andar, parte, Empresarial 18 do Forte, Barueri, 
SP, CEP 06472-900; 3) designaram, perante à Agência Nacional de Saúde 
Suplementar - ANS, o senhor Vinicius Marinho da Cruz, em substituição 
ao senhor Haydewaldo Roberto Chamberlain da Costa, como Diretor 
responsável pelo acompanhamento, supervisão e cumprimento das normas e 
procedimentos de contabilidade; 4) ratificaram, perante à Agência Nacional de 
Saúde Suplementar - ANS, as seguintes designações de Diretor responsável: 
• senhor Manoel Antonio Peres - pela Área Técnica de Saúde; e • senhor
Flávio Bitter - pelo cumprimento do disposto na Lei nº 9.613, de 3.3.1998,
que trata dos crimes de “lavagem” ou ocultação de bens, direitos e valores; e 
como Diretor de Relações com a Agência Nacional de Saúde Suplementar -
ANS; 5) nomearam, de conformidade com o disposto no “caput” do Artigo 19 
do Estatuto Social, o senhor Haydewaldo Roberto Chamberlain da Costa,
brasileiro, casado, contador, CRC RJ-075823/O-9, CPF 756.039.427/20, 
com domicílio na Avenida Alphaville, 779, 18º andar, parte, Empresarial 18 
do Forte, Barueri, SP, CEP 06472-900, para integrar o Comitê de Auditoria 
da Sociedade, com mandato de 5 (cinco) anos, até 29.4.2024. Nada mais foi 
tratado, encerrando-se a reunião e lavrando-se esta Ata que os Conselheiros 
presentes assinam. aa) Luiz Carlos Trabuco Cappi, Carlos Alberto Rodrigues 
Guilherme, Samuel Monteiro dos Santos Junior, Manoel Antonio Peres, Ivan 
Luiz Gontijo Júnior e Vinícius José de Almeida Albernaz. Declaramos, para os
devidos fins, que a presente é cópia fiel da Ata lavrada no livro próprio e que
são autênticas, no mesmo livro, as assinaturas nele apostas. Bradesco Saúde 
S.A. - Flávio Bitter - Diretor Gerente; Sylvio Roberto Alves Vilardi - Diretor.
Jucerja - Certifico o arquivamento em 03/06/2019 sob o nº 000033638397.

ATLÂNTICA COMPANHIA DE SEGUROS
Grupo Bradesco Seguros

CNPJ nº 33.151.291/0001-78 - NIRE 33.300.284.958
Ata Sumária da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 14.1.2019. 
Data, Hora e Local: Em 14.1.2019, às 9h30, na sede social, Rua Barão de 
Itapagipe, 225, parte, Rio Comprido, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20261-901. Mesa: 
Presidente: Ney Ferraz Dias; Secretário: Haydewaldo Roberto Chamberlain 
da Costa. Quorum de Instalação: Totalidade do capital social. Edital de 
Convocação: Dispensada a publicação de conformidade com o disposto 
no parágrafo 4º do artigo 124 da lei nº 6.404/76. Deliberação: • aprovada, 
sem qualquer alteração ou ressalva, a proposta da Diretoria, registrada na 
Reunião daquele Órgão de 3.1.2019, dispensada sua transcrição, por tratar-
se de documento lavrado em livro próprio, para modificar parcialmente o 
estatuto social, no artigo 3º, alterando o endereço da sede da Sociedade, 
de Rua Barão de Itapagipe, 225, parte, Rio Comprido, Rio de Janeiro, RJ, 
CEP 20261-901 para Avenida Rio de Janeiro, 555, 20º andar, Caju, Rio de 
Janeiro, RJ, CEP 20931-675. Em consequência a redação do artigo 3º do 
estatuto social passa a ser a seguinte, após a homologação do processo pela 
Superintendência de Seguros Privados - SUSEP: “Artigo 3º) A Sociedade 
tem sede na Avenida Rio de Janeiro, 555, 20º andar, Caju, no município do 
Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com foro e comarca no mesmo 
município.” Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente 
encerrou os trabalhos, lavrando-se a presente Ata, sendo aprovada por todos 
e assinada. aa) Presidente: Ney Ferraz Dias; Secretário: Haydewaldo Roberto 
ChamberIain da Costa; Acionista: Bradesco Seguros S.A., representada por 
seus Diretores, senhores Ney Ferraz Dias e Haydewaldo Roberto ChamberIain 
da Costa. Declaração: Declaramos para os devidos fins que a presente é 
cópia fiel da Ata original lavrada no livro próprio e que são autênticas, no 
mesmo livro, as assinaturas nele apostas. Atlântica Companhia de Seguros 
- Ney Ferraz Dias; Haydewaldo Roberto Chamberlain da Costa. Jucerja - 
Certifico o arquivamento em 04/06/2019 sob o nº 00003639589.

Contratos futuros de petróleo 
perdem US$ 1 no fechamento

Os preços do petróleo re-
cuaram mais de 1% nesta 
segunda-feira. Isso porque as 
tensões comerciais entre Es-
tados Unidos e China conti-
nuaram a ameaçar a demanda 
pelo produto e à medida que 
os grandes produtores de Ará-
bia Saudita e Rússia ainda de-
vem acertar uma extensão do 
acordo para cortes de oferta.

Conforme informou a Reu-
ters, os contratos futuros do 
petróleo Brent fecharam em 
queda de 1 dólar, ou 1,6%, a 
62,29 dólares por barril, en-
quanto o petróleo nos EUA 
recuou 0,73 dólar, ou 1,4%, e 
fechou a 53,26 dólares/barril.

O presidente norte-ameri-
cano, Donald Trump, afirmou 
que está pronto para impor uma 
nova rodada de tarifas às impor-
tações chinesas se não chegar a 
um acordo com o presidente 
chinês, Xi Jinping, durante reu-

nião do G20 no final deste mês. 
O Ministério das Relações Ex-
teriores da China, por sua vez, 
declarou que o país está aberto 
a novas negociações com Wa-
shington, mas que não tem nada 
a anunciar a respeito de uma 
possível reunião.

Segundo dados alfandegá-
rios, as importações de petróleo 
bruto pela China recuaram para 
cerca de 40,23 milhões de tone-
ladas em maio, após uma má-
xima recorde de 43,73 milhões 
de toneladas em abril, por causa 
de uma queda em aquisições 
junto ao Irã, devido às sanções 
impostas pelos EUA, e manu-
tenções em refinarias.

“À medida que as preocu-
pações tarifárias EUA-China 
aumentam, vemos mais ajustes 
para baixo na demanda mun-
dial por petróleo tanto neste 
ano quanto no próximo, o que 
limita eventuais avanços nos 

preços”, disse em nota Jim Rit-
terbusch, da Ritterbusch and 
Associates. No tocante à oferta, 
o ministro da Energia da Arábia 
Saudita, Khalid al-Falih, disse 

que a Rússia é o único expor-
tador ainda indeciso a respeito 
da necessidade de ampliação do 
acordo da Opep+ para cortes de 
produção.

Oferta de ações da Caixa 
A Petrobras informou nesta 

segunda-feira que foram dis-
ponibilizados o aviso ao mer-
cado e o prospecto preliminar 
da oferta pública de distribui-
ção secundária de 241.340.371 
ações ordinárias de emissão da 
estatal e de titularidade da Cai-
xa Econômica Federal. O mer-
cado acredita em um movimen-
to de cerca de R$ 7,2 bilhões.

As ações serão distribuídas 
simultaneamente, por meio de 
uma oferta pública de distri-
buição secundária: no Brasil 
(Oferta Brasileira”), realizada 
nos termos da Instrução CVM 
nº 400 e demais disposições 

legais aplicáveis.
“Este comunicado não 

deve ser considerado como 
anúncio de oferta, cuja reali-
zação dependerá de aprova-
ção da CVM e da SEC, bem 
como de condições favorá-
veis dos mercados de capitais 
nacional e internacional. Os 
demais termos e condições 
da Oferta Global estão devi-
damente descritos e detalha-
dos no Aviso ao Mercado e 
no Prospecto Preliminar da 
Oferta Global, disponíveis no 
site da companhia (www.pe-
trobras.com.br/ri)”, ressaltou 
a estatal em comunicado.

Joint-venture da Airbus na China 
torna-se fornecedor exclusivo 

O Harbin Hafei Airbus 
Composite Manufacturing 
Centre (HMC, na sigla em 
inglês), uma joint-venture 
entre a Airbus e seus par-
ceiros chineses, se tornou o 
fornecedor exclusivo de al-
gumas peças do A350XWB, 
anunciou na quinta-feira a 
Airbus. A joint-venture em 
Harbin, capital da Província 
de Heilongjiang, no nordes-
te da China, se tornou parte 
fundamental da cadeia de 
suprimentos global, disse a 
Airbus, acrescentando que o 
HMC é hoje o único forne-
cedor em todo o mundo para 
o leme de direção, leme de 
profundidade e fuselagem 
do A350XWB, e das saídas 
de emergência do S19.

Os aviões A350XWB 
operacionais são montados 
com essas peças que são fa-
bricadas na China. O HMC 
também fornece 100% de 
todos os lemes de direção de 
suas aeronaves de corredor 
único, A320, e 80% de todas 

as peças que formam o leme.
“O Centro Manufatureiro 

de Harbin é um participante 
chave que faz o A350XWB 
e o A320 voarem e se tor-
nou uma parte integrada na 
cadeia de suprimentos glo-
bal da Airbus e continuará 
a desempenhar um papel 
importante na contribuição 
para o sucesso das aeronaves 
comerciais da empresa”, dis-
se François Mery, diretor de 
operações da Airbus Com-
mercial Aircraft China.

De acordo com a agência 
Xinhua, Mery fez as decla-
rações no décimo aniversá-
rio da entrada em operação 
do HMC, dizendo que a 
Airbus continuará a ampliar 
e aprofundar a parceria de 
longo prazo com a indústria 
de aviação chinesa.’Estamos 
avançando mais rapidamen-
te para atingir a meta de ele-
var o valor total da coopera-
ção industrial China-Airbus 
para US$ 1 bilhão até 2020’, 
acrescentou.
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Russos já admitem que 
petróleo pode cair para US$ 30

Alexander Novak, ministro russo da Energia, alertou 
nesta segunda-feira, que ninguém deve excluir a possibi-
lidade da cotação do petróleo baixar para os US$ 30 por 
barril, caso não seja prolongado o prazo do acordo que 
limita a produção dos países exportadores, pois exis-
tem grandes riscos de haver excesso de oferta no mer-
cado. Porém, garantiu que a Rússia vai monitorizar de 
perto a evolução do mercado para tomar uma decisão 
equilibrada em julho, quando será realizada a reunião 
da Organização dos Países Exportadores de Petróleo 
(Opep), na qual será decidido se haverá a manutenção 
dos cortes de produção que atualmente estão em vigor.
Na semana passada, Vladimir Putin admitiu a discordân-
cia com a Opep sobre o preço justo do barril de petróleo A 
Arabia Saudita quer a cotação acima dos US$ 70, enquan-
to os russos se contentam se ela estiver acima dos US$ 60.  
Para os analistas o mercado de petróleo entrou no bear
market. Em Nova York, o WTC teve valorização de 0,24% 
e voltou para US$ 54,12, enquanto o Brent, negociado em 
Londres, perdeu 0,09% e baixou para US$ 63,23.

Trump provoca alívio e depois intranquilidade
Depois de Donald Trump ter anunciado, no final de se-

mana, a suspensão das tarifas alfandegárias dobre produtos 
importados do México, que ia vigorar a partir desta segunda-
feira, as bolsas mundiais registaram altas generalizadas.

O acordo prevê que o México ponha em prática medidas 
sem precedentes para travar na sua fronteira os fluxos migra-
tórios de centro-americanos que chegam aos Estados Unidos. 
Mas o cenário de tréguas durou pouco tempo, pois Trump 
voltou a ameaçar que as tarifas serão aplicadas caso as me-
didas de contenção do fluxo migratório não sejam aprovadas 
no Parlamento mexicano, dentro de pouco tempo.

XP recomenda ações da Suzano
As ações da Suzano sofreram desvalorização superior a 

21% e perderam quase 5% em junho, devido a queda nos pre-
ços do papel e da celulose. Neste ano, esses ativos registram a 
sexta maior queda do Ibovespa, com perdas  de 19% no acu-
mulado do ano. Segundo Beina Roxo,analista da XP Resear-
ch, ainda deverão registrar novas baixas em curto prazo, por 
causa da queda nos preços no mercado chinês, mas acredita 
que a cotação já reflete a celulose em US$ 525 por tonelada e 
com câmbio de R$ 3,75, patamar cerca de 3% abaixo dos R$ 
3,87 atuais, o que é significa que está excessivamente baixa. 
Com isso, a XP mantém a recomendação de compra para as 
ações da Suzano, mas com preço-alvo de R$ 40, o que repre-
senta um potencial de valorização de 32%.

Brasileiro delator ganhou US$ 4,5 mi da SEC
O cirurgião brasileiro que denunciou a Biomet Inc., 

agora Zimmer Biomet Inc., receberá da Securities and 
Exchange Commisssion (SEC) US$ 4,5 milhões como 
recompensa por revelar violações da lei anti-suborno. Ao 
indentificar o médico pelo nome.,

As regras da SEC impedem a agência de divulgar o 
nome dos denunciantes ou até mesmo identificar as ações 
específicas que levam às recompensas. A Lei Dodd-Frank 
determina que o prêmio será de até 30% das multas nos 
casos em que superem US$ 1 milhão.

ECONIT ENGENHARIA AMBIENTAL S/A
CNPJ nº 13.091.720/0001-51 - NIRE 3330029654-9

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA. 1) LOCAL, DIA E HORA:
Sede da Econit Engenharia Ambiental S/A (“Companhia”), na Rodovia 
Amaral Peixoto nº 4.500 (parte), Baldeador, Niterói – RJ, CEP: 24.140-
005, no dia 29 de abril de 2019, às 10:00 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 do exercício findo em 31 de dezembro de 2018; 
b) Eleição dos membros do Conselho de Administração. 5) PUBLICAÇÕES
DO RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO, BALANÇO PATRIMONIAL E
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS: Diário Oficial do Estado do Rio de 
Janeiro, às folhas 11 e Jornal Monitor Mercantil às folhas 08, ambos do dia 
25 de abril 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 aos acionistas antes desta Assembleia e estão presentes todos 
os seus acionistas. i. Sem restrições ou ressalvas, aprovar o Relatório de 
Administração, Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis relativas ao 
exercício social findo na data de 31 de dezembro de 2018, com o respectivo 
parecer dos auditores independentes. b) O resultado da Companhia foi 
negativo, apurando-se um prejuízo no ano de 2018, de R$1.152.529,69 
(um milhão, cento e cinquenta e dois mil, quinhentos e vinte e nove reais e 
sessenta e nove centavos). Portanto, não há que se falar em constituição de 
reserva legal ou destinação de lucros. c) Tendo em vista o encerramento do 
atual mandato dos membros do Conselho de Administração, as Acionistas, 
por unanimidade, deliberam por eleger os membros abaixo qualificados, 
para um mandato de 01 (um) ano a contar desta data, sem remuneração, 
sendo os Srs. HUDSON BONNO e FABIO DE ANDRADE PEREIRA
nomeados Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração, 
respectivamente: c.1) Conselheiro Presidente: HUDSON BONNO, brasileiro, 
casado, engenheiro, inscrito no CREA/ES sob o nº 5.978-D, inscrito no 
CPF sob o nº 016.977.717-00, com endereço na Rua Santa Luzia nº 651, 
5º andar, Centro, Rio de Janeiro – RJ; c.2) Conselheiro Vice-Presidente: 
FÁBIO DE ANDRADE PEREIRA, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, 
portador da identidade nº 06770427-0, expedida pelo Detran/RJ, inscrito no 
CPF sob o nº 891.629.787-72, com endereço na Rua Santa Luzia nº 651, 
5º andar, Centro, Rio de Janeiro – RJ; c.3) Conselheiro: PAULO ROBERTO 
DE SOUZA BRITO, brasileiro, divorciado, empresário, portador da carteira 
de identidade nº 80.990.451-9, expedida pelo DETRAN-RJ, inscrito no 
CPF sob o nº 485.324.447-68, domiciliado na Rodovia Amaral Peixoto,
nº 4.500 (parte), Baldeador, Niterói/RJ; c.4) Conselheiro: DIEGO ANTUNES 
BRITO, brasileiro, solteiro, empresário, portador da carteira de identidade 
nº 123662983, expedida pelo IFP-RJ, inscrito no CPF sob o nº 083.196.627-02,
domiciliado na Rodovia Amaral Peixoto, nº 4.500 (parte), Baldeador, Niterói/
RJ; c.5) Conselheiro: SCHULIM BERGER, brasileiro, solteiro, economista, 
portador da carteira de identidade nº 6.490, expedida pelo CORECON-
RJ, inscrito no CPF sob o nº 264.235.967-00, domiciliado nesta cidade na 
Rua Cinco de Julho, nº 108 / 1301, Copacabana, Rio de Janeiro – RJ. Os 
membros eleitos declaram não estar incursos em nenhum crime que os 
impeça de exercer atividade mercantil, não tendo qualquer impedimento legal 
que impossibilite a sua investidura nos cargos para os quais foram eleitos. 
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. Acionistas Presentes: VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL
S.A., por seus Diretores Antonio Carlos Ferrari Salmeron e Ricardo Mota
de Farias; SCLEL – SOCIEDADE COMERCIAL DE COLETA DE LIXO E
EQUIPAMENTOS LTDA, por seu Diretor Diego Antunes Brito; LIMPATECH
SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA, por seu Diretor Walter Guimarães
de Moraes Júnior. Conselheiros Eleitos: Hudson Bonno (Presidente do
Conselho), Fábio de Andrade Pereira (Vice-Presidente do Conselho), Paulo
Roberto de Souza Brito, Diego Antunes Brito e Schulim Berger. “Confere
com o original lavrado no livro próprio.” Ricardo Mota de Farias - Secretário
da Mesa. Certidão - Jucerja - Registrada sob o nº 00003639621 em
04/06/2019. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário-Geral.

Companhia Aberta de Capital Autorizado
NIRE (JUCERJA) Nº 33300031359 - CNPJ Nº 33.228.024/0001-51

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Pelo presente edital, ficam convocados os acionistas da WLM Participações 
e Comércio de Máquinas e Veículos S.A. (“Companhia”), a se reunirem em 
Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 01 do mês de 
julho  de 2019, às 17h00min, na sede da Companhia, na Praia do Flamengo, 
nº 200 - 19º andar, nesta cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, 
para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: Apreciar e votar a Pro-
posta da Administração para a efetivação da INCORPORAÇÃO das Socie-
dades Limitadas controladas pela Companhia, Equipo Máquinas e Veículos  
Ltda., Itaipu Máquinas e Veículos Ltda., Quinta Roda Máquinas e Veículos 
Ltda., e Itaipu Norte Comércio de Máquinas e Veículos Ltda., apreciando e 
votando: (1) o Instrumento de Protocolo e de Justificação da Incorporação, 
celebrado em 23 de maio de 2019; (2) a utilização, para todos os efeitos da 
incorporação, das Demonstrações Financeiras referentes ao Exercício So-
cial findo em 31/12/2018, data-base estabelecida para incorporação; (3) a 
dispensa de laudo de avaliação dos patrimônios líquidos contábeis e de audi-
toria das Demonstrações Financeiras referentes ao Exercício Social findo em 
31/12/2018, considerando o entendimento da Comissão de Valores Mobili-
ários exarado no Processo Administrativo CVM nº 19957.000175/2018-83, 
decorrente de consulta prévia feita pela Companhia; e (4) a autorização para 
Diretoria praticar todos os atos e/ou negócios jurídicos pertinentes à efetiva-
ção da incorporação e as extinções das sociedades limitadas controladas 
por incorporação, para todos os efeitos legais. Observações: (a) Encontram-
-se à disposição dos acionistas na sede da Companhia, na rede mundial de
computadores no website da empresa (www.wlm.com.br) ou no website da
CVM - Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br), o inteiro teor dos
seguintes documentos: (i) Proposta da Administração de Incorporação das
Sociedades Limitadas controladas datada de 23/05/2019 e respectivos ane-
xos; (ii) Protocolo e Justificação da Incorporação celebrado em 23/05/2019;
(iii) Ofício nº 181/2018/CVM/SEP/GEA-1, de 25/04/2018 e o Extrato da Ata
da Reunião do Colegiado da CVM nº 12, de 27/03/2018, referente ao Pro-
cesso Administrativo CVM nº 19957.000175/2018-83; (iv) Atas de Reunião
do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal da Companhia data-
das de 23/05/2019, que apreciaram a referida Proposta da Administração;
e (b) Caso o acionista seja representado por procurador, este deverá estar
constituído há menos de um ano, bem como, se for o caso, apresentar os
atos constitutivos de acionista pessoa jurídica e documentos comprobatórios
de regularidade da representação por parte dos signatários das procurações,
em estrita observância ao disposto no art. 126, da Lei nº 6.404/76.

Rio de Janeiro, 10 de junho de 2019
Don David Lemos de Moraes Magalhães Leite Jayanetti

Presidente do Conselho de Administração

Transporte ferroviário de contêineres  
com garantia de volume e atendimento
MRS Logística e 
Novelis América 
do Sul firmam 
parceria

Terminal ferroviário será 
construído dentro da plan-
ta da Novelis em Pindamo-
nhangaba (SP)

A MRS Logística (uma 
operadora logística que ad-
ministra uma malha ferro-
viária de 1.643 km nos es-
tados de Minas Gerais, Rio 
de Janeiro e São Paulo) e a 
Novelis América do Sul (que 
atua no segmento de lamina-
ção) assinaram um contrato 
com duração de cinco anos 
para transporte ferroviário 
de contêineres com garantias 
de volume e atendimento. 
A previsão é de que sejam 
transportadas bobinas de 
alumínio laminado e produ-
tos recicláveis do metal.

O novo contrato faz parte 
do projeto de expansão da 
principal fábrica da Novelis 
no Brasil, em Pindamonhan-
gaba (SP). Com um investi-
mento de R$ 650 milhões, o 
projeto prevê um aumento 
anual da capacidade de pro-
dução de chapas de alumínio 
de 100 mil toneladas e a de 

reciclagem de 60 mil tonela-
das. Com a expansão, a fá-
brica passa a ter capacidade
produtiva anual de aproxi-
madamente 680 mil tonela-
das e de 450 mil toneladas 
para reciclagem do metal.

“Trata-se de um contrato 
bastante significativo para 
nós, uma verdadeira quebra 
de paradigma. Pela primeira 
vez, fechamos um contrato 
para o transporte de contêi-
neres que prevê a construção 
de um ramal ferroviário co-
nectando a planta do cliente 
diretamente à ferrovia, com 
cinco anos de duração e de 
forma que nos assegura vo-
lume por todo esse período. 
Além desses diferenciais, é 
uma conquista, também, por 
aumentar, obviamente, nos-
so volume em Carga Geral”, 
acrescenta o gerente Comer-
cial de Industrializados e 
Granéis da MRS Logística, 
Rodrigo Napoleão.

“A parceria com a MRS 
Logística para a constru-
ção do terminal ferroviário, 
em nosso maior centro de 
reciclagem e laminação de 
alumínio, diversifica a atua-
ção da Novelis nos modais 
de transporte e de logística, 
além de ser uma alternativa 
mais sustentável e eficiente 
para nossos clientes. Para a 
Novelis, disseminar nosso 

MRS Logística administra uma malha ferroviária de 1.643 
km nos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo

propósito de que juntos cria-
mos um mundo mais sus-
tentável é importante para 
continuarmos promovendo 
mudanças significativas em 
nossas áreas de atuação”, 
conclui Felipe Santos, dire-
tor de Suprimentos da Nove-
lis América do Sul.

O aumento da capacida-
de produtiva será suportado 
por melhorias na infraestru-
tura do sistema logístico da 
empresa: será construído 
um terminal exclusivo para 
conectar a unidade de Pin-
damonhangaba à linha da 
MRS, que por sua vez atende 
três dos principais portos do 
país, de Santos (SP), Itaguaí 
(RJ) e Rio de Janeiro (RJ).
Prevista para ser concluída 
no fim de setembro, a cons-
trução do novo terminal fer-

roviário, que será operado 
pela Novelis, diversificará os 
modais de transporte e ofe-
recerá uma alternativa mais 
sustentável. Com o projeto, 
a Novelis poderá reduzir em 
até 73% suas emissões de 
CO2 no transporte de seus 
produtos em comparação ao 
transporte rodoviário.

A MRS transporta contê-
ineres (peças automotivas, 
bebidas, eletroeletrônicos, 
materiais minerais, políme-
ros etc.), siderúrgicos, ci-
mento, bauxita, agrícolas, 
coque, carvão e minério de 
ferro.

A Novelis mantém onze 
centros de coleta de sucata 
espalhados pelo País e conta 
com o maior centro de lami-
nação e reciclagem de alu-
mínio da América do Sul.

Agibank faz emissão de letras financeiras 
O banco digital Agibank 

anunciou nesta segunda-fei-
ra ter realizado sua primeira 
emissão de letras financei-
ras, no valor de R$ 112,2 mi-
lhões. Em 2018, o Agibank 
tentou listar ações na bolsa 
paulista, mas desistiu dos 
planos para sua oferta inicial 
de ações (IPO, na sigla em 
inglês) em setembro, devi-
do às condições adversas do 
mercado.

No mês passado, o Nu-
bank anunciou a emissão R$ 
300 milhões em letras finan-
ceiras.

“Entendemos que o mo-
mento era favorável para 
um primeiro acesso a este 
mercado, aliado à nossa es-
tratégia de diversificação de 
fontes de recursos”, afirmou 
em nota o diretor financeiro 
do Agibank, Paulino Rodri-
gues.

“O anúncio reforça a 
tendência de instituições fi-
nanceiras de menor porte 
de buscar recursos no mer-
cado para ampliar a oferta 
de financiamento a clientes, 
enquanto tentam ampliar a 
concorrência com bancos 
estabelecidos”, destacou re-
portagem da Reuters.

Em 2018, o então banco 
Agiplan se torna um ban-
co completamente digi-

tal, sendo renomeado para 
Agibank e passando a emi-
tir cartões múltiplos sob a 
nova marca da instituição.
(7) Em abril do mesmo ano, 
o Agibank entrou com pros-
pecto preliminar de ofertas 
de ações (IPO) na Comis-
são de Valores Mobiliários. 
O objetivo é se tornar o 
segundo banco digital ne-
gociado na B3 (Bolsa de 
Valores
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BONAIRE PARTICIPAÇÕES S.A. (Em Liquidação)
Cia. Aberta

CNPJ nº 02.117.801/0001-67 - NIRE: 33300318968
Ata da AGO/E. 1. Data, hora e local: Às 11h do dia 
16/04/2019, na Rua da Assembleia, 10, 37º andar, sala 3701 
(parte), Centro, na Cidade do RJ-RJ. 2. Convocação: A con-
vocação é dispensada nos termos do artigo 124, § 4º, da Lei 
6.404, em face da presença de acionistas representando 
a totalidade do capital social da Cia, conforme assinaturas 
apostas no Livro de Presença de Acionistas. 3. Presença: 
Acionistas representando a totalidade do capital social. 4. 
Mesa: Presidente: Walter Mendes de Oliveira Filho; Secre-
tária: Marcelle Vasconcellos. 5. Ordem do Dia: (i)Reforma 
do art. 5º do Estatuto Social da Cia; e, (ii) Consolidação do 
Estatuto Social. 6. Leitura de Documentos: (a) Dispensada 
a leitura dos documentos relacionados às matérias a serem 
deliberadas nesta AGE, uma vez que são do inteiro conheci-
mento dos acionistas; (b) As declarações de votos, protestos 
e dissidências porventura apresentados serão numerados, 
recebidos e autenticados pela Mesa e ficarão arquivados 
na sede da Cia, nos termos do artigo 130, § 1º, da Lei nº 
6.404/76; (c) Autorizada a lavratura da presente ata na forma 
de sumário e a sua publicação com omissão das assinaturas 
da totalidade dos acionistas, nos termos do artigo 130, §§ 1º 
e 2º, da Lei nº 6.404/7. 7.  Deliberações Tomadas: Após o 
exame e discussão da matéria constante da ordem do dia, 
os acionistas presentes deliberaram, por maioria: (i) aprovar 
a alteração do caput do artigo 5º para incluir novamente a 
obrigatoriedade da forma escritural de ações, passando a vi-
ger com a seguinte redação: “Artigo 5º - Capital social da Cia 
é de R$ 42.745.953,92 (quarenta e dois milhões, setecentos 
e quarenta e cinco mil, novecentos e cinquenta e três reais e 
noventa e dois centavos), dividido em 66.728.878 (sessenta 
e seis milhões, setecentas e vinte e oito mil e oitocentas e 
setenta e oito) ações ordinárias, escriturais, sem valor nomi-
nal”. (ii) Em razão a aprovação acima, e de forma a evitar a 
fragmentação em mais de um documento, foi aprovada, por 
maioria, a consolidação do Estatuto Social da Cia, na forma 
do documento apresentado a cada um dos presentes e que, 
depois de registrado no órgão do Registro do Comércio com-
petente, estará à disposição dos acionistas e de quem mais 
interessar possa, na sede e dependências da Cia.7. Encerra-
mento: Nada mais havendo a tratar, foi a Assembleia encer-
rada depois de lavrada e assinada a presente ata no livro pró-
prio. Assinaturas: Sr. Walter Mendes de Oliveira Filho (Pre-
sidente); Sra. Marcelle Vasconcellos (Secretária). Acionista 
Presente: Fundo de Investimentos em Ações Energia 114, 
neste ato representado por sua Gestora, Fundação CESP, 
Fundação Sistel de Seguridade Social – SISTEL, Fundação 
Petrobras de Seguridade Social - PETROS, Fundação Sa-
besp de Seguridade Social – SABESPREV e Walter Mendes 
de Oliveira Filho. Jucerja nº 00003596882 em 02/05/2019. 
Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral. Ata da AGO/E.
1. Data, hora e local: Às 11h do dia 29/04/2019, na Rua da
Assembleia, 10, 37º, sala 3701 (parte), Centro, na Cidade do 
RJ-RJ. 2. Convocação: A convocação é dispensada nos ter-
mos do artigo 124, § 4º, da Lei 6.404, em face da presença
de acionistas representando a totalidade do capital social da
Cia, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença de
Acionistas. 3. Presença: Acionistas representando a totalida-
de do capital social. Presente, ainda, para atender a pedidos
de esclarecimentos dos acionistas, o liquidante Carlos Eduar-
do Reich de Sampaio. Os acionistas dispensaram a presen-
ça do representante do auditor independe da Cia, BDO RCS 
Auditores Independentes S/S, nos termos do artigo 134, §2º, 
da Lei 6.404/1976. 4. Mesa: Presidente: Walter Mendes de
Oliveira Filho; Secretária: Marcelle Vasconcellos. 5. Ordem
do Dia: Em AGO (i) Aprovação do Relatório do Liquidante, do 
Balanço Patrimonial e das demais Demonstrações Financei-
ras referentes ao exercício findo em 31/12/2018, em confor-

midade com as publicações efetivadas no Monitor Mercantil 
e no DOERJ no dia 27/03/2019; (ii) Destinação do lucro lí-
quido do exercício findo em 31/12/2018; Em AGE (iii) Elei-
ção dos membros do Conselho Fiscal, para cumprimento de 
mandato até a AGO de 2020; e, (iv)Fixação da remuneração 
anual global dos administradores. 6. Deliberações tomadas 
por unanimidade: Em AGO 6.1. (i) Aprovar, sem reservas, o 
Relatório do Liquidante, o Balanço Patrimonial e as demais 
Demonstrações Financeiras referentes ao exercício findo em 
31/12/2018, em conformidade com as publicações efetivadas 
no jornal Monitor Mercantil e no DOERJ no dia 27/03/2019; 
(ii) Aprovar a destinação do Lucro Líquido do exercício findo
em 31/12/2018 no valor de R$2.096.717,88, da seguinte for-
ma: (a) A Cia deixa de constituir a reserva legal, tendo em vis-
ta já ter atingido o limite de 20% do capital social, nos termos 
do Artigo 193 da Lei das S.A. e alterações posteriores; e, (b)
Distribuição de Proventos, no valor total de R$ 2.250.000,00, 
sendo: (b.i) Ratificação dos JCP no valor de R$ 340.000,00
correspondente ao valor bruto de R$ 0,005095245 e ao valor 
líquido de R$ 0,004330958 por ação do capital social, aos
acionistas detentores de posição acionária em 04/07/2018,
deliberados na RCA realizada em 29/06/2018 e imputados
aos dividendos mínimos obrigatórios pagos em 23/10/2018;
e, (b.ii) Ratificação dos JCP no valor de R$ 1.910.000,00,
correspondente ao valor bruto de R$ 0,028623290 e ao valor 
líquido de R$ 0,024329796 por ação do capital social, aos
acionistas detentores de posição acionária em 26/12/2018,
deliberados na RCA realizada em 21/12/2018 e pago em
26/12/2018, sendo R$ 1.756.717,88 relativo ao resultado do
exercício findo em 31/12/2018 e R$ 153.282,12 relativos a re-
versão da reserva de lucros a realizar.  6.2 Em AGE: (iii) Apro-
var a eleição dos membros para composição do Conselho
Fiscal da Cia, a fim de cumprirem mandato até a realização
da AGO de 2020: Srs. Douglas José Nero, brasileiro, casado, 
bacharel em administração, portador da carteira de identida-
de 12.839.001-3, inscrito no CPF sob o nº 042.860.048-48,
com endereço profissional na cidade e Estado de São Paulo, 
na Alameda Santos, 2.477; Marcio Santos de Albuquerque,
brasileiro, casado, bacharel em administração, portador da
carteira de identidade 13.147.792-9 IFP/RJ, inscrito no CPF
sob o 092.695.027-40, com endereço profissional na Rua
do Ouvidor, 98, 8º andar, Centro, RJ- RJ; e, Ivan Mendes do
Carmo, brasileiro, divorciado, formado em economia, titular
da carteira de identidade 584.786 SSP/DF, inscrito no CPF
279.786.131-00, residente à SEPS 702/902, conj. B, bloco A, 
2º andar, Brasília - DF. Os Conselheiros eleitos declaram não 
estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que o
impeça de exercer atividades mercantis e atender aos requi-
sitos previstos no artigo 1.011 da Lei 10.406/2002, no artigo
147 da Lei 6.404/76, e na Instrução CVM 367, de 29/05/2002. 
O acionista Fundação Petrobras de Seguridade Social - Pe-
tros solicitou o registro em ata da aprovação da eleição do Sr.  
Marcio Santos de Albuquerque e abstenção quanto à eleição 
dos demais indicados; (iv) Fixação da remuneração anual
global dos administradores: tendo em vista a destituição dos
membros da Diretoria e do CA, após a realização da AGE de 
27/12/2018 que aprovou a dissolução da Cia, e a instalação
do Conselho Fiscal na mesma data, aprovar para o exercí-
cio de 2019 a fixação de remuneração global no valor de R$
40.000,00 ao Conselho Fiscal da Cia. 7. Encerramento: Nada 
mais havendo a tratar, foi a Assembleia encerrada depois de
lavrada e assinada a presente ata no livro próprio. Assina-
turas: Sr. Walter Mendes de Oliveira Filho (Presidente); Sra.
Marcelle Vasconcellos (Secretária). Acionistas Presentes:
Walter Mendes de Oliveira Filho, Fundação Sistel de Seguri-
dade Social, Fundação Petrobras de Seguridade Social – Pe-
tros, FIA Energia 114 representado pelo seu gestor Fundação 
Cesp, e, SABESPREV - Fundação Sabesp de Seguridade
Social. Jucerja nº 00003630189 em 29/05/2019. Bernardo F.
S. Berwanger - Secretário Geral.

Consulta pública sobre ‘open banking’ 
deve acontecer no segundo semestre 
Unisys mostra no 
Ciab sistema que 
facilita migração 
das instituições

Regulamentado no mer-
cado financeiro europeu no 
ano passado, o open banking
(banco aberto) vem sendo 
tema de debate do Banco 
Central do Brasil (BC) e, 
apesar de muitas dúvidas 
sobre o padrão de comu-
nicação que será adotado, 
já existe um cronograma 
para a implantação no mer-
cado brasileiro. A consulta 
pública, por exemplo, está 
prevista para acontecer no 
segundo semestre deste ano. 
e a expectativa é que a pri-
meira fase do sistema entre 
em vigor na segunda metade
de 2020, envolvendo inicial-
mente os 12 maiores bancos. 

A implantação do con-
ceito open banking - que 
pode ser traduzido como a 
oferta de produtos, serviços 
e informações de uma ins-
tituição financeira a outra 
empresa – como bancos, fin-
techs, seguradoras, etc - faz 
parte da campanha do BC 
em ampliar acesso ao merca-
do, aumentar a competitivi-
dade do setor e garantir mais 
transparência.

Mas antes da implan-
tação, é preciso adequar 
tecnologicamente o siste-
ma financeiro. O BC tem 
pressa, mas os bancos estão 
pedindo mais tempo para 
realizar a implementação 
e afinar questões como se-
gurança, interoperabilidade 
dos sistemas tecnológicos e 
questões legais para even-
tuais casos de vazamento 
de dados.

Tecnologia e investimento

Para fazer toda essa co-
nexão e garantir seguran-
ça é necessário tecnologia 
e investimento. No Brasil, 

uma das empresas que têm 
soluções para esse tipo de 
migração é a Unisys – com-
panhia global de tecnologia 
da informação com experti-
se em soluções de segurança 
para sistemas críticos e que
atende mais de 450 institui-
ções financeiras ao redor do 
mundo.

Inclusive, esta semana 
- desta terça-feira até esta 
quinta-feira - a Unisys par-
ticipa da 29ª edição do Ciab 
Febraban, o maior fórum 
de tecnologia para o setor 
financeiro, que se realizará 
no Transamerica Expo Cen-
ter, São Paulo A companhia 
apresenta ao mercado a nova 
versão da plataforma omni-
channel Elevate para siste-
mas bancários, que facilita 
migração das instituições 
para o modelo open banking.

A reportagem do MONI-
TOR MERCANTIL conver-
sou com o vice-presidente 
da Unisys e líder de Serviços 
Financeiros para América 
Latina, Luis Carlos Rego. 
Segundo ele, uma vez im-
plementado, o open banking
será uma revolução ao per-
mitir que usuários movimen-
tem suas contas e tenham 
acesso a informações ban-
cárias, produtos e serviços 
de diferentes instituições em 
um sistema unificado, por 
meio da integração de pla-
taformas e infraestruturas de 
tecnologia.

Carlos Rego conta que a 
Inglaterra é um dos países na 
Europa mais avançados em 
open banking. No caso do 
Brasil, a grande revolução 
será todo o sistema finan-
ceiro ter isso de forma orga-
nizada, padronizada.  Todo 
mundo precisará investir 
mais.

Sobre a expectativa da em-
presa no atendimento a essa 
demanda que pode surgir 
com o open banking, Carlos 
Rego diz que o mercado pre-
cisa estar disponível. “Uma 
mudança dessa é delicada e 
requer conhecimento não só 
da adaptação para o padrão 
que vier de comunicação 

Para Luis Calos Rego, a expectativa é grande de aumento da 
demanda dos bancos para adaptação dos sistemas

das API´s (Application Pro-
gramming Interface), mas 
também de investimento em 
segurança”.  Ele acrescenta 
que a expectativa é grande 
de aumento da demanda dos 
bancos para adaptação dos 
sistemas. O API é o que per-
mite a conexão entre entida-
des ou padrões diferentes.

Ferramenta da Unisys

A ferramenta da Unisys, 
por exemplo, dispõe de um 
portal de interfaces de pro-
gramação de aplicativos 
(APIs), que facilita a in-
tegração de dados e servi-
ços de terceiros à platafor-
ma do banco e é protegida 
pelo software de segurança 

Unisys Stealth, com recur-
sos de dynamic isolation™,
que isolam rapidamente dis-
positivos ou usuários na rede 
ao primeiro sinal de risco, 
interrompendo ataques em 
andamento.

A versão torna os novos 
canais de transação dispo-
níveis em uma plataforma 
unificada, onde os bancos 
podem integrar suas ofer-
tas. Os clientes podem rea-
lizar transações financeiras 
(como transferências, em-
préstimos e hipotecas), de 
qualquer dispositivo e estan-
do em qualquer lugar. A so-
lução transforma o banco em 
um ponto central e seguro de 
acesso a produtos e serviços 
personalizados.

Empresas aéreas perdem 
R$ 1,93 bilhão em 2018
Rio apresentou 
o aumento mais 
expressivo no 
preço: 11,7%

As quatro principais com-
panhias aéreas brasileiras 
(Latam, Gol, Azul e Avian-
ca) tiveram um prejuízo acu-
mulado de R$ 1,93 bilhão 
em 2018, correspondente a 
uma margem líquida nega-
tiva de -4,7%. Em 2017, o 
resultado líquido havia sido 
de R$ 411 milhões positi-
vos, com margem líquida de 
1,2%, informou nesta segun-
da-feira a Agência Nacional 
de Aviação Civil (Anac).

A tarifa aérea doméstica 
média registrou queda 1,3% 
no primeiro trimestre de 
2019, na comparação com 
mesmo período de 2018. 
Nos três primeiros meses do 
ano, o valor médio registra-
do foi R$ 371,76, contra R$ 
376,50 apurados em mesmo 
período do ano anterior.

“No acumulado de 2018, 
apenas a Azul teve lucro líqui-
do positivo, de R$ 170,2 mi-
lhões. Avianca, Gol e Latam, 
juntas, registraram prejuízo 
da ordem de R$ 2,1 bilhões. A 
Gol foi a empresa com maior 
prejuízo, com R$ 1,1 bilhão, 
seguida pela Avianca, com R$ 
491,9 milhões, e pela Latam, 
com R$ 442,8 milhões”, reve-
lou a agência.

Segundo a agência Bra-
sil, na comparação entre os 
períodos foi registrado um 
aumento no preço pago em 
8 unidades da federação e 
queda em 19. O Rio de Ja-
neiro apresentou o aumento 
mais expressivo, de 11,7%, e 
a redução mais significativa 
foi nos voos domésticos com 
origem ou destino no Espíri-
to Santo, com uma queda de 
18,6%.

Tarifa

“A menor tarifa aérea mé-
dia doméstica real foi obser-
vada nos voos com origem 
ou destino no Espírito Santo 
(R$ 302,33, para uma distân-
cia média de 880 quilômetros, 
a segunda menor entre todas 
as unidades da Federação). A 

maior tarifa aérea média foi 
em Roraima (R$ 645,10, para 
uma distância média de 2.298 
quilômetros, a maior entre as 
27 unidades da Federação)”, 
disse a Anac.

Segundo a agência, de ja-
neiro a março de 2019, 9,7% 
das passagens foram comer-
cializadas com tarifas aére-
as abaixo de R$ 100 e 53% 
abaixo de R$ 300. As passa-
gens acima de R$ 1.500 re-
presentaram 1% do total.

No que diz respeito ao pre-
ço das passagens das compa-
nhias aéreas do país, a Anac 
disse que, no período, entre as 
principais empresas brasilei-
ras, houve aumento da tarifa 
da Avianca, que subiu 9,2% 
no primeiro trimestre do ano, 
e da Latam, que registrou uma 
alta de 3,8% no valor médio 
da passagem vendida. Já o va-
lor médio dos bilhetes aéreos 
vendidos pela Gol caiu 3,9% 
no período e na Azul a queda 
foi 1,8%.

Custos das empresas

A Anac fez ainda um ba-
lanço dos principais custos 
das empresas. O relatório 
mostra que, no primeiro tri-
mestre de 2019, os indicado-
res atrelados aos custos mais 
significativos da indústria, 
como combustível e câmbio, 
seguiram tendência de alta 
em relação ao mesmo perío-
do de 2018.

“O querosene de aviação, 
que corresponde a cerca de 
30% dos custos e despesas 
operacionais dos serviços de 
transporte aéreo prestados 
pelas empresas brasileiras, 
subiu 10,8% no primeiro 
trimestre de 2019 na compa-
ração com igual período de 
2018”, disse a agência.

Ou fator de custo do se-
tor, a taxa de câmbio, tam-
bém registrou aumento em 
relação ao mesmo período 
do ano passado. O câmbio 
apresentou alta de 16,2% na 
comparação entre o primeiro 
trimestre de 2018 e o mesmo 
período de 2019.

“A taxa de câmbio tem 
forte influência nos custos 
de combustível, arrenda-
mento, manutenção e seguro 
de aeronaves, que, em con-
junto, representam cerca de 
50% das despesas dos servi-
ços aéreos”.




