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Exportações 
brasileiras para
os EUA sobem 
72% em maio

As exportações brasileiras 
cresceram 10% em maio des-
te ano, na comparação com 
maio do ano passado. Segun-
do a Fundação Getulio Vargas 
(FGV), o destaque ficou com as 
vendas para os Estados Unidos, 
que cresceram 72% no mês, na 
comparação com o mesmo pe-
ríodo de 2018.

Ao mesmo tempo, as expor-
tações para a Argentina e a Chi-
na tiveram queda. O comércio 
com o vizinho sul-americano 
vem caindo desde o início do 
ano por conta da crise econô-
mica argentina. Já as vendas 
para a China vêm desaceleran-
do desde março.

O aumento das exportações 
para os Estados Unidos pode 
ser explicado pela alta nas ven-
das de óleo bruto de petróleo 
(492%) e semimanufaturados 
de ferro e aço (322%) para 
aquele país. Os dois produtos 
responderam por 24% do total 
exportado pelo Brasil para o 
mercado norte-americano.

As importações brasileiras 
(provenientes de todos os paí-
ses) cresceram 12,9% em maio. 
O saldo da balança comercial 
do país foi de US$ 6,3 bilhões 
no mês.

Ex-diretor do Pactual 
vai comandar BNDES

Levy, ex-presidente  
do banco, irá a  
CPI no dia 26

Auxiliar direto do secretário es-
pecial de Desestatização, Salim 
Mattar, Gustavo Henrique Moreira 
Montezano será o novo presidente 
do BNDES. Ele sucederá Joaquim 
Levy, que pediu demissão no do-
mingo após ser publicamente ataca-
do pelo presidente Jair Bolsonaro.

Gustavo Montezano era secre-
tário adjunto de Desestatização e 
Desinvestimento. Graduado em 
engenharia pelo Instituto Militar 
de Engenharia (IME) e mestre em 
Finanças pelo Ibmec, Montezano 
tem 17 anos de carreira no merca-
do financeiro. Foi sócio-diretor do 
Banco Pactual, responsável pela 
área de crédito corporativo e estru-
turados. O presidente indicado do 
BNDES tem 38 anos e começou 
a carreira como analista no banco 
Opportunity.

A comissão parlamentar de in-
quérito (CPI) da Câmara dos De-
putados que investiga supostas 
irregularidades no BNDES ouvirá 

o ex-presidente Joaquim Levy em 
26 deste mês, às 14h30. Segundo o 
presidente da CPI, deputado Van-
derlei Macris (PSDB-SP), o reque-
rimento para convocação de Levy 
já havia sido aprovado pela comis-
são em abril. Dessa forma, mesmo 
após ter se demitido do cargo, ele é 
obrigado a comparecer à comissão.

O porta-voz da Presidência da 
República, Otávio Rêgo Barros, 
informou que o novo presidente 
do banco deverá colocar os pro-
jetos em andamento com vistas a 
atingir os resultados estabelecidos 
anteriormente. “Uma das medidas 
que se deseja é a devolução dos 
recursos do banco para o Tesouro 
Nacional. Além disso, deve aumen-
tar investimentos em infraestrutura 
e saneamento”, além de “abrir a 
caixa-preta do passado”, apontando 
para onde foram investidos “recur-
sos em Cuba e na Venezuela, por 
exemplo”.

A forma como aconteceu a saída 
de Joaquim Levy foi uma “covar-
dia sem precedentes”, afirmou o 
presidente da Câmara dos Depu-
tados, Rodrigo Maia (DEM-RJ). 
“Não digo nem do presidente (Jair 
Bolsonaro), digo de quem nomeou, 
que é o ministro da Economia (Pau-
lo Guedes).”

Renda do trabalhador desaba 20%, mas 
ricos já ganham mais que antes da crise

A recessão que o Brasil atra-
vessou entre 2015 e 2016 afetou 
ricos e pobres, porém com efeitos 
bastante diferentes. É o que mos-
tra um estudo feito pelo Instituto 
Brasileiro de Economia da Fun-
dação Getúlio Vargas (Ibre-FGV) 
divulgado nesta segunda-feira 
pelo jornal El País Brasil.

Segundo o levantamento, após o 
período de recessão, quando o Pro-
duto Interno Bruto (PIB) caiu cerca 
de 9%, entre 2014 e 2016, os 10% 
mais ricos já acumularam cresci-
mento na renda de 3,3%, se tornan-
do mais ricos que antes da crise. Ao 
mesmo tempo, os 50% mais pobres 
perderam 20% da renda no período 
pós-recessão, agravando o quadro 
de desigualdade.

Ainda de acordo com o estu-

do, de 2014 a 2019, os 10% mais 
ricos da população elevaram de 
49% para 52% a fatia da renda 
do trabalho, apesar da crise eco-
nômica vivida pelo país. Na outra 
ponta, os 50% mais pobres, que 
antes da crise ficavam com 5,74% 
da renda do trabalho, viram esse 
percentual cair para apenas 3,5%.

Devido a essas flutuações, o 
índice Gini, que mede a desigual-
dade de renda nos países, regis-
trou o valor de 0,6257 para março 
de 2019. É a pior marca desde 
2012, quando o índice passou a 
ser medido com base na Pesquisa 
Nacional por Amostra de Domi-
cílios (Pnad) Contínua, do IBGE. 
De 0 a 1, quanto maior o Gini, 
mais desigual é uma sociedade.

Para o pesquisador Daniel Du-

que, os mais pobres sentem muito 
mais o impacto da crise pela vul-
nerabilidade social e pela dinâmi-
ca do mercado de trabalho. “Há 
menos empresas contratando e 
demandando trabalho, ao passo 
que há mais pessoas procurando. 
Essa dinâmica reforça a posição 
social relativa de cada um. Quem 
tem mais experiência e anos de 
escolaridade acaba se saindo me-
lhor do que quem não tem”, disse 
o pesquisador em nota.

Na avaliação de Marcelo Me-
deiros, vinculado à Universidade 
de Princeton nos Estados Unidos, 
a recuperação até agora quase não 
gera empregos e praticamente só 
favorece os trabalhadores de renda 
mais alta. “Os mais pobres estão 
sendo deixados para trás”, diz.

Derrocada da 
Odebrecht ilustra 
erros da Lava Jato

Aquela que foi a maior emprei-
teira brasileira entrou com pedi-
do de recuperação judicial nesta 
segunda-feira. As dívidas do grupo 
Odebrecht somam R$ 98,5 bilhões. 
O total devido inclui R$ 33 bilhões 
em dívidas entre companhias do 
grupo e R$ 14,5 bilhões extracon-
cursais. Portanto, sobram R$ 65 
bilhões que podem ser alvo de exe-
cuções.

A empreiteira tem hoje 48 mil 
empregados. No auge, em 2014, 
chegou a 276 mil funcionários. 
Nesta época, as relações criminosas 
com o Governo Federal foram aba-
tidas pela Operação Lava Jato, que 
levou à prisão o presidente Marcelo 
Odebrecht.

A atuação da Lava Jato não pro-
curou preservar a empresa. Em ou-
tros países, especialmente diante 
de companhias de atuação funda-
mental para a economia, separa-se 
os dirigentes, que cometeram atos 
ilegais, da pessoa jurídica. Isto não 
ocorreu aqui.

Atingida pela perda de contratos 
e de credibilidade, a Odebrecht foi 
fulminada pela crise na economia 

que se instalou desde 2015. A em-
preiteira atribui o resultado à “crise 
econômica que frustrou muitos dos 
planos de investimentos feitos pela 
ODB, ao impacto reputacional pe-
los erros cometidos e à dificuldade 
pela qual empresas que colaboram 
com a Justiça passam para voltar a 
receber novos créditos e a ter seus 
serviços contratados”.

Os maiores credores são BN-
DES, Banco do Brasil e Caixa, que 
vinha executando empresas do gru-
po. Os bancos privados Bradesco, 
Itaú e Santander têm suas dívidas 
garantidas por ações da petroquí-
mica Braskem, que ficou fora da 
recuperação. São as chamadas dívi-
das extraconcursais, que têm garan-
tias específicas e somam cerca de 
R$ 14,5 bilhões.

Além da Braskem, ficaram de 
fora do pedido a empreiteira OEC, a 
Ocyan, a incorporadora OR, a Ode-
brecht Transport, o estaleiro Ensea-
da, assim como alguns ativos ope-
racionais na América Latina e suas 
respectivas subsidiárias. A Atvos 
Agroindustrial havia pedido recupe-
ração judicial no mês passado.

Produtividade despenca
1,1% no primeiro trimestre

A produtividade por hora tra-
balhada no país, calculada pela 
Fundação Getulio Vargas (FGV), 
recuou 1,1% no primeiro trimes-
tre deste ano, na comparação com 
o primeiro trimestre de 2018. O 
dado é calculado com base nas 
Contras Trimestrais e na Pesqui-
sa Nacional por Amostra de Do-
micílio (Pnad), divulgadas pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE).

No trimestre anterior, a pro-
dutividade havia crescido 0,1%. 
Considerando-se os grandes 

setores da economia, apenas a 
agropecuária teve alta na produ-
tividade do trabalho na compa-
ração do primeiro trimestre do 
ano com o mesmo período de 
2018 (0,4%). Na indústria e nos 
serviços, houve recuo de 1,2% 
no período.

No acumulado de quatro trimes-
tres, a produtividade no trabalho 
recuou 0,3%. Entre os setores, ape-
nas os serviços tiveram queda nesse 
tipo de comparação (-0,8%). Na in-
dústria, houve crescimento de 0,6% 
e, na agropecuária, 1,5%.

Hoana Gonçalves/Ministério da Economia
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Infeliz a nação 
que depende da 
ajuda de alguém 
extraordinário

Inteligência Artificial e a  
advocacia (brasileira) – Parte 1/2

Danoso monopólio  
da Petrobras

A tristeza dos heróis e vilões

Muito se tem discutido sobre a 
grande revolução do uso da Inteli-
gência Artificial (IA) hoje em dia e 
sua rápida evolução no futuro pró-
ximo. As principais questões que 
se colocam são justamente aquelas 
ligadas à substituição da mão de 
obra humana por computadores e 
softwares em determinadas ativida-
des profissionais. 

Para entender de que forma um 
aplicativo pode substituir um pro-
fissional humano na execução de 
sua atividade, é preciso antes com-
preender o que é a IA, o que é o Big 
Data e em que momento da evolu-
ção desses sistemas nós estamos.

Todos os seres humanos funcio-
namos de maneira bem parecida 
com os aplicativos que utilizamos. 
Nosso cérebro trabalha como um 
algoritmo (bem parecido com o 
computador) e nós o programamos 
com nossas experiências presentes 
e passadas. A criança que coloca 
o dedo perto do fogo e sente dor 
já programou seu cérebro para se 
afastar quando identificar o fogo 
novamente e automaticamente já 
relacionou a fonte de calor, mesmo 
sem fogo, ao perigo.

Assim funcionamos e, com base 
nas experiências, construímos um 
arcabouço de informações que ser-
vem para definir nossas escolhas 
futuras. Este conjunto de informa-
ções é o equivalente ao Big Data 
dos computadores, mas no caso 
do ser humano, nossa capacidade 
de processar as informações e com 
base nelas orientar nossa conduta é 
enorme. Somos rápidos, decidimos 
a cada instante sobre o que faremos 
ou deixaremos de fazer utilizando o 
que já conhecemos. Somos tão rá-
pidos que sequer percebemos esse 
processo acontecendo.

Os aplicativos de processamen-
to de dados dos computadores, por 
outro lado, sempre foram excelen-
tes para armazenar as informações, 
mas o acesso a elas e sua correlação 
com alguma situação real sempre 
dependeu do usuário, do ser huma-
no, orientando a busca.

O tempo de resposta dos com-
putadores e afins, quando analisa-
va estes enormes bancos de dados, 

nunca foi tolerável, tanto é assim 
que até pouco tempo atrás não dava 
para depender de um computador 
para decidir qual o caminho seguir 
em uma bifurcação da estrada.

Hoje, no entanto, vivemos um 
momento no qual há uma verda-
deira revolução na capacidade de 
processamento, os sistemas e seus 
algoritmos são mais rápidos do que 
nunca e, por meio de sensores (câ-
meras, acelerômetro, giroscópio, 
sensor de toque, etc), captam muito 
mais do que as informações que an-
tes eram inseridas pelo usuário.

As entradas de dados aconte-
cem a todo momento. Por exem-
plo: quando utilizamos o Netflix 
estamos indicando quais são nossas 
preferências em relação a entrete-
nimento; quando abrimos o Waze e 
traçamos uma rota, estamos infor-
mando aos sistemas (e são vários 
ligados ao aplicativo) onde estamos 
e para onde vamos; quando reali-
zamos buscas no Google, estamos 
registrando quais são nossos inte-
resses.

Como se vê, alimentamos todos 
os sistemas com dados sobre nós e 
nossas preferências. Em verdade, 
hoje já fazemos mais do que isso, 
nós já transferimos para alguns des-
ses sistemas parte de nossas esco-
lhas. O Waze é um exemplo disso, 
confiamos a ele a escolha do melhor 
trajeto e em geral ele acerta qual é o 
mais rápido!

O que está mudando nesse mo-
mento é que, graças à alta capaci-
dade de processamento e à IA, esse 
grande banco de dados agora passa 
a ser “administrado” por sistemas 
com capacidade de processamento 
como nunca foi possível. Os sis-
temas agora conseguem construir 
relações entre as informações, de 
modo a antecipar as escolhas que 
o usuário fará. Essa capacidade 
de administrar e extrair de um gi-
gantesco banco de dados as infor-
mações que orientam as escolhas é 
parte das funções do que chamamos 
de Inteligência Artificial.

Vejamos na prática como isso se 
aplica. Imaginemos um radiologista 
que, ao longo de sua vida inteira, 
estudou e observou 500 mil exa-

mes. Certamente, esse profissional 
consegue, com sua experiência, 
identificar um tumor com mais fa-
cilidade e rapidez do que um outro 
profissional que só analisou 500 
exames.

Pois bem, imagine agora que esse 
profissional tenha a capacidade de 
armazenar em seu banco de dados 
mais de 100 milhões de exames rea-
lizados em vários lugares do mundo 
e relacionar com dados como a et-
nia, região de origem de pacientes, 
histórico familiar de patologias e 
várias outras informações dos exa-
mes já registrados. Por óbvio os 
resultados dos exames por ele reali-
zados serão muito mais precisos do 
que aqueles executados pelo profis-
sional anterior. Ele será capaz ainda 
de identificar novos padrões de do-
ença e sua evolução. Quem não vai 
querer um laudo emitido por esse 
profissional tão experiente?

Pois bem, é exatamente essa a 
aplicação da IA associada ao Big 
Data, uma evolução na forma de 
analisar informações e apresentar 
resultados aplicáveis às situações 
fáticas, substituindo as escolhas hu-
manas. É nesse sentido que cami-
nhamos. A evolução se dá primeiro 
pela transferência de nossas esco-
lhas e em seguida pela confiança 
que passamos a depositar nos novos 
sistemas que utilizamos.

Não é exagero dizer que em pou-
co tempo aquele radiologista que 
fez 500 mil exames perderá sua 
posição para o sistema com capaci-
dade muito superior de processar as 
informações e gerar laudos embasa-
dos em um maior volume de dados.

Essa substituição da mão de obra 
vai acontecer em várias áreas e mui-
to se escreve sobre a questão. No 
Direito são muitos os artigos que 
tratam de IA aplicada na tomada de 
decisões judiciais, mas será que no 
Brasil isso é tão simples assim? No 
próximo artigo tratarei da IA aplica-
da ao Direito em terras tupiniquins, 
com suas nuances e especificidades.

q  Walter Barcellos Duque
Advogado – Sócio na AWD 

Consultoria / AWD Advogados 
Associados.

Sérgio Moro e Deltan Dallagnol 
são vistos como heróis através das 
suas ações na Operação Lava Jato. 
Combateram e venceram as raízes 
do mal que assolavam o Brasil. 
Mais do que isso, combateram o 
personagem que, na visão de parte 
da população brasileira, é a expres-
são maior de todo esse Mal: Luiz 
Inácio Lula da Silva.

Por outro lado, os defensores do 
ex-presidente o enxergam como o 
herói que teve a coragem e a habili-
dade de combater as elites que por 
séculos exploraram o povo brasilei-
ro. Lula seria o “guerreiro do povo 
brasileiro”.

As duas visões passam o tempo 
a vociferar suas virtudes e a denun-
ciar a maldade nunca antes vista 
daqueles que estão do outro lado. 
Contudo, uma questão importante 
se perde nesta polarização: quais 
suas raízes?

Uma possível explicação pode 
ser feita a partir do ditado: “In-
feliz é a nação que precisa de 
heróis”. A frase é bem conhecida 
e constantemente usada. Há va-

riações como “pobre a nação que 
precisa de heróis”.

O significado, contudo, não so-
fre alterações. E por que é infeliz 
a necessidade do herói? O herói é, 
por definição, aquele que traz em si 
capacidades incomuns e que tem o 
poder de realizar atos extraordiná-
rios.

O herói é aquele que concentra 
as virtudes e qualidades para fazer 
o que os indivíduos e a sociedade, 
por si mesmos, não conseguiriam. 
Uma nação que precisa de heróis 
seria, então, infeliz por não ser ca-
paz de realizar suas potencialidades 
e desejos sem a ajuda de alguém ex-
traordinário.

Infeliz é a nação que precisa do 
antônimo do herói: o vilão. O vilão 
é aquele que concentraria em si to-
das as mazelas, maldades e vícios 
existentes na sociedade. Infeliz é 
também a sociedade que não é ca-
paz de reconhecer seus próprios 
males e vícios projetando-os na fi-
gura do vilão. O vilão torna-se “o 
mal”.

A polarização atual se expressa 
nesta dicotomia de heróis e vilões. 
Na verdade, ela funciona de forma 
a fazer desaparecer as nuances, as 
convergências, e os espaços de di-
álogo e de construção de consensos 
provisórios.

Desaparecem os pontos de con-
vergência que podem existir entre 
grupos diferentes e desaparecem 
as alternativas políticas de compro-
misso. Tudo reaparece nesta triste 
visão de nós e os outros, os heróis 
e os vilões.

q Mauricio Fronzaglia
Cientista político da Universidade 

Presbiteriana Mackenzie.

Conforme os dois artigos pub-
licados ontem (12 de junho), no 
jornal Monitor Mercantil, na pág. 
8 – Financeiro, sobre os acordos 
do Cade com a Petrobras e as in-
formações dos preços da gasolina 
nas bases de distribuição (não são 
nas refinarias), venho apresen-
tar minhas considerações, como 
empresário que trabalha intensa-
mente neste Brasil e que gostaria 
de soluções para um melhor fu-
turo para o nosso povo, sem a per-
petuação da atual exploração do 
monopólio do petróleo e gás pela 
Petrobras.

A Petrobras agora é uma empre-
sa estatal sem mais sentido neste 
século XXI, com as evoluções 
tecnológicas que desvalorizarão 
continuamente os ativos deste 
negócio de combustíveis fósseis. 
Estes combustíveis são comprov-
adamente tanto danosos ao meio 
ambiente como causam inquestion-
áveis impactos nos seres vivos, em 
especial na saúde humana. Tal qual 
ocorreu com os cigarros, os com-
bustíveis fosseis são comprovada-
mente fontes de doenças canceríge-
nas e degenerativas.

Devemos passar por expres-
sivas exigências de eliminação 
dos componentes mais danosos, 
com reduções de uso destes com-
bustíveis, o que ja vem ocorrendo 
intensamente nos países realmente 
desenvolvidos. Em 2020 estará en-
trando em vigor novas limitações 
de contaminação nos combustíveis 
marítimos, para os países desen-
volvidos, e o Brasil como todo 
mundo subdesenvolvido, perman-
ecerão presos ao passado poluidor.

O longo efetivo monopólio da 
Petrobras, amparado pelo ufanis-
mo inconsciente de muitos desav-
isados, cria grandes problemas 
econômicos no Brasil. Importante 
destacar que as indicações dos três 
menores preços em terminais da 
Petrobras (São Luiz/MA, Itacoa-
tiara/AM e Ipojuca/PE), com mé-
dia de R$ 1,62/ litro da gasolina 
A (sem mistura de etanol ou adi-
tivos), estão em cidades distantes 
dos grandes centros, distantes das 
refinarias e dos locais de produção, 
sendo 13,8% inferior que a média 
dos três mais altos (Brasilia/DF, 
Uberaba/MG e Senador Canedo/
GO) de R$1,88/litro e até dos 
preços nas duas maiores refinarias 
da Petrobras, Paulinia/SP e Duque 
de Caxias/RJ, com média de R$ 
1,78/litro, assim 9% superiores aos 
terminais mais expostos à importa-
ção dos combustíveis.

A grande empresa pode abusar 
dos seus clientes no Sudeste e Sul, 
concorrendo com as importações 
onde fica inevitável, no Norte e 
Nordeste, pois não deveriam estar 
vendendo com prejuízos nestes 
mercados.

Temos assim a confirmação da 
falácia de preços respaldados por 
custos de produção, pois são preços 
estabelecidos devido a pouca con-
corrência nos mercados do interior, 
Sul e Sudeste (com maiores mar-
gens em bilhões de litros), frente a 
maior concorrência e assim menor 
margem, apesar dos inegáveis 
maiores custos dos fretes para for-
necer os combustíveis, nas bases 
localizadas no Norte e Nordeste.

O grande mercado do Sudeste 
não poderá usufruir da futura con-
corrência das vendas de refinarias, 

pois a Petrobras permanecerá com 
seu monopólio concentrado na 
região de maior mercado em vol-
ume e poder aquisitivo, explorando 
o povo pelo monopólio com maio-
res margens, em benefício de seus 
funcionários e acionistas.

A efetiva concorrência somente 
ocorreria caso o Cade obrigasse a 
Petrobras a estabelecer preços para 
todos os seus ativos de refinarias e 
terminais, que seriam comprados 
por ofertas a serem escolhidas me-
diante adicionais sobre os preços 
básicos listados, maximizando a 
desmobilização, até atingir o vol-
ume mínimo de desinvestimento 
acordado com o Cade. Assim tería-
mos efetiva quebra do monopólio.

Estamos assistindo o fim do ciclo 
do petróleo nos países desenvolvi-
dos, com a energia sendo gerada por 
meios ambientalmente limpos, desde 
hidrelétricas, eólicas, solares e até 
usinas nucleares modernas e efeti-
vamente seguras, sem impacto am-
biental. Muitas mudanças de hábitos 
de trabalho, sistemas de transportes 
elétricos públicos e compartilhados, 
bem como veículos elétricos exclusi-
vos, estão em grande difusão ate em 
países em desenvolvimento, como 
verificamos estar ocorrendo na Chi-
na.

As crescentes alternativas de 
combustíveis biorrenováveis e tec-
nologias elétricas estão segregando 
os combustíveis fósseis para usos 
restritos a condições subdesen-
volvidas, em mercados sem rent-
abilidade caso expostos a efetiva 
concorrência das novas opções tec-
nologicamente superiores.

Presenciaremos neste século a 
completa perda de valor dos negó-
cios de combustíveis fósseis, o que 
já ocorreu com o carvão, não mais 
utilizado na navegação após total 
dependência por décadas, nos anos 
desde século IX até metade do sé-
culo XX. O carvão mineral, mesmo 
amplamente disponível e cada vez 
mais barato, está sendo relegado 
quanto ao uso, devido as questões 
ambientais de qualidade de vida 
nos países ricos, como a Inglaterra 
e vem sendo expressivamente re-
duzido seu consumo em países em 
desenvolvimento como na China, 
pressionados por questões ambien-
tais e de saúde publica de qualidade 
de vida do seu povo.

Devemos prosseguir com dife-
rencial de tributação do uso de 
combustíveis fósseis em beneficio 
de alternativas de biorrenováveis 
no Brasil com as produções de eta-
nol, biodiesel, energias eólicas, so-
lares, hidráulicas e desde biomassa.

O incentivo ao maior consumo 
do gás natural, inquestionavel-
mente superior ambientalmente 
ao óleo diesel para o transporte 
urbano, devera ser fomentado via 
consumo direto nos ônibus, como 
utilizado nos EUA e UE ou consu-
mo indireto, na geração de energia 
para uso nos transportes públicos e 
até nos veículos elétricos privados.

A Petrobras não é nossa, pois 
seus funcionários e administrador-
es indicados pelos políticos da situ-
ação, sempre usufruíram dos bene-
fícios, explorando o monopólio, em 
detrimento do nosso povo, da nossa 
sociedade deste sofrido Brasil.

q  Paulo Luis 
Lemgruber Porto

Engenheiro e empresário.
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Radicalização do  
governo espreme Guedes

Vários motivos podem ter levado à saída de Joaquim 
Levy do BNDES. O único que não faz sentido é o que 
alardeou o presidente Jair Bolsonaro, sobre a nomeação 
de um diretor que trabalhou nas gestões petistas. Pois 
Levy foi secretário do Tesouro no Governo Lula e min-
istro da Fazenda de Dilma. Portanto, ter trabalhado nas 
gestões do PT não foi impedimento.

A resistência de Levy em devolver, de uma tacada 
só, R$ 180 bilhões à União é uma explicação bem mais 
plausível. Também faz sentido quem fala da resistência 
do ex-presidente em promover uma caça às bruxas inex-
istentes no banco. Pode-se até especular que Bolsonaro 
queria botar algum apaniguado no BNDES, e Levy não 
topou. A resistência a privatizações selvagens também 
pode fazer parte das especulações; menos por questões 
ideológicas, mais por pragmatismo: a busca por valores 
mais altos nas vendas de estatais.

O certo é que Paulo Guedes uma vez mais sai quei-
mado. Se queria a saída de Levy e procurou se escorar 
em Bolsonaro, demonstra falta de comando. Se apoiou o 
destempero do presidente da República para se manter 
no cargo, mostra uma capacidade de engolir sapos que 
surpreende os que conhecem sua trajetória.

Na radicalização do Governo Bolsonaro, haverá es-
paço para Paulo Guedes?

Para todas as outras existe Mastercard
“O que ele fez não tem preço”, disse Jair Bolsonaro 

sobre a atuação de Sergio Moro na Lava Jato. O presi-
dente não precisava ser tão explícito.

Raio de Bauru
Na Venezuela, faltou luz e a culpa é do Maduro. Na 

Argentina, o apagão não é culpa do Macri. Quem é o 
culpado? O Abreu?

Ensino público e gratuito
A Pew Charitable Trusts, uma das mais tradicionais 

ONGs norte-americanas, anunciou os membros da turma 
de 2019 do Programa de Bolsas Pew em Ciências Bio-
médicas para a América Latina. Dos dez bolsistas de pós-
doutorado, três são do Brasil: Izabella A. Pena, Maria 
Cecília Campos Canesso e Daniel Almeida-Filho. Todos 
originários de universidades públicas brasileiras.

Vencer ou vencer
Tricolores de todo o canto do país estão empenhados 

em uma campanha para que o Fluminense conceda o 
título de Grande Benemérito ao ex-presidente do clube 
Francisco Horta. “Inexplicavelmente, ele ainda não tem 
tal honraria e merece essa homenagem”, defende Wagner 
Victer, ex-secretário estadual do Rio de Janeiro, que en-
caminhou o pedido ao Conselho Deliberativo.

Horta comandou o Fluminense na áurea época da Má-
quina Tricolor, na década de 1970. Atualmente, é prove-
dor da Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro. Ele 
esteve internado na semana passada devido a um infarto. 
Aos 84 anos, passa bem em sua residência.

Cabral ‘also trusted’
É bom o pessoal do “in Fux we trust” lembrar que Ca-

bral também confiava nele. O ex-governador, que hoje 
bate ponto em Bangu 8, indicou Fux a Dilma para o STF. 
Agradecido, Fux, relatou Reinaldo Azevedo, foi à casa 
de Cabral e beijou os pés da então primeira-dama, Adri-
ana Ancelmo.

Rápidas
O Centro de Informação das Nações Unidas para o 

Brasil (Unic Rio) realizará o Talent Outreach Mission, 
em que membros da ONU de Nova York apresentarão 
a jovens universitários e profissionais oportunidades de 
trabalho internacional e ingresso nas Nações Unidas. In-
scrições em bit.ly/tom-rj *** Advogados criminalistas e 
o deputado Luiz Flávio Gomes participam na segunda-
feira, às 19 horas, do evento “Projeto de Lei Anticrime: 
visões e perspectivas”, promovido pela Associação dos 
Advogados de São Paulo. Mais informações em aasp.
org.br *** A editora Alta Books adquiriu várias obras 
da lista do The New York Times. São autores como Ben 
Shapiro, David Brooks e James Clear *** O Colégio 
pH patrocina a versão infantil da Maratona do Rio, que 
acontece dia 22, no Aterro do Flamengo *** Festa junina 
no Passeio Shopping será com uma “Quadrilha Mirim”, 
dia 22. No Carioca Shopping, dia 24, haverá edição es-
pecial do Baile Dançante Junino, das 15h às 19h *** No 
próximo dia 24, Julio Monteiro, CEO da rede de fran-
quias Megamatte, promove no Rio o Mega Talks, série 
de palestras gratuitas voltadas para empreendedores e 
estudantes. Inscrições: bit.ly/2I162xP *** O II Ciclo de 
Palestras da Comissão de Direito Administrativo do In-
stituto dos Advogados Brasileiros (IAB) terá como tema 
“Desafios da infraestrutura no Brasil” e será realizado 
nesta terça-feira, das 17h30 às 20h, no plenário do IAB, 
no Centro do Rio. Inscrições em iabnacional.org.br 

MIZHA ENERGIA PARTICIPAÇÕES S.A. – MIZHA
CNPJ 18.634.114/0001-59 / NIRE 33.3.0030865-2

Ata de Assembleia Geral Ordinária. Data e horário: Aos 06/06/2019, às 10h. Local: 
Em sua sede, na Praia do Flamengo 200/14º, sl. 1401 – parte, Flamengo, Brasil. Mesa: 
Sr. Kengo Yagi, Presidente; e Sr. Taira Nozaki, Secretário. Presença: Acionistas 
representando a totalidade do capital social da Sociedade. Convocação: Dispensada 
a comprovação da convocação prévia pela imprensa, bem como a publicação dos 
avisos de que trata o art. 133 da Lei 6.404 de 15/12/1976, de acordo com o facultado 
pelo § 4° do art. 124 e pelo § 4° do art. 133 da referida lei. As demonstrações financeiras 
foram (i) publicadas juntamente com o relatório da administração no DOERJ e no 
jornal Monitor Mercantil, às páginas 4 e 9, respectivamente, ambas as publicações 
no dia 28/05/2019. As referidas publicações foram retificadas no DOERJ e no jornal 
Monitor Mercantil, às págs 19 e 6, respectivamente, ambas as retificações publicadas 
no dia 5/06/2019. Ordem do dia: deliberar sobre: (i) as contas dos administradores, 
exame, discussão e votação do Relatório de Administração, das Demonstrações 
Financeiras, inclusive com parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exer-
cício social encerrado em 31/12/2018, documentos esses já de pleno conhecimento 
dos Acionistas; (ii) a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 
31/12/2018 e a distribuição de dividendos, se aplicável; e (iii) a fixação da remuneração 
global anual de 2019 dos administradores da Sociedade. Deliberações Tomadas 
por Unanimidade: (i) aprovação integral, sem qualquer ressalva, do Relatório de 
Administração e das Demonstrações Financeiras da Sociedade, inclusive com 
parecer dos Auditores Independentes emitido pela Deloitte Touche Tohmatsu Au-
ditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2018; (ii) 
em razão dos resultados do exercício social encerrado em 31/12/2018, não houve 
necessidade da constituição de reserva legal e distribuição de dividendos; e (iii) foi 
aprovado, a título de remuneração global anual de 2019 para os administradores 
da Sociedade, o valor de até R$ 387.000,00 até a próxima AGO da Sociedade, já 
incluídos os valores referentes aos benefícios e às verbas de representação, de 
acordo com o disposto no art. 152 da Lei 6.404/76. Os administradores pediram a 
palavra e renunciaram o recebimento da remuneração acima mencionada à qual 
teriam direito. Por fim, os acionistas aprovaram, por unanimidade, a publicação da 
presente Ata na forma de extrato, ao invés de publicar a ata na íntegra. Lavratura e 
Leitura da Ata: Foram encerrados os trabalhos e suspensa a assembleia pelo tempo 
necessário à lavratura desta ata. Reaberta a sessão, foi a ata lida, achada conforme, 
aprovada e por todos os presentes assinada. RJ, 06/06/2019. Mesa: Kengo Yagi 
- Presidente; Taira Nozaki -  Secretário. Acionistas:  Mitsui & Co., Ltd.   Mitsui & Co. 
(Brasil) S.A. -  P.p. Kengo Yagi - Procurador; Taira Nozaki - Gerente Geral. Jucerja 
reg. sob o nº 3647406 em  11/06/2019. Bernardo F.S. Berwanger - Secretário Geral.

Mercado já prevê PIB abaixo de 1%
Pela primeira vez neste 

ano a estimativa do merca-
do financeiro para o cresci-
mento da economia este ano 
caiu para abaixo de 1%, após 
16 reduções consecutivas. 
Segundo o boletim Focus, 
resultado de pesquisa do 
Banco Central (BC) a ins-
tituições financeiras, divul-
gado nesta segunda-feira, a 
projeção para a expansão do 
Produto Interno Bruto (PIB) 
para o ano de 2019 desta 
vez foi reduzida de 1% para 
0,93%. Recentemente, o Mi-
nistério da Economia reviu 
sua previsão de crescimento 
de 2,2% para 1,9%.

A expectativa das insti-
tuições financeiras é que a 
economia tenha crescimento 
maior em 2020. Entretanto, a 
previsão para o próximo ano 
foi reduzida de 2,23% para 

2,20%, no segundo recuo 
consecutivo. A previsão para 
2021 e 2022 permanece em 
2,50%.

A estimativa de inflação, 
calculada pelo Índice Na-
cional de Preços ao Consu-
midor Amplo (IPCA), caiu 
de 3,89% para 3,84% este 
ano, na terceira diminuição 
seguida. A previsão foi man-
tida em 4% para 2020 e em 
3,75% para 2021 e 2022. A 
meta de inflação de 2019, de-
finida pelo Conselho Mone-
tário Nacional (CMN), é de 
4,25%, com intervalo de tole-
rância entre 2,75% e 5,75%.

A estimativa para 2020 
está no centro da meta: 4%. 
Essa meta tem intervalo de 
1,5 ponto percentual para 
cima ou para baixo. Para 
2021, o centro da meta é 
3,75%, também com inter-

valo de tolerância de 1,5 
ponto percentual. O CMN 
ainda não definiu a meta de 
inflação para 2022.

Selic

O mercado financeiro 
espera por manutenção da 
taxa básica de juros, a Selic, 
no atual patamar de 6,5% 
ao ano, na reunião do Co-
mitê de Política Monetária 
(Copom) desta terça-feira 
e quarta-feira. Já a partir de 
setembro, instituições finan-
ceiras esperam pelo início de 
um ciclo de cortes.

Por essas expectativas, a 
Selic também será mantida 
em 6,5% ao ano, em agosto, 
cai para 6,25% ao ano, em 
setembro, para 6%, em ou-
tubro e para 5,75% ao ano, 
em dezembro. Essas proje-

ções são da pesquisa Focus, 
publicada todas as semanas 
pelo Banco Central (BC) 
com estimativas para os 
principais indicadores eco-
nômicos.

A Selic é usada pelo BC 
como principal instrumen-
to para controlar a inflação. 
Quando o Copom reduz a 
Selic, a tendência é que o 
crédito fique mais barato, 
com incentivo à produção 
e ao consumo, reduzindo 
o controle da inflação e es-
timulando a atividade eco-
nômica. Segundo a agência 
Brasil, quando o Comitê de 
Política Monetária (Copom) 
aumenta a Selic, a finalidade 
é conter a demanda aqueci-
da, e isso causa reflexos nos 
preços porque os juros mais 
altos encarecem o crédito e 
estimulam a poupança.

Carlos Bolsonaro não 
quis ver Mourão receber 
homenagem da Câmara

Vereador Jimmy Pereira entrega o título ao vice-residente )

EBC

A Câmara Municipal do 
Rio de Janeiro homenageou, 
nesta segunda-feira, o gene-
ral Hamilton Mourão (PRB), 
vice-presidente da Repúbli-
ca. O vereador Carlos Bol-
sonaro (PSL), filho do pre-
sidente Jair Bolsonaro, fez 
questão de demonstrar que 
o vice continua sendo seu 
desafeto ao deixar a Câmara 
minutos antes da cerimônia 
iniciar.

Mourão recebeu a Meda-
lha Pedro Ernesto e Título 
de Cidadão Honorário do 

Município do Rio de Janei-
ro, a mais alta honraria da 
Câmara do Rio. Antes da 
cerimônia, a especulação 
era se Carlos, que tinha 
votado a favor da homena-
gem, participaria da sessão. 

A votação da homenagem 
acontece antes do filho do 
presidente entrar em con-
fronto contra o vice-presi-
dente, lançado posts furiosos 
nas redes sociais. A situação 
chegou ao ponto de obrigar 
o pai a intervir para estancar 
mais uma crise no governo.

Olavo e Frota trocam  
farpas pelo Twitter 

Com referências sobre as 
partes íntimas, durante fase 
da vida profissional como 
ator de filmes pornográficos, 
o escritor Olavo de Carva-
lho iniciou ataques na manhã 
desta segunda-feira contra 
o deputado federal Alexan-
dre Frota (PSL/SP), que de-
clarou guerra aos filhos do 
presidente, que comandam a 
ala olavista. Em pé de guerra 
com os olavistas do governo 
e com o clã Bolsonaro, Frota 
propôs neste sábado (15) pelo 
Twitter uma solução para, se-
gundo ele, “resolver 50% dos 
problemas do Brasil”.

“Aproveita @wilsonwit-
zel Manda um (míssil) na 
Virginia ,vai resolver 50 % 
dos Problemas do Brasil”, 
tuitou Frota, compartilhan-
do notícia da declaração do 
governador do Rio de Ja-

neiro, Wilson Witzel (PSC), 
sobre mandar um míssil 
para acabar com o tráfico 
e com ‘vagabundos bandi-
dos’ na Cidade de Deus. A 
cidade de Richmond fica no 
estado da Virgínia e é onde 
mora o astrólogo.

Neste mês de junho, Fro-
ta também afirmou que teria 
anulado o voto se soubesse 
da influência de Olavo no 
governo. “Se tivessem me 
falado que eu ao votar no 
Jair, na verdade estava vo-
tando no Olavo teria anula-
do meu voto. Que tristeza”, 
disse. O parlamentar havia 
dito que está decepcionado 
com o governo Bolsona-
ro. “Tenho muitas diver-
gências com ele. Eu gosto 
muito dele, mas tenho me 
decepcionado demais com 
ele”, disse ao site Uol.

The Intercept alterta:  
‘Estamos apenas no começo’ 

Em novo editorial pu-
blicado em seu site nesta 
segunda-feira - que ha-
via sido distribuído ante-
riormente em sua news-
letter para assinantes - o 
The Intercept questiona 
a cobertura da Globo 
sobre os vazamentos da 
Lava Jato e alerta para 
o fato de que o grupo de 
mídia quer mudar o foco 
do escândalo.

“A grande preocupa-
ção dos envolvidos ago-
ra, com ajuda da Rede 
Globo – já que não po-
dem negar seus malfeitos 
– é com o hacker. E tam-
bém nunca vimos tantos 
jornalistas interessados 
mais em descobrir a fon-

te de uma informação do 
que com a informação 
em si. Nós jamais fala-
mos em hacker. Nós não 
falamos sobre nossa fon-
te. Nunca”, diz trecho do 
texto.

“A ideia é tentar nos 
colar a algum tipo de cri-
me - que não cometemos 
e que a Constituição do 
país nos protege. Moro 
disse que somos ‘aliados 
de criminosos’, em um 
ato de desespero. Isso não 
tem qualquer potencial 
para nos intimidar. Esta-
mos apenas no começo”, 
acrescentam os jorna-
lista Glenn Greenwald 
e Leandro Demori, que 
assinam o editorial.
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acionista.com.br
Seu Site Capital

Santander Telefônica do Brasil

Light Magazine Luiza

Embraer Cyrela

As units do Santander terminaram cotadas a R$ 43,07, com 
perda de 0,71%. Os três indicadores semanais mostram mercado 
vendido.

As ações preferenciais da Telefônica do Brasil terminaram co-
tadas a R$ 49,35, com perda de 1,81%. Os três indicadores sema-
nais mostram mercado comprado.

As ações ordináriass da Light terminaram cotadas em R$ 
19,86 com ganho de 0,30%.  Os três indicadores semanais mos-
tram mercado vendido.

As ações ordinárias do Magazine Luiza terminaram cotadas 
a R$ 207,80, com perda de 1,92%. Os três indicadores semanais 
mostram mercado comprado.

As ações ordinárias da Embraer terminaram cotadas a R$ 
18,77, com valorização de 0,54%.  Dois dos três indicadores se-
manais mostram mercado comprado e um, vendido

As ações ordinárias da Cyrela terminaram cotadas a R$ 
18,95, com desvalorização de 0,26%. Os três indicadores sema-
nais mostram mercado comprado.

DIÁRIO

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª PRIMEIRA VARA CÍVEL
REGIONAL DE JACAREPAGUÁ 

Edital de 1º e 2º LEILÃO PRESENCIAL e INTIMAÇÃO, com prazo 
de 05 dias, extraído dos Autos da Ação de Cobrança de Cotas 
Condominiais, proposta por CONDOMÍNIO DO EDIFICIO NIGHT 
em face de ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS BITTENCOURT FRANCO 
e REGINA CÉLIA MARTINS PAIVA FRANCO, e MARIA REGINA 
ERICH LEMOS (terceira interessada) – processo nº 0002214-
69.1999.8.19.203 (1999.408.001543-9), passado na forma abaixo:
O Dr. OSCAR LATTUCA, Juiz de Direito da 1ª primeira Vara 
Cível Regional de Jacarepaguá, FAZ SABER, aos que o presente 
Edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, 
especialmente a ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS BITTENCOURT 
FRANCO e REGINA CELIA MARTINS PAIVA FRANCO, e  
MARIA REGINA ERICH LEMOS  (terceira interessada), e
CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL na forma do inciso I, II 
e V, e § único do art. 889 do CPC, de que no dia 01/07/2019
às 15:00 horas, no Átrio do Fórum de Jacarepaguá, na Rua 
Professora Francisca Piragibe, nº 80, Taquara/RJ, pelo Leiloeiro 
Público Antônio Cláudio brites, será apregoado e vendido a quem 
mais der acima da avaliação, ou no dia 05/07/2019, no mesmo 
horário e local, pela melhor oferta, a partir de 50% do valor da 
avaliação – conforme determinação deste juízo, e parágrafo único 
do art. 891 do CPC, o bem imóvel penhorado à fl. 294 e avaliado 
à fl. 337, tendo sido intimado da penhora e avaliação à fl. 338. 
LAUDO DE AVALIAÇÃO INDIRETA: “ÍMOVEL: – Rua Caniú, 225, 
Apartamento 401 – Pechincha/Jacarepaguá/RJ. Com direito ao 
uso de uma vaga de garagem. O terreno encontra-se devidamente 
dimensionado, caracterizado e registrado sob a matrícula nº 
161.036 do Cartório do 9º RGI (capital), tudo conforme cópia da 
certidão que instrui o presente mandado e que faz parte integrante 
desse laudo. EDIFÍCIO: – ocupação residencial, construção antiga, 
constituído de sete pavimentos e fachada em argamassa. Servido 
de dois elevadores. APARTAMENTO: 401- posição frente – área 
edificada com aproximadamente 60m2. Avalio, indiretamente, 
o imóvel acima descrito em R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). 
Rio de Janeiro, 01 de julho de 2013”, que nesta presente data 
atualizado equivale a R$  284.309,81, (duzentos e oitenta e quatro 
mil trezentos e nove reais e oitenta e um centavos) referente a 
83.104,79 Ufirs. De acordo com a certidão de ônus reais do 9º 
Ofício do RI, sob a matrícula nº 161.036, consta: R-03. COMPRA 
E VENDA: Em favor de André Luiz dos Santos Bittencourt Franco, 
advogado, metroviário, e sua mulher Regina Célia Martins Paiva 
Franco, do lar, brasileiros, casados pelo regime da comunhão 
parcial de bens, e, Maria Regina Erich Lemos, brasileira, separada 
consensualmente, funcionária pública municipal, residente nesta 
cidade. RJ 22.09.88. R-04. HIPOTECA em favor da CEF – Caixa 
Econômica Federal. R-5. PENHORA: Pelo mandado de 16/11/01 
da 12ª Vara de fazenda Pública, prenotado em 12/03/02, com o 
número 866703 à fl. 60 do livro 1-EP, fica registrada a PENHORA 
EM 1ª GRAU do imóvel para garantia da dívida no valor de R$ 
544,81, e decidida nos autos da ação de execução fiscal, movida 
pelo Município do Rio de Janeiro, processo nº 358/95. Rio, 25 
de março de 2002. R-6. PENHORA: Pelo mandado de 13/12/02, 
da 12ª Vara de Fazenda Pública, prenotada em 11/08/03 com o 
nº 933919 à fl. 85 do livro 1 – EZ, fica registrada a PENHORA 
EM 2º GRAU do imóvel, para garantia da dívida no valor de R$ 
1.027,56, decidida nos autos da ação de execução fiscal movida 
por município do Rio de Janeiro – Processo nº 2001.120.024818-
2. Rio, 19 de agosto de 2003. R-7. PENHORA: EM 3º GRAU, em 
face da própria ação. Constam, ainda da certidão do 9º distribuidor 
(certidão fiscal e fazendária), em desfavor do Sr. André Luiz dos 
santos Bittencourt Franco, os processos de execução fiscal nºs: 
0332370-58.2017.8.19.0001;    0185012-51.2001.8.19.0001; 
0194715-98.2004.8.19.0001; 0195047-94.2006.8.19.0001; 
0275572-58.2009.8.19.0001; 0466085-12.2011.8.19.0001; 
Conforme certidão de Situação Fiscal e Enfitêutica, apresenta 
débitos de IPTU nos exercícios de: 1995 = R$ 134,20; 1997 = R$ 
166,61; 1998 = 710,02; 1999 = R$ 2.623,89; 2000 = R$ 3.689,08; 
2001 = R$ 3.485,58; 2002 = R$ 3.289,48; 2003 = R$ 3.092,02; 
2004 = R$ 2.899,55; 2005 = R$ 2.707,45; 2013 = R$ 1.317,69; 
2014 = R$ 1.209,07; 2015 = R$ 1.104,17; 2016 = R$ 1.055,00; 
2017 = R$ 902,60; 2018 = R$ 658,25; 2019 – mês 1 a mês 6 = R$ 
345,23, perfazendo um total de R$ 29.344,44, mais os acréscimos 
legais. – Taxa de Incêndio, FUNESBOM nº 2169051-6, apresenta 
débito nos exercícios de: 2013 = R$ 95,07; 2014 = R$ 95,62; 
2015 = R$ 91,94; 2016 = R$ 93,43; 2017 = R$ 95,21; 2018 = R$ 
87,86, perfazendo um total de R$ 559,13, mas acréscimos legais. 
O imóvel será vendido livre de débitos de IPTU e TAXAS, de 
acordo com o artigo 130, parágrafo único do C. T. N. Os créditos 
que recaem sobre o imóvel, inclusive os de natureza propter rem, 
serão sub-rogados sobre o preço da alienação, sendo observado 
a ordem de preferência, conforme preceitua o §1º do Art. 908 do 
CPC. As certidões exigidas pela consolidação das Normas da 
Corregedoria Geral de justiça – RJ, bem com o presente edital e 
os débitos serão lidos pelo Sr. Leiloeiro no ato do pregão. Caso
os devedores, o coproprietário, os usufrutuários, o credor 
pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou com 
penhora anteriormente averbada e o promitente comprador e 
vendedor, não sejam encontrados pelo Sr. Oficial de justiça, 
ficam pelo presente edital intimados do leilão público, 
suprindo, assim, a exigência contida no art. 889 do CPC. Não
havendo expediente forense na data designada, o leilão será 
realizado no primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e 
local. Cientes de que impedir, perturbar ou fraudar arrematação 
judicial, afastar ou procurar afastar concorrente ou licitante por 
meio de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de 
vantagem, incorre em violência ou fraude em arrematação judicial, 
prevista no art. 358 do Código Penal, sob pena de detenção, de 
dois meses a um ano, ou multa, além da pena correspondente à 
violência. E, para que chegue ao conhecimento dos interessados, 
foi expedido o presente, que será publicado e afixado no local de 
costume. Cientes de que a arrematação, adjudicação ou remição, 
será à vista, mediante o pagamento imediato do preço pelo 
adquirente, consoante art. 892, CPC, acrescido de 5% de comissão 
ao Leiloeiro, conforme preceitua o parágrafo único do art. 24 do 
Decreto nº 21.981/32, e custas de cartório de 1% até o máximo 
permitido em lei. Dado e passado nesta cidade do Rio de janeiro 
aos treze dias do mês de junho de dois mil e dezenove. Eu,__
Antônio Pedro da Silva Machado, Mat. 01-2299 - responsável pelo 
expediente, o fiz datilografar e subscrevo. MM. Dr. Oscar Lattuca 
-  Juiz de Direito.

CVM lança norma  
que disciplina processo 
administrativo

A Comissão de Valores 
Mobiliários (CVM) editou 
nesta segunda-feira uma 
norma que estabelece novo 
marco para a atuação sancio-
nadora da autarquia. Trata-se 
da Instrução CVM 607 que 
dispõe sobre apuração de in-
frações administrativas, rito 
dos processos administrativos 
sancionadores (PAS), aplica-
ção de penalidades, termo de 
compromisso e acordo ad-
ministrativo em processo de 
supervisão. A instrução en-
trará em vigor a partir de 1° 
de setembro. A CVM explica 
que as alterações refletem as 
inovações trazidas pela Lei 
13.506/17, além de consolida-
rem outros dispositivos da au-
tarquia que tratam da atuação 
sancionadora.

“A norma regulamenta 
o Acordo de Supervisão na 
CVM e reforça o conjunto 

de instrumentos que poderão 
ser utilizados pela autarquia 
em benefício da supervisão 
do mercado de valores mo-
biliários e sem prejuízo para 
a cooperação que mantemos 
com outras autoridades pú-
blicas”, comentou o diretor 
Henrique Machado.

O presidente da CVM, 
Marcelo Barbosa, comentou 
que a autarquia fez um es-
forço importante para unifi-
car todas as etapas e assun-
tos que dizem respeito aos 
processos administrativos 
sancionadores e suas reper-
cussões em uma só norma, 
que codifica o tema e orienta 
os administrados, em linha 
com a iniciativa mais ampla 
de redução dos custos de ob-
servância em curso. Em tor-
no de sete mudanças foram 
feitas em relação ao regime 
do PAS vigente:

Fundador da Huawei garante 
que não terá demissão em massa

A gigante tecnológica chine-
sa Huawei não se separará nem 
venderá seus principais negó-
cios, e não tem nenhum plano 
de demissão em massa, disse o 
fundador e CEO da empresa, 
Ren Zhengfei, nesta segunda-
feira. As vendas no exterior de 
smartphones da Huawei tive-
ram queda de 40% este ano, 
afetadas pelas sanções comer-
ciais dos Estados Unidos.

A empresa informou ain-
da que reduzir sua produ-
ção em 2019 e 2020 por um 
valor equivalente a US$ 30 
bilhões. O grupo chinês é 
acusado pelo governo dos 
Estados Unidos de espiona-
gem, o que levou Washing-
ton a aplicar sanções. O valor 
representa uma contração de 
quase um terço da produção. 
Em 2018, a Huawei teve um 
faturamento de mais de US$ 
100 bilhões, informou o G1.

Ren fez as observações du-

rante um diálogo com o futu-
rista norte-americano, George 
Gilder, e Nicholas Negropon-
te, co-fundador do Laborató-
rio de Mídia do Instituto de 
Tecnologia de Massachusetts, 
na sede da Huawei em Shen-
zhen, no sul da China.

Conforme noticiou a 
agência Xinhua, ao respon-
der a uma pergunta sobre o 
plano da Huawei de vender 
sua unidade de negócios do 
cabo submarino, Ren disse 
que a companhia deseja ven-
der este negócio há muito 
tempo, e que isso não é uma 
resposta aos ataques exter-
nos, mas devido a sua pouca 
relevância para os negócios 
principais da companhia. A 
Huawei alocará mais funcio-
nários nos principais negó-
cios, disse Ren, enfatizando 
que a empresa também não 
tem nenhum plano de demis-
são em massa no futuro.

Tribunal autoriza leilão  
da Avianca Brasil

Um tribunal de apelação 
autorizou nesta segunda-
feira que a Avianca Brasil 
prossiga com um leilão, no 
qual espera-se que venda 
seus mais cobiçados direi-
tos de pousos e decolagens 
de aeroportos (slots). Ele foi 
originalmente programado 
para o início de maio, mas 
suspenso após liminar

As duas maiores compa-
nhias aéreas do país, a La-
tam Airlines e a Gol, devem 
participar,segundo a Reuters.

Em 24 de maio, a Agên-
cia Nacional de Aviação Civil 
(ANAC suspendeu cautelar-
mente todas os voos da Avianca 

Brasil até que a empresa com-
prove capacidade operacional 
para manter os serviços com se-
gurança. A empresa, que entrou 
em dezembro do ano passado 
com pedido de recuperação 
judicial, tem dívida que já ultra-
passa R$ 2,8 bilhões.

No entendimento de al-
guns advogados quando uma 
empresa inicia o processo de 
recuperação necessita de seus 
ativos funcionando para ga-
rantir a conclusão do plano 
proposto. Sem a participação 
da  Avianca Brasil, o setor de 
aviação vai ficar mais concen-
trado e o preço das passagens 
tendem a subir.
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SEC multa KPMG  
em US$ 50 milhões

A Securities and Exchange Commission aplicou uma 
multa de US$ 50 milhões na KPMG LLP pela alteração do 
trabalho de auditoria após receber informações roubadas 
sobre as inspeções na empresa sua cliente e que seriam 
realizadas pelo Conselho de Supervisão de Contabili-
dade das Companhias Abertas (PCAOB). A SEC também 
descobriu que vários profissionais da firma de auditoria 
trapacearam em exames internos de treinamento ao com-
partilhar de maneira inadequada as respostas e manipular 
os resultados dos testes.

A KPMG concordou em pagar a multa de US$ 50 mil-
hões e cumprir um conjunto detalhado de compromissos, 
incluindo a contratação de um consultor independente 
para revisar e avaliar os seus controles de ética e integri-
dade. “Demonstrações financeiras de alta qualidade pre-
paradas e revisadas de acordo com os princípios contábeis 
e padrões profissionais aplicáveis são a base de nossos 
mercados de capitais”, disse a empresa.

Para o presidente da SEC, Jay Clayton, as falhas éticas 
da KPMG são simplesmente inaceitáveis. Steven Peikin, 
co-diretor da Divisão de Fiscalização, acha que a ampli-
tude e a gravidade da má conduta em questão é, ‘franca-
mente, surpreendente’e particularmente preocupante devi-
do à posição de confiança que os profissionais de auditoria 
têm. Cinco ex-funcionários da KPMG foram acusados de 
planejar a intervenção na capacidade do PCAOB de detec-
tar deficiências de auditoria na KPMG. Esses funcionários 
de alto escalão procuraram e obtiveram listas confiden-
ciais de metas de inspeção porque a empresa havia reg-
istrado uma alta taxa de deficiências de auditoria em in-
speções anteriores e a melhoria se tornara uma prioridade. 
De posse das informações, o pessoal da KPMG supervi-
sionou um programa para revisar certos documentos após 
os relatórios de auditoria terem sido emitidos para reduzir 
a probabilidade de que as deficiências fossem encontradas 
durante as inspeções.

A KPMG também ficou mais complicada, pois os profis-
sionais que passaram nos exames de treinamento enviaram 
as respostas aos colegas para ajudá-los a serem aprovados. 
Os exames relacionados à educação profissional continu-
ada e treinamento são exigidos pelo regulador para evitar 
falhas na auditoria. Alguns profissionais de firma de au-
ditoria manipularam um servidor interno que hospedava 
os exames de treinamento para proporcionar a pontuação 
necessária para aprovação. Ao alterar um número incorpo-
rado em um hiperlink, eles selecionaram manualmente as 
pontuações mínimas de aprovação exigidas.

Manipulação de ADRs gerou punição
Nos Estados Unidos, a manipulação irregular dos 

American Depositary Receipts já gerou multas de mais de 
US$ 414 milhões a dez instituições financeiras. A maior 
delas foi a punição que a Securities and Exchange Com-
mission aplicou no Banco Industrial e Comercial da China 
Financial Services LLC, subsidiária integral do Banco In-
dustrial e Comercial da China Limited, que pagará mais 
de US$ 42 milhões para pagar as despesas pelo manuseio 
impróprio dos ADRs.

Minerva entra nos Top Picks da XP
A XP Investimentos divulgou a Top Picks, para o perío-

do de 17 a 24 de junho, e incluiu as ações do Minerva, que 
podem proporcionar ganhos de 7% a 20%, e excluir as 
do IRB Brasil, que perderam o suporte semanal e caíram 
5,05% na última semana. Foram mantidas as ações man-
tidas da Natura, do Banco Inter, da Linx e da B2W, sendo 
que as da Natura, apresentam figura de expansão e indi-
cam retorno de até 25%. 

Pão de Açúcar sai e Klein volta a ser dono
Michael Klein só adquiriu R$ 100 milhões dos R$ 2,2 

bilhões em ações da Via Varejo que o Pão de Açúcar colo-
cou em leilão na última sexta-feira. O empresário alardeou 
que pretendia aplicar R$ 300 milhões na aquisição, mas só 
conseguiu comprar 1,6% das ações da empresa. Como já 
tinha uma participação de 25%, ficou com o controle. O 
Pão de Açúcar saiu do empreendimento e sua participação 
foi adquirida por fundos.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
Pelo presente Edital, ficam convocados todos os professores associados ao 
Sindicato dos Professores do Município do Rio de Janeiro e Região (Sinpro-
-Rio) a comparecerem à Assembleia Geral Extraordinária que se realizará no 
dia 24 de junho de 2019, às 18h, em primeira convocação e às 18h30 em se-
gunda e última convocação, com qualquer número, no auditório do Sinpro-
-Rio, sito na Rua Pedro Lessa, 35, 2º andar, Centro, para deliberarem sobre a 
seguinte Ordem do Dia:

• eleger delegados representantes do Sinpro-Rio para o 13º CONGRESSO 
NACIONAL DA CUT (Congresso Nacional da Central Única dos Trabalha-
dores do Rio de Janeiro), que será realizado nos dias 7 a 10 de outubro 
de 2019, em Praia Grande, São Paulo;  e para o 16º CECUT-RJ  (Congresso 
Estadual da Central Única dos Trabalhadores), que será realizado no perí-
odo de 15 de Outubro a 15 de Dezembro de 2019. O temário do CONCUT 
será composto por: conjuntura internacional e nacional, transformações 
no mundo do trabalho e organização sindical, estratégia e plano de lu-
tas, estatuto, moções, eleição das instâncias de direção conforme estatu-
to aprovado no 13º CONCUT.

Atenção: Só poderão votar e serem votados os associados do  
Sinpro-Rio em dia com suas mensalidades. 

Rio de Janeiro, 18 de junho de 2019
Oswaldo Teles - Presidente

JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CÍVEL
REGIONAL DA BARRA DA TIJUCA/RJ

EDITAL DE 1º. E 2º. LEILÃO PRESENCIAL e INTIMAÇÃO, com prazo 
de 05 dias, nos autos da Ação de Despejo c/c Cobrança proposta 
por MILANO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA 
contra CARLA TRINDADE DE MENDONÇA, RUYTER CLEVES 
POUBEL VIDAURRE e S/M SUELY VIEIRA POUBEL (Processo 
nº 0015744-97.2014.8.19.0209), na forma abaixo: O Dr. MARCO 
ANTONIO CAVALCANTI DE SOUZA, Juiz de Direito da Quarta 
Vara Cível da Barra da Tijuca/RJ, FAZ SABER aos que presente 
Edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, 
especialmente a CARLA TRINDADE DE MENDONÇA, RUYTER 
CLEVES POUBEL VIDAURRE e S/M SUELY VIEIRA POUBEL, de 
que o Pregão será realizado de forma presencial, conforme Art.882 
do CPC, no dia 02.07.2019, às 11:30 horas, no Átrio do Forum, à 
Avenida Luiz Carlos Prestes s/nº – térreo (hall dos elevadores) – 
Barra da Tijuca, pela Leiloeira Pública ANDRÉA ROSA COSTA, será 
apregoado e vendido a quem mais der acima da avaliação, ou no 
dia 08.07.2019, no mesmo horário e local, pela melhor oferta acima 
de 60% do valor da avaliação, conforme despacho de fls. 706/707 
(Art.885 do CPC), o imóvel situado na  Av. General Felicíssimo 
Cardoso, nº 835, Apartamento 608, bloco 1, c/ direito a 02 vaga de 
garagem - Barra da Tijuca/RJ., penhorado e com a avaliação de R$ 
1.150.000,00. De acordo com o 9º RGI. (Mat. 202.839), o imóvel 
está registrado em nome do 2º e 3ª executados; consta no AV-19 
Caução do imóvel para garantir a locação do imóvel à Rua Icarahy 
da Silveira nº 325; R-20 Arresto da 2ª Vara Cível de São José dos 
Campos (Proc. nº 0024845-68.2010.8.26.0577) movida por Franz 
Phillip Gotha; R-23 penhora da 5ª Vara Cível da Barra da Tijuca 
(Proc. nº 0019164-13.2014.8.19.0209) movida pelo Condomínio do 
Edifício Long Beach; R-25 penhora desta Ação e no R-26 penhora
da 41ª Vara Cível (Proc. nº 0093941-11.2014.8.19.0001) movida 
por Prosperidade Administração de Imóveis Ltda. De acordo com 
a Certidão Fiscal e Enfitêutica o supra imóvel apresenta débitos 
de IPTU nos exercícios de 2015 à 2019, no valor de R$ 24.444,97 
(vinte e quatro mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e 
noventa e sete centavos), mais acréscimos legais. E conforme o 
FUNESBOM apresenta débito referente ao exercício de 2018, no 
valor de R$ 106,35 (cento e seis reais e trinta e cinco centavos), mais 
acréscimos legais. Informado pela Administradora do Condomínio 
que existe débitos referente a cotas dos meses de fevereiro à maio 
de 2019, no valor de R$ 8.819,36 (oito mil, oitocentos e dezenove 
reais e trinta e seis centavos). A venda será livre e desembaraçada 
de débitos condominiais, conforme determina o Art.908 § 1º do 
CPC, bem como de débitos de IPTU e taxa de incêndio, de acordo 
com o Art. 130 do CTN. As certidões de que trata a Consolidação 
das Normas da Corregedoria Geral de Justiça serão lidas pela 
Sra. Leiloeira no ato do pregão. Condições de leilão: À vista de 
imediato, por depósito judicial ou por meio eletrônico (Art.892 do 
CPC) e/ou ainda, de acordo com o Art.895, I, II do CPC, acrescido 
de 5% de comissão a Leiloeira, e custas de cartório de 1% até 
o máximo permitido por lei. – Ficam os executados intimados dos 
Leilões por intermédio deste edital, na pessoa de seu advogado, na 
forma do Art.889 § único e seus incisos do CPC.. Ciente que este 
Juízo funciona na Avenida Luiz Carlos Prestes s/nº – Barra da Tijuca/
RJ., RJ., 30/05/2019. – Eu, Fernanda Celia Abreu Oliveira, mat. 01-
20111, chefe de serventia cível, o fiz datilografar e subscrevo. (as.) 
Dr. Marco Antonio Cavalcanti de Souza – Juiz de Direito.

ENSEADA INDÚSTRIA NAVAL PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ nº 15.427.668/0001-97 – NIRE 33.3.0030225-5

Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária
Ficam convocados os Acionistas da Enseada Indústria Naval Participações 
S.A. (“Companhia”), a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária 
(“AGE”), na sede da Companhia, na Av. Cidade de Lima, 86, sala 202 (parte), 
Santo Cristo, Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP 20.220-710, 
às 14:00 do dia 25 de junho de 2019, a fim de deliberarem sobre a seguinte 
Ordem do Dia: (i) PD. 01/2019-Enseada Participações – Renúncia e Eleição 
da Diretoria da ENSEADA PARTICIPAÇÕES. (ii) PD. 02/2019-Enseada 
Participações – Fixação da remuneração global anual dos Administradores 
para o exercício social de 2019. (iii) PD. 03/2019-Enseada Participações 
– Ratificação da realização de operações com partes relacionadas e
aprovação para aumento de capital social, e consequente alteração e
consolidação do Estatuto Social da Companhia, a fim de refletir o aumento
do capital social. (iv) PD. 04/2019-Enseada Participações – Implementação
de Reestruturação da ENSEADA PAR e da ENSEADA. (v) Orientação de
voto dos representantes da Companhia na Assembleia Geral de Acionistas
da Enseada Indústria Naval S.A. (“ENSEADA”), sobre as seguintes
matérias: (A) PD. 01/2019-Enseada – Renúncia e Eleição da Diretoria da
ENSEADA; (B) PD. 02/2019-Enseada – Fixação da remuneração global
anual dos Administradores da ENSEADA para o exercício social do ano de
2019; (C) PD. 03/2019-Enseada – Ratificação da realização de operações
com partes relacionadas e aprovação para aumento de capital social; (D)
PD. 04/2019-Enseada – Ratificação do Objeto Social da ENSEADA; (E)
PD. 05/2019-Enseada – Ratificação da assinatura da Carta de Indenidade e
aprovação para celebração de Cartas de Indenidade aos Administradores da 
ENSEADA; e (F) PD. 06/2019-Enseada – Implementação de Reestruturação 
da ENSEADA. Poderão participar da AGE os Acionistas com inscrição
de seus nomes nos livros próprios da Companhia ou representados por
procuradores que atendam aos requisitos legais. Os acionistas deverão
apresentar os documentos e comprovantes de que trata o art. 126 da
Lei 6.404/76. Na hipótese de Acionista pessoa jurídica, deverão ser
apresentados os documentos que comprovem a sua representação legal.
A representação por procuração deverá obedecer às determinações do § 1º
do aludido art. 126. Rio de Janeiro, 17 de junho de 2019. Enseada Indústria 
Naval Participações S.A.

Embraer e United Airlines firmam 
contrato no valor de US$ 1,9 bilhão
Pedido de até 39 
jatos E175 com 
base nos atuais 
preços de lista 
da fabricante 
brasileira

A Embraer anunciou nesta 
segunda-feira, na 53ª edição 
do Paris Air Show Interna-
tional, que assinou contrato 
com a United Airlines para 
entrega de até 39 jatos E175. 
O pedido inclui 20 pedidos 
firmes e 19 opções com as 
aeronaves sendo configura-
das com 70 assentos. O pe-
dido alcança um valor de US 
$ 1,9 bilhão, com base nos 
atuais preços de lista da Em-
braer, com todas as opções 
sendo exercidas. 

“Com este contrato, te-
mos a oportunidade de 
continuar a atender a frota 
da United com nossa plata-
forma E175 que é líder do 
segmento”, disse Charlie 
Hillis, diretor de Vendas e 
Marketing para América do 
Norte da Embraer Aviação 
Comercial.

O pedido firme será in-
cluído na carteira de pedidos 
(backlog) da Embraer do se-
gundo trimestre de 2019. As 
entregas têm previsão de iní-
cio no segundo trimestre de 
2020. Essas aeronaves subs-
tituirão aviões de 70 lugares 
mais antigos que atualmente 
operam com os parceiros re-
gionais da United.

Também em Paris, a Em-
braer assinou com a Azul 
Linhas Aéreas Brasileiras 
S.A. um contrato de longo 
prazo para um programa de 
suporte de peças reparáveis 
à nova frota da companhia 
aérea de jatos E195-E2, a se-
gunda geração de aeronaves 
comerciais da família de E-
Jets da Embraer.

Gerry Laderman, Vice-
Presidente Financeiro da 
United Airlines, comentou 
sobre o contrato:“O E175, 
operado por nossos parcei-

ros regionais, provou ser 
uma parte importante de 
nossa frota à medida que 
continuamos expandindo 
nossa linha aérea principal 
e proporcionamos uma ex-
periência ao cliente cada 
vez melhor”, disse. “Ao nos 
concentrarmos em fornecer 
aos nossos clientes o máxi-
mo em conforto e conve-
niência, contamos com ae-
ronaves como o E175 para 
nos ajudar a atingir nossa 
meta de oferecer a melhor 
experiência no céu.”

Vendas

Incluindo este novo con-
trato, a Embraer vendeu 
mais de 585 jatos E175 para 
companhias aéreas na Amé-
rica do Norte desde janeiro 
de 2013, sendo responsável 
por mais de 80% de todos os 
pedidos neste segmento de 
jatos de 70 a 76 assentos.

Em 3 de maio, o BNDES 
aprovou o financiamento de 
até US$ 189 milhões (para 
a exportação de aeronaves 
modelo E-175, fabricadas 
no Brasil pela Embraer, para 
a empresa norte-americana 
Skywest, considerada a maior 
companhia aérea regional do 
mundo. A Skywest responde 
por 33% do tráfego aéreo re-
gional dos Estados Unidos.

Conforme anunciado pela 
agência Brasil, as aeronaves 
constituirão a principal ga-
rantia da operação. Os re-
cursos cobrirão até 85% do 
preço líquido das aeronaves 
exportadas. O objetivo do 
BNDES é dar maior compe-
titividade à Embraer no mer-
cado externo.

O financiamento deve ga-
rantir a manutenção no Bra-
sil de 16 mil empregos dire-
tos “altamente qualificados” 
e cerca de 80 mil postos de 
trabalho indiretos, segundo 
anunciou o BNDES.

Encomendas da Azul

A Azul, que encomen-
dou um total de 51 jatos 
E195-E2, será o cliente de 
lançamento deste modelo 
e receberá a primeira uni-
dade no segundo semestre 

Azul, que encomendou 51 jatos E195-E2, será 
o cliente de lançamento deste modelo

deste ano. O contrato com 
duração de vários anos in-
clui serviços de engenharia 
e manutenção avançada de 
peças a partir dos armazéns 
de componentes da Embra-
er em Fort Lauderdale, na 
Flórida (EUA).

A empresa aérea aderiu 
ao Programa de Pool de 
serviços da Embraer em 
dezembro de 2008, quando 
começou a operar os E-Jets 
da primeira geração, e mais 
recentemente ao Programa 
de Gestão de Manutenção. 
Com este novo contrato de 
suporte, a companhia aérea 
passa a ter cobertura para 
toda a sua frota de jatos 
Embraer.

“Estamos orgulhosos de 
que a Azul reforçou sua 
confiança na Embraer para 
atender à companhia e à sua 
nova frota de jatos E195-E2, 
reforçando nossa parceria 
estratégica de longa data”, 
afirmou o presidente e CEO 
da Embraer Serviços & Su-
porte, Johann Bordais. 

“A adesão a esse serviço 
da Embraer reforça a nos-
sa filosofia de valorizar o 
produto brasileiro. Somos 
a única companhia aérea 
do país a adquirir aerona-
ves fabricadas no Brasil e, 
fortalecendo nossa parceria 
com a Embraer, seremos os 
lançadores da nova geração 
dos jatos da empresa. Esse 
suporte que acordamos com 
eles nos garantirá uma ope-
ração ainda mais eficiente, 
com maior competitividade 
e disponibilidade de aerona-
ves, o que também impacta-

rá na satisfação de quem voa 
Azul”, disse Alex Malfitani, 
vice-presidente Financeiro 
da Azul.

O Programa Pool de ser-
viços da Embraer, que atu-
almente apoia mais de 40 
companhias aéreas em todo 
o mundo, permite aos opera-
dores minimizar investimen-
tos em recursos e estoques de 
alto custo. Também garante 
acesso à expertise técnica da 
Embraer e sua ampla rede de 
provedores de serviços para 
reparo de componentes. Os 
resultados são uma signifi-
cativa economia nos custos 
de reparo e estoque, redução 
no espaço necessário para 
armazenamento e elimina-
ção de recursos necessários 
para gerenciamento de re-
paros, garantindo níveis de 
desempenho.

Atualmente, a Embraer 
Serviços & Suporte apoia 
100% dos E-Jets E2 entre-
gues com pacotes de servi-
ços personalizados para cada 
cliente e suas necessidades. 
Esses programas são parte 
de uma gama de produtos 
desenvolvidos para atender 
a frota de jatos Embraer ao 
redor do mundo por meio da 
TechCare.

O E195-E2 é o segundo 
dos três novos modelos de 
aeronave da família de jatos 
E2 desenvolvidos para suce-
der a primeira geração dos 
E-Jets. Jatos E190-E2 já es-
tão sendo operados pela no-
rueguesa Widerøe, a maior 
companhia aérea regional da 
Escandinávia, e pela Air As-
tana, do Cazaquistão.
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MRS LOGÍSTICA S.A.
CNPJ/MF nº 01.417.222/0001-77  -  NIRE nº 33.300.163.565

Companhia Aberta  -  Registro CVM nº 01794-9
Extrato da Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da MRS LOGÍSTICA S/A realizada às 11:00 
horas do dia 25 de abril de 2019. LOCAL: na sede social da Companhia, na Praia de Botafogo, nº 228, 12º andar, 
sala 1.201-E, nesta Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro. PRESENÇA: os representando, em am-
bas assembleias, 56,42% (cinquenta e seis vírgula quarenta e dois por cento) do capital social votante e 64,01% 
(sessenta e quatro vírgula zero um por cento) do capital social total. CONVOCAÇÃO: edital de convocação e aviso 
aos acionistas para fins dos artigos 124 e 133 da Lei nº 6.404/76, publicados no Diário Oficial do Estado do Rio de 
Janeiro e no Monitor Mercantil, edições dos dias 25, 26 e 27 de março de 2019. MESA: Sonia Zagury, na forma do 
Artigo 8º c/c Artigo 12, alínea b, do Estatuto Social da Companhia, como substituta do Presidente do Conselho de 
Administração e Renata Berman, Secretária. DELIBERAÇÕES: Assembleia Geral Assembleia Geral aprovou, por 
unanimidade e sem reserva, contando com o voto de 106.251.586 ações ordinárias, o relatório da administração e 
as demonstrações financeiras (ou contábeis) relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018 e, em 
consequência, as contas da administração referentes ao mesmo exercício. A seguir, relativamente ao item 1.‘iii” da 
Ordem do Dia e acolhendo proposta dos órgãos da administração, os acionistas, considerando que a Companhia 
obteve no exercício findo em 31 de dezembro de 2018 um lucro líquido de R$ 521.615.885,61 (quinhentos e vinte 
e um milhões e seiscentos e quinze mil e oitocentos e oitenta e cinco reais e sessenta e um centavos) e que dele 
se faz necessário deduzir a parcela destinada à reserva legal no valor de R$ 26.080.794,28 (vinte e seis milhões e 
oitenta mil e setecentos e noventa e quatro reais e vinte e oito centavos), aprovaram, por unanimidade contando 
com o voto de 106.251.586 ações ordinárias: a) o pagamento de dividendos no valor de R$ 123.883.772,83 (cento 
e vinte e três milhões, oitocentos e oitenta e três mil, setecentos e setenta e dois reais e oitenta e três centavos), 
correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido (após a dedução de 5% destinado à reserva legal, 
nos termos do art. 193 da Lei nº 6.404/76), a serem pagos em uma única parcela até dezembro de 2019, conforme 
será oportunamente avisado aos acionistas. O valor dos dividendos não sofrerá qualquer atualização entre a data 
desta Assembleia e a data do seu pagamento. Somente terão direito a dividendos os acionistas inscritos nos livros 
da Companhia ao final do dia 25 de abril de 2019; b) a retenção do montante de R$ 371.651.318,50 (trezentos e 
setenta e um milhões e seiscentos e cinquenta e um mil e trezentos e dezoito reais e cinquenta centavos), corres-
pondente à parcela de 75% (setenta e cinco por cento) do lucro líquido (após a dedução de 5% destinado à reser-
va legal), nos termos do art. 196 da Lei nº 6.404/76, para custeio de parte dos investimentos previstos em orçamen-
to de capital do exercício de 2019, no valor total de R$ 886.654.638,07 (oitocentos e oitenta e seis milhões e 
seiscentos e cinquenta e quatro mil e seiscentos e trinta e oito reais e sete centavos), conforme consta da respec-
tiva Proposta da Administração; e c) a aprovação do orçamento de capital apresentado referente ao exercício de 
2019, para fins do disposto no art. 196 da Lei nº 6.404/76. Na sequência, com referência à remuneração dos 
membros da administração para o período compreendido entre 1º de janeiro de 2019 e 31 de dezembro de 2019 
(item 1.“iv” da Ordem do Dia), os acionistas aprovaram, com o voto de 106.251.586 ações ordinárias: a) fixar para 
os membros do Conselho de Administração, por unanimidade, a remuneração de R$ 180,00 (cento e oitenta reais) 
por reunião a que comparecerem; b) fixar, por unanimidade, o montante de até R$ 16.000.000,00 (dezesseis mi-
lhões de reais) para, de modo global, atender à remuneração da diretoria estatutária no período de 1º de janeiro de 
2019 a 31 de dezembro de 2019, delegando ao Conselho de Administração a sua distribuição entre os membros 
da aludida Diretoria. Em relação ao item 1.“v” da Ordem do Dia, foi submetido à discussão e subsequente votação, 
tendo esta Assembleia Geral aprovado, por unanimidade e sem reserva, contando com o voto de 106.251.586 
ações ordinárias, a eleição, com mandato até 25 de abril de 2021, para o Conselho de Administração, de 10 (dez) 
membros, sendo 1 (um) membro representante dos empregados da Companhia, na forma do art. 30 do Estatuto 
Social. A seguir, o item 1.“vi” da Ordem do Dia, então, foi submetido à discussão e subsequente votação, tendo esta 
Assembleia Geral aprovado, por unanimidade e sem reserva, contando com o voto de 106.251.586 ações ordiná-
rias, a eleição, com mandato até 25 de abril de 2021, para o Conselho de Administração, dos Srs. Alejandro Daniel 
Laiño, argentino, casado, engenheiro industrial, portador da carteira de identidade RNE/V-789863-Z, expedida 
pelo CGPI/DIREX/DPF, inscrito no CPF/MF sob o nº 018.956.846-17, domiciliado na Rua Professor José Vieira de 
Mendonça nº 3011, em Belo Horizonte, no Estado de Minas Gerais; Carlos Eduardo Rispoli Quartieri, brasileiro, 
casado, engenheiro mecânico, portador da carteira de identidade nº 061808202017-1, expedida pelo SSP/MA, 
inscrito no CPF/MF sob o nº 333.032.740-53, com endereço comercial na Av. Dante Micheline nº 5.500, Ponta de 
Tubarão, Vitória, Espírito Santo; Carlos Hector Rezzonico, argentino, casado, engenheiro industrial, portador da 
cédula de identidade RNE G226006-Q, inscrito no CPF/MF sob o nº 702.295.766-56 com endereço profissional na 
Rua Professor José Vieira de Mendonça, 3.011, em Belo Horizonte, Minas Gerais; Elder Rapachi, brasileiro, casa-
do, engenheiro mecânico, portador da carteira de identidade nº 60.751.127-8, expedida pelo SSP/SP, inscrito no 
CPF/MF sob o nº 534.253.830-00, domiciliado na Professor João de Oliveira Torres, 600, apto. 23 na Cidade e  
Estado de São Paulo; Enéas Garcia Diniz, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 
04.746.432-6, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 657.575.057-53, domiciliado na Avenida Briga-
deiro Faria Lima nº 3.400, 20º andar, na Cidade e Estado de São Paulo; Fátima Aparecida Chaves Rodrigues 
Aleixo, brasileira, casada, administradora, portadora da carteira de identidade nº MG-3441537, expedida pelo 
Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, inscrita no CPF/MF sob o nº 519.284.006-63, residente e domiciliada na 
Rua Silvestre Araújo Porto n° 57, em Juiz de Fora, no Estado de Minas Gerais (representante dos empregados); 
Giane Luza Zimmer Freitas, brasileira, casada, economista, portadora da carteira de identidade nº 34.147.024-
3, expedida pela DIC/DETRAN/RJ, inscrita no CPF/MF sob o nº 000.925.867-16, residente e domiciliada na Rua 
Urbano Santos nº 00014, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro; Luis Fernando Barbosa Martinez, brasileiro, 
casado, engenheiro metalurgista, portador da carteira de identidade nº 10.527.662, expedida pela SSP/SP, ins-
crito no CPF/MF sob o nº 055.978.608-52, com endereço na Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 3400, 15º andar, 
na Cidade e Estado de São Paulo; Pedro Gutemberg Quariguasi Netto, brasileiro, divorciado, engenheiro 
metalúrgico, portador da carteira de identidade nº 618358, expedida pela SSP/MA, inscrito no CPF/MF sob o nº 
945.380.777-04, com endereço na Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 3400, 20º andar, na Cidade e Estado de São 
Paulo e Sonia Zagury, brasileira, separada, economista, portadora da carteira de identidade nº 07251212-2, 
expedida pelo IFP/RJ, inscrita no CPF/MF sob o nº 934.316.517-04, com endereço comercial na Praia de Bota-
fogo nº 186, 16º andar, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro. A Sra. Presidente registrou, ainda, que os mem-
bros do Conselho de Administração ora eleitos tomarão posse em seu cargo, no prazo legal e somente após a 
assinatura do respectivo termo de posse lavrado no Livro de Registro de Atas do Conselho de Administração, nos 
termos da legislação aplicável. Foram apresentados os currículos profissionais dos membros eleitos que, junta-
mente com a cópia da declaração de desimpedimento, ficarão arquivados na sede da Companhia. Quanto ao 
item 1. “vii”, da Ordem do Dia, foi submetida à discussão e subsequente votação, tendo esta Assembleia Geral 
aprovado, por unanimidade e sem reserva, contando com o voto de 106.251.586 ações ordinárias, com manda-
to até 25 de abril de 2021, a Sra. Giane Luza Zimmer Freitas como Presidente do Conselho de Administração 
da Companhia. Em seguida, no que se refere ao item 2.”i” da Ordem do Dia, os acionistas aprovaram, por una-
nimidade, contando com o voto de 106.251.586 ações ordinárias, a rerratificação do valor da remuneração global 
atribuída aos administradores da Companhia no período compreendido entre 1º de janeiro de 2018 e 31 de de-
zembro de 2018, que passará a corresponder a R$ 13.446.926,45 (treze milhões, quatrocentos e quarenta e seis 
mil, novecentos e vinte e seis reais e quarenta e cinco centavos), de acordo com os termos indicados na propos-
ta da administração apresentada. Decidiram, também, os acionistas que a ata desta Assembleia Geral Ordinária 
e Extraordinária seja publicada, em extrato, com a omissão das assinaturas dos acionistas, nos termos do §2º do 
art. 130 da Lei nº 6.404/76, bem como seja lavrada ata sob a forma de sumário, conforme faculta o §1º do refe-
rido art. 130 da Lei nº 6.404/76. Certidão da JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – Nome: 
MRS Logística S/A – Nire: 33.3.0016356-5 – Protocolo: 00-2019/263920-0 – 14/05/2019. Certifico o deferimento 
em 22/05/2019 e o registro sob o número: 00003620844 – Data: 22/05/2019. Bernardo F. S. Berwanger – Secre-
tário Geral. Aviso aos Acionistas: Em cumprimento ao §3º do art. 289 da Lei 6.404/76, a Companhia comunica 
aos seus acionistas e ao mercado em geral que as suas publicações deixarão de ser feitas no Monitor Mercantil, 
do Rio de Janeiro – RJ, e passarão a ser realizadas no Diário do Acionista, do Rio de Janeiro – RJ.

PODER JUDICIÁRIO DO RIO DE JANEIRO 
COMARCA DA CAPITAL 

23ª VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL 
AV. PRESIDENTE VARGAS, nº 2555 / 5º ANDAR

PRACA XI - RIO DE JANEIRO
C.E.P.: 20210-031 - Tel.: (21) 3133-2377

E-mail: cap23vciv@tjrj.jus.br
EDITAL DE 1º e 2º LEILÃO ELETRÔNICO E PRESENCIAL 
(SIMULTÂNEO) E INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 05 DIAS, 

EXTRAÍDOS DOS AUTOS DA AÇÃO DE COBRANÇA, MOVIDA 
POR CONDOMINIO DO EDIFICIO REX em face de LUIZ 

PAULO DOS SANTOS (REVÉL conforme Fls. 385) e NEDDA 
VICTORIA BRENTAR (Ausente, em local incerto e não sabido, 

conforme Termo de Afirmação de Ausência, realizado em 
21/03/2003 às fls. 572 pelo Autor, com base na decisão de fls. 

539) – PROCESSO Nº 0007564-18.2013.8.19.0051, 
na forma abaixo:

O(A) Doutor(a) ANDREA DE ALMEIDA QUINTELA DA SILVA 
– Juiz(a) de Direito da Vara acima, FAZ SABER por esse Edital, 
a todos os interessados, e especialmente ao(s) devedor(es) 
supramencionado(s) - LUIZ PAULO DOS SANTOS e NEDDA 
VICTORIA BRENTAR  -, que será realizado o público Leilão pelo
Leiloeiro Público ALEXANDRO DA SILVA LACERDA, NAS  
MODALIDADES ELETRÔNICO E PRESENCIAL (SIMULTÂNEO): 
O Primeiro Leilão, por valor igual ou superior a avaliação, será 
no dia 23/07/2019 às 15:00h, e, o Segundo Leilão, por valor 
igual ou superior a 50% da avaliação, no dia 25/07/2019 às 
15:00h, sendo o Leilão Eletrônico disponibilizado no portal 
eletrônico do Leiloeiro www.alexandroleiloeiro.com.br e, 
o Leilão Presencial, na forma simultânea, será realizado no 
Auditório do Leiloeiro, situado na Avenida Almirante Barroso, 
90, sala 606, Centro – Rio de Janeiro/RJ, na forma dos 
inciso II do Art. 884, do art. 882 do CPC/2015 e do §único do 
Art. 11 da Resolução do CNJ nº 236 de 13/07/2016. O Leilão 
Eletrônico estará disponível para Lances no portal eletrônico 
do Leiloeiro, com no mínimo 10 (dez) dias de antecedência 
da Primeira data. DO BEM A SER LEILOADO: Conforme o 
Laudo de Avaliação Indireta de fls. 1365/1366: Sala comercial nº 
1625, do Edifício denominado “REX”, situado na Rua Álvaro 
Alvim, nº 33/37, Centro – RJ, matriculada no 7º Ofício do RGI 
sob o nº 6002-2-G e na Prefeitura sob o nº 0.909.370-9 e CL nº 
06008-7. JUSTIFICATIVA: O imóvel encontra-se fechado desde 
o ano de 1988, conforme informação obtida pelo Sr. Jair Lopes, 
Administrador do Condomínio do prédio (sala 1728). OBJETO DA 
AVALIAÇÃO: Conjunto número 1625 do 16º andar do edifício na 
Rua Álvaro Alvim, nº 33/37, com 17 metros quadrados, na freguesia 
de São José, caracterizado e dimensionado na matricula nº 6002-
2-G no Cartório do 7º Oficio de Registro de Imóveis do Estado do 
Rio de Janeiro. Com inscrição no IPTU SOB O Nº 0.909.370-9, 
conforme fotocópias da Certidão do RGI e Espelho de IPTU que 
acompanham o mandado. CARACTERIZAÇÃO DO IMÓVEL: O 
edifício cuja fachada é construída em concreto armado e alvenaria 
de tijolos e com 50 anos de idade. Na entrada o prédio possui 
portas em vidros, rol amplo com piso em granito claro, afastado 
da via pública sendo constituído por 17 andares e 27 salas mistas. 
O prédio possui 4 elevadores sociais novos da marca Otis, e 1 
elevador de serviço. Possui circuito interno de câmeras em todos 
os elevadores e andares. DA REGIÃO: Está localizado em rua 
afastada, servida de distribuição de energia elétrica, rede telefônica, 
de água e esgoto, em área nobre da Cidade, próxima ao Teatro 
Municipal, Câmara de Vereadores, Biblioteca Nacional, Justiça 
Federal, à Zona Sul, do comércio, restaurantes e dos variados 
meios de transportes públicos, tais como, Metrô Cinelândia, VLT, 
ônibus. AVALIAÇÃO: atribuo ao imóvel o valor de R$ 70.000,00 
(Setenta mil reais). E para que chegue ao conhecimento de 
todos os interessados, foi expedido o presente, para cautelas de 
estilo, ficando o(s) Executado(s)/Condôminos(s) intimado(s) 
da hasta pública se não for(em) encontrado(s) por intermédio 
deste Edital na forma do art. 889, 892 do NCPC, sendo uma 
das vias afixadas no local de costume do Fórum. CUMPRA-SE. 
Dado e passado, nesta Cidade, em 07 de maio de 2019. Eu, digitei 
__, e Eu, Chefe da Serventia, subscrevo __. (ass.) ANDREA DE 
ALMEIDA QUINTELA DA SILVA – Juiz de Direito. 

Facilidades para investir em áreas 
que estão sendo privatizadas
Isenção de 
impostos para o 
setor de petróleo, 
gás natural e 
biocombustíveis 

O ministro de Minas e 
Energia, Bento Albuquer-
que, assinou a portaria que 
regulamenta o processo de 
enquadramento de proje-
tos prioritários no setor de 
petróleo, gás natural e bio-
combustíveis para emissão 
de debêntures incentivadas, 
área em que a Petrobras vem 
perdendo participação com 

o programa de privatização 
imposto pelo atual governo. 
Mas segundo o ministro, 
a portaria contribuirá para 
destravar investimentos nes-
sas três áreas.

Com a medida, as em-
presas poderão captar re-
cursos com a isenção de 
impostos para investidores, 
o que possibilitará ampliar 
investimentos em projetos 
de implantação, ampliação, 
manutenção, recuperação, 
adequação ou modernização 
de empreendimentos em in-
fraestrutura no segmento de 
petróleo, gás e biocombustí-
veis. “Hoje concluímos um 
ato do governo federal que 
traduz perfeitamente o que 
pretendemos fazer para des-
travar os investimentos que 

o país tanto precisa, gerando 
emprego e renda”, declarou 
o ministro.

O decreto que regulamen-
ta o benefício fiscal das de-
bêntures de infraestrutura, 
previsto na Lei nº 12.431, 
contempla atualmente sete 
setores: logística e trans-
porte, mobilidade urbana, 
energia, telecomunicações, 
radiodifusão, saneamento 
básico e irrigação.

Além do ministro de Mi-
nas e Energia a abertura do 
evento contou com a presen-
ça da ministra da Agricultu-
ra, Tereza Cristina, do mi-
nistro da Casa Civil, Onyx 
Lorenzoni, do governador 
de São Paulo, João Dória, do 
presidente da Apex-Brasil, 
Sergio Ricardo Segovia Bar-

bosa, entre outras autorida-
des.

Investimentos

A extensão da isenção de im-
postos na captação de recursos 
destinados ao setor de petró-
leo, gás natural e biocombus-
tíveis deve contribuir para 
ampliar benefícios de progra-
mas lançados pelo MME. A 
expectativa é que a medida re-
force as metas do RenovaBio 
com a expansão do número de 
usinas de biocombustíveis e, 
consequentemente, aumente 
a oferta do etanol, podendo 
reduzir o preço dos combustí-
veis ao consumidor.

Espera-se o destravamen-
to de investimento de apro-
ximadamente R$ 9 bilhões 

por ano com a renovação 
de canaviais e mais R$ 4 bi-
lhões com o aumento da pro-
dução de cana-de-açúcar eli-
minando capacidade ociosa 
do parque produtivo sucro-
energético. “Com a entrada 
em vigor do RenovaBio, os 
investimentos serão ainda 
maiores. Estimamos que se-
rão necessários cerca de R$ 
60 bilhões ao ano neste se-
tor”, afirmou.

A cerimônia foi realiza-
da em São Paulo, durante o 
Ethanol Summit 2019 nesta 
segunda-feira, maior evento 
sobre temas do setor sucro-
energético na América Lati-
na, realizado pela União da 
Indústria de Cana-de-Açúcar 
(Unica). O evento encerra 
nesta quarta-feira.

Empresário 
paga US$ 3,7  
bi por 100%  
da Sotheby’s

O francês Patrick Drahi, 
empresário das telecomu-
nicações e colecionador 
de arte, comprou 100% do 
capital da casa de leilões 
Sotheby’s, uma das maiores 
do mundo, por US$ 3,7 bi-
lhões, segundo um comuni-
cado divulgado nesta segun-
da-feira.

O empresário, que se 
define como um “apaixo-
nado” pelo setor, ofereceu 
US$ 57 por ação, ou seja, 
61% a mais do que o pre-
ço da ação da Sotheby’s 
no fechamento da Bolsa de 
Nova York na última sexta-
feira (14). 

Para a família

O acordo foi assinado 
entre a Sotheby’s e a Bi-
dFair USA, um grupo do 
qual Drahi, proprietário do 
império Altice (rede de no-
tícias BFMTV e do jornal 
Libération), é dono. “Estou 
fazendo este investimento 
para a minha família, atra-
vés da minha holding pes-
soal, com uma perspectiva 
de longo prazo”, declarou 
Drahi. 

De acordo com a agên-
cia AFP, o empresário 
afirmou que a indústria 
das telecomunicações e 
os meios de comunicação 
“continuarão sendo sua 
propriedade”.

Se aprovada pelo con-
selho de administração da 
Sotheby’s e dos seus acio-
nistas, bem como dos em-
pregados que detêm ações, 
a transação deve ser con-
cluída no quarto trimes-
tre deste ano. A ideia do 
novo proprietário é retirar a 
Sotheby’s da Bolsa de Va-
lores. A operação também 
significa o regresso da casa 
ao controle de uma única 
empresa, depois de 31 anos 
cotada na New York Stock 
Exchange.

Drahi disse que pretende 
manter a equipe de gestão 
da companhia “que admira 
e é cliente há muitos anos”. 
Em carta aos acionistas, ci-
tada pelo Art Market Moni-
tor, Drahi acrescenta: “toda 
a minha vida tenho sido um 
apaixonado por esta indús-
tria e acredito que as oportu-
nidades e potencial de cres-
cimento são significativas 
para a Sotheby’s”.

O empresário disse que 
este é um investimento de 
longo prazo que é realizado 
pela sua holding familiar, a 
BidFair, e não tem qualquer 
relação de capital com a Al-
tice USA ou a Altice Europe 
(controladora da Meo em 
Portugal). Drahi é o maior 
acionista destas duas compa-
nhias de telecomunicações e 
de mídia. 

Escritórios

Fundada em 1744 em 
Londres, a Sotheby’s tem 
atualmente 10 salas de lei-
lão em diversas cidades, 
como Nova York, Paris e 
Hong Kong.  No Brasil, a 
casa de leilão tem escri-
tórios em São Paulo, Rio 
de Janeiro, Florianópolis 
e Campo Grande. No país, 
a Sotheby’s opera apenas 
com imóveis de luxo, não 
com artes e leilões em geral 
como em Londres e Nova 
York.

Um dos leilões mais 
rentáveis recentemente da 
casa de leilões aconteceu 
em maio. A tela “Les meu-
les”, pintada em 1890 por 
Claude Monet, foi vendida 
por US$ 110,7 milhões, na 
Sotheby’s de Nova York. 
Após uma disputa de oito 
minutos, o quadro foi arre-
matado e atingiu um novo 
recorde para uma obra im-
pressionista.

Facebook deve anunciar nesta terça-feira sua criptomoeda
Zuckerberg ainda 
discute com órgãos 
regulatórios como 
o Tesouro dos EUA

O Facebook deve anun-
ciar nesta terça-feira o lan-
çamento da sua criptomo-
eda, segundo Informações 
publicadas pelo Wall Street 
Journal. O veículo informou 
que a criptomoeda já teria 
sido nomeada de Libra. As 
empresas Mastercard, Visa, 
Paypal e Uber estão entre 

as companhias que investi-
ram mais de US$ 10 milhões 
cada para a viabilização do 
projeto.

A pretensão dos investi-
dores é arrecadar US$ 1 bi-
lhão com a operação. Uma 
criptomoeda é um meio de 
troca descentralizado que 
se utiliza da tecnologia de 
blockchain e da criptografia 
para assegurar a validade das 
transações e a criação de no-
vas unidades da moeda.

No início deste mês, o Fa-
cebook anunciou que os 
planos era criar sua própria 
criptomoeda em 2020, com 
previsão para ser lançada em 
12 países ainda no 1º trimestre 

do ano que vem. Comunicado 
da BBC afirmava que a rede 
social teria planos de anunciar 
oficialmente a criação da mo-
eda digital em setembro, com 
os primeiros testes sendo rea-
lizados ainda em 2019.

“Com ela, será possível 
utilizar aplicativos da empre-
sa para realizar pagamentos a 
outras companhias e transfe-
rências entre amigos, mesmo 
sem conta em banco. Como 
registra a publicação, é possí-
vel que a criptomoeda não seja 
exclusiva do Facebook, sendo 
integrada também a WhatsA-
pp, Instagram e Messenger”, 
citou o veículo.

De acordo com informa-

ções já publicadas, o fun-
dador do Facebook, Mark
Zuckerberg, estaria ainda 
em discussão com órgãos 
regulatórios como o Tesouro 
dos Estados Unidos e empre-
sas como a Western Union 
para tornar sua criptomoeda 
legal. A moeda também pre-
cisará operar dentro da legis-
lação de outros países, algo 
que pode atrasar um pouco a 
expansão do recurso. Segun-
do informações, a empresa 
estuda criar uma stablecoin, 
ou seja, uma moeda mais 
estável que o bitcoin, e com 
preço ligado a moedas reais, 
como o dólar e o euro. Sta-
blecoins são essencialmente 

uma criptomoeda com um 
preço fixo.

Algumas empresas do se-
tor de pagamentos, varejo e 
tecnologia aparentemente já 
prometeram apoio à futura 
criptomoeda do Facebook. 
Estariam na lista: Andre-
essen Horowitz, a Union 
Square Ventures, a Lyft, a 
eBay, a Spotify, a Coinbase, 
organizações sem fins lu-
crativos, incluindo a Mercy 
Corps, e muitas outras. O 
facebook pretende anunciar 
oficialmente a lista completa 
na terça-feira, declarou An-
thony Pompliano, fundador 
e sócio da Morgan Creek Di-
gital Assets.
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Balanço Patrimonial Levantado em 31/12/18 (Em MR$)

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido em 31/12/18 (Em MR$)

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras em 31/12/18 (MR$, exceto quando indicado de outra forma)

Demonstração do Resultado em 31/12/2018

Demonstração do Resultado abrangente em 31/12/2018 (Em MR$)

Demonstração dos Fluxos de Caixa em 31/12/2018 (Em MRS$)

Controladora Consolidado
2018 2017 2018 2017

Ativo 280.204 253.856 481.849 399.254
Circulante 55.566 59.015 87.708 67.002
Caixa e equivalentes de caixa 8.123 14.832 16.822 21.880
Títulos e valores mobiliários - 9.738 - 9.738
Clientes 32.045 16.545 52.459 22.198
Estoques - - 162 -
Dividendos a receber 2.525 5.069 149 1.814
Tributos a recuperar 1.938 4.803 7.385 4.803
Outros valores a receber 10.935 8.028 10.731 6.569
Não Circulante 224.638 194.841 394.141 332.252
Títulos e valores mobiliários - - 5.605 5.153
Tributos a recuperar 335 335 1.414 335
Depósitos judiciais 2.290 2.290 2.907 2.290
Tributos diferidos 9.574 7.163 25.772 9.843
Outros valores a receber 2.963 95 2.736 95
Empréstimos a partes relacionadas 26.438 996 1.339 1.143
Adiantamentos a terceiros 5.594 - 5.594
Investimentos 118.253 119.259 27.743 30.692
Imobilizado 57.804 62.742 314.522 280.738
Intangível 1.387 1.961 6.509 1.963

Controladora Consolidado
2018 2017 2018 2017

Passivo 280.204 253.856 481.849 399.254
Circulante 52.257 31.727 92.653 49.664
Obrigações com pessoal 8.647 7.420 15.219 9.171
Fornecedores 12.291 8.294 16.338 9.719
Empréstimos e financiamentos 14.705 3,226 35.161 16.447
Arrendamento mercantil - 1,430 3.746 1.430
Tributos a recolher 4.887 2.893 8.943 4.138
Dividendos a pagar 7.795 7.795 7.798 7.836
Outras obrigações 3.932 669 5.448 923
Não Circulante 80.355 66.234 241.604 193.695
Fornecedores 687 1.030 2.614 1.030
Empréstimos e financiamentos 21.418 7.334 227.189 188.420
Arrendamento mercantil - 388 5.236 388
Empréstimos de partes relacionadas 53.083 55.033 - -
Tributos a recolher 2.290 2.290 2.290 2.290
Tributos diferidos - - 1.398 1.408
Outras obrigações 2.877 159 2.877 159
Patrimônio Líquido 147.592 155.895 147.592 155.895
Capital social 34.567 34.567 34.567 34.567
Reservas de capital 83.589 83.589 83.589 83.589
Reservas de lucros 20.054 34.071 20.054 34.071
Outros resultados abrangentes 9.382 3.668 9.382 3.668

(Em MR$, exceto o lucro líquido por
 ação)

Controladora Consolidado
2018 2017 2018 2017

Receita líquida 161.756 120.707 301.333 170.665
Custo dos serviços (118.975) (99.768) (228.079) (129.768)
Lucro bruto 42.781 20.939 73.254 40.897
Despesas gerais e administrativas (21.695) (20.720) (42.236) (28.477)
Equivalência patrimonial (25.041) 7.164 (1.971) 4.842
Outras receitas e despesas operacionais (5.891) 4.088 (8.226) 3.465
Receitas financeiras 1.759 1.800 1.277 2.904
Despesas financeiras (3.311) (2.864) (42.949) (12.290)
Lucro (prejuízo) antes dos impostos (11.398) 10.407 (20.851) 11.341
Tributos sobre o lucro (613) (459) 1.922 (730)
Contribuição social (2.006) (2.649) 4.912 (3.312)
Imposto de renda (2.619) (3.108) 6.834 (4.042)
Lucro (prejuízo) líquido do exercício (14.017) 7.299 (14.017) 7.299
Lucro (prejuízo) líquido por ação (R$) (2,86) 1,49

Controladora Consolidado
2018 2017 2018 2017

Lucro (prejuízo) líquido do exercício (14.017) 7.299 (14.017) 7.299
Itens que serão reclassificados posteriormente
 para o resultado - - -
Ajustes acumulados de conversão 5.714 822 5.714 822
Resultado abrangente do exercício (8.303) 8.121 (8.303) 8.121

Controladora Consolidado
Atividades Operacionais 2018 2017 2018 2017
Lucro líquido (prejuízo) do exercício (14.017) 7.299 (14.017) 7.299
Ajustes por:

26.712Depreciação e amortização 18.750 15.807 39.836
Imposto de renda e contribuição social
reconhecido no resultado 2.619 3.108 (6.834) 4.042
Resultado da equivalência patrimonial 25.041 (7.164) 1.971 (4.842)
Despesas e receitas com juros e variações 
 cambiais, líquidas 1.764 6 41.877 8,527
Valor justo investimento anterior de 
 controlada e compra vantajosa - - - (1.008)
Variação de instrumentos designados
 como “hedge” de valor justo - 796 - 796
Outros ajustes ao lucro 1.082 648 654 808
(Aumento) redução dos ativos operacionais:
Clientes (15.849) (3.498) (19.813) 569
Estoque - - (162) -
Tributos a recuperar 2.865 6.233 3.661 7.458
Depósitos judiciais - (35) (100) (35)
Outros valores a receber (5.775) 1.359 (893) 2.011
Aumento (redução) dos passivos 
 operacionais:
Obrigações com pessoal 1.227 1.805 2.882 2.217
Fornecedores 3.654 (674) 1.615 (277)
Tributos a recolher (3.036) (2.009) (5.611) (4.483)
Outras obrigações 2.668 (3.692) 1.625 (4.141)
Juros pagos (2.420) (459) (9.208) (6.400)
IRPJ e CSLL pagos - - (607) (1.446)
Caixa líquido gerado (consumido) nas 
 atividades operacionais 18.573 19.530 36.876 37.807
Atividades de investimento:
Dividendos recebidos 1.963 6,039 5.051 349
Empréstimos concedidos/liquidados às
 partes relacionadas (25.442) (996) (196) 8.391
Aplicação/resgate em títulos e valores
 mobiliários 9.738 (9.676) 9.286 (9.676)
Adiantamentos concedidos a terceiros (5.300) - (5.300) -
Aquisição / alienação de investimentos (14.427) 2.716 (14.427) (4.204)
Aquisição de imobilizado (13.971) (11.158) (52.221) (15.558)
Aquisição de intangível - (225) (471) (225)
Caixa recebido na aquisição de controle - 2.506 742
Caixa recebido na venda de imobilizado - 359 - 359
Caixa líquido consumido nas atividades de
 investimento (47.439) (12.941) (55.772) (19.822)
Aquisição empréstimos e financiamentos 30.000 9.826 40.000 9.826
Pagamentos de empréstimos, 
 arrendamentos e liquidação do hedge (5.893) (18.121) (26.547) (31.590)
Pagamentos de empréstimos de partes
 relacionadas (1.950) - - -
Caixa líquido gerado (consumido) nas 
 atividades de financiamento 22.157 (8.295) 13.453 (21.764)
Aumento (Redução) líquido(a) de caixa e 
 equivalentes de caixa (6.709) (1.706) (5.443) (3.779)
Caixa e equivalentes de caixa:
Saldo inicial 14.832 16.538 21.880 25.575
Efeito das mudanças de câmbio sobre
  investidas no exterior - - 385 84
Saldo final 8.123 14.832 16.822 21.880
Aumento (Redução) líquido(a) de caixa e 
equivalentes de caixa (6.709) (1.706) (5.443) (3.779)

Capital 
Social

Reserva de 
capital de ágio

Reserva de lucros Lucros/prejuízos 
acumulados

Ajuste de avaliação  
patrimonial TotalLegal Investimento

Saldos em 31/12/16 27.355 83.589 980 34.829 - 2.846 149.599
Aumento de capital com destinação de reserva de lucros, 
 conforme AGE em 21/08/17 7.212 - - (7.212) - - -
Lucro líquido do exercício - - - - 7.299 - 7.299
Outros resultados abrangentes - - - - - 822 822
Resultado abrangente total do exercício - - - 7.299 822 8.121
Destinação do lucro do exercío para:
Dividendo mínimo obrigatório - - - - (1.825) - (1.825)
Constituição de reserva para investimento - - - 5.474 (5.474) - -

- - - 5.474 (7.299) - (1.825)
Saldos em 31/12/17 34.567 83.589 980 33.091 - 3.668 155.895
Prejuízo do exercício - - (14.017) - (14.017)
Outros resultados abrangentes - - - - - 5.714 5.714
Resultado abrangente total do exercício - - - - (14.017) 5.714 (8.303)
Absorção de prejuízos do exercício - - - (14.017) 14.017 - -
Saldos em 31/12/2018 34.567 83.589 980 19.074 - 9.382 147.592

1. Informações Gerais. A OceanPact Serviços Marítimos S.A. (“Cia.”) foi constituída 
em 21/09/07, tem sede na Rua da Glória, 306, salas 601, 1.201 e 1.301 - Glória - Rio 
de Janeiro/RJ, e possui cinco filiais, sendo uma na Ilha do Cajú, 131 - Ponta D’Areia 
- Niterói/RJ, uma na Rua Abílio Fernandes Bandeira, 234, lotes 7A e 7B, quadra W3 - 
Novo Cavaleiros - Macaé/RJ, uma na Avenida Daniel de La Touche, 15, loja 303 - Vila 
Vicente Fialho - São Luís/MA, uma na Rua Faz Saco Dantas, s/n, Distrito Industrial 
- São João da Barra/RJ, e uma na Rua Itapema, 183 - Vicente de Carvalho - Guarujá/
SP. A filial no endereço Rua Expedicionário Benedito Esteves da Silva, 58 - Porto do 
Rosa - São Gonçalo/RJ, foi extinta em 08/03/18. A Cia. tem por objeto social o treina-
mento e consultoria em serviços marítimos, meio ambiente, energia e logística; servi-
ços em campo na aquisição de dados, medições e monitoramento ambiental; criação 
e invenção de produtos e soluções nas áreas marítima e ambiental; especificação, 
execução e análise de levantamentos hidrográficos; aluguel de barcos, lanchas e 
outras embarcações, com ou sem tripulação; navegação e serviços de apoio marí-
timo e portuário; operação, manutenção e aluguel de equipamentos de combate a 
derramamento de óleo e emergências ambientais; proteção ambiental; afretamento 
de embarcações próprias ou de terceiros para operações de exploração de petróleo 
ou qualquer outra atividade marítima, com ou sem tripulação; e participação no ca-
pital de outras sociedades. Seus serviços são prestados essencialmente no Brasil. 
A Cia. está sujeita a regulação da Agência Nacional de Transportes Aquaviários - 
ANTAQ e cumpre com os requerimentos operacionais aplicáveis. Em 05/01/18, a 
Cia. adquiriu participação integral da Servmar. A Servmar foi fundada em 1986 no 
Estado de São Paulo, onde suas principais atividades estão no setor de consultoria 
e engenharia ambiental e construção civil. O principal cliente é a Petróleo Brasileiro 
S.A. - Petrobras (“Petrobras”). Em 20/09/18, a Cia. constituiu a empresa OceanPact 
Netherlands B.V., sociedade limitada privada, com sede em Amsterdã, tendo como 
atividade principal o afretamento de embarcação. Esta controlada encontra-se em 
fase pré-operacional em 31/12/18. A Administração da Cia., considerando o seu co-
nhecimento do negócio, o histórico de lucratividade e as perspectivas de mercado 
atuais, entende que as bases de preparação dessas demonstrações financeiras, que 
consideram a continuidade do negócio, são adequadas. 2. Apresentação das De-
monstrações Financeiras e Principais Práticas Contábeis. 2.1. Declaração de 
conformidade. As demonstrações financeiras da Cia. compreendem: (i) demonstra-
ções individuais, denominadas de controladora e (ii) demonstrações consolidadas, 
denominadas de consolidado. Essas demonstrações financeiras foram preparadas 
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.As práticas contábeis ado-
tadas no Brasil compreendem aquelas incluídas na legislação societária brasileira e 
os Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis - CPC e aprovados pelo Conselho Federal de Contabi-
lidade - CFC. A Administração da Cia. entende que todas as informações relevantes 
das demonstrações financeiras, e somente elas, estão sendo evidenciadas, e que 
correspondem às informações utilizadas na sua gestão. 2.2. Apresentação das de-
monstrações financeiras. As demonstrações financeiras foram aprovadas pela Ad-
ministração da Cia. em 16/05/19 e são apresentadas em milhares de reais, exceto 
quando indicado de outra forma, que é a moeda funcional (moeda do principal am-
biente econômico no qual a Cia. atua) da Cia.. A Cia. segrega sua posição patrimonial 
em ativos e passivos circulantes, quando a expectativa de realização ou liquidação 
é de até um ano, e em ativos e passivos não circulantes, quando essa expectativa 
for superior a um ano. A OceanPact Tecnologia Ltda. e a OceanPact Uruguay Ser-
vidos Marítimos S.R.L., também controladas diretas da Cia., não possuem ativos 
e passivos em 31/12/18 e não possuem operações desde as suas constituições. 
A OceanPact International Holding Cayman (“OceanPact International”), Cod Hole 
LLP (“Cod Hole”), EnvironPact Consultoria em Engenharia e Meio Ambiente Ltda. 
(“EnvironPact”), OceanPact Navegação Ltda. (“OceanPact Navegação”), Maritim 
Miljo-Beredskap AS (“MMB”), OceanPact Netherlands B.V. (“Ocean Netherlands”) e 
a Servmar Serviços Técnicos Ambientais Ltda. (“Servmar”) utilizam as mesmas prá-
ticas contábeis adotadas pela Cia.. 2.2.1. Base de preparação. As demonstrações 
financeiras foram elaboradas com base no custo histórico, exceto por determinados 
instrumentos financeiros mensurados pelos seus valores justos, conforme descrito 
nas práticas contábeis a seguir. O custo histórico geralmente é baseado no valor justo 
das contraprestações pagas em troca de ativos. 2.2.2. Principais práticas contábeis.  
As principais práticas contábeis aplicadas na preparação destas demonstrações 
financeiras estão definidas a seguir e vêm sendo aplicadas de modo consistente 
em todos os exercícios apresentados. a) Bases de consolidação e investimento em 
controladas. As demonstrações financeiras consolidadas incluem a controladora 
(Cia.), suas controladas integrais OceanPact Navegação, OceanPact Internatio-
nal, EnvironPact, Ocean Netherlands e Servmar, a Cod Hole, controlada integral da 
OceanPact International, e a MMB, controlada integral da Cod Hole. A OceanPact 
International, a Ocean Netherlands e a Cod Hole possuem moeda funcional (dólar 
norte-americano - US$) diferente da Cia. (reais - R$) e os saldos foram convertidos 
para reais conforme determinado pelo CPC 02 - Efeitos das mudanças nas taxas de 
câmbio e conversão de demonstrações contábeis. A MMB possui moeda funcional 
(coroa norueguesa) diferente da Cia. (reais) e os saldos foram convertidos para reais 
conforme determinado pelo CPC 02 - Efeitos das mudanças nas taxas de câmbio e 
conversão de demonstrações contábeis. Segue abaixo quadro com as controladas 
(diretas e indiretas) da Cia. que são consolidadas, demonstrando a data de constitui-
ção e o propósito de tais controladas:

Controladas diretas
Data de 

 constituição Propósito

OceanPact Navegação 16/05/2012
Prestação de serviços de afretamento 

de embarcações.

OceanPact International 09/10/2013
Atuar como Holding de Investidas 

 no exterior.

EnvironPact 27/10/2008
Prestação de serviços de

 consultoria ambiental.

Oceanpact Netherlands 20/09/2018
Prestação de serviços de afretamento

 de embarcações e apoio marftimo.

Servmar 17/04/1986

Prestação de serviços de estudos de 
projetos sobre impacto ambiental e 

análise de risco, serviços de construção 
civil e elaboração de projetos de enge-
nharia, e navegação e apoio marítimo.

Controlada indireta

Cod Hole 24/01/2014

Aquisição de embarcações
 estrangeiras, afretamento das mesmas 

e eventual participação em outras 
Cia.s.

MMB 29/12/1999
Aluguel de equipamentos,

 treinamentos e manutenção de
b) Descrição dos principais procedimentos de consolidação. i. Eliminação dos saldos 
das contas de ativo e passivo entre as empresas consolidadas; ii. Eliminação das 
participações no capital, nas reservas e nos lucros (prejuízos) acumulados das em-
presas controladas; iii. Eliminação dos saldos de receitas e despesas, bem como de 
lucros não realizados, decorrentes de negócios entre as empresas. Perdas não reali-
zadas são eliminadas da mesma maneira, mas apenas quando não há evidências de 
problemas de recuperação dos ativos relacionados; iv. As políticas contábeis foram 
aplicadas de maneira uniforme em todas as empresas consolidadas e consistem 
com aquelas utilizadas no exercício anterior. A Cia. consolida suas demonstrações 
financeiras com as de suas controladas, considerando o mesmo período de divul-
gação e as mesmas práticas contábeis; c) Caixa e equivalentes de caixa. caixa e 
equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade de atender a compromissos 
de caixa de curto prazo, e não para investimento ou demais fins. A Cia. considera 
como caixa e equivalentes de caixa: (i) dinheiro em caixa; (ii) depósitos bancários; 
e (iii) aplicações financeiras de conversibilidade imediata em um montante conhe-
cido de caixa sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor. Portanto, um 
investimento, normalmente, se qualifica como equivalente de caixa quando tem 
vencimento de curto prazo, por exemplo, de três meses ou menos, a contar da data 
da sua emissão. d) Receitas de serviços. A receita de serviços é mensurada com 
base no valor justo da contraprestação recebida ou a receber, excluindo descon-
tos, abatimentos e tributos ou encargos incidentes, sendo registrada no momento 
da prestação dos serviços, em conformidade com o CPC 47. e) Contas a receber. 
As contas a receber são registradas pelo valor dos serviços prestados, incluindo 
os respectivos tributos diretos de responsabilidade da Cia., menos os tributos reti-

dos na fonte, os quais são considerados créditos tributários (quando aplicável). A 
provisão para devedores duvidosos é constituída, quando aplicável, com base na 
perda esperada futura, sendo reavaliada sempre em que há saldos de clientes com 
parcelas em atraso. A provisão é constituída em montante considerado suficiente 
pela Administração para suprir as eventuais perdas na realização dos créditos. f) 
Investimentos em outras sociedades. A Cia. contabiliza seus investimentos em con-
troladas, controladas em conjunto e coligadas com base no método da equivalência 
patrimonial, conforme determinado pelo CPC 18 (R2) - Investimento em Coligada, 
em Controlada e em Empreendimento Controlado em Conjunto. g) Imobilizado. O 
ativo imobilizado é registrado pelo custo de aquisição e depreciado pelo método line-
ar de acordo com a respectiva vida útil econômica. O valor residual e a vida útil dos 
ativos imobilizados e os métodos de depreciação são revistos no encerramento de 
cada exercício, e ajustados de forma prospectiva, quando for o caso. h) Intangível. Os 
ativos intangíveis com vida útil definida são amortizados de acordo com sua vida útil 
econômica estimada e, quando identificadas indicações de perda de seu valor recu-
perável, submetidos a teste para análise de perda no seu valor recuperável. gime de 
competência, obedecendo a sua vinculação com a realização das receitas. As des-
pesas pagas antecipadamente e que competem a exercícios futuros são ativados de 
acordo com seus respectivos prazos de duração. j) Empréstimos e financiamentos.
A Cia. registra seus empréstimos e financiamentos obtidos com base no custo amor-
tizado usando o método de juros efetivos, conforme determinado pelo CPC 20 (RI) 
- Custos de Empréstimos. k) Arrendamento mercantil operacional. Os pagamentos 
referentes aos arrendamentos operacionais são reconhecidos como despesa pelo  
método linear pelo período de vigência do contrato, exceto quando outra base sis-
temática é mais representativa para refletir o momento em que os benefícios eco-
nômicos do ativo arrendado são consumidos. Os pagamentos contingentes oriun-
dos de arrendamento operacional são reconhecidos como despesa no período em 
que são incorridos. I) Instrumentos financeiros. Ativos e passivos financeiros. Os 
ativos e passivos financeiros são inicialmente reconhecidos pelo valor justo acres-
cidos dos custos diretamente atribuíveis à sua aquisição ou emissão. Os ativos 
financeiros são mensurados pelo: (a) Ao custo amortizado. (b) Ao valor justo por 
meio de outros resultados abrangentes; ou (c) Ao valor justo por meio do resulta-
do. A mensuração é feita com base no modelo na intenção da Cia. e seu geren-
ciamento do seu portfólio. Adicionalmente, para os ativos financeiros mensurados 
a custo amortizado e valor justo por meio de outros resultados abrangentes, para 
que os instrumentos possam ser mensurados de tal forma, é necessário que pas-
sem pelo teste de SPPI (Solely Payments of Principal and Interest). Os passivos 
financeiros são mensurados subsequentemente ao custo amortizado, exceto pe-
las exceções dadas nos itens (a), (b), (c), (d), e (e) do CPC 48. Avaliação do valor 
recuperável de ativos financeiros. Para os ativos financeiros, que não são mensu-
rados ao valor justo por meio do resultado, o registro de perda do valor recuperá-
vel é mensurado pelas perdas de crédito esperadas se o risco de crédito do ins-
trumento financeiro apresentar aumento significativo desde seu reconhecimento 
inicia, na data-base de divulgação. A Cia. não possui instrumentos financeiros de-
rivativos, nem contabilidade de hedge. m) Capitalização de juros de empréstimos.  
A Cia. capitaliza os custos de empréstimos, conforme preconizado pelo CPC 20 (RI), 
que são direta ou indiretamente atribuíveis à construção de ativo qualificável (ativo 
que, necessariamente, demanda um período de tempo substancial para ficar pronto 
para seu uso pretendido) como parte do custo do ativo, sendo as variações cambiais 
capitalizadas limitadas ao custo de captação no mercado interno vigente na data 
de obtenção dos empréstimos. n) Provisões. A Cia. reconhece provisões referen-
tes a férias, 13° salário e encargos sociais incidentes sobre essas remunerações, 
de acordo com a quantidade de períodos trabalhados pelos funcionários, ou seja, 
de acordo com as obrigações devidas, mas não efetivadas, em cada exercício. o) 
Consórcio Foz-OceanPact (“Foz-Ocean”) Em 21/11/11, a Cia. iniciou a participação 
em um consórcio com a Foz do Brasil S.A. (“Foz”), com o objetivo de prestar serviços 
de operação e manutenção básica de embarcações e equipamentos de resposta 
a emergências à Petrobras Transporte S.A. Conforme determinação em contrato 
firmado entre as partes, a Foz, líder do consórcio, é responsável pelo registro e es-
crituração contábil, emissão de documentos fiscais e apuração de tributos, cabendo 
à Cia. registrar os ativos, passivos, receitas, custos e despesas decorrentes desse 
consórcio com base em relatórios enviados mensalmente pela Foz, na proporção de 
30%. Em 2018, o Consórcio não teve atividade operacional, devido encerramento 
do contrato com o cliente, que ocorreu em 2017. Os ativos e passivos registrados 
na contabilidade da Cia., considerando a participação da mesma nas operações do 
consórcio, estão demonstrados a seguir.
Ativo
 Circulante 31/12/18 31/12/17 Passivo Circulante 31/12/18 31/12/17
Caixa e Equiva-
lentes de Caixa - 2 Fornecedores 53 43
Outros Valores a
 Receber 168 172

Obrigações com 
 Pessoal 21 19

Total 168 174 Tributos a Recolher 88 85
Empréstimos 1 _
Conta Corrente
 - Consorcia da Ocean 42 30
Outras Contas a Pagar 138 -

Não Circulante Total 343 177
Tributos a Não Circulante
  Recuperar 335 335 Outras Obrigações 14 14
Total 335 335 Total 14 14
Total do Ativo 503 509 Total do Passivo 357 191
As práticas contábeis utilizadas são as mesmas adotadas pela Cia.. p) Conversão de 
moeda estrangeira. As operações em moedas diferentes da moeda funcional de 
cada uma das Cia.s são convertidas utilizando-se as taxas de câmbio vigentes, divul-
gadas pelo Banco Central do Brasil, pelo regime de competência. Os ganhos e as 
perdas cambiais resultantes da liquidação e da conversão dessas transações são 
reconhecidos no resultado. q) Conversão das demonstrações financeiras de contro-
ladas no exterior. As demonstrações financeiras de controladas no exterior são con-
vertidas para reais (moeda de apresentação da Cia.) pela taxa de câmbio de fecha-
mento do exercício para os ativos e passivos, pela taxa média para contas de 
resultado, e o patrimônio líquido é mantido à taxa de câmbio histórica. As variações 
resultantes da conversão citada são reconhecidas em conta específica do patrimônio 
líquido, denominada “ajuste acumulado de conversão”. r) Demonstrações dos fluxos 
de caixa. As demonstrações dos fluxos de caixa foram preparadas pelo método indi-
reto. s) Redução ao valor recuperável de ativos não financeiros. A Administração re-
visa anualmente o valor contábil 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. Sendo tais evidên-
cias identificadas, e o valor contábil líquido exceder o valor recuperável, é constituída 
provisão para desvalorização, ajustando o valor contábil líquido ao valor recuperável. 
O valor recuperável de um ativo ou de determinada unidade geradora de caixa é de-
finido como sendo o maior entre o valor em uso e o valor líquido de venda. Na estima-
tiva do valor em uso do ativo, os fluxos de caixa futuros estimados são descontados 
ao seu valor presente, utilizando uma taxa de desconto antes dos tributos, que reflita 
o custo médio ponderado de capital para a indústria em que opera a unidade gerado-
ra de caixa. A Administração considera as classes de embarcações como unidade 
geradora de caixa. O valor líquido de venda é determinado, sempre que possível, 
com base em contrato de venda firme em uma transação em bases comutativas, 
entre partes conhecedoras e interessadas, ajustado por despesas atribuíveis à ven-
da do ativo, ou, quando não há contrato de venda firme, com base no preço de mer-
cado de um mercado ativo, ou no preço da transação mais recente com ativos seme-
lhantes. t) Resultado por ação. O resultado por ação básico é calculado por meio do 
resultado do exercício da Cia. e a média ponderada das ações ordinárias no respec-
tivo exercício. O resultado por ação diluído é calculado por meio da referida média das 
ações, ajustada pelos instrumentos potencialmente conversíveis em ações, se apli-
cável, nos exercícios apresentados, nos termos do CPC 41 - Resultado por Ação.  
3. Julgamentos, Estimativas e Premissas Contábeis Significativas. 3.1. Julga-
mentos. A preparação das demonstrações financeiras requer que a Administração 
faça julgamentos e estimativas e adote premissas que afetam os valores apresenta-
dos de receitas, despesas, ativos e passivos, bem como as divulgações de passivos 
contingentes, na data base das demonstrações. Contudo, a incerteza relativa a es-
sas premissas e estimativas poderia levar a resultados que requeiram um ajuste 

significativo ao valor contábil do ativo ou passivo afetado em exercícios futuros. 3.2. 
Estimativas e premissas. 3.2.1. Vida útil dos bens do imobilizado. A Cia. revisa a vida 
útil estimada dos bens do imobilizado anualmente no final de cada exercício. Durante 
o exercício corrente, como resultado desta avaliação, a Administração estabeleceu 
que a vida útil dos seus bens imobilizados se mantém inalterada. 3.2.2. Perda 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 menos 
custos de venda e o valor em uso. O cálculo do valor justo menos custos de vendas é 
baseado em informações disponíveis de transações de venda de ativos similares ou 
preços de mercado menos custos adicionais para descartar o ativo. 0 cálculo do valor 
em uso é aseado no modelo de fluxo de caixa descontado. Os fluxos de caixa deri-
vam do orçamento para os próximos anos e não incluem atividades de reorganização 
com as quais a Cia. ainda não tenha se comprometido ou investimentos futuros sig-
nificativos 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. 3.2.3. Tributos. Existem in-
certezas com relação à interpretação de regulamentos tributários complexos e ao 
valor e época de resultados tributáveis futuros. A Cia. constitui provisões, com base 
em estimativas cabíveis e, quando aplicável, para possíveis consequências de audi-
torias por parte das autoridades fiscais das respectivas jurisdições em que opera. O 
valor dessas provisões baseia- se em vários fatores, como experiência de auditorias 
fiscais anteriores e interpretações divergentes dos regulamentos tributários pela en-
tidade tributável e pela autoridade fiscal responsável. Essas diferenças de interpreta-
ção podem surgir numa ampla variedade de assuntos, dependendo das condições 
vigentes no respectivo domicílio da Cia.. 3.2.4. Provisões para riscos tributários, cí-
veis e trabalhistas. A Cia. reconhece provisão para causas tributárias, cíveis e traba-
lhistas, quando aplicável. A avaliação da probabilidade de perda inclui a avaliação das 
evidências disponíveis, a hierarquia das Leis, as jurisprudências disponíveis, as de-
cisões mais recentes nos tribunais, e sua relevância no ordenamento jurídico, bem 
como a avaliação dos advogados externos. 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 adicionais identificadas 
com base em novos assuntos ou decisões de tribunais. 3.2.5. Valor justo de instru-
mentos financeiros. Quando o valor justo de ativos e passivos financeiros apresenta-
dos no balanço patrimonial não puder ser obtido de mercados ativos, é determinado 
utilizando técnicas de avaliação, incluindo o método de fluxo de caixa descontado. Os 
dados para esses métodos se baseiam naqueles praticados no mercado, quando 
possível, contudo, quando isso não for viável, um determinado nível de julgamento é 
requerido para estabelecer o valor justo. O julgamento inclui considerações sobre os 
dados utilizados como, por exemplo, risco de liquidez, risco de crédito e volatilidade. 
Mudanças nas premissas sobre esses fatores poderiam afetar o valor justo apresen-
tado dos instrumentos financeiros. 4. Adoção de Pronunciamentos e Interpreta-
ções do Ifrs (Novos e Revisados) A seguir estão apresentadas as normas novas e 
revisadas aplicáveis às operações da Entidade que passaram a ser aplicáveis a 
partir de 01/01/18. • CPC 48 - Instrumentos financeiros - em vigor a partir de 01/01/18. 
• CPC 47 - Receita de contratos de clientes - em vigor a partir de 01/01/18. • Alterações 
ao CPC 10 - Pagamento baseado em ações em relação à classificação e mensura-
ção de determinadas transações com pagamento baseado em ações - em vigor a 
partir de 01/01/18. • ICPC 21 / IFRIC 22 - Transações em moeda estrangeira e adian-
tamento - em vigor a partir de 01/01/18. Aplicação das normas novas e revisadas que 
não tiveram efeito ou os efeitos não foram materiais sobre as demonstrações finan-
ceiras. Normas e interpretações novas e revisadas já emitidas, mas ainda não efeti-
vas em 31/12/18 e não adotadas de forma antecipada pela Cia.. Uma série de novas 
normas estará efetiva para exercícios iniciados após 01/01/19. A Cia. não adotou 
essas alterações na preparação destas demonstrações financeiras, assim como não 
planeja adotar estas normas de forma antecipada. Espera-se que a norma a seguir 
possa ter impacto nas demonstrações financeiras da Cia. no período de adoção ini-
cial, porém na presente data, esses impactos ainda estão em processo de avaliação. 
• CPC 6 (R2) - Arrendamento mercantil - em vigor a partir de 01/01/19. A CPC 06 (R2) 
substitui as normas de arrendamento existentes, incluindo o CPC 06 Operações de 
Arrendamento Mercantil e o ICPC 03. As seguintes normas alteradas e interpreta-
ções não deverão ter um impacto material nas demonstrações financeiras da Cia. ou 
não são aplicáveis às suas operações. • IFRIC 23 - Incerteza sobre tratamentos de 
Imposto de Renda - em vigor a partir de 01/01/19. • Ciclo de melhorias anuais às 
Normas Internacionais (IFRS), Ciclo de 2015 - 2017 - Alterações às IFRS 3 e 11 sobre 
participações detidas anteriormente em operações conjuntas, à IAS 12 sobre conse-
quências tributárias dos pagamentos de instrumentos financeiros classificados como 
patrimônio e à IAS 23 sobre custos elegíveis à capitalização - em vigor a partir de 
01/01/19. O CPC ainda não emitiu pronunciamento contábil ou alteração nos pronun-
ciamentos vigentes correspondentes a todas as novas IFRS. Portanto, a adoção 
antecipada dessas IFRS não é permitida para entidades que divulgam as suas de-
monstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.
Membros do Conselho de Administração: Flavio Nogueira Pinheiro de Andrade; 
Felipe Nogueira Pinheiro de Andrade e Fernando José de Oliveira Pires dos Santos.
Diretores: Flavio Nogueira Pinheiro de Andrade; Haroldo Nogueira Solberg; Arthur 
Octavio de Avila Kós Filho; Ricardo Lutz da Cunha e Menezes; Erik Fabian Gomes 

Cunha; Luiz Izidório Soares Pinto; Marcelo Cortes Monteiro da Silva.Contador:
Jorge Eduardo de Castro Soares CRC/RJ: 058.542/O-4.

As demonstrações completas e auditadas encontram-se à disposição dos interessados na sede da Companhia
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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO - 2018- Senhores Acionistas: De acordo com as disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício findo em 31 de dezembro 
de 2018. Permanecemos à disposição de V.Sas. para quaisquer esclarecimentos que julgarem necessários. Rio de Janeiro-RJ.  A Administração.

As demonstrações contábeis completas da controladora e consolidado 
estão disponíveis na sede da Companhia. Essas demonstrações foram 
auditadas pela BDO RCS Auditores Independentes SS e o parecer, datado 
de 10.05.2019, contém ressalva.

A DIRETORIA
Ana Virginia Borges da Cruz

Contadora CRC BA 015234/O-4 “S” RJ

Demonstração das mutações do patrimônio líquido
(em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

                                                                                                   Controladora 
2018 2017

Fluxos de caixa das atividades operacionais 
Lucro (prejuízo) antes do IR e da CS.........................  (143.263) 516.286 
Ajustes para reconciliação do lucro (prejuízo)
Resultado de controlada reconhecido por equivalência......  143.210  (516.618)
Juros, variações monetárias e cambiais, líquidos  280 
Variações no capital circulante 
Fornecedores e subempreiteiros..................................  3  (44)

Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais..  (50) (96)
Fluxos de caixa das atividades de investimentos
Adições ao investimento................................................  (87.358) (13.601)
Adiantamentos para futuro aumento de capital.............  7.673  (28.101)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos...   (79.685) (41.702)
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos   
Partes relacionadas -  Mútuos
Captações.....................................................................   15.000 
Pagamentos de juros....................................................   (282)

Integralização de capital................................................   58.326  6.801 
Adiantamentos para futuro aumento de capital.............  20.389  21.333 
Caixa líquido gerado pelas atividades 
de financiamentos.......................................................  78.715  42.852 
Geração (aplicação) de caixa e equivalentes............   (1.020) 1.054 
Representado por
Caixa e equivalentes no início do exercício.................  1.061  7 
Caixa e equivalentes no final do exercício...................  41  1.061 

Aumento (redução) de caixa e equivalentes.............  (1.020) 1.054 

Demostração dos fluxos de caixa 
Exercícios findos em 31 de dezembro 

(em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
                                                                                                             Controladora 

2018 2017
Lucro líquido (prejuízo) do exercício.................................. (143.263) 516.286 
Outros componentes do resultado abrangente  
Itens a serem posteriormente reclassificados para o resultado  
Participação no resultado abrangente da controlada............ (6.498) (227.005)

Total do resultado abrangente do exercício...................... (149.761) 289.281 

Demonstração do resultado abrangente
Exercícios findos em 31 de dezembro

(em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

                                                                          Atribuível aos acionistas da Companhia  
 Capital a  Ajustes de Prejuízos 

Capital   integra- avaliação acumu-
social lizar  patrimonial   lados   Total 

Em 1º de janeiro de 2017...............  201.138   (13.601)     18.818  (961.691) (755.336)
Resultado abrangente do exercício     
Lucro líquido do exercício...............    516.286   516.286 
Reflexo de controladas     
Perda na operação de absorção do 
prejuízo a débito à conta de sócio 
na controlada..................................   (227.005)  (227.005)

Total do resultado abrang. do exercício..   (227.005) 516.286 289.281
Contribuições dos acionistas     
Aumento de capital........................  756.683     756.683
Integralização de capital................    6.801    6.801

Total de contribuições dos acionistas..   756.683     6.801    763.484 
Em 31 de dezembro de 2017........   957.821   (6.800)    (208.187)  (445.405) 297.429 
Resultado abrangente do exercício     
Prejuízo do exercício.....................     (143.263) (143.263)
Perda na remensuração da 
participação preexistente na investida..   (6.498)  (6.498)

Total do resultado abrang. do exercício..   (6.498)  (143.263)  (149.761)
Contribuições dos acionistas     
Aumento de capital......................... 79.659      79.659 

Total de contribuição dos acionistas... 79.659     79.659 
Em 31 de dezembro de 2018.............  1.037.480     (6.800)    (214.685)   (588.668) 227.327

Balanço patrimonial - Exercícios findos em 31 de dezembro
(em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

                                                                                           Controladora 
Ativo 2018 2017
Circulante   
Caixa e equivalentes de caixa............................. 41  1.061 

41  1.061 
Não circulante   
Realizável a longo prazo  
Adiantamentos para futuro aumento de capital. 20.429  28.101 

Investimentos...................................................... 242.250  304.600 
         262.679  332.701 

Total do ativo.....................................................  262.720  333.762 
                                                                                           Controladora
Passivo e patrimônio líquido 2018 2017
Circulante   
Fornecedores e subempreiteiros........................  4  

4
Não circulante   
Mútuos com empresas ligadas........................... 15.000  15.000 
Adiantamentos para futuro aumento de capital.. 20.389  21.333 

 35.389  36.333 
Patrimônio líquido   
Atribuído aos acionistas da Companhia 
Capital social.....................................................  1.030.680  951.021 
Ajustes de avaliação patrimonial....................... (214.685) (208.187)
Prejuízos acumulados.......................................  (588.668) (445.405)

   227.327  297.429 
Total do passivo e patrimônio líquido............   262.720  333.762

                                                                                           Controladora
Operações continuadas 2018 2017
Despesas gerais e administrativas..................... (52) (50)
Resultado de participação nos lucros
(prejuízos) de controlada.................................... (143.210) 516.618 
Lucro (prejuízo) operacional...........................   (143.262) 516.568 
Resultado financeiro, líquido.............................. (1) (282)
Lucro líquido (prejuízo) do exercício.............   (143.263) 516.286 

Demonstração do resultado - Exercícios findos em 31 de dezembro
(em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

As exportações do agronegócio foram 
de US$ 9,80 bilhões em maio deste ano, 
recuo de 1,7% em relação ao mês de 2018. 
A redução das exportações ocorreu princi-
palmente em função da diminuição do ín-
dice de preço dos produtos de exportação 
do agronegócio brasileiro, de 9,1%. De 
acordo com a Secretaria de Comércio e Re-
lações Internacionais (SCRI) do Ministério 
da Agricultura, Pecuária e Abastecimen-
to (Mapa), o índice de quantum (volume) 
contribuiu para evitar uma queda maior do 
valor exportado, registrando elevação de 
8,1%.

A participação do agronegócio na balan-
ça comercial brasileira de maio recuou de 
51,6% para 46,1%, devido à queda das ex-
portações do agronegócio em 1,7% e a ele-
vação das exportações dos demais setores 
em 22,5%. As importações de produtos do 
agronegócio, por sua vez, subiram de US$ 
1,08 bilhão em maio de 2018 para US$ 1,18 
bilhão em maio de 2019. O saldo da balan-
ça comercial do Agronegócio ficou em US$ 
8,6 bilhões. Os produtos agropecuários que 
tiveram recorde em quantidade vendidas ao 
exterior para o mês de maio, desde a séria 
histórica de 1997, foram a carne bovina e 
suína in natura, celulose e café verde.

As vendas externas de carne bovina in 
natura alcançaram 123 mil toneladas, com 

destaque para três mercados: Emirados 
Árabes (+7,8 mil toneladas), Rússia (+7,1 
mil toneladas) e China (+6,2 mil tonela-
das). Quanto à carne suína, os casos de 
Peste Suína Africana (PSA) já estão geran-
do impacto nas exportações brasileiras, de 
acordo com a SCRI/Mapa. Alguns merca-
dos mereceram evidência quanto ao incre-
mento da quantidade exportada em maio: 
China (+7,2 mil toneladas), Rússia (+3,1 
mil toneladas), Chile (+2,1 mil toneladas) 
e Vietnã (+1,8 mil toneladas).

O principal produto exportado pelo setor 
de produtos florestais foi a celulose, com 
recorde na quantidade exportada de 1,58 
milhão de toneladas para maio. Também o 
valor de US$ 859,18 milhões em celulose 
(+18,0%) foi recorde. Praticamente a me-
tade das exportações de celulose brasilei-
ra foi adquirida pela China, que comprou 
US$ 413,52 milhões do produto (+52,3%) 
ou 784,5 mil toneladas. O Brasil expor-
tou US$ 438,3 milhões no setor de café 
(+71,7%), com forte expansão da quantida-
de exportada de 205 mil toneladas do grão 
(125%), embora os preços internacionais 
dos produtos do setor tenham caído, em 
média, 23,7%. O café verde teve incremen-
to de 130% na quantidade embarcada, re-
corde para todos os meses de maio, desde 
1997, totalizando 196 mil toneladas.

Superávit de US$ 3,3 bi na 
balança fluminense

O Rio de Janeiro aumentou em 14% 
(US$ 9,3 bilhões) suas exportações e redu-
ziu em 1% (US$ 6 bilhões) as importações 
de janeiro a abril deste ano, registrando 
saldo comercial positivo de US$ 3,3 bi-
lhões, em comparação ao mesmo período 
de 2018. Com isso, a representatividade do 
estado no comércio exterior do país foi de 
12%, sendo o segundo player com fluxo 
internacional mais expressivo, atrás apenas 
de São Paulo. É o que afirma o Boletim Rio 
Exporta de maio, elaborado pela Firjan.

“O boletim mostra que o estado do Rio 
está conseguindo manter um saldo positi-
vo de comércio, a despeito do cenário de 
crise mundial, com disputas comerciais e 
elevação de tarifas”, destaca Flávia Cristi-
na Lima Alves, especialista em Comércio 
Exterior da Firjan. De acordo com o estu-
do, no acumulado anual, o incremento de 
vendas externas foi ocasionado pela recei-
ta de produtos básicos (13%) e, principal-
mente, de produtos manufaturados (38%), 
com destaque para exportação de partes de 
motores e turbinas para aviação.

Produção eletroeletrônica  
cai 6,3%

A produção industrial do setor eletroe-
letrônico recuou 6,3% no primeiro quadri-
mestre deste ano em relação a igual perío-
do de 2018. É o que demonstram os dados 
divulgados pelo IBGE agregados pela Abi-
nee. O resultado foi motivado pelas quedas 
de 11,3% na produção de bens eletrônicos 
e de 1,0% da área elétrica. Na avaliação 
do presidente da Abinee, Humberto Bar-
bato, os números reforçam a urgência de 
medidas que possam favorecer o consumo. 
“Além da Reforma da Previdência, que é 
de fato importante, precisamos de outras 
ações que contribuam para a retomada do 

crescimento, pois é preocupante o desem-
penho deste primeiro quadrimestre”, diz.

No mês de abril de 2019, a produção 
industrial do setor elétrico e eletrônico re-
cuou 3,4% em relação a abril do ano pas-
sado. O desempenho foi influenciado pelas 
quedas de 0,1% da indústria elétrica e 6,5% 
da eletrônica. Na comparação com março 
de 2019, a produção do setor eletroeletrôni-
co, com ajuste sazonal, cresceu 3,1%, sen-
do 4,0% por parte da indústria eletrônica e 
2,3% pela indústria elétrica

Brasil volta a exportar  
carne bovina para China

A China vai retomar as importações de 
carne bovina do Brasil que estavam sus-
pensas desde o dia 3 de junho, por conta 
da notificação de caso atípico de Ence-
falopatia Espongiforme Bovina (EEB), 
detectado em Mato Grosso. A China é o 
único país, entre os importadores do Bra-
sil, que tem protocolo sanitário que exige 
a suspensão temporária das importações 
de carne quando detectado caso atípico de 
EEB. A ministra da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento, Tereza Cristina, recebeu 
a notícia da reabertura do mercado chinês 
nesta madrugada. A ministra reafirmou 
que vai continuar negociando um novo 
protocolo com as autoridades sanitárias 
chinesas.

A doença foi constatada em uma vaca 
de corte, com idade de 17 anos. Todo o 
material de risco específico para EEB foi 
removido do animal durante o abate de 
emergência e incinerado no próprio mat-
adouro. Outros produtos derivados do 
animal foram identificados, localizados e 
apreendidos preventivamente, não haven-
do ingresso de nenhum produto na cadeia 
alimentar humana ou de ruminantes. Não 
havia, portanto, risco para a população.

Setor de serviços 
recuou 5,3% em maio
5 componentes 
contribuíram 
negativamente 
para a evolução 
do índice no mês

O Indicador Anteceden-
te Composto da Economia 
Brasileira (Iace), publicado 
em parceria entre o Institu-
to Brasileiro de Economia 
(Obre), da Fundação Ge-
túlio Vargas (FGV) e The 
Conference Board (TCB), 
caiu 0,9% em maio, para 
116,1 pontos. Cinco dos 
oito componentes contribu-
íram negativamente para a 
evolução do índice no mês, 
com destaque para o Índice 
de Expectativas do setor de 
serviços, que recuou 5,3%.

O Indicador Coinciden-
te Composto da Economia 
Brasileira (ICCE), que men-
sura as condições econômi-
cas atuais, subiu 0,7% em 
maio, para 103,8 pontos.

“O resultado positivo do 
ICCE em maio sinaliza que 
a economia brasileira segue 
em sua trajetória de lenta 
recuperação. No entanto, 
a forte influência negativa 
das expectativas sobre o re-
sultado do Iace evidencia a 
pequena probabilidade de 
aumento significativo no 
ritmo de expansão”, diz Pic-
chetti, do Ibre.

O Indicador Anteceden-

te Composto da Economia 
agrega oito componentes 
econômicos que medem 
a atividade econômica no 
Brasil. Cada um deles vem 
se mostrando individual-
mente eficiente em anteci-
par tendências econômicas. 
A agregação dos indica-
dores individuais em um 
índice composto filtra os 
chamados “ruídos”, colabo-
rando para que a tendência 
econômica efetiva seja re-
velada.

Já o índice IFec RJ, indi-
cador da Federação do Co-
mércio de Bens, Serviços e 
Turismo do Estado do Rio 
de Janeiro (Fecomércio-RJ) 
caiu pela terceira vez con-
secutiva em junho e regis-
trou valor de -0,87, frente a 
-0,26 registrado em maio. A 
queda representa uma ace-
leração da deterioração da 
atividade econômica, que já 
vinha perdendo o fôlego a 
partir de março de 2019.

O índice também nos per-
mite entender as principais 
fontes responsáveis pela sua 
queda. Entre maio e junho, 
todos os cinco grupos que 
compõe o índice contribu-
íram negativamente para 
o resultado observado. O 
grupo emprego e renda foi 
o maior responsável pelo 
resultado negativo do ín-
dice. O agrupamento reú-
ne estatísticas do Cadastro 
Geral de Empregados e De-
sempregados (Caged) como 
saldo, admissões e desliga-
mentos do setor. Não é de 
se espantar que o emprego 

tenha sido o componente a 
puxar o índice para baixo. 
As estatísticas relacionadas 
ao emprego formal têm até 
agora frustrado as expecta-
tivas de recuperação. Entre 
janeiro e abril, último dado 
divulgado pela Secretaria 
do Trabalho, os setores de 
serviços e comércio elimi-
naram aproximadamente 
3.800 postos de trabalho 
formal.

Dado a tendência de as 
pessoas olharem um termô-
metro para avaliar o ambien-
te econômico, a FGV-IBRE 
desenvolveu junto com o 
Instituto Fecomércio de 
Pesquisas e Análises (IFec 
RJ) um índice com as pro-
priedades desejadas de um 
termômetro: o índice sinte-
tiza informações econômi-
cas relevantes e é divulgado 
mensalmente com somente 
um dia útil de defasagem. 
Esse novo indicador, o índi-
ce IFec RJ, usa as informa-
ções contidas em 51 variá-
veis econômicas do Rio de 
Janeiro para capturar o am-
biente do setor do comércio 
de bens, serviços e turismo. 
Lançado em maio, ele será 
uma importante ferramenta 
para todos aqueles que bus-
cam entender o contexto em 
que o setor de serviços está 
inserido. Para formulado-
res de políticas públicas, o 
índice ajudará a adequá-las 
ao ambiente econômico. 
Já para o setor privado, ele 
fornece um instrumento re-
levante para fundamentar 
tomadas de decisão.
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
13ª VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL

AV. ERASMO BRAGA, 115, SALAS 236, 240, 242-B,
CENTRO – RIO DE JANEIRO/RJ

C.E.P.: 20020-903 - Tel.: (21) 3133-2207 
E-mail: cap12vciv@tjrj.jus.br

EDITAL DE 1º e 2º LEILÃO ELETRÔNICO E PRESENCIAL 
(SIMULTÂNEO) E INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 05 DIAS, 

EXTRAÍDOS DOS AUTOS DA AÇÃO DE EXECUÇÃO, MOVIDA 
POR MARLENE GOMES GESTA em face de DEOLINDA DA 

CONCEIÇÃO NASCIMENTO - PROCESSO 
Nº 0393039-87.2011.8.19.0001, na forma abaixo:

O(A) Doutor(a) LEDIR DIAS DE ARAUJO – Juiz(a) de Direito da 
Vara acima, FAZ SABER por esse Edital, a todos os interessados, 
e especialmente ao(s) devedor(es) supramencionado(s) -
DEOLINDA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO -, que será realizado 
o público Leilão pelo Leiloeiro Público ALEXANDRO DA SILVA 
LACERDA, NAS  MODALIDADES ELETRÔNICO E PRESENCIAL 
(SIMULTÂNEO): O Primeiro Leilão, por valor igual ou superior 
a avaliação, será no dia 23/07/2019 às 15:00h, e, o Segundo 
Leilão, por valor igual ou superior a 50% da avaliação, no dia 
25/07/2019 às 15:00h, sendo o Leilão Eletrônico disponibilizado 
no portal eletrônico do Leiloeiro www.alexandroleiloeiro.com.
br e, o Leilão Presencial, na forma simultânea, será realizado 
no Auditório do Leiloeiro, situado na Avenida Almirante 
Barroso, nº 90, Gr. 606, Centro, Rio de Janeiro, RJ, na forma 
do inciso II do Art. 884, do art. 882 do CPC/2015 e do §único 
do Art. 11 da Resolução do CNJ nº 236 de 13/07/2016. O Leilão 
Eletrônico estará disponível para Lances no portal eletrônico 
do Leiloeiro, com no mínimo 10 (dez) dias de antecedência da 
Primeira data. DO BEM A SER LEILOADO: Conforme o Laudo 
de Avaliação as fls. 549: Imóvel na Rua Barão do Bom Retiro, 
689, Engenho Novo/RJ. JUSTIFICATIVA: Aos dezenove dias de 
fevereiro de 2019, em cumprimento ao referido mandado, extraído 
dos autos do processo em epígrafe, compareci à Rua Barão do 
Bom Retiro, nº 689, às 11:50 horas e realizei a AVALIAÇÃO do 
imóvel não residencial, situado na Rua Barão do Bom Retiro, 
689ª – inscrição 3.152.824-3, na forma indireta. Considerando a 
localização, dimensões, área construída, características, padrão e 
logradouro, AVALIO o imóvel em R$ 450.000,00 (quatrocentos 
e cinquenta mil reais). E para que chegue ao conhecimento de 
todos os interessados, foi expedido o presente, para cautelas de 
estilo, ficando o(s) Executado(s)/Condôminos(s) intimado(s) 
da hasta pública se não for(em) encontrado(s) por intermédio 
deste Edital na forma do art. 889, 892 do NCPC, sendo uma das 
vias afixadas no local de costume do Fórum. CUMPRA-SE. Dado 
e passado, nesta Cidade em Rio de Janeiro, em 04 de junho de 
2019. Eu, digitei __, e Eu, Chefe da Serventia, subscrevo __. (ass.) 
LEDIR DIAS DE ARAUJO – Juiz de Direito. 

ELOGROUP DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA LTDA.
CNPJ nº 08.670.505/0001-75 / NIRE nº 33.2.0793142-6

Convocação de Reunião de sócios Quotistas. Ficam convidados os Senhores 
Sócios Quotistas para a reunião extraordinária de sócios, a ser realizada nesta 
Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua da Quitanda, 60, pav. 
3, Centro, CEP 20.011-030, no dia 15/07/2019, em 1ª convocação, às 10h00, com 
a presença de, no mínimo, sócios representativos de 3/4 do capital social ou, não 
atendido esse quórum, às 11h00 do mesmo dia, com a presença de qualquer núme-
ro de sócios, com a seguinte agenda e ordem do dia: “discutir e deliberar a respeito 
da seguinte ordem do dia: (i) exclusão do quadro de sócios da sociedade dos sócios 
Armando Felício Filho, brasileiro, solteiro, engenheiro, CPF 035.251.751-40, CI 
4644792 SSP/SP, residente na Rua José Oliveira Matias 148, Barro Branco, CEP 
02.344-020, SP/SP; Célia Hanako Kano, brasileira, solteira, engenheira mecânica, 
CPF 359.658.158-32, CI 33.503.934-0 SSP/SP, residente na Cidade de Carapicu-
íba-SP, na Rua Ouro Preto 122, Vila Diva, CEP 06.350-270; Cristiano Nascimento 
Pombo da Paz, brasileiro, solteiro, economista, CPF 021.281.001-43, CI 2976878 
SSP/DF, residente na Cidade de Brasília-DF, na SQS 316, Bloco G, apto 603, Asa 
Sul, CEP 70.387-070; João Vitor Castro Fernandes, brasileiro, solteiro, administra-
dor, CPF 714.292.711-91, CI 2654853 SSP/DF, residente na Cidade de Brasília-DF, 
na SQN 112, Bloco H, apto 405, Asa Norte, CEP 70.762-080; Leonardo Giacosa 
Negrisoli, brasileiro, solteiro, administrador, CPF 369.522.598-05, CI 460213258 
SSP/SP, residente na Cidade de São Paulo-SP, na Rua Soror Angélica 527/151, 
Santana, CEP 02.452-060; Marcus Vinicius Keller Assumpção Ghedini, brasileiro, 
solteiro, engenheiro de produção, CPF 101.254.357-97, CI 20.263.219-6 DETRAN/
RJ, residente Cidade do Rio de Janeiro-RJ, na Rua Desembargador Paulo Afonso 
353, cob. 302, Recreio dos Bandeirantes, CEP 22.790-540; com fundamento no 
art.1.085 do Código Civil (Lei 10.406, de 10/01/2002) e na cláusula décima do 
contrato social; (ii) concessão do direito de defesa e de apresentação de seus ar-
gumentos aos sócios sendo excluídos; (iii) ingresso de novos sócios na sociedade, 
mediante a cessão onerosa de quotas, por parte da sócia Innvent Consultoria e 
Participações Ltda., sociedade limitada brasileira, com sede na Cidade do Rio de 
Janeiro-RJ, na Rua Santa Luzia, 651, pav. 29, Centro, CEP 20.030-041, CNPJ 
10.529.570/0001-27, aos entrantes; (iv) retirada espontânea de determinados só-
cios da sociedade, mediante a cessão onerosa de suas à sócia Innvent Consultoria 
e Participações Ltda., anteriormente qualificada; (v) aumento do capital social em 
mais R$ 150.000,00, passando o mesmo de R$ 100.000,00 para R$ 250.000,00, 
mediante a emissão de 150.000 novas quotas, no valor nominal de R$ 1,00 cada 
uma; e (vi) alterações no contrato social como resultado das medidas anteriores, 
bem como eventuais outros temas de interesse social”.  Serão admitidos à reunião 
os sócios da Sociedade (munidos de documento de identidade com foto) ou seus 
procuradores advogados, desde que com instrumento de procuração que atenda 
os requisitos legais. RJ, 14/06/2019. Andre Rego Macieira - Sócio Administrador.

SINTUR  - SINDICATO DOS TRABALHADORES E PROFISSIONAIS 
DE TURISMO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.

Rua Sete de Setembro, 98 Cob. 01 e 02
Edital de Convocação - O SINTUR - Sindicato dos Trabalhadores e 
Profissionais de Turismo do Estado do Rio de Janeiro, de acordo com 
art.12, Capítulo I, Título III, do Estatuto, convoca seus associados para 
a Assembléia Geral Ordinária no dia 25 de junho de 2019, às 08:00hs, 
em primeira convocação com a presença de 2% dos sócios, e em 
segunda com qualquer número às 08:30hs, em sua sede à Rua Sete de 
Setembro, 98 Cob. 01 e 02, Centro, para tratar dos seguintes assuntos: 
a)   exame e julgamento das contas da Diretoria Executiva, Balanços 
Financeiro, Econômico e Patrimonial - exercício jan/18 a dez/18; b)
discussão, modificação ou aprovação da Proposta Orçamentária do ano 
de 2020; c) apreciação de Relatório de Ocorrências Administrativas; d)
pronunciamento do plenário sobre o desempenho da administração no 
exercício findo e planos de trabalho a serem executados pelos diferentes 
setores do SINTUR, no exercício subseqüente; e) assuntos gerais.

Rio de Janeiro, 18 de junho de 2019.
Maria Rosalina B. Gonçalves - Presidente - SINTUR.

SEESCERJ - SINDICATO DOS EMPREGADOS DE EMPRESAS 
DE SERVIÇOS CONTÁBEIS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA – EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Na conformidade dos nossos Estatutos ficam convocados todos os 
empregados da categoria abrangida pela representação deste Sindicato, 
a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, no dia 28 de junho 
de 2019, às 10:00 horas em primeira convocação e às 11:00 horas em 
segunda e última, com qualquer número de presentes, na Rua Alcindo 
Guanabara, 17/21 – Sala 808 e 809 – Centro/RJ, e nos seguintes endereços: 
Rua Rui Barbosa, 311 – Cabo Frio; Av. Presidente Kennedy, 1495 – Sala 
304 – Duque de Caxias; Rua Franciliano Hulmann, 36 – Figueira, Magé; 
Rua da Conceição, 99/8º andar – Niterói; Av. Amaral Peixoto, 427/324 – 
Nova Iguaçu; Rua 16 de Março, 415/201 – Centro, Petrópolis; Rua C, 
114 – Parque Bela Vista, Mangaratiba; Av. Antônio Gomes, 1768 A, Nova 
Cidade – Itaboraí, Rua Professor Manhães, 25 - Turf Club, Campos/RJ, 
para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: a) Discussão e aprovação da 
pauta de reivindicações a ser proposta para renovação da norma coletiva; 
b) Fixação do valor da Contribuição Assistencial a ser incluída na pauta
de reivindicação da categoria; c) Autorizar a Diretoria a firmar Acordo/
Convenção Coletiva com o Sindicato Patronal: SESCON/RJ – Sindicato das 
Empresas de Serviços Contábeis, Assessoramento, Perícias, Informações
e Pesquisas do Estado do Rio de Janeiro e/ou instaurar Dissídio Coletivo;
d) Assuntos Gerais. Rio de Janeiro, 17 de junho de 2019. Wellington Luís
Aguiar de Souza – Presidente.

MEI que tiver contribuições 
vencidas no dia 20, deve 
antecipar o pagamento

Os Microempreendedo-
res Individuais (MEI) que 
tiverem suas contribuições 
vencidas na quinta-feira 
(20), feriado de Corpus 
Christi, deverão antecipar 
o pagamento para até o dia 
19 (quarta-feira) e não dei-
xar para efetuar posterior-
mente à data. Quando ven-
cidos em finais de semana 
ou feriados, os impostos 
devem ser recolhidos nos 
dias úteis anteriores. A qui-
tação mensal da contribui-
ção do MEI é obrigatória. 
O pagamento é feito por 
meio do Documento de Ar-

recadação do Simples Na-
cional (DAS).

A contribuição mensal é a 
garantia que o Microempre-
endedor Individual tem para 
conseguir todos os benefí-
cios, como os previdenciá-
rios, por exemplo. Além de 
um valor reduzido, o impos-
to é fixo e pode ser coloca-
do no controle de gastos do 
empresário. O MEI inativo 
ou que teve receita zero tam-
bém está obrigado a pagar o 
valor mensal previsto pelo 
Simei, porque ele indepen-
dente do exercício de ativi-
dade e do volume de receita.

O MEI deverá recolher 
os valores da contribuição 
mensal por meio de uma 
das várias opções: emitir o 
DASMEI por meio do res-
pectivo Programa Gerador 
(PGMEI), do APP do MEI 
para celular, do Totem Se-
brae, efetuar o pagamento 
on line ou incluir em Débito 
Automático, que é uma fun-
cionalidade desenvolvida no 
Portal do Simples Nacional 
que permite ao Microempre-
endedor Individual fazer o 
pagamento debitando de sua 
conta-corrente de pessoa Fí-
sica ou jurídica.

Com crescimento de 8,14%, varejo de 
roupas e acessórios movimenta bilhões

O país conta com uma 
das maiores redes varejis-
tas de roupas e acessórios 
do mundo. Segundo dados 
do Empresômetro, empresa 
especialista em inteligência 
de mercado, são mais de 1 
milhão de negócios em ativi-
dade e formalizados, repre-
sentando 5,53% de todas as 
empresas ativas do país.

A Região Sudeste conta 
com a maior concentração 
de varejistas de roupas, com 
mais de 460 mil empresas; 
somente São Paulo congrega 
mais de 250 mil. Na Região 
Sul, o Rio Grande do Sul 
tem no mercado mais de 80 
mil negócios.

A Bahia, o maior estado 
da Região Nordeste, conta 
com mais de 60 mil empre-
endimentos nessa atividade.

Somente nestes primeiros 
seis meses de 2019, o cres-
cimento em relação a 2018 
foi de mais de 8%, um total 
de mais de 72 mil novas em-
presas abertas somente neste 
ano. “São negócios como a 
venda de roupas e acessórios 
que são mais procurados, 
pois são bens de uso comum, 
e é uma atividade pouco 
complexa, mas que precisa 
de dedicação, como qual-
quer outro negócio”, afirma 
o CEO do Empresômetro, 
Otávio Amaral.

Mesmo que os números 
apontem que o comércio va-
rejista de roupas e acessórios 
está crescendo, a atividade 

ainda sofre com a informali-
dade que, com o alto nível de 
desemprego, levou muitos 
brasileiros a buscarem uma 
forma de obter renda, e uma 
delas é a venda de roupas.

“Essa área é bastante con-
corrida. Hoje, o comércio 
‘porta a porta’ deu lugar à 
tecnologia, há um número 
grande de pessoas venden-
do artigos de moda através 
da internet, se utilizando de 
aplicativos de redes sociais, 
é algo que preocupa o em-
presário que tem uma loja 
física ou virtual, que man-
tém empregados e tem cus-
tos mais elevados”, explica 
Amaral.

Crescimento

Mesmo assim, a perspec-
tiva é de que o crescimento 
siga e que até 2020 os índi-
ces sejam parecidos com o 
pico do setor em 2014, se-
gundo a Confederação Na-
cional do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo (CNC).

A importância da ativida-
de para a economia é inques-
tionável. Segundo o balanço 
do Comitê da Cadeia Produ-
tiva da Indústria Têxtil, Con-
fecção e Vestuário da Fiesp 
(Comtextil), em 2017 foram 
movimentados mais de 220 
bilhões de reais, para se ter 
uma ideia foram vendidas 
mais de 6 bilhões de peças 
de vestuário, em média 30 
peças para cada brasileiro.

Mesmo com o cresci-
mento, a Federação do Co-
mércio de Bens, Serviços e 
Turismo do Estado de São 
Paulo (FecomercioSP) aler-
ta: o empresário varejista 
deve estar atento às mu-
danças e previsões para a 
economia, além de evitar o 
endividamento.

“São conselhos para todos 
os empresários, mas mesmo 
num momento delicado, a 
previsão é de melhora, in-
vestir com cautela, dar pas-
sos pequenos e firmes, sem-
pre em frente, farão com que 
a economia continue a cres-
cer”, conclui Amaral.

Todas as projeções apon-
tam para o crescimento do 
setor, seja pelo aumento de 
crédito, da demanda, em-
preendedorismo ou neces-
sidade. É uma atividade das 
mais importantes para o país 
e que deve voltar ao auge em 
breve.

O Empresômetro é uma 
empresa que oferece solu-
ções de mercado B2B para 
toda empresa que almeja 
crescer com inteligência. 
Oferta soluções que utili-
zam a mais alta tecnologia 
da informação, garantindo 
segurança na tomada de de-
cisão de gestores de grandes 
empresas, como também 
proporciona conhecimento 
de mercado para pequenas e 
médias empresas através da 
ferramenta online, Empresô-
metro Listas.

SP, RJ e MG lideram ranking dos pedidos 
de empréstimo pessoal no Brasil

Levantamento realizado 
pela Geru , primeira e maior 
fintech de crédito online do 
Brasil, aponta que os estados 
do Sudeste, São Paulo, Rio de 
Janeiro e Minas Gerais lide-
ram ranking regional em so-
licitações de créditos no país. 
Motivados principalmente em 
sanar dívidas, brasileiros re-
correm ao empréstimo pesso-

al. O levantamento realizado 
pela plataforma contemplou 
todo o Brasil e reuniu os prin-
cipais tomadores de crédito da 
base de dados da fintech.

O crédito pessoal é um 
grande aliado para as pessoas 
que têm dificuldades de con-
seguir empréstimos nas insti-
tuições bancárias tradicionais. 
As fintechs têm como van-

tagem procedimentos mais 
ágeis, a análise de crédito na 
Geru, por exemplo, acontece 
em poucos minutos. A pla-
taforma avalia mais de 300 
variáveis a partir de diversas 
fontes de informações, logo 
em seguida os dados são com-
binados a um sofisticado sis-
tema de algoritmos, para uma 
resposta quase que imediata.



n  Monitor Mercantil Terça-feira, 18 de junho de 201910 Negócios & Empresas

Segunda é o dia de maior 
movimento em concessionárias

GM, Fiat e VW juntas re-
presentaram quase 50% do 
total de fluxo de visitas entre 
as 10 marcas analisadas em 
abril deste ano.

No mês de abril, às segun-
das-feiras foram os dias da 
semana com maior fluxo de 
visitas nas concessionárias, 
cerca de 20%. Já os domin-
gos foram os dias com me-
nor fluxo nas lojas, um pou-
co mais de 6%. Isso deve-se 
também ao fato que muitas 
concessionárias não abrem 
aos domingos.

Além disso, a análise 
mostrou que no mês da Pás-
coa, GM, Fiat e Volkswa-
gen juntas representam 
quase 50% do total de flu-
xo de visitas entre as 10 
marcas analisadas em abril 
deste ano.

Desde o começo do ano, a 
GM é a marca líder em vi-
sitas e em abril ficou com 
18% do total visitas entre 
as marcas analisadas. Fiat 
e Volkswagen vêm logo na 
sequência com 16% e 14% 
respectivamente. Ford, Re-
nault e Hyundai continuam 
disputando a quarta posição 

no ranking. No mês de abril, 
quem levou a melhor foi a 
Renault subindo da sexta po-
sição e ficando com a quarta 
colocação, enquanto a Hyun-
dai desceu mais uma posição 
em relação ao mês passado e 
a Ford caiu ficando em quin-
to no ranking.

O mês de abril foi de 
bastante movimento no 
ranking que leva em consi-
deração a densidade média 
de visitas por quantidade 
de lojas, a pesquisa mos-
tra que Hyundai se man-
tém em primeiro lugar no 
ranking de visitas, desde o 
começo desse ano. Quem 
se destacou no mês de abril 
foi a Honda que subiu três 
posições e, agora, ocupa a 
segunda colocação, passan-
do a Jeep, terceiro lugar; e 
a Toyota, quarta posição. A 
Renault também conseguiu 
uma boa subida saindo da 
sétima para a quinta posi-
ção. Neste quesito apenas 
duas marcas se mantiveram 
em suas colocações: Hyun-
dai em primeiro e Ford em 
último, 11ª colocação, entre 
as marcas analisadas.

A In Loco Location In-
telligence realizou um le-
vantamento sobre o fluxo 
de visitas no mês de abril e 
identificou que segunda-fei-
ra foi o dia com mais visitas, 
quase 20% do total da sema-
na; seguido por terça-feira, 
mais de 19%; quarta-feira e 
quinta-feira, acima de 15%; 
sexta-feira, superior a 13%; 
sábado, 11%; e domingo um 
pouco mais de 6%. As infor-
mações demonstram que o 
fluxo de visitas é maior nos 
primeiros dias úteis e vai re-
duzindo com a chegada do 
final de semana.

A pesquisa leva em con-
sideração o comportamento 
base de usuários da In Loco, 
empresa de inteligência de 
dados de localização, que 
conta com mais de 60 mi-
lhões de usuários e 25 mi-
lhões de locais mapeados no 
mundo, e foi realizada em 
abril de 2019. As marcas que 
tiveram seus pontos de ven-
da analisados foram: Fiat, 
Ford, GM, Honda, Hyundai, 
Jeep, Mitsubishi, Nissan, 
Peugeot, Renault, Toyota e 
Volkswagen.

Confiança do consumidor tem queda 
de cinco pontos de janeiro até maio

O Índice Nacional de 
Confiança (INC) da Associa-
ção Comercial de São Paulo 
(ACSP) ficou estável na pas-
sagem de abril para maio e 
marcou 99 pontos em ambos 
os meses. O indicador varia 
entre zero e 200 pontos, sen-
do o intervalo de zero a 100 
o campo do pessimismo e o 
intervalo de 100 a 200 o do 
otimismo. Em janeiro, a con-
fiança estava em 104 pontos, 
ou seja, tinha entrado no 
campo otimista.

“No início do ano, com o 
novo governo, o consumidor 
estava mais confiante, apos-
tava nas reformas e na me-
lhora da economia, especial-
mente do emprego. E agora 
o que se tem é uma reversão 
da expectativa; o brasileiro 
está cauteloso em relação à 
política, à situação da econo-
mia, ao emprego”, diz Mar-
cel Solimeo, economista da 
ACSP.

O INC aponta que em maio 
44% dos brasileiros acredita-
vam em uma melhora futura 
de sua situação financeira nos 
próximos seis meses; em ja-
neiro, eram 50%.

Já 28% dos entrevistados 
estavam seguros em seus 
empregos em maio, ao passo 
que em janeiro essa parce-
la era de 34%. “A situação 
do desemprego alto é um 
problema grave, ainda que 
esteja melhor do que há um 
ano, quando a segurança no 
emprego era de apenas 17%, 
segundo o INC”, comenta 
Solimeo.

A pesquisa foi realizada 
entre os dias 3 e 11 de maio 
em todas as regiões brasilei-
ras e tem margem de erro de 
três pontos.

O INC da Região Sul sal-
tou de 125 pontos em abril 
para 138 em maio, pro-
vavelmente por causa das 
chuvas, que beneficiam a 
agricultura. No Sudeste, a 
queda de 10 pontos (de 104 
para 94) na mesma compa-
ração pode ser explicada 
pela crise da indústria - que 
apresentou números ruins 
nos últimos meses - e pelos 
impactos econômicos no 
setor mineral-extrativista 
em Minas Gerais, além da 
reversão de expectativa do 
consumidor ante o governo, 

as reformas e a economia. 
No Nordeste (72 pontos) a 
confiança variou dentro da 
margem de erro e no grupo 
Norte/Centro Oeste o indi-
cador foi de 108 em abril 
para 104 em maio.

Em maio, a confiança das 
classes AB (104 pontos) e C 
(94 pontos) oscilaram den-
tro da margem de erro. Já a 
confiança da classe DE caiu 
cinco pontos na passagem de 
abril (84) para maio (79). A 
razão pode estar nas dificul-
dades fiscais do governo, o 
que provoca rumores de que 
ele possa suspender benefí-
cios para equilibrar os gas-
tos.

O INC foi elaborado a 
partir de 1.238 entrevistas 
pessoais e domiciliares, re-
alizadas mensalmente em 78 
municípios no Brasil inteiro, 
com amostra probabilística, 
com cota no último estágio 
de seleção e margem de erro 
de três pontos percentuais, 
representativa da população 
brasileira de áreas urbanas 
de acordo com dados ofi-
ciais do IBGE (Censo 2010 
e PNAD 2015).




