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Mais ricos 
têm 2 vezes 
mais acesso 
a saneamento

Cerca de 2,2 bilhões de pessoas 
em todo o mundo não têm acesso 
a água potável e 4,2 bilhões de 
pessoas não têm serviços de esgo-
tamento sanitário, aponta relató-
rio elaborado em parceria entre o 
Fundo das Nações Unidas para a 
Infância (Unicef) e a Organização 
Mundial da Saúde (OMS).

“Apenas ter acesso não é su-
ficiente. Se a água não é limpa, 
se não é segura para beber ou 
se só pode ser obtida em lugar 
muito distante, se o banhei-
ro é limitado, então não estão 
sendo atendidas as crianças do 
mundo”, sentenciou Kelly Ann 
Naylor, diretora associada para 
Água, Saneamento e Higiene do 
Unicef. “Afrouxar os planos de 
investimento para cobertura uni-
versal é enfraquecer décadas de 
progresso ao custo das próximas 
gerações”, completou a diretora.

O relatório mostra que 1,8 bi-
lhão de pessoas conseguiu aces-
so a água tratada desde 2000, 
mas persistem desigualdades. A 
estimativa é que uma em cada 
dez pessoas (785 milhões) ainda 
não obtêm serviços básicos. O 
quadro pior é nas zonas rurais, 
em que oito em cada dez mora-
dores não são atendidos.

Em um em cada quatro países, 
a cobertura de serviços básicos 
para os mais ricos é ao menos 
duas vezes maior do que para os 
mais pobres.

Desde 2000, caiu significa-
tivamente o número de pessoas 
que defecam a céu aberto. Há 19 
anos, 21% da população não ti-
nha um lugar minimamente ade-
quado para isso. Em 2017, o nú-
mero foi reduzido para 9%. No 
entanto, 673 milhões de pessoas 
sofrem com esse grave proble-
ma e, em 39 países, o número de 
atingidos aumentou.

O estudo revela que, em 2017, 
3 bilhões de pessoas não con-
tavam com instalações básicas 
para lavar as mãos com sabão e 
água em casa. Nos países menos 
desenvolvidos, esta falta atinge 
75% da população. Anualmente, 
297 mil crianças abaixo de cinco 
anos morrem devido a diarreia 
relacionada a lavagem das mãos 
inadequadamente. Saneamento 
deficiente e qualidade da água 
ruim estão ligados à transmissão 
de doenças como cólera, disente-
ria, febre tifoide e hepatite A.

Acordos entre Petrobras e 
Lava Jato lesava acionistas

A intenção dos procuradores da 
Lava Jato de se apropriarem do di-
nheiro de indenizações provenien-
tes do acordo entre a Petrobras e os 
acionistas que entraram com ação 
coletiva nos Estados Unidos, já es-
tava prevista na minuta do acordo 
que foi enviada à Justiça Federal 
em Nova York, em que a possibili-
dade da criação de um fundo desti-
nado ao combate à corrupção com 
dinheiro da estatal foi citada.

No acordo da ação coletiva, a 
criação do fundo está prevista na 
cláusula HH das considerações ini-
ciais. Diz lá que, depois que o pa-
gamento das quantias aos acionis-
tas da Petrobras não for mais “eco-
nomicamente viável”, o dinheiro 
deve ser destinado a um “programa 
no Brasil destinado a combater a 
corrupção e melhorar a governança 
corporativa”. A viabilidade do pa-
gamento será decidida pelo admi-
nistrador do pagamento das indeni-
zações previstas no documento. O 
acordo foi homologado em abril de 
2018, pelo juiz Jed Rakoff.

Menos de um ano depois, a es-
tatal assinou outro acordo com os 
procuradores da Lava Jato no Pa-
raná para criar um “fundo patrimo-
nial” para também financiar inicia-
tivas de combate à corrupção. 

Embora esse acordo já tenha 
sido homologado pela Justiça Fe-
deral no Paraná, a criação do fundo 
foi suspensa pelo ministro Alexan-

dre de Moraes, do Supremo Tribu-
nal Federal, porque o MPF não tem 
competência para decidir sobre a 
destinação do dinheiro.

Os acordos não estão formal-
mente ligados, mas ambos os fun-
dos são alimentados com dinheiro 
da Petrobras. O primeiro, da ação 
coletiva, prevê o pagamento de 
US$ 3 bilhões aos acionistas que 
comprovarem prejuízo com a des-
valorização da estatal na Bolsa de 
Valores de Nova York. Já o “fundo 
patrimonial” seria alimentado com 
a parte destinada ao Brasil da mul-
ta estipulada pelo Departamento de 
Justiça dos EUA, no valor de R$ 
2,5 bilhões.

Em nota enviada ao site ConJur, 
que divulgou a matéria, a Petrobras 
afirma que a cláusula HH é “comum 
nesse tipo de acordo”. A afirmação, 
porém, é só em parte confirmada 
por advogados com experiência em 
ações coletivas nos Estados Unidos 
consultados pela reportagem. Eles 
consideram inédita a previsão de 
que a ré na ação coletiva decida 
sobre a criação do fundo. Normal-
mente, os autores das ações é que 
ficam com essa atribuição, dizem.

No acordo da ação coletiva, a 
Petrobras não admite ter cometi-
do ilegalidades. Mas à Securities 
and Exchange Commission (SEC), 
agência reguladora do mercado de 
capitais dos EUA, a empresa con-
fessa ter “enganado acionistas”.

BNDES vai 
encolher 
mais de 50%

Freitas: banco deve financiar apenas R$ 70 bi por ano

Empréstimos não 
devem passar de R$ 
70 bi, comprometendo 
desenvolvimento

O BNDES, que já chegou a em-
prestar mais de R$ 190 bilhões em 
um ano, está encolhendo e deve-
rá financiar apenas R$ 70 bilhões 
anualmente, estima o ex-diretor do 
banco Carlos Thadeu de Freitas. 
Em entrevista a uma agência de no-
tícias, Freitas afirmou que as insti-
tuições privadas estão com liquidez 
e devem ocupar este espaço.

O passado não permite ser tão 
otimista. O BNDES é o princi-
pal financiador de longo prazo do 
país. Os bancos privados não têm 
estímulos para ocupar este espaço. 
Ainda assim, a ação da instituição 
estatal é insuficiente.

Em entrevista recente, Luciano 

Coutinho, que foi presidente do 
banco, lembrou que os investimen-
tos do BNDES são precariamente 
baixos, menos de 1% do PIB, o que 
não é capaz sequer de repor a de-
preciação do Estado. O país deveria 
investir pelo menos 4,5% do PIB 
ao ano, o que significaria alcançar a 
cifra de R$ 340 bilhões a cada ano.

Em 2012, o BNDES emprestou 
R$ 52 bilhões para obras de infra-
estrutura. No ano passado foram 
R$ 30 bilhões. O volume médio 
de investimento em infraestrutura 
fica abaixo da taxa de depreciação, 
1,7% contra 2,8% do PIB (Produto 
Interno Bruto), ou seja, o Brasil não 
consegue investir o suficiente para 
manter a infraestrutura que já existe 
e está encolhendo.

A situação pode piorar se for 
aprovado o parecer do relator da 
reforma da Previdência, que pre-
vê o fim dos repasses do Fundo de 
Amparo ao Trabalhador (FAT) para 
o BNDES. O FAT é uma das prin-
cipais fontes de financiamento do 
banco. Página 10

Dodge se manifesta ao STF
contra pedido para soltar Lula

A procuradora-geral da Repúbli-
ca, Raquel Dodge, encaminhou nesta 
sexta-feira manifestação ao STF na 
qual pede pelo indeferimento do pe-
dido de anulação de ação penal que 
condenou o ex-presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva a nove anos e seis me-
ses de prisão pelos crimes de corrup-
ção passiva e lavagem de dinheiro. 

O novo pedido da defesa de Lula 
foi baseado em mensagens divul-
gadas pelo site The Intercept Brasil
no dia 9 deste mês, que alegam que 
o então juiz federal e atual minis-
tro da Justiça e Segurança Pública, 
Sérgio Moro, teria se comunicado 
com o procurador da República 
e coordenador da Operação Lava 
Jato em Curitiba, Deltan Dallagnol, 
por mensagens de texto.

Para a PGR, não existe embasa-
mento que justifique o pedido de 

suspeição (ausência de imparciali-
dade) de Moro, uma vez que a ale-
gação da defesa tem base em fatos 
sobre os quais há dúvidas jurídicas. 

“É que o material publicado pelo 
site The Intercept Brasil, a que se re-
fere a petição feita pela defesa do pa-
ciente, ainda não foi apresentado às 
autoridades públicas para que sua in-
tegridade seja aferida. Diante disso, a 
sua autenticidade não foi analisada e 
muito menos confirmada”, destacou.

A manifestação também menciona 
o fato de não ter sido averiguada se 
as mensagens foram “corrompidas, 
adulteradas ou se procedem em sua 
inteireza, de comunicações entre os 
interlocutores”. Nesse caso, segundo 
a PGR, as mensagens possuem um 
“elevado grau de incerteza”, o que 
impede que sejam usadas como evi-
dência da suspeição.
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Sugestão de Moro para afastar 
procuradora foi acatada por MP

Em mais um capítulo dos vaza-
mentos relacionados à Lava Jato, 
novos diálogos revelam que houve 
uma discussão sobre alterar a esca-
la de procuradores em audiências 
da operação após críticas do ex-juiz 
Sérgio Moro a Laura Tessler, uma 
das procuradoras do grupo. 

Os diálogos que envolvem, além 
do atual ministro da Justiça, os pro-
curadores Deltan Dallagnol e Car-
los Fernando dos Santos Lima fo-
ram divulgados nesta quinta-feira, 
pelo comentarista Reinaldo Azeve-
do em seu programa de rádio “O É 
da Coisa”, após acordo com o site 
The Intercept Brasil.

As novas mensagens mostram 
que Dallagnol e Santos Lima, hoje 
aposentado, discutiram a escala das 
audiências após o coordenador da 
força-tarefa compartilhar com o 
colega mensagem de Moro tecendo 
críticas à procuradora Laura Tess-
ler, conteúdo este que já havia sido 
revelado no último dia 9. Segundo 
consta, Moro teria escrito: “Preza-

do, a colega Laura Tessler de vcs é 
excelente profissional, mas para in-
quirição em audiência, ela não vai 
muito bem.”

Após compartilhar o conteúdo, 
Deltan teria argumentado: “Vamos 
ver como está a escala e talvez su-
gerir que vão dois, e fazer uma reu-
nião sobre estratégia de inquirição, 
sem mencionar ela”. 

Em sequência, Santos Lima res-
ponde: “Por isso tinha sugerido que 
Júlio ou Robinho fossem também. 
No (depoimento) do Lula não po-
demos deixar acontecer”. O atual 
procurador aposentado teria dito 
que apagaria a conversa de seu ce-
lular, a pedido de Deltan.

Dois meses depois da data que 
teria ocorrido o diálogo, em maio 
de 2017, o primeiro depoimento de 
Lula como réu em Curitiba aconte-
ce sem a presença de Laura Tessler, 
mas com a participação do próprio 
Santos Lima, além de Júlio Noro-
nha e Roberson Pozzobon, citados 
pelo colega nas mensagens.
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As tecnologias inovadoras desempenharão 
um papel cada vez maior na melhoria do en-
gajamento de funcionários. Não precisamos 
discutir o impacto do engajamento dos fun-
cionários na experiência do cliente, nos re-
sultados financeiros, na produtividade e em 
outras áreas, pois as pesquisas já provaram 
sua importância. No entanto, como realmente 
fazer isso acontecer tem sido um dos prob-
lemas mais difíceis de resolver. 

As pessoas propuseram gamification, mais 
colaboração, mais reuniões, treinamentos 
melhores e até filhotes no escritório. Ok, 
talvez não o último, mas tenho certeza de que 
isto foi mencionado durante alguma reunião. 
Embora muitas ideias tenham sido imple-
mentadas com sucesso, um dos aspectos mais 
difíceis de se avaliar é o impacto da tecnolo-
gia no engajamento dos funcionários.

Contudo, dada a mudança na dinâmica da 
força de trabalho dos baby boomers em rela-
ção às gerações mais jovens, esse impacto 
tecnológico no engajamento provavelmente 
assumirá o centro das atenções. Com a apo-
sentadoria dos boomers e a chegada dos trab-
alhadores digitalmente nativos, o serviço em 
campo poderia ser visto como o marco zero 
para medir e detalhar o impacto da tecnologia 
no engajamento e, por sua vez, nos resulta-
dos.

Os millennials têm pouca tolerância para 
processos desatualizados ou ineficientes que 
se estabelecem entre eles e o trabalho. Isso 
significa que o tempo desnecessário gasto 
para fazer a papelada manualmente ou con-
sumido na estrada em função de rotas mal 
planejadas, não só levará à insatisfação no 
trabalho como tem o potencial de impeli-los 
a mudar de empregador. A tecnologia torna-
se então fundamental para o engajamento e 
a satisfação das gerações mais jovens. Con-
sidere estas estatísticas sobre a importância 
da tecnologia para essas novas gerações:

– Uma pesquisa com mil pessoas da gera-
ção do milênio conduzida pela Microsoft rev-
elou que 93% dos millienials citaram tecno-
logias modernas e atualizadas como um dos 
aspectos mais importantes de um ambiente 
de trabalho.

– Segundo a Penn Schoen Berland, 42% 
dos millennials afirmaram que deixariam 
uma empresa devido a “tecnologia abaixo do 
padrão”.

– 92% dos funcionários dizem que ter a 
tecnologia para realizar seu trabalho afeta 
eficientemente sua satisfação no trabalho

Esses dados só comprovam que o impacto 
da tecnologia no recrutamento, retenção e 
engajamento dessa nova geração é de suma 
importância. Soluções desatualizadas de 
gerenciamento da força de trabalho móvel, 
otimização de cronograma deficiente que não 
inclui atualizações em tempo real, por ex-
emplo, afetam tanto o funcionário quanto o 
cliente e não serão toleradas por esses novos 
profissionais. Na verdade, essas novas tec-
nologias estão dando origem a um novo per-
fil de trabalhador digital que pode impactar 
positivamente seus negócios em várias áreas.

Considerando que 30% dos 13 milhões 
de novos empregos criados desde 2010 nos 
EUA, por exemplo, exigiram habilidades 
digitais, não surpreende que as novas gera-
ções tenham preenchido essas posições. No 
Brasil, o domínio da tecnologia foi o requisi-
to mais exigido pelo mercado de trabalho em 
2018 segundo uma pesquisa de headhunters.

Mas por quê? A resposta mais óbvia é que 
essa nova geração cresceu com a tecnologia. 
Esta é a geração Uber de smartphones, lap-
tops, Facebook, Waze e outros brinquedos 
digitais que os mantém conectados às infor-
mações e recursos que precisam para desem-
penhar bem o seu trabalho em seu dia a dia. 
Ter que preencher um formulário em papel, 
procurar uma rota em um mapa ou ter que 
ligar para o escritório para esperar que as 
informações sejam retransmitidas é consid-
erado algo da idade da pedra.

No entanto, existem outras razões tam-

bém. O estudo “Technology at Work 2018”, 
da PwC, descobriu que os funcionários são 
motivados a usar novas tecnologias por uma 
das três razões a seguir:

– Isso os ajudará a avançar em suas car-
reiras ou a obter status (citado por 37% dos 
entrevistados).

– Eles estão curiosos sobre as promessas 
tecnológicas de melhor eficiência e trabalho 
em equipe (34%).

– Isso os ajuda a fazer seu próprio trabalho 
com mais facilidade e em um ambiente pre-
visível (29%).

Esta geração é muito autossuficiente e um 
dos motivos é que eles confiam na tecnolo-
gia para fornecer-lhes sempre os recursos que 
necessitam para facilitar suas vidas. Enco-
mendas instantâneas da Amazon, Netflix sob 
demanda, Uber, comunicação imediata com 
os amigos por meio de diferentes aplicativos, 
tornam suas vidas dependentes da tecnologia. 
Sem isso, eles sentem-se perdidos. Como re-
sultado, a adoção de tecnologia é fundamen-
tal para engajar essa geração e é por isso que 
as equipes em campo precisam investir nas 
tecnologias corretas para preencher as vagas 
em aberto.

Como as empresas estão se saindo? Dada 
a importância da tecnologia para a próxima 
geração de trabalhadores, faria sentido que 
o C-level estivesse implementando as mais 
recentes ferramentas digitais. No entanto, os 
resultados são misturados quando os executi-
vos são questionados sobre tecnologia versus 
seus funcionários: por exemplo, no estudo 
referenciado da PwC, eles descobriram o 
seguinte:

– 90% dos executivos de alto escalão 
acredita que sua empresa presta atenção às 
necessidades das pessoas quando introduz 
novas tecnologias, mas apenas metade (53%) 
da equipe como um todo diz o mesmo.

– 92% destes executivos diz estar satis-
feito com a experiência tecnológica que sua 
empresa oferece para fazer progressos em 
seu trabalho, porém apenas 68% dos fun-
cionários concorda.

– Apenas metade (50%) do pessoal e 64% 
dos gerentes estão satisfeitos com os recursos 
de que dispõem para aprender a usar as novas 
tecnologias.

– 46% dizem que a empresa não valoriza 
funcionários tecnologicamente experientes.

Obviamente, há uma disparidade entre os 
dois grupos. Isso pode sinalizar a necessi-
dade de mais treinamento, uma estratégia de 
gestão de mudanças mais robusta ou mesmo 
um método diferente de escolher a tecnologia 
com mais informações do campo.

Se no passado os funcionários não tinham 
acesso à tecnologia de ponta, como laptops, 
dispositivos móveis e outras ferramentas, já 
que eram muito caras, tudo mudou conforme 
o avanço tecnológico. Hoje as pessoas têm 
acesso a uma tecnologia mais rápida, imedia-
ta, precisa e possuem interfaces e experiência 
de usuário significativamente melhores do 
que as que interagem no local de trabalho.

Dada a predominância desta nova geração, 
as organizações precisam fornecer aos fun-
cionários capacidades e experiências semel-
hantes no ambiente trabalho às que já pos-
suem em sua vida privada. Como resultado, 
a tecnologia possibilitará melhores níveis de 
engajamento, pois os funcionários terão as 
ferramentas e os recursos de que precisam 
para realizar seus trabalhos de maneira muito 
mais produtiva e eficiente.

q  Morris Menasche
Vice-presidente de Vendas da ClickSoftware para 

América Latina.

Opiniões dos executivos 
e dos trabalhadores são 
contraditórias

Juiz não pode orientar 
promotor no sentido  
de facilitar a  
condenação do réucondenação do réu

Relação dita ‘normal’ entre Moro e 
procuradores não passa de aberração

O que tecnologia tem a ver com 
engajamento dos funcionários?

O tema assédio moral no trabalho está no 
centro da notícia com a aprovação do Projeto 
de Lei 4742/01 pela Câmara, que torna o ato 
crime quando realizado em âmbito corpo-
rativo. Entretanto, a prática de expor os co-
laboradores a situações humilhantes e con-
strangedoras durante o expediente é antiga.

Um ambiente de trabalho vulnerável tem 
provocações, sarcasmos e até campanhas 
psicológicas a fim de fazer do assediado 
uma pessoa rejeitada ou excluída dos demais 
colegas de trabalho. No atual contexto, as 
vítimas têm reportado os casos às empresas, 
utilizando meios como o canal de denúncia, 
o contato direto com o RH ou com a ala ex-
ecutiva da organização.

Caso uma denúncia de assédio seja feita, 
cabe à empresa responder de forma adequada 
e com agilidade, levando em consideração 
alguns os seguintes aspectos. Vamos a eles:

– A apuração deve resguardar todos os 
envolvidos. O objetivo é levantar os fatos 
ocorridos, de maneira profissional e indepen-
dente;

– A equipe de apuração, seja própria ou 
terceirizada, deve estar capacitada para lidar 
com este tipo específico de denúncia, no qual 
tipicamente a prova testemunhal tem grande 
relevância, assim como o entendimento de 
como funciona a relação entre os envolvidos 
e o respectivo histórico. Conhecer as motiva-
ções é condição para que as recomendações 
feitas sejam as mais adequadas

– Atenção para evitar algumas abordagens 
equivocadas, que tipicamente acontecem nas 
empresas, tais como: não proteção ao de-

nunciante, retaliação, publicidade interna do 
caso e não dar relevância à denúncia. Tam-
bém é comum um (a) executivo (a) que tenta 
resolver chamando o(a) gestor(a) para uma 
conversa dizendo que tem uma denúncia con-
tra ele(a) e pergunta o que ele(a) tem dizer a 
respeito. Ações tomadas no calor da situação 
não dão resultados efetivos;

– É recomendável que o resultado da apu-
ração seja avaliado no Comitê de Ética da 
empresa, que é um fórum no qual a decisão 
deverá ser tomada tendo como base o código 
de ética e a política de consequências. O Pro-
grama de Compliance e seus elementos têm 
um papel importante no combate ao assédio;

– O regimento do comitê deve prever me-
canismos para lidar com situações de conflito 
de interesses e não permitir que exista parcial-
idade ou interesses pessoais nas decisões. Ter 
isenção é chave. Uma vez que a situação de 
assédio seja identificada, é importante aplicar 
as devidas sanções, tendo por base os normati-
vos internos e as legislações aplicáveis.

O processo não termina na aplicação das 
sanções cabíveis. A apuração é o primeiro 
passo para retroalimentar o processo de 
gestão e permitir que melhorias sejam in-
corporadas no ambiente da empresa. Dessa 
forma, evitam-se a repetição de situações de 
assédio já identificadas. Um bom clima orga-
nizacional é fundamental para atrair e reter 
talentos e, sobretudo, trazer resultados para 
as organizações.

q  Jefferson Kiyohara
Diretor de Compliance na ICTS Protiviti.

O ministro da Justiça, Sérgio Moro, acha 
normal que as partes de um processo se rela-
cionem separadamente com o juiz. Acho que 
ele tem razão. Um promotor pode tratar com o 
juiz de aspectos formais da ação. Um acusado 
tem o mesmo direito, claro. É o princípio da 
isonomia. Óbvio que nenhum dos dois pode 
tratar, na conversa, de aspectos substantivos 
do processo. O promotor não pode dizer ao 
juiz, secretamente, que está disposto a fazer 
alguma coisa para melhorar a chance de con-
denação do réu.

O que o Intercept revelou cabe na estrita-
mente na segunda 
hipótese. Sérgio Moro 
e Dallagnol estavam 
tramando secretamente 
o melhor caminho para 
condenar Lula e evi-
tar sua candidatura à 
Presidência. Isto está 
estabelecido claramente 
na transcrição das con-
versas. E não há por que duvidar de sua auten-
ticidade. Só um idiota seria capaz de produzir 
um conjunto de gravações dessa natureza para 
depois ser desmascarado. O que está transcrito 
ali é pura verdade. E nenhum esforço da TV 
Globo pode eliminar essa evidência.

De meus tempos de jornalista investigativo 
aprendi uma coisa: é muito mais fácil atacar do 
que defender. Os promotores e o juiz da Lava 
Jato abusaram da prerrogativa de acusar. Con-
taram para isso com a cumplicidade de uma 
imprensa subserviente que, em geral, traiu 
os cânones da liberdade de imprensa ao dar 
sistematicamente a versão de um único lado 
nas reportagens da Lava Jato. Muita gente foi 
exposta à execração pública e condenada por 
suspeita antes de qualquer processo formal. 
Bastava o clamor público forjado.

Agora, a grande mídia que se dizia investi-
gativa, e que não investigava nada porque se 
limitava a reproduzir declarações de promo-
tores e juiz, terá de se valer para defender seu 
grande sócio no noticiário, o ex-juiz Moro. É 
muito difícil defendê-lo com credibilidade. E 

não são necessários outros elementos para o 
julgamento além do que foi escrito. Juiz não 
pode orientar procurador, ou qualquer promo-
tor, no sentido de facilitação da condenação do 
réu. E essa prática está efetivamente demon-
strada já na primeira reportagem do Intercept.

Imagine a situação inversa. Nas condena-
ções vinculadas à Odebrecht, por exemplo, 
bastava uma letra para identificar um ben-
eficiário de recursos da empresa. Nada mais. 
Daí se seguia uma sessão de tortura moral – a 
ameaça de dezenas de anos de prisão, a in-
criminação de familiares – para se levantar o 

nome e iniciar a ação. 
No caso da Intercept, 
temos a frase inteira 
e todo o contexto. 
Não há como escapar 
de seu significado. O 
sistema Globo pode 
dar nó em pingo 
d´água que não con-
seguirá, por manipu-

lação de entrevistas, evitar o óbvio.
Felizmente, algumas associações de mag-

istrados estão denunciando a farsa. E, na me-
dida em que a opinião pública seja esclare-
cida a respeito da violência ética e do crime 
eleitoral que foram cometidos por Moro, o 
Judiciário vai reencontrar seu lugar de hon-
ra na história brasileira. O tempo da virtual 
destruição dos institutos de habeas corpus, da 
presunção de inocência (antes do julgamento 
e da sentença transitada em julgado) e do di-
reito ao devido processo legal, voltará a ser 
reconhecido por nós.

Ah, Jair Bolsonaro declarou ter reforçado 
sua confiança em Moro depois de seu de-
poimento de quarta-feira. Alguém esperava 
outra coisa de Bolsonaro?

P. S. Não nos esqueçamos da Previdência. 
O melhor, para o bem da pátria e do povo, é 
derrubar todo o projeto e preparar outro, com 
calma, via audiências públicas.

q  José Carlos de Assis
Economista e jornalista.

5 passos para empresa tratar uma 
denúncia de assédio moral
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COMARCA DA CAPITAL-RJ.
JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL 

REGIONAL DE JACAREPAGUÁ 
EDITAL DE INTIMAÇÃO

Com o prazo de vinte dias A MM.ª Juíza de Direito, Dra. Jane 
Carneiro S. de Amorim - Juíza Titular do Cartório da 3ª Vara Cível 
da Regional de Jacarepaguá/RJ, FAZ SABER aos que o presente 
edital com o prazo de vinte dias virem ou dele conhecimento 
tiverem e interessar possa, que por este Juízo, que funciona à 
Rua Professora Francisca Piragibe, 80, Fórum - Taquara - Rio 
de Janeiro/RJ - CEP: 22710-195, tramitam os autos da Classe/
Assunto Procedimento Sumário (cadastro ou convolação até 
17.03.2016) - Cobrança, de nº 0011404-75.2007.8.19.0203 
(2007.203.011179-2), movida por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO 
RAINBOW PARK em face de ADEMIR FERREIRA DE SOUZA 
JUNIOR, objetivando a condenação do réu ao pagamento da 
obrigação condominial. Assim, pelo presente edital, INTIMA o 
réu ADEMIR FERREIRA DE SOUZA JUNIOR, que se encontra 
em lugar incerto e desconhecido, da penhora sobre apartamento 
306 do bloco 02, do empreendimento denominado ´Rainbow 
Park´, com o nº 378 pela Estrada do Pau Ferro, com numeração 
suplementar nº 110 pela Rua do Orfanato, com direito a 01 vaga 
coberta localizada no pavimento térreo deste bloco, na Freguesia 
de Jacarepaguá, de matrícula 228.972, para, querendo, no prazo 
de quinze dias, apresentar impugnação, ciente de que como fiel 
depositário não poderá do bem dispor, sem a prévia autorização 
deste Juízo, sob as penas da lei.Dado e passado nesta cidade de 
Rio de Janeiro, dezesseis de abril de doi mil e dezenove. Eu, __ 
Priscila Fresteiro da Silva - Técnico de Atividade Judiciária - Matr. 
01/29264, digitei. E eu, __Claudia Regina Mendes dos Santos - 
Responsável pelo Expediente - Matr. 01/28241, o subscrevo.

Bolsonaro proporá ao 
Congresso o projeto 007
Presidente quer 
militares sejam 
‘condecorados e 
não processados’ 
após uma missão

O presidente Jair Bolson-
aro pretende enviar ao Con-
gresso Nacional um projeto 
de lei dando mais garantias 
jurídicas a militares en-
volvidos em operações. Na 

prática, significa afrouxar as 
punições em casos de mortes 
causadas por dolo ou imperí-
cia. A proposta é vista como 
uma licença para matar, tal 
qual nos filmes de James 
Bond, o 007.

“Os governadores, mais 
cedo ou mais tarde, espero 
que não, mas caso venham 
a pedir GLO [Garantia da 
Lei e da Ordem], eu vou 
querer a retaguarda jurídica, 
a garantia para os meus ho-
mens. Como chefe supremo 
das Forças Armadas, eu só 
posso pagar uma missão 
para um subordinado se ao 

término da missão ele puder 
ser condecorado e não pro-
cessado”, disse, após almoço 
no Ministério da Defesa, na 
tarde desta sexta-feira.

Os militares já contam 
com uma lei aprovada du-
rante o governo de Michel 
Temer que transfere os jul-
gamentos para a Justiça 
Militar. Recentemente, no 
Rio de Janeiro, dez inte-
grantes do Exército que 
mataram duas pessoas de 
bem com mais de 80 tiros 
foram colocados em liber-
dade, enquanto aguardam 
julgamento. A decisão foi 

tomada apesar de, em um 
primeiro momento, os mili-
tares terem dado informa-
ções desencontradas aos 
seus comandantes.

O presidente Bolsonaro 
também comentou o envio 
de outro projeto de lei que 
permitiria o uso de drones 
para compor a primeira 
linha de combate em opera-
ções policiais. “Eu acho que 
devo usar todos os meios 
para combater o crime sem 
expor a vida do homem e 
da mulher”, disse. Segundo 
ele, será um projeto bem es-
tudado.

Tributar os sonegadores  
para aliviar Previdência

A discussão da reforma previdenciária não pode se 
fazer dissociada da construção de um novo sistema tribu-
tário nacional. Este é o ponto de partida para o sindicato 
dos analistas-tributários da Receita Federal (Sindire-
ceita) fazer a proposta da contribuição social dedutível, 
contida no estudo Mais Simples, Mais Justo, recente-
mente divulgado.

A CS Dedutível é uma nova versão da CPMF, a trib-
utação sobre movimentação financeira. Mas a grande 
diferença é que o novo modelo visa a tributar os sone-
gadores. Quem está na economia formal poderá deduzir 
o valor pago. O sistema começaria com a supressão da 
contribuição patronal sobre folha de pagamentos. Trab-
alhadores continuariam contribuindo, mas o valor seria 
deduzido da CS.

A contribuição social dedutível teria uma alíquota 
máxima fixada em 1%. Nos cálculos do Sindireceita, 
isso produziria uma arrecadação líquida – já realizadas as 
compensações sobre o valor devido pelos trabalhadores a 
título de contribuição ao RGPS e RPPS – de aproxima-
damente R$ 240 bilhões. O valor cobriria com folga a 
desoneração da contribuição patronal sobre a folha, que 
seria, em 2019, de aproximadamente R$ 192 bilhões.

Em dez anos, geraria um excedente de arrecadação da 
ordem de R$ 738 bilhões, valor superior ao que o gov-
erno espera arrancar dos trabalhadores com a reforma da 
Previdência após as modificações feitas na proposta.

Já em relação às pessoas jurídicas, o Sindireceita vê os 
seguintes benefícios na CS Dedutível: atinge a concor-
rência desleal ao tributar quem está à margem do sistema 
formal; coibe o processo crescente de pejotização da 
economia; e corrige as distorções contributivas criadas 
pelos regimes especiais de tributação (MEI/Simples).

A desoneração da folha de pagamento alteraria signif-
icativamente a estrutura do sistema tributário nacional, 
trazendo-o a uma realidade mais próxima de países mais 
competitivos. A carga tributária no Brasil, em 2017, rep-
resentou 32,4% do PIB, enquanto, na média, os países 
da OCDE tiveram uma carga de 34,2%. “O grande desa-
fio no Brasil é a mudança estrutural de sua tributação, o 
ajuste do esforço tributário dos setores produtivos com 
alívio da carga incidente sobre a produção e circulação 
de bens e serviços e taxação sobre a folha de pagamento 
com a contrapartida da tributação da riqueza distribuída 
aos que nada ou pouco pagam”, salienta o Sindireceita.

Com a CS Dedutível, a carga tributária brasileira so-
bre pessoa física passaria de 11,8% para 19,8% (similar 
à de Portugal e à da Coreia do Sul, por exemplo). As em-
presas ficariam com os mesmos 8,2% (próxima à de Por-
tugal, mas ainda inferior aos 13,6% da Coreia do Sul). 
A carga sobre folha de pagamento cairia de 26,3% para 
18,7% (bem inferior às dos dois países citados e também 
à dos EUA, que ficam na casa de 24% a 26%).  Impostos 
sobre patrimônio e bens e serviços não seriam alterados 
(4,7% e 47,4%, respectivamente). Esta seria tarefa para 
outra mudança tributária, já que o Brasil continuaria tax-
ando exageradamente o consumo e pouco o patrimônio 
(nos EUA e na Coreia, a carga sobre patrimônio vai para 
a casa de 11%).

Rigor
Está em pauta na Câmara dos Deputados o Pro-

jeto de Lei 1.292/1995, a nova Lei de Licitações. O 
deputado Luiz Flávio Gomes (PSB-SP) apresentou 
uma emenda, acolhida pelo relator, deputado Augusto 
Coutinho, para adequar as penas nos crimes de licita-
ção, de forma que sejam proporcionais à lesão social 
que acarretam.

A atitude, segundo Luiz Flávio, causou forte reação 
em segmentos do parlamento que defendem penas baixas 
para crimes em licitações, e iniciou-se articulação para 
derrubar a emenda. O projeto já foi pautado plenário, 
mas as votações foram adiadas devido a falta de quorum.

Livres para voar
Junho/2016: Deltan vaza a Moro no Telegram os 

políticos citados na delação da Odebrecht – a que o juiz 
impôs sigilo. “Revelar e processar aos poucos para evi-
tar pereat mundus”, diz Moro. Junho/2019: aos poucos 
os 6 tucanos citados evitaram a prisão. Do latim-conjês 
tucanus soltum

Rápidas
O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Frei-

tas, participa, nesta segunda-feira, de reunião com o 
Conselho Empresarial do LIDE, no Copacabana Palace, 
a partir das 10h *** O advogado Paulo Parente Marques 
Mendes, sócio do escritório Di Blasi, Parente & Associa-
dos, participa da 38ª Conferência Anual da ECTA (Euro-
pean Communities Trade Mark Association) na Escócia, 
entre 26 e 29 de junho.

PM amigo assumirá a Secretaria-Geral da Presidência
O presidente Jair Bolso-

naro anunciou o advogado 
e major da Polícia Militar 
do Distrito Federal Jorge 
Antonio de Oliveira Fran-
cisco para assumir a Secre-
taria-Geral da Presidência 
da República. O militar, até 
então, ocupava a Subche-
fia de Assuntos Jurídicos da 
Casa Civil.

Já Floriano Peixoto 
Vieira Neto deixa a Secre-
taria-Geral para assumir a 
Presidência dos Correios, 
substituindo Juarez Cunha. 
O titular demitido já havia 
informado em sua conta na 
rede social Twitter que se 
afastaria do comando da 
estatal. Ele avaliou que sua 
gestão de sete meses à frente 
da empresa teve um “saldo 
positivo” na recuperação da 
empresa.

Sobre o major Francisco, 
Bolsonaro afirmou: “É uma 
pessoa que me acompanha 
há dez anos. É uma pessoa 
afeita à burocracia. Desejo 

boa sorte e temos plena con-
fiança no trabalho dele”. 
O presidente classificou 
a ida de Floriano Peixoto 
para os Correios como uma 
“missão”. “Temos plena 
confiança de que ele a cum-
prirá a contento. É colega 
nosso acostumado a desa-
fios”, disse.

Em relação a uma pos-
sível privatização dos Cor-
reios, Bolsonaro destacou 
que há sim essa intenção, 
mas que, no momento, o 
trabalho de Floriano Peixo-
to será fazer o “melhor pos-
sível” para que a estatal seja 
“motivo de orgulho para 
todos nós”. O presidente de-
stacou como tarefa avaliar o 
fundo de pensão da empre-
sa, Postalis.

Jorge Antonio de Oliveira 
Francisco atuou no Con-
gresso Nacional desde 2003 
como assessor parlamentar 
da PMDF, assessor jurídico 
no gabinete de Bolsonaro e 
também com chefe de gabi-

nete e assessor jurídico do 
deputado Eduardo Bolso-
naro (PSL-SP). Na atual 
gestão, havia sido nomeado 
para cuidar da subchefia de 
assuntos jurídicos da Casa 
Civil.

Floriano Peixoto Vieira 
Neto é general-de-divisão da 
reserva. Atuou em diversas 
funções no Exército, como 
no comando do 62º Batalhão 
de Infantaria em Joinville 
(SC) e na 5a Subchefia do 
Estado-Maior do Exército, 
em Brasília. Integrou ainda 
a Missão das Nações Unidas 
para a Estabilização do Haiti 
(Minustah).

Peixoto Neto assume o 
comando da estatal apon-
tando como foco da sua 
gestão o fortalecimento da 
instituição. “Minha missão 
é resgatar a credibilidade e 
fortalecer o desenvolvim-
ento financeiro da institu-
ição, que tem quase a idade 
de vida do Brasil, criada 
em 1663. A empresa tem 

capilaridade enorme, com 
120 mil funcionários. So-
mente estes dados me tra-
zem motivação”, afirmou, 
em coletiva.

Vieira Neto destacou a 
importância da empresa pelo 
seu tamanho e pelo fato de 
estar presente em todos os 
municípios do país. Frente a 
perguntas de jornalistas so-
bre uma possível privatiza-
ção, reafirmou que sua prio-
ridade é o resgate da estatal 
e que a decisão sobre este 
tema ficará para o presidente 
Bolsonaro.

“Numa reavaliação o 
presidente entendeu a Casa 
Civil como coordenação do 
governo para dentro, a Sec-
retaria de Governo como 
coordenação do governo 
para fora e a secretaria-geral 
como órgão de gestão e que 
trata da parte de compliance. 
A subchefia jurídica, que 
não interfere no mérito, des-
locou-se para a Secretaria-
Geral”, explicou.

Moro é convidado para falar na Câmara na terça-feira
A Comissão de Trabalho, 

de Administração e Serviço 
Público da Câmara dos Depu-
tados deve ouvir o ministro da 
Justiça e Segurança Pública, 
Sergio Moro, na próxima ter-
ça-feira. A vinda do ministro 
foi proposta pelo vice-líder 
do PT Rogério Correia (MG). 
Moro é convidado e, por isso, 
não é obrigado a comparecer.

Desde o último dia 9, o 
site The Intercept Brasil tem 
publicado mensagens supos-
tamente trocadas entre Moro 
e o procurador-chefe da 

Lava Jato, Deltan Dallagnol, 
que lançam suspeitas sobre a 
imparcialidade do então juiz 
Moro na operação.

Rogério Correia alega que 
as mensagens divulgadas 
mostram que Moro orientou 
os procuradores da República 
em diversas fases da Lava 
Jato, o que não é permitido 
por lei, ferindo o princípio 
da imparcialidade previsto na 
Constituição Federal e no Có-
digo de Ética da Magistratura.

“Nas mensagens o então 
juiz federal foi muito além 

do papel que lhe cabia. Moro 
sugeriu ao procurador que 
trocasse a ordem de fases 
da Lava Jato, cobrou agi-
lidade em novas operações, 
deu conselhos estratégicos e 
pistas informais de investi-
gação, criticou e sugeriu re-
cursos ao Ministério Público 
e deu broncas em Dallagnol 
como se ele fosse um supe-
rior hierárquico dos procura-
dores e da Polícia Federal”, 
critica Correia.

Na última quarta-feira, 
Moro esteve no Senado fa-

lando sobre as mensagens 
e rebateu a acusação de 
que agiu de forma parcial 
na operação Lava Jato com 
números. Segundo ele, foram 
90 denúncias, 45 sentenças e 
44 recursos interpostos pelo 
Ministério Público. De 291 
acusados, 211 foram conde-
nados e 63 absolvidos, o que 
demonstra não ter havido 
convergência de ações.

A audiência com Moro 
está marcada para as 10h, no 
plenário 12. (Agência Câma-
ra Notícias)
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Cesar Maia evita discutir 
assuntos da cidade

O vereador e ex-prefeito 
Cesar Maia (DEM) man-
tém seu corpo no plenário 
da Câmara do Rio e a ca-
beça voltada para assuntos 
distantes do parlamento 
municipal. No seu ex-blog, 
uma newsletter enviada dia-
riamente para jornalistas, 
colaboradores e admirado-
res, Maia pai fala de vários 
assuntos, política interna-
cional, conjuntura nacional, 
economia e até literatura. 
Mas não diz nada, absolutamente nada, sobre seu trabalho 
no Legislativo municipal ou as discussões que envolvem 
a cidade que governou por 12 anos. Disso ele só fala em 
época de eleição.

Biometria avança no interior
O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro pro-

move até o final do ano o cadastramento biométrico obri-
gatório em 35 municípios fluminenses. Entre eles estão 
Carmo, Cambuci, Cantagalo, Engenheiro Paulo de Fron-
tin, Conceição de Macabu, Sapucaia, Sumidouro, Itaocara, 
Rio Claro, Mendes, Arraial do Cabo, Silva Jardim. O ca-
dastramento biométrico também será ampliado em outras 
cidades, como a capital, Niterói e Duque de Caxias, onde o 
cadastramento já chegou a 52,42% dos 626.485 eleitores.

Alerj repassa verbas ao Estado
O deputado André 

Ceciliano (PT), presi-
dente da Assembleia 
Legislativa do Esta-
do do Rio de Janei-
ro (Alerj), continua 
dando bons exemplos 
de gestão do dinheiro 
público. Ele anunciou 
que vai repassar R$ 
150 milhões do orça-
mento anual da Casa 
para o Governo do Es-
tado. O dinheiro será 
usado para melhorias 
nas áreas de seguran-
ça, saúde e educação.

Só na área de segurança, a Alerj vai custear nos pró-
ximos dois anos a contratação de mais de 3 mil policiais 
militares e civis, a compra de 30 novos blindados com-
pactos, além de financiar reformas em quatro unidades do 
Instituto Médico Legal (IML) da Polícia Civil. Sob a ges-
tão de Ceciliano, ano passado a Alerj economizou R$ 358 
milhões e, neste ano, a meta é economizar R$ 400 milhões.

Baixada terá três novos hospitais
O governador Wilson Witzel, por sua vez, anunciou a 

construção de três hospitais na Baixada Fluminense: um 
hospital geral e dois oncológicos. Com mais de 3 milhões 
de habitantes e composta por 13 municípios, a Baixada 
conta hoje com apenas com três hospitais de grande porte, 
enquanto a capital do estado, com 6 milhões de habitantes, 
conta com 17 unidades de saúde dessa dimensão.

CPI do Acústico define calendário
Na Câmara Munici-

pal do Rio, a CPI que 
investiga o desabamen-
to de parte da estrutura 
do túnel acústico Ra-
fael Mascarenhas defi-
niu seu cronograma de 
trabalho. Presidida pelo 
vereador Reimont (PT), 
a comissão vai convo-
car técnicos da prefei-
tura que possam escla-
recer as condições do 
túnel antes do acidente 
e como era a rotina de 
manutenção e reparos. 
Os integrantes da co-
missão também vão re-
alizar uma visita ao local do desabamento para entender 
possíveis razões que tenham levado ao acidente.

Comissão entra na  
polêmica do autódromo

A comissão formada na Alerj para acompanhar a cons-
trução do novo Autódromo do Rio, em Deodoro, quer 
ouvir os representantes do Consórcio Rio MotorSports, 
que será o responsável pela obra. Presidida pelo deputa-
do Carlos Caiado (DEM), a comissão também quer ouvir 
o Instituto Estadual do Ambiente (Inea) e solicitar cópias 
do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e do Relatório de 
Impacto Ambiental (RIA). Ambientalistas são contrários à 
construção do autódromo, e os deputados querem saber até 
que ponto eles têm razão.

Vereador Cesar Maia

Deputado André Ceciliano

Vereador Reimont

IBF - INDÚSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A
CNPJ/MF Nº 33.255.787/0001-91 - NIRE Nº 33.3.0027618-1 - (“Cia.”)

Ata de AGO/E realizada no dia 21/05/19
01) Data, hora e local: Aos 21/05/19, às 15h, na sede social localizada à Rua Dr. Sabino Arias, nº 187, Mantiquira (Xerém), Município de Duque de Caxias/
RJ; 02) Convocação e presença: Convocação dispensada, nos termos do art. 124, §4º, da Lei 6.404/76, em razão da presença de acionistas representan-
do a totalidade do capital social, conforme constatado pelas assinaturas no Livro de Presença de Acionistas; 03) Composição da Mesa: Sr. André Luiz
Arias - Presidente; e Sr. Luiz Nei Arias - Secretário; 04) Ordem do Dia: Deliberar sobre: (a) a extinção das filiais da Cia. localizadas nos seguintes endere-
ços: (i) Av. Santos Dumont, 5.335, sala 804, Bairro Papicú, na Cidade de Fortaleza/CE (“Filial Ceará”); (ii) Rua Dr. Vale, 60, sala 306 e box 04, Bairro
Floresta, na Cidade de Porto Alegre/RS (“Filial Rio Grande do Sul”); (iii) Rua Victor Meirelles, nº 600, sala 202, Bairro Campinas, na Cidade de São José/
SC (“Filial Santa Catarina”); e, (iv) Av. dos Andradas, nº 2.265 - loja 07 - Bairro Santa Efigênia, na cidade de Belo Horizonte/MG (“Filial Minas Gerais”);
(b) a saída do Sr. Anderson Cleiton de Souza Chaves, de comum acordo, do cargo de Diretor de Vendas - Depto. Gráfico/São Paulo - Capital, ocorrida em
30/04/19; (c) a reforma do Art. 2º do Estatuto Social da Cia., para refletir as deliberações mencionadas no item (a) acima; (d) o Relatório da Administração, 
o Balanço Patrimonial e as demais Dfs. da Cia. referentes ao exercício social encerrado em 31/12/18; (e) eleição para o cargo de Diretor-Presidente para
o próximo anuênio (2019 a 2020); e (f) Consolidação do Estatuto Social, em razão das alterações estatutárias havidas desde maio de 2018 até a presen-
te data. 05) Leitura dos Documentos: Foi dispensada, por unanimidade, a leitura das propostas da Diretoria objeto da Ordem do Dia, tendo em vista tra-
tar-se de documentação que já é do conhecimento de todos os acionistas; 06) Deliberações: Por unanimidade de votos dos presentes, foram aprovados:
(i) a extinção da Filial Ceará, da Filial Santa Catarina, da Filial Minas Gerais e da Filial Rio Grande do Sul; (ii) a reforma do Art. 2º do Estatuto Social da
Cia., para refletir a deliberação mencionada no item (i) acima, o qual passará a viger com a seguinte nova redação: “Art. 2° - A Sociedade tem a sua sede
e foro jurídico no Estado do RJ, no seu estabelecimento fabril localizado na Rua Doutor Sabino Arias, n° 187 - Mantiquira - Distrito de Xerém, Município
de Duque de Caxias, CEP 25.250-613, sendo seu domicílio e foro nessa mesma cidade, sendo-lhe facultado estabelecer filiais, agências ou sucursais em
qualquer ponto do território nacional e no exterior, a critério de sua própria Diretoria. § 1º - Ficam desde já instalados os seguintes estabelecimentos filiais
e sucursais: a) Rio de Janeiro: Rua Lauro Müller n° 116, salas 1001 a 1008, Botafogo, Cidade do Rio de Janeiro/RJ, cujas atividades são exclusivamente
administrativas, sem qualquer prática industrial, fabril, comercial e/ou voltada à prestação de serviços; b) São Paulo: Rua Pedro Bueno n° 1028 a 1032,
no Bairro Jabaquara, na Cidade de São Paulo/SP; c) Paraná: Rua Almirante Gonçalves, 965 a 977, Bairro Rebouças, na Cidade de Curitiba/PR; d)
Pernambuco: Rua Esperanto, nº 436 - Ilha do Leite, na cidade de Recife/PE; e e) Sucursal Argentina: Av. Eduardo Madero, n° 1020 - 5° andar, Sala "B",
na Cidade de Buenos Aires, República da Argentina. § 2º - As filiais localizadas nas Cidades de São Paulo, Curitiba e Recife enquadrarão seus respectivos
estabelecimentos sob o mesmo Código de Atividade Econômica (CNAE) adotado pela sede da Sociedade.” (iii) o Relatório da Administração, o Balanço
Patrimonial e demais Dfs. da Cia. referentes ao exercício social encerrado em 31/12/18, compreendendo o Balanço Patrimonial, as Demonstrações do
Resultado, das Mutações do Patrimônio Líquido e dos Fluxos de Caixa, complementadas por Notas Explicativas publicadas na edição do dia 30/04/19 do
“DOERJ” e do “Monitor Mercantil”, às págs. 58 e 12, respectivamente; (iv) a eleição do Sr. Luiz Nei Arias, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, 
RG 4.212.715 IFP/RJ, CPF/MF n° 628.323.527-15, para o cargo de Diretor Presidente, o qual será exercido cumulativamente com o cargo de Diretor Vice-
Presidente Comercial e cujo mandato vigorará a partir desta data até a data de realização da AGO de 2020. O Diretor Presidente ora eleito será investido
em seu cargo mediante a assinatura do respectivo termo de posse a ser lavrado em livro próprio, e declara expressamente conhecer a legislação e não
estar impedido de exercer a administração da Cia. por lei especial ou por condenação criminal por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno,
concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou por pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a
cargos públicos; (v) a consolidação do Estatuto Social da Sociedade o qual passa a viger com a seguinte redação: "Estatuto Social de IBF - Indústria
Brasileira de Filmes S/A.: Cap. 1º - Da Denominação, Sede, Objeto e Duração. Art. 1º - Sob a denominação de "IBF - Indústria Brasileira de Filmes
S/A.", fica organizada uma S.A., de capital fechado, resultante da transformação da Sociedade Limitada denominada "IBF - Indústria Brasileira de Filmes
Ltda." Art. 2° - A Sociedade tem a sua sede e foro jurídico no Estado do RJ, no seu estabelecimento fabril localizado na Rua Doutor Sabino Arias, n° 187
- Mantiquira - Distrito de Xerém, Município de Duque de Caxias, CEP 25.250-613, sendo seu domicílio e foro nessa mesma cidade, sendo-lhe facultado
estabelecer filiais, agências ou sucursais em qualquer ponto do território nacional e no exterior, a critério de sua própria Diretoria. § 1º - Ficam desde já
instalados os seguintes estabelecimentos filiais e sucursais: a) Rio de Janeiro: Rua Lauro Müller n° 116, salas 1001 a 1008, Botafogo, Cidade do RJ/RJ,
cujas atividades são exclusivamente administrativas, sem qualquer prática industrial, fabril, comercial e/ou voltada à prestação de serviços; b) São Paulo:
Rua Pedro Bueno n° 1028 a 1032, no Bairro Jabaquara, na Cidade de SP/SP; c) Paraná: Rua Almirante Gonçalves, 965 a 977, Bairro Rebouças, na Cidade
de Curitiba/PR; d) Pernambuco: Rua Esperanto, nº 436 - Ilha do Leite, na cidade de Recife/PE; e e) Sucursal Argentina: Av. Eduardo Madero, n° 1020
- 5° andar, Sala "B", na Cidade de Buenos Aires, República da Argentina. Parágrafo Segundo - As filiais localizadas nas Cidades de São Paulo, Curitiba
e Recife enquadrarão seus respectivos estabelecimentos sob o mesmo Código de Atividade Econômica (CNAE) adotado pela sede da Sociedade. Art. 3º
- A Sociedade tem por objeto: 1) a fabricação, industrialização e comercialização de chapas de alumínio pré-sensibilizadas, filmes para indústria gráfica,
filmes para radiologia e diagnóstico médico em geral, inclusive papéis, produtos químicos correlatos, processadoras automáticas para todos estes mate-
riais, tintas para offset, densitômetros, máquinas impressoras digitais, sistemas de provas, scanners, softwares (programas de computação), imageset-
ters, sistemas de computador à chapa, bem como qualquer produto que venha a interferir na boa utilização dos seus produtos, inclusive a distribuição e
o licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação (softwares); 2) a revenda de produtos correlatos que tenham utilização dentro
do processo final do qual participem produtos IBF, equipamentos para digitalização de imagens (CRs) e captação de imagens radiológicas digitais (DRs)
ou outros produtos e/ou equipamentos ou software; 3) o fornecimento de Assistência Técnica a equipamentos de sua linha de fabricação ou de terceiros;
4) a representação comercial e a importação de matérias primas, produtos semi-industrializados, produtos acabados, equipamentos, peças de reposição
ou simples materiais de revenda conforme o objetivo previsto no item dois supra, que sejam de interesse da empresa e de suas Representações, a critério
da Diretoria; 5) a exportação de seus produtos ou serviços (know-how), incluindo a exportação de produtos agrícolas, a todos os países cujo comércio
seja permitido pelas autoridades com base na legislação local vigente; 6) o comércio de medicamentos e drogas de uso humano e também o de instru-
mentos, equipamentos e materiais para uso médico, radiológico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios; 7) a criação de subsidiárias no exterior, sempre
que o interesse da empresa assim o exigir, desde que aprovadas pelas autoridades e legislação vigente no País; 8) avalizar as operações das subsidiárias,
a critério da Diretoria da empresa; 9) a exploração agrícola, pastoril ou pecuária de propriedades próprias ou arrendadas e/ou de terceiros, a critério da
Diretoria; 10) o transporte de suas próprias mercadorias em veículos de sua propriedade, dentro ou fora do País, a critério da Diretoria, de acordo com a
legislação em vigor; 11) a aplicação de recursos da empresa no mercado de capitais, por prazos a critério da Diretoria e que não interfiram com os demais
objetivos da empresa; 12) a participação em outras sociedades, com a finalidade de realizar o objetivo social, ou para beneficiar-se de incentivos fiscais;
13) o aluguel e/ou arrendamento de equipamentos; 14) qualquer operação com fins lucrativos ou que vise a segurança dos demais objetivos da empresa,
não prevista acima, que não seja contrária à lei, à ordem e aos bons costumes; Art. 4º - O prazo de duração da Sociedade é por tempo indeterminado.
Cap. 2º - Do Capital Social. Art. 5º - O capital social é de R$69.377.854,00, totalmente integralizado e dividido em 69.377.854 ações ordinárias nomina-
tivas, no valor nominal e unitário de R$1,00. Art. 6º - As ações são indivisíveis em relação à Sociedade e cada uma dará direito a um voto nas Assembleias-
Gerais. Cap. 3º - Da Administração. Art. 7º - A Sociedade será administrada por uma Diretoria composta de 4 membros, sendo um Diretor Presidente,
um Diretor Vice-Presidente Financeiro, um Diretor Vice-Presidente Comercial e um Diretor Vice-Presidente Administrativo, os quais, com exceção do
Diretor Presidente cujo mandato será de 1 ano, serão eleitos por um período de 3 anos, pelos votos da maioria dos acionistas ou de seus procuradores e
cujos mandatos (inclusive o do Diretor Presidente) terminarão sempre por ocasião da realização da AGO, podendo ser reeleitos. § 1º - Somente poderá
fazer parte da Diretoria a que se refere o caput deste artigo acionista da Sociedade detentor de ações ordinárias nominativas. § 2º - A Diretoria poderá
determinar a criação de outras Diretorias ou Gerências cujos cargos, atribuições, poderes, prazo de gestão e titularidade serão definidos através de reso-
lução própria. Art. 8º - Os Diretores Presidente e Vice-Presidentes ficam investidos dos mais amplos poderes para praticar em conjunto ou individualmen-
te quaisquer atos que criem obrigações ou desonerem a Sociedade de responsabilidade perante terceiros, representando-a em quaisquer operações
inerentes à condução dos negócios e objetivos sociais, incluindo-se a nomeação de procuradores. § 1º - A Sociedade somente se obriga: a) por ato ou
assinatura de qualquer dos Diretores acionistas (Presidente ou Vice-Presidentes); ou b) por ato ou assinatura de procurador ou procuradores em conjun-
to, agindo isoladamente ou em conjunto, e dentro dos limites estabelecidos no respectivo instrumento de mandato. § 2º - Os atos que, independentemen-
te do montante envolvido, importarem na alienação de patrimônio imobiliário e de participações acionárias em empresas coligadas e controladas, somen-
te serão válidos mediante a assinatura, em conjunto de, no mínimo, dois diretores acionistas. § 3º - As procurações outorgadas pela Sociedade deverão
ser sempre e exclusivamente assinadas por um dos membros da Diretoria (Presidente ou Vice-Presidentes), devendo ser expressamente identificados
nos respectivos mandatos os poderes outorgados e, com exceção daquelas com poderes "ad judicia", terão prazo de validade determinado, além de
constar, quando for o caso, a vinculação do mandato à manutenção do vínculo empregatício. § 4º - Ao Diretor-Presidente caberá a representação da
Sociedade em Juízo, ativa e passivamente. § 5º - Aos Diretores Vice-Presidentes competirá substituir o Presidente em caso de ausência ou impedimento
transitório ou definitivo do mesmo, independentemente da realização de Assembleia-geral, observando-se a seguinte ordem: Primeiro substituto: Diretor
Vice-Presidente Financeiro; Segundo substituto, Diretor Vice-Presidente Comercial; Terceiro substituto, Diretor Vice-Presidente Administrativo, por perío-
dos sucessivos de um ano, respeitando-se a mesma ordem. Art. 9º - A administração será ainda assessorada por um Diretor Industrial, um Diretor de
Tecnologia da Informação, um Diretor Comercial Gráfico, um Diretor de Vendas - Depto. Gráfico/São Paulo - Capital, um Diretor de Gestão Industrial, um
Diretor de Assuntos Institucionais, um Diretor da Divisão Medix, um Diretor de Qualidade e um Diretor Administrativo, aos quais caberão as seguintes
atribuições: a) ao Diretor Industrial, caberá a orientação e responsabilidade dos setores de pesquisa e produção da empresa; b) ao Diretor de Tecnologia 
da Informação caberá a orientação, organização e implementação das áreas de Informática, telecomunicações e infraestrutura para dados; c) ao Diretor
Comercial Gráfico, a orientação, coordenação e responsabilidade pela área Comercial gráfica no mercado interno e externo, inclusive as concernentes
ao Departamento Técnico e à Pré-Impressão Digital (PID); d) ao Diretor de Vendas - Depto. Gráfico/São Paulo - Capital caberá a orientação, coorde-
nação e responsabilidade pela área Comercial gráfica na Cidade de São Paulo e Região Metropolitana da Grande São Paulo, e) ao Diretor de Gestão
Industrial caberá a administração, organização, implementação e controle dos sistemas de gestão, políticas e diretrizes estabelecidas pela Sociedade,
sempre visando a otimização dos resultados; f) ao Diretor de Assuntos Institucionais caberá responder pela imagem institucional da Sociedade, repre-
sentando-a perante o Governo, Sindicatos e Associações Empresariais; g) ao Diretor de Divisão Medix caberá gerenciar equipe(s) de vendas, planejar
objetivos, aferir resultados, administração de vendas, implementar ações de marketing e promocionais; h) ao Diretor de Qualidade caberá a orientação,
organização e implementação das políticas de Qualidade da Sociedade e a coordenação da área de Suprimentos; e (i) ao Diretor Administrativo cabe-
rá a administração e organização das áreas administrativas da unidade fabril (matriz) da Cia. e também de seus estabelecimentos filiais, bem como a
gestão dos departamentos relacionados a Recursos Humanos, Relações Sindicais, Patrimônio, Ativo Fixo, Orçamento e Compliance. § Único - Ocorrendo
vacância de cargo de Diretor não acionista, caberá à AGE eleger ou não o novo Diretor ou designar o substituto, fixando, em qualquer dos casos, o prazo
de gestão e os respectivos vencimentos. Art. 10 - É vedado aos Diretores, acionistas ou não, obrigar a Sociedade em negócios estranhos aos interesses
sociais, bem como praticar atos de liberalidade em nome da mesma ou conceder avais, fianças e outras garantias que não sejam necessárias à consecu-
ção dos objetivos sociais, sob pena de assumirem inteira responsabilidade, perante a Sociedade e/ou terceiros prejudicados, pelos atos dolosos e culpo-
sos que vierem a praticar além dos seus respectivos poderes e/ou que se revelem evidentemente alheios aos negócios da Sociedade. Cap. 4º - Das
Assembleias Gerais. Art. 11 - Cabe à Assembleia Geral exercer as funções que lhe forem cometidas pela Lei, tomar qualquer deliberação sobre negó-
cios ou interesses sociais e reformar os estatutos. § 1º - As convocações das AGO/Es serão feitas segundo as regras estabelecidas em lei, e só constitui-
rão, para que possam, validamente, deliberar, com o número também legalmente determinado. § 2º - As Assembleias Gerais serão convocadas pela
Diretoria, na forma e nos casos previstos em lei, sendo que os acionistas, depois de instalada a Assembleia, elegerão entre si o Presidente da Mesa, que
convidará outro acionista para servir de Secretário. § 3º - Ressalvadas as exceções legais, as Assembleias Gerais deliberam, validamente, aprovando ou
recusando os atos submetidos à sua apreciação, por maioria absoluta dos votos presentes, para o que cada ação ordinária nominativa valerá um voto. §
4º - A Sociedade poderá ter seu tipo societário modificado por deliberação representando 75% das ações com direito a voto, sendo que a transformação
não ensejará direito de recesso. § 5º - Das Assembleias Gerais ou atos de aprovação dos Diretores serão lavradas atas, resoluções ou quaisquer outras
modalidades de formalização destinadas a evidenciar as deliberações societárias, ficando tais documentos devidamente arquivados na sede da Sociedade
e junto ao órgão público competente. Cap. 5º - Do Conselho Fiscal. Art. 12 - O Conselho Fiscal, que será eleito e instalado pela Assembleia Geral em
que for solicitado o seu funcionamento, compor-se-á de 3 membros efetivos e de igual número de suplentes, acionistas ou não, com a competência, po-
deres, deveres e responsabilidades definidos em lei. § 1º - A remuneração do Conselho Fiscal, quando instalado, será fixada pela AGO que o eleger. § 2º
- Os membros do Conselho Fiscal e seus suplentes exercerão seus cargos até a primeira AGO que se realizar após a sua eleição, e poderão ser reeleitos.
Cap. 6º - Do Exercício Social e Destinação dos Lucros. Art. 13 - O exercício social iniciar-se-á no dia 1º de janeiro e terminará em 31 de dezembro de
cada ano, quando serão levantados o balanço geral e os demais demonstrativos financeiros exigidos por lei. § 1º - A Diretoria apresentará à AGO propos-
ta sobre a destinação a ser dada ao lucro líquido do exercício, obedecidos os dispositivos legais. § 2º - Poderão ser levantados balanços gerais, sempre
que a administração os julgar oportunos, ficando ela autorizada a distribuir dividendos antecipados, que serão levados à conta de lucros líquidos apurados
nos aludidos balanços gerais ou das reservas de lucros existentes no último balanço geral anual. § 3º - Do saldo do lucro líquido do exercício, obtido após
as deduções e ajustes legais, destinar-se-ão 25% para pagamento de dividendo obrigatório a todos os seus acionistas. Cap. 7º - Da Dissolução,
Liquidação e Extinção. Art. 14 - A dissolução e a liquidação com a consequente extinção da Sociedade serão efetuadas de acordo com a legislação em
vigor. § 1º - Compete à Assembleia Geral estabelecer o modo de liquidação, eleger os liquidantes e, se for o caso, o Conselho Fiscal que deverá funcionar
no período de liquidação. § 2º - Liquidado o passivo, o ativo remanescente será distribuído aos acionistas na forma determinada em lei."; 7) Concluída a
leitura, os acionistas administradores decidiram fazer o registro da consolidação dos diretores que ocuparão os cargos referidos no art. 9º do Estatuto
Social, a saber: .Diretor Industrial, o Sr. Mário Ítalo Provenzano, brasileiro, casado, engenheiro químico, residente e domiciliado nesta Cidade do RJ, com
escritório na Rua Lauro Müller, nº 116, 10º andar, RG nº 2.014.799 (IFP/RJ) e CPF/MF nº 275.702.317-91; .Diretor de Assuntos Institucionais, o Sr.
Augusto Galvão Bueno Trigueirinho, brasileiro, viúvo, assessor de diretoria, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, com escritório na Av. Pedro
Bueno, nº 1.028/1.032 - Jabaquara, SP/SP, RG  nº 4.695.422 (SSP/SP) e CPF/MF nº 449.703.078-49; .Diretor de Tecnologia da Informação, o Sr.
Darwin Zouain Affonso Ferreira, brasileiro, casado, analista de sistemas, residente e domiciliado na Cidade do RJ, com escritório na Rua Lauro Müller, nº
116, 10º andar, RG nº 04.617.816-6 (IFP/RJ) e CPF/MF nº 729.954.757-00; e .Diretora Administrativa, a Srta. Larissa Nascimento Arias, brasileira, sol-
teira, administradora de empresas, residente e domiciliada na Cidade e Estado do RJ, com escritório na Rua Lauro Müller, nº 116, 10º andar, RG nº
21098106-4 (DETRAN/RJ) e CPF/MF nº 105.736.017-12; 8) Encerramento, Lavratura e Aprovação da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, encerrou-se
a presente Assembleia, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes, que autorizaram sua publicação 
sem as respectivas assinaturas, na forma do art. 130, §2º, da Lei 6.404/76. Presidente da Mesa: (Sr. André Luiz Arias); Secretário: (Sr. Luiz Nei Arias).
Acionistas presentes: André Luiz Arias; Luiz Nei Arias e Sra. Marjorie Arias. Certifica-se que a presente é cópia fiel do original lavrado em livro próprio.
Duque de Caxias/RJ, 21/05/19. Sr. André Luiz Arias - Presidente da Mesa e Acionista; Sr. Luiz Nei Arias - Secretário e Acionista; Sra. Marjorie Arias
- Acionista. Jucerja em 14/06/19 sob o nº 3652065. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

Férias: 47% dos brasileiros pretendem 
reduzir gastos em relação a 2018

O aumento nos índices de 
desemprego e as consecu-
tivas altas do dólar fizeram 
com que muitos brasileiros 
replanejassem as férias de 
julho. De acordo com o le-
vantamento anual realizado 
pela fintech de empréstimos 
pessoais Ferratum, cerca de 
47% da população decidiu 
reduzir os gastos em relação 
a 2018, sendo que 55% dos 
entrevistados reservaram até 
R$ 1,6 mil para curtir a folga 
de inverno.

Em sua 10ª edição, a pes-
quisa Barômetro Internacio-
nal das Férias de Julho 2019 
atestou os hábitos de 22 mil 
consumidores em 17 países 
ao redor do mundo. Enquan-

to, por aqui, quase metade 
dos entrevistados planeja 
gastar menos, o número no 
cenário mundial para essa 
opção é de apenas um terço 
(33%).

“A economia nacional 
passa por um momento de 
turbulência, e o poder de 
compra do cidadão acaba se 
contraindo. Isso faz com que 
as pessoas busquem alterna-
tivas de consumo mais ade-
quadas ao seu orçamento”, 
afirma Guy Levy, diretor-
geral da empresa no Brasil.

Embarcar em direção a 
outros países pode ter deixa-
do de ser uma possibilidade 
para uma ampla parcela da 
população, no entanto mui-

tos optaram por viajar dentro 
do próprio território. Cerca 
de 75% da amostragem pre-
tende gastar até 50% do or-
çamento reservado para as 
férias em viagens.

“Essa é uma época que va-
lorizamos muito, para relaxar-
mos e nos divertirmos com a 
família e, mesmo que o des-
tino não seja a Disney, ainda 
é possível escolher entre 26 
estados e desbravar as nossas 
próprias belezas”, diz Levy.

Pegar a estrada ou um voo 
curto, inclusive, é o plano 
principal de 22% dos entre-
vistados - que apontaram via-
gens nacionais como a maior 
despesa do período de férias 
-, seguidos por 14% que 

preferem renovar o guarda-
roupa e 12% que vão investir 
no up na casa. Para custear os 
gastos, a maioria dos entre-
vistados disseram que recor-
rerão a empréstimos (40%), 
dinheiro guardado (27%) ou 
cartão de crédito (19%).

Outro elemento que cha-
ma a atenção em meio aos 
dados obtidos com a pesqui-
sa da Ferratum é a mudança 
nos hábitos de consumo por 
meio da digitalização pro-
gressiva das compras. “Seja 
para investir em roupas no-
vas, reformar a casa ou via-
jar, mais da metade dos bra-
sileiros pretende gastar cer-
ca de 1/5 do orçamento em 
compras on-line.
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Sá Cavalcante Participações S/A
CNPJ nº 08.056.195/0001-01

Relatório Gerencial 2018: Prezados Srs., A Sá Cavalcante Participações S.A., proprietária de Shopping Centers 
no país e de operações de Incorporação Imobiliária, anuncia seus resultados do ano 2018. Todas as informações 
financeiras a seguir, exceto quando indicado de outra forma, são apresentadas em Reais, com base em números con-
solidados, de acordo com a legislação societária brasileira e alinhado com os pronunciamentos, interpretações e orien-
tações emitidas pelo CPC. A Sá Cavalcante Participações S.A. (“Sociedade” ou “Sá Participações”), é uma empresa 
referência no desenvolvimento de grandes complexos multiuso, iniciados com o lançamento de um shopping center 
seguido de empreendimentos comerciais, residenciais e hoteleiros. A Sociedade apresenta uma estrutura verticaliza-
da e atua no planejamento, desenvolvimento, construção, comercialização e administração de shoppings, bem como 
atua em incorporações imobiliárias. Mensagem da Administração e principais fatos: Iniciamos 2018 cientes de que 
vivenciaríamos grandes desafios, tão grandes ou maiores do que os superados no ano de 2017, pois ainda persistiu 
o agravamento do ambiente político do país, que gera deterioração do cenário econômico, exigindo um maior esforço
para apresentarmos resultados consistentes. Além disto, 2018 foi um ano de eleições, onde a polarização aumentou,
de forma extremamente passional. A mistura de todos estes elementos nos leva a baixa confiança dos consumidores
o que é um grande obstáculo para os negócios da Sociedade. Apesar do ano difícil, conseguimos superar os desafios
e atingimos receita bruta de R$ 313.2 milhões. Destacamos o crescimento das receitas de alugueis de 9,8% (R$ 144.5
milhões em 2017 para R$ 158.7 milhões em 2018) e o crescimento da receita de estacionamento de 40,6% (R$ 29.2
milhões em 2017 para R$ 41.0 milhões em 2018). No Maranhão, o empreendimento imobiliário Ilha Parque se mostrou
o maior sucesso de venda do mercado local, alcançando um valor geral de vendas (VGV) no ano de R$ 51.3 milhões

Balanço patrimonial em 31 de dezembro (Em Reais)
Controladora Consolidado

Notas 2018 2017 2018 2017
Ativo 1.914.035.741 2.070.594.002 3.857.280.111 4.051.142.144
Ativo circulante 3.077.131 3.306.528 410.330.198 499.102.906
Caixas e equivalentes de caixa 2 6.331 6.296 15.156.235 9.872.026
Contas a receber 3 - - 227.632.879 316.084.179
Terrenos e imóveis a comercializar 4 - - 128.929.911 137.503.151
Créditos diversos 5 2.758.529 2.962.002 38.074.056 34.866.163
Tributos a Recuperar 312.271 338.230 537.117 777.387
Ativo não circulante 1.910.958.610 2.067.287.474 3.446.949.913 3.552.039.238
Cauções e depósitos garantias 6 - - 25.082.361 35.225.433
Partes relacionadas 8.1 78.763.900 67.273.758 42.767.412 7.673.474
Contas a receber de Condomínios e FPP 8.3 - - 35.794.901 31.205.813
Contas a receber 3 - - 27.367.558 25.799.055
Terrenos e imóveis a comercializar 4 - - 31.006.523 31.154.067
Depósitos judiciais 7 1.518.694 1.435.778 15.985.726 12.792.938
Propriedades para investimento 11 95.526.966 91.056.046 3.237.242.168 3.373.280.478
Investimentos 9 1.734.394.154 1.906.650.440 9.377 9.377
Imobilizado 10 743.275 859.831 31.529.600 34.402.440
Intangível 11.621 11.621 164.287 496.163

Controladora Consolidado
Notas 2018 2017 2018 2017

Passivo 1.084.810.342 1.072.066.635 3.029.637.940 3.019.773.728
Passivo circulante 802.477.793 262.126.690 1.425.575.053 648.247.199
Fornecedores 1.434.762 1.445.587 31.945.350 20.207.256
Empréstimos e financiamentos 12 246.929.758 24.780.860 767.304.678 305.810.888
Debêntures 13 538.152.484 215.856.988 538.152.484 215.856.988
Obrigações trabalhistas e tributárias 107.818 110.284 16.139.304 15.270.620
Outras contas a pagar 18 105.893 105.893 23.276.794 25.518.466
Dividendos a pagar 15.747.078 19.827.078 27.060.877 35.509.715
Receita diferida 14 - - 802.627 2.938.571
Tributos Diferidos 16 - - 20.892.939 27.134.695
Passivo não circulante 282.332.549 809.939.945 1.604.062.887 2.371.526.529
Empréstimos e financiamentos 12 - 200.520.621 511.625.046 965.164.798
Partes relacionadas 8.2 278.905.507 235.819.961 313.370.018 245.203.525
Debêntures 13 - 278.908.958 - 278.908.958
Obrigações trabalhistas e tributárias 15 - - 11.461.197 11.275.972
Debêntures com parte relacionada 8.2 - 93.069.947 - 93.069.947
Outras Contas a Pagar 18 - - 1.440.728 2.175.536
Receita diferida 14 - - 13.834.252 19.894.929
Tributos Diferidos 16 - - 611.986.122 667.376.735
Provisão para contingências 17 3.427.042 1.620.458 90.214.379 62.864.537
Participação em SCP - - 50.131.145 25.591.592
Patrimônio liquido 19 829.225.399 998.527.367 827.642.171 1.031.368.416
Capital social 1.210.182.796 1.210.182.796 1.210.182.796 1.210.182.796
Prejuízo acumulado (392.308.024) (223.276.614) (392.308.024) (223.276.614)
Transações com acionistas 1.786.443 2.057.001 1.786.443 2.057.001
Ajuste de avaliação patrimonial 9.564.184 9.564.184 9.564.184 9.564.184

829.225.399 998.527.367 829.225.399 998.527.367
Participação de minoritários (1.583.228) 32.841.049
Total do passivo e patrimônio líquido 1.914.035.741 2.070.594.002 3.857.280.111 4.051.142.144

Demonstração dos resultados em 31 de dezembro (Em Reais)
Controladora Consolidado

Notas 2018 2017 2018 2017
Receita operacional líquida 22 - - 295.067.449 303.202.664
Custo e distratos 23 - - (159.387.587) (156.791.589)
Lucro bruto - - 135.679.862 146.411.075
Despesas administrativas 23 (3.117.618) (348.643) (43.761.313) (41.928.371)
Despesas comerciais 23 (15.188) (15.156) (25.837.075) (20.617.322)
Provisão para contingência 23 (1.806.584) 98.000 (27.349.842) (12.670.456)
Outras receitas e despesas operacionais 23 17.534 1.965.568 4.194.639 979.240
Resultado da equivalência patrimonial (136.304.704) 50.929.229 - -
Valor Justo de Propriedade para Investimento 12 - - (162.912.117) 81.106.969
Depreciação (150.648) (981.766) (1.657.699) (3.260.920)

(141.377.208) 51.647.232 (257.323.407) 3.609.141
Lucro (prejuízo) antes das despesas e receitas financeiras (141.377.208) 51.647.232 (121.643.545) 150.020.216
Despesas financeiras 24 (27.657.013) (72.761.845) (131.652.016) (163.167.937)
Receitas financeiras 25 2.812 549.432 40.077.952 29.497.950
Lucro (prejuízo) antes dos impostos sobre o lucro (169.031.409) (20.565.181) (213.217.609) 16.350.229
IR e contribuição social 27
Correntes - - (14.460.411) (14.244.585)
Diferidos - - 55.390.120 (24.983.961)
Prejuízo do exercício (169.031.409) (20.565.181) (172.287.900) (22.878.317)
Atribuível a: Acionistas da Cia. (169.031.409) (20.565.113)
Participação de não controladores - - (3.256.491) (2.313.204)

(172.287.900) (22.878.317)
Demonstração dos resultados abrangentes em 31 de dezembro (Em Reais)

Controladora Consolidado
2018 2017 2018 2017

Lucro líquido do exercício (169.031.409) (20.565.181) (169.031.409) (20.565.113)
Outros resultados abrangentes
Total dos resultados abrangentes do exercício (169.031.409) (20.565.181) (169.031.409) (20.565.113)
Atribuível a: Atribuído ao quotista controlador (169.031.409) (20.565.113)
Atribuído ao quotista não controlador (3.256.491) (2.313.204)

(172.287.900) (22.878.317)

Demonstração das mutações do patrimônio líquido (Em Reais)

Capital
social

Ajuste de 
avaliação
patrimo-

nial
Prejuizos

acumulados

Ganho
(perda) por 
variação de 

participação
no capital

Patrimônio
Líquido  dos 

Sócios  
controladores

Participa-
ções de 

quotistas
não contro-

ladores TOTAL
Saldos em 31/12/16 1.210.182.796 9.564.184 (202.711.434) 1.564.439 1.018.599.985 42.465.765 1.061.065.750
Lucro líquido (prejuízo) do exercício (20.565.180) (20.565.180) (2.313.204) (22.878.384)
Efeito da variação de participação de
não controladores 492.562 492.562 (7.311.512) (6.818.950)
Saldos em 31/12/17 1.210.182.796 9.564.184 (223.276.614) 2.057.001 998.527.367 32.841.049 1.031.368.416
Lucro (Prejuízo) do exercício (169.031.410) (169.031.410) (3.256.491) (172.287.901)
Efeito da variação de participação de
não controladores (270.558) (270.558) (31.167.786) (31.438.344)
Saldos em 31/12/18 1.210.182.796 9.564.184 (392.308.024) 1.786.443 829.225.399 (1.583.228) 827.642.171

Demonstração dos fluxos de caixa em 31 de dezembro (Em Reais)
Controladora Consolidado

Das atividades operacionais 2018 2017 2018 2017
Lucro (prejuízo) antes da provisão
 para IR e contribuição social (169.031.409) (20.565.180) (213.217.609) 16.350.162
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais:
Depreciação e amortização 150.648 981.766 1.657.699 3.260.920
Resultado de equivalência patrimonial 136.304.704 (50.929.229) - -
Ganho/perda de distribuição (18.570) 418 (18.570) 418
Provisão para contingências 1.806.584 (98.000) 27.349.842 12.670.456
Provisão para créditos de liquidação duvidosa 21.352.143 19.977.762
Valor justo de propriedade para investimentos - 162.912.117 (81.106.969)
Juros provisionados e correção monetária 84.113.590 86.713.125 151.378.502
Decréscimo (acréscimo) em ativos
Contas a Receber - - 65.530.654 11.648.136
Estoques de imóveis a comercializar - 8.720.784 (2.618.034)
Cauções e depósitos garantias - 10.143.072 (3.032.613)
Depósitos Judiciais (82.916) (4.852) (3.192.788) (1.341.203)
Tributos a Recuperar 25.959 136.768 240.270 371.967
Créditos diversos 203.473 358.146 (3.207.893) 9.882.726
(Decréscimo) acréscimo em passivos
Fornecedores (10.825) (855.505) 11.738.094 (1.292.317)
Obrigações trabalhistas e tributárias (2.466) 7.913 1.053.909 (3.516.060)
Contas a pagar - 60.000 (2.976.480) (3.783.428)
Receitas a realizar - (8.196.621) (4.358.799)
Contingência - - - -
Obrigações tributárias diferidas - - (6.242.249) (412.443)
Caixa provenientes das operações (30.654.818) 13.205.835 160.359.499 124.079.183
IR e contribuição social pagos (14.460.411) (14.244.585)
Fluxo de caixa das atividades operacionais após IR/CS (30.654.818) 13.205.835 145.899.088 109.834.598
Fluxo de caixa das atividades de investimento
(Aquisições) e integralizações de capital em investimentos - -
Dividendos Recebidos 35.699.594 63.422.832
(Aplicação)/ baixa de propriedade para investimento (4.470.920) (13.117.712) (26.873.807) (104.113.629)
(Aquisição) / baixa de imobilizado (34.092) 4.509.235 1.215.141 3.914.159
(Aquisição) de intangível - - 331.876 512.019
Fluxo de caixa das atividades de investimento 31.194.582 54.814.355 (25.326.790) (99.687.451)
Das atividades de financiamento com terceiros
Ingressos / (reduções) de empréstimos e financiamentos 21.628.276 (15.236.781) (80.091.685) (32.511.473)
Ingressos / (reduções) de debêntures (49.683.409) (49.683.409)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento com terceiros (28.055.133) (15.236.781) (129.775.094) (32.511.473)
Das atividades de financiamento com acionitas
Contas a receber de partes relacionadas (11.490.142) (8.148.957) (35.093.938) 6.994.336
Contas a pagar de partes relacionadas 43.085.546 (44.653.920) 68.166.493 19.276.680
Perdas/(Ganhos) em participação societária de minoritáiros e SCP (9.884.724) (9.711.382)
Perdas/(Ganhos) em participação societária (251.988) 492.144
Distribuição de Lucros (4.080.000) (8.448.838) (7.584.348)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento com acionistas 27.515.404 (52.802.877) 14.487.005 9.467.430
Redução de caixa e equivalentes de caixa 35 (19.468) 5.284.209 (12.896.896)
Caixa e equivalentes de caixa
No início do exercício 6.296 25.764 9.872.026 22.768.922
Aumento/(Redução) de caixa e equivalentes de caixa 35 (19.468) 5.284.209 (12.896.896)
No final do exercício 6.331 6.296 15.156.235 9.872.026

com a venda de 165 unidades. No RJ, o Shopping Dutra teve a sua inauguração revista para o 2º semestre de 2020. O 
projeto já apresenta lojas comercializadas, provando sua atratividade comercial mesmo em um ano desafiador e todas 
as dificuldades que o Estado do RJ apresenta. Com a inauguração do Shopping Dutra, atingiremos em torno de 300 
mil metros de área bruta locável ao final de 2020. O NOI do portfólio da Sociedade alcançou em 2018 R$ 126 milhões 
representando um crescimento de 4% em um ano. O portfólio dos shoppings em operação apresentou um desempe-
nho recorde em vendas ao longo do ano, atingindo a marca de R$ 2.3 bilhões o que representa um crescimento de 
mais de 21% de um ano para o outro. Se olharmos as vendas dos mesmos malls chegamos em 2018 a R$ 2.1 bilhões 
representando assim um crescimento de mais de 10%. Se olharmos os nossos shoppings um a um chegamos ao se-
guinte: Praia da Costa alcançou em 2018 R$ 418.6 milhões (crescimento de 4,35% na comparação com 2017); Mestre 
Álvaro alcançou em 2018 R$ 273.2 milhões (crescimento de 17,18% na comparação com 2017); Da Ilha alcançou em 
2018 R$ 700.0 milhões (crescimento de 8,37% na comparação com 2017); MontSerrat alcançou em 2018 R$ 79.3 
milhões (crescimento de 10,78% na comparação com 2017); Moxuara alcançou em 2018 R$ 308.5 milhões (cresci-
mento de 23,85% na comparação com 2017); Rio Poty alcançou em 2018 R$ 288.9 milhões (crescimento de 7,32% 
na comparação com 2017); Metrópole Ananindeua alcançou em 2018 R$ 233.5 milhões (crescimento de 856,14% na 
comparação com 2017, porém o shopping foi inaugurado em nov/17); Por fim, agradecemos aos nossos colaboradores 
e todos os clientes, lojistas e parceiros que confiam na Sociedade e acompanham nossa trajetória. Administração
Grupo Sá Cavalcante.

Notas explicativas: 1. Contexto operacional: A Cia. localizada à Rua Dezenove de Fevereiro, 30 - 6º/RJ, 
foi constituída em 30/03/06, tem por objeto social a participação em outras Cias.. Após reestruturação societária 
realizada no ano de 2011, a Cia. passou a deter as quotas das principais Cias. de participação (Holdings) do Grupo 
Sá Cavalcante (Sá Cavalcante Empreendimentos Ltda. e SC2 Participações Ltda.) e exerce o efetivo controle sobre 
todas as Cias. do Grupo Sá Cavalcante.
2. Caixa e equivalentes de caixa Controladora Consolidado

2018 2017 2018 2017
Caixa 5.602 5.602 75.472 76.021
Bancos - conta movimento 727 692 4.629.521 4.984.688
Aplicações financeiras 2 2 10.451.242 4.811.317
Total 6 .331 6 .296 15.156.235 9 .872.026
3. Contas a receber de clientes (consolidado) Consolidado

2018 2017
Contas a receber - Incorporação imobiliária 254.278.336 339.444.265
Contas a receber - Shopping 106.964.258 104.158.878
(-) PCLD e AVP (106.242.157) (101.719.909)
Total 255.000.437 341.883.234
Circulante 227.632.879 316.084.179
Não circulante 27.367.558 25.799.055
Total 255.000.437 341.883.234
4. Terrenos e imóveis a comercializar (consolidado) 2018 2017
Terrenos 31.006.523 31.154.067
Imóveis 128.929.911 131.960.269
Imóveis a distratar(*) - 5.542.882

159.936.434 168.657.218
Circulante 128.929.911 137.503.151
Não circulante 31.006.523 31.154.067
Total 159.936.434 168.657.218
(*) Imóveis a distratar refere-se ao valor do custo que seria ativado no momento do distrato da unidade.
5. Créditos diversos Controladora Consolidado

2018 2017 2018 2017
Créditos com terceiros 23.580 192.658 884.005 1.055.923
Adiantamento a funcionários 4.700 4.700 132.223 185.758
Adiantamentos a fornecedores 2.331.741 2.331.741 25.741.159 22.303.473
Adiantamentos a terceiros 66.517 66.517 121.254 121.254
Valores a recuperar de terceiros 332.276 332.449 1.445.741 1.082.270
Seguro prestamista - - 586.815 723.357
Empréstimo a lojistas - - 2.503.779 3.778.231
Despesas antecipadas (285) 33.937 600.048 708.675
Sinistros a receber - - - -
Campanhas promocionais cond. (**) - - 4.397.263 3.086.741
Custo Diferido - - 1.661.769 1.820.481
Total 2.758.529 2.962.002 38.074.056 34.866.163
6. Cauções e depósitos em garantia: Em 31/12/18 a Cia. possuía aplicações vinculadas aos empréstimos com o BNB e
ao BASA, totalizando R$ 25.082.361 (R$ 35.225.433 em 2017), dos quais R$ 15.284.713 referentes a aplicação da SC2
Maranhão Locação de Centros Comerciais, R$ 9.286.057 referentes a aplicação da SC2 Shopping Rio Poty e R$ 511.591
referentes a aplicação da SC2 Shopping Pará. As aplicações possuem rendimentos equivalentes a 99% do CDI.
7. Depósitos judiciais Controladora Consolidado
Descrição 2018 2017 2018 2017
Depósitos judiciais - trabalhista e cível - - 8.454.909 5.345.037
Depósitos judiciais - tributário 1.518.694 1.435.778 7.530.817 7.447.901
Total 1.518.694 1.435.778 15.985.726 12.792.938
8. Direitos a receber e obrigações à pagar com partes relacionadas e Debêntures com partes relacionadas:
8.1. Direitos a receber de partes relacionadas.
Ativo Controladora Consolidado
Pessoa Física 2018 2017 2018 2017
Walter de Sá Cavalcante Junior - - 6.891.963 1.566.903
Leonardo de Sá Cavalcante 173.457 173.457 173.457 173.457
Walter de Sá Cavalcante - - 578.980 511.650
Subtotal 173.457 173.457 7.644.400 2.252.010
Pessoa Jurídica
SC2 Shopping Praia da Costa Ltda. - 1.366.699 - -
Sá Cavalcante Comestíveis Ltda. 1.340.000 1.340.000 1.340.000 1.340.000
Sá Cavalcante Guarulhos Empreendimentos Ltda. 120.000 120.000 - -
Awal Administradora ES - 55.157 237.670 85.796
Awal Administradora - - 617.918 617.918
TV Capixaba Ltda. 1.065.000 1.065.000 1.065.000 1.065.000
Associação Lojistas Shopping Praia da Costa - - 14.600 -
ASC Participações Ltda. - - 11.780.000 -
SC2 Maranhão Locação de Centros Comerciais Ltda. - 100.000 - -
SPE- Construtora Sá Cavalcante ES XII 361.973 361.973 - -
SPE- Constr. Sá Cavalcante - ES XV 215.569 441.480 - -
SPE- Construtora Sá Cavalcante ES XVI Ltda. 906.082 906.082 - -
SPE- Construtora Sá Cavalcante ES XVII 66.844 66.844 - -
SPE- ES XVIII- Mestre Álvaro 1.840.533 1.846.813 - -
SPE- Construtora Sá Cavalcante ES XXI 23.253 23.253 - -
SPE- SCP Vila Velha 05 Ltda. 30.553 30.553 - -
SC2 Administração de Shopping 390.181 390.181 - -

Sá Cavalcante CSC Participações 267.593 267.593 - -
SC2 Participações 68.962.862 55.170.035 - -
Sá Cavalcante Empreendimentos Ltda. - 498.263 - -
Areinha Participações - 40.375 - -
Olho D'Água Participações - - 44.723 44.723
Praia Comprida Participações Ltda. - 10.000 14.648.785 23.678
SPE- Construtora Sá Cavalcante LI Ltda. 3.000.000 3.000.000 - -
Maranhão Novo - - 410.000 183.862
Rio Poty BT Fitness Ltda - - 250 -
SPE Ponta da Areia Incorporações Ltda. - - 17.053 17.053
Sá Cavalcante Adm. de Shoppings S.A. - - 3.008.820 4.575
Luz Participações e Investimentos Ltda. - - 1.686.228 1.645.603
LUVEP- Luz Veículos e Peças Ltda. - - 251.965 393.256
Subtotal 78.590.443 67.100.301 35.123.012 5.421.464
Total 78.763.900 67.273.758 42.767.412 7.673.474
8.2. Obrigações a pagar a partes relacionadas
Passivo Controladora Consolidado
Pessoa física 2018 2017 2018 2017
Walter de Sá Cavalcante Junior 243.662.035 190.432.874 294.722.004 242.121.525
Victor de Sá Cavalcante - - 19.800 19.800
Subtotal 243.662.035 190.432.874 294.741.804 242.141.325
Pessoa jurídica
Awal Administradora ES 2.054.245 2.109.402 2.054.245 2.109.402
TV Capixaba Ltda. - - 528.000 528.000
SPE - Construtora Sá Cavalcante MA X 2.703.946 1.193.000 - -
SPE - Construtora Sá Cavalcante ES XIV 844.000 844.000 - -
SPE - Construtora Sá Cavalcante ES XV 5.624.089 5.850.000 - -
Sá Cavalcante Empreendimentos Ltda 16.105.944 34.017.443 - -
Areinha Participações Ltda 549.625 590.000 - -
SC2 Shopping Cariacica Ltda. 283.242 283.242 - -
SPE Sá Cavalcante ES XIX 450.000 450.000 - -
SC2 Shop. Center Teresina - 50.000 - -
Especiale Towers Empreend. Imob. - - 349.632 349.632
Moving Holding - - 75.166 75.166
SPE Construtora Sá Cavalcante LIV Ltda. 823.773 - - -
Super Quadra Participações Ltda. 1.494.676 - - -
SPE Construtora Sá Cavalcante LVIII 314.033 - - -
Praia Comprida Participações Ltda. 3.995.900 - 15.551.840 -
Awal Administradora de Shopping Centers Ltda. - - 13.193 -
Maranhão Novo Participações Ltda. - - 56.138 -
Subtotal 35.243.473 45.387.088 18.628.214 3.062.200
Total 278.905.507 235.819.961 313.370.018 245.203.525
8.3. Contas a receber de Condomínios e FPP
Direito a Receber dos Controladora Consolidado
Condomínios e FPP 2018 2017 2018 2017
Condomínio do Shopping Guarulhos - - 3.010.142 2.722.866
Condomínio do Shopping da Ilha - - 9.133.483 9.266.853
Condomínio do Shopping Mestre Álvaro - - 44.007 -
Fundo do Shopping da Ilha - - 239.674 310.041
Fundo do Shopping Mestre Álvaro - - 3.976.808 3.973.064
Fundo do Shopping Montserrat - - 1.170.536 1.165.040
Condomínio do Shopping Montserrat - - 11.119.130 9.132.381
Fundo Shopping Rio Poty - - 1.352.732 919.377
Condomínio Shopping Rio Poty - - 3.931.312 2.391.492
Associação Lojistas Shopping Montserrat - - 250 250
Condomínio Shopping Pará - - 2.002.645 -
Fundo do Shopping Pará - - 822.232 25.186
Condomínio MA XII - - 162.446 500
Condomínio Vila Velha 05 - - 275.767 1.030
Condomínio SPE L - - 228.418 -
Condomínio LXII - PI - - 410.186 18.903
Condomínio LVIII - - 480.223 -
Contas a receber  -  Condomínio - - - 733.639
Condomínio do Shopping Moxuara - - - 12.728
Fundo do Shopping Moxuara - - 581.970 573.803
Subtotal - - 38.941.961 31.247.153
Obrigações a Pagar dos Controladora Consolidado
Condomínios e FPP 2018 2017 2018 2017
Condomínio do Shopping Praia da Costa - - 2.401.769 3.397
Condomínio do Shopping Mestre Álvaro - - - 5.320
Condomínio do Residencial Spazio - - - 11.113
Condomínio do Shopping Metrópole - - - 21.510
Condominio do Shopping Moxuara - - 10.069 -
Condominio do Shopping da Ilha - - 56.962 -
Condominio Shopping Rio Poty - - 427.915 -
Condomínio MA XII (IPQ) - - 245.017 -
Fundo do Shopping da Ilha - - 5.328 -
Subtotal - - 3.147.060 41.340
Direito a receber líquido - - 35.794.901 31.205.813
9. Investimentos: Movimentação: A movimentação dos investimentos nas de 2017 para 2018 está demonstrada a seguir:

Controladora

Investida 2017 AFAC
Ganho (per da)  

de Capital
Resultado de 
Equivalência

Distribuição
de Lucros 2018

SPE Jacarepaguá 250.304 - - - - 250.304
Vila Velha 1 - - - - 1
SC2 Adm Shopping Centers 1.185.000 - - - - 1.185.000
Super Quadra Participações - 15.000 - - - 15.000
SPE Areinha Participações 20.088 - - - - 20.088
Sá Empreendimentos 213.318.309 - 3.681 (62.019.930) - 151.302.060
Sá Cavalcante CSC 3.586.929 - - 328.904 - 3.915.833
SC2 Participações 1.688.289.809 - (270.669) (74.613.678) (35.699.594) 1.577.705.868
Total 1.906.650.440 15.000 (266.988) (136.304.704) (35.699.594) 1.734.394.154
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Consolidado
Investidas 2017 AFAC Ganho (perda) de capital Resultado de equivalência Aquisição de cotas Saldo em 2018

ASC Participações 1  -  -  -  - 1
SG314 Participações Ltda - RJ I 1  -  -  -  - 1
MCL280 Participações Ltda - RJ II 2  -  -  -  - 2
FINAM 9.373  -  -  -  - 9.373
Total 9.377  -  -  -  - 9.377
10. Imobilizado Consolidado

Custo Terrenos Aeronaves
Benfeitorias em Imó-

veis de Terceiros
Móveis e 

 utensílios
Máquinas e 

equipamentos
Equipamentos
de informática Veículos Imóveis

Estande de 
vendas Outros Total

Saldo em 31.12.2016 25.431.001 9.249.870 5.089.020 1.791.273 7.807.084 3.635.745 175.000 2.286.703 4.414.385 76.433 59.956.514
Adições / Baixas - (3.314.537) 118.978 114.864 149.054 14.531 - (1.538.320) 11.318 - (4.444.112)
Transferências - (5.935.333) (1.926.402) 105.885 17.354 (674.903) (175.000) (502.590) (3.213.640) - (12.312.629)
Saldo em 31.12.2017 25.431.001 - 3.281.596 2.012.022 7.973.492 2.975.373 - 245.793 1.212.063 68.433 43.199.773
Adições / Baixas (800.142) - (657.471) (8.028) 63 65.776 - (131.909) 7.791 (315) (1.524.235)
Transferências - - (341.638) (311.474) (63) (1.663.409) - (113.884) (790.389) (12.204) (3.233.061)
Saldo em 31.12.2018 24.630.859 - 2.282.487 1.692.520 7.973.492 1.377.740 - - 429.465 55.914 38.442.477

Depreciação Terrenos
10% a.a em  
Aeronaves

4%a.a-
benfeitorias e  

Imóveis de terceiros

10% a.a  
Móveis

e utensílios

10% a.a  
Máquinas e 

equipamentos

20% a.a 
 Equipamentos 
de informática

20% a.a 
 Veículos

20% a.a 
Imóveis

(*) Estande 
 de vendas Outros Total

Saldo em 31.12.2016 - (5.318.675) (2.080.887) (1.054.967) (2.605.196) (2.989.479) (157.500) (568.641) (3.572.590) (31.060) (18.378.995)
Depreciações - (616.658) (380.454) (164.407) (773.730) (304.219) (17.500) (41.279) (428.403) (4.317) (2.739.601)
Transferências - 5.935.333 1.926.402 (105.885) (17.354) 674.903 175.000 502.590 3.213.640 - 12.312.629
Saldo em 31.12.2017 - - (534.939) (1.325.259) (3.396.280) (2.618.795) - (107.330) (787.353) (27.377) (8.797.333)
Depreciações - - (116.449) (178.528) (797.412) (226.413) - (6.554) (6.067) (17.183) (1.348.606)
Transferências - - 341.638 311.474 63 1.663.409 - 113.884 790.389 12.204 3.233.061
Saldo em 31.12.2018 - - (309.750) (1.192.313) (4.193.629) (1.181.799) - - (3.031) (32.356) (6.912.878)
Saldo residual em 31.12.2016 25.431.001 3.931.195 3.008.133 736.306 5.201.888 646.266 17.500 1.718.062 841.795 45.373 41.577.519
Saldo residual em 31.12.2017 25.431.001 - 2.746.657 686.763 4.577.212 356.578 - 138.463 424.710 41.056 34.402.440
Saldo residual em 31.12.2018 24.630.859 - 1.972.737 500.208 3.779.863 195.943 - - 426.434 23.558 31.529.600
11. Propriedades para investimento 2018 2017
Saldo inicial em 1° de janeiro 3.373.280.478 3.188.059.880 
Adições (gastos incorridos no ano) 9.302.304 90.995.917 
(Perda)/Ganho decorrente de ajuste ao valor justo (162.912.117) 81.106.969 
Capitalização de juros 17.571.503 13.117.712
Saldo final em 31 de dezembro 3.237.242.168 3.373.280.478
O detalhamento da propriedade para investimento em 31/12/18 é o seguinte:

Em operação Projetos "Greenfield" em construção Locação de salas Total
Saldos em 31/12/17 2.973.196.959 396.560.522 3.522.997 3.373.280.478
Aquisição/adição (i) 17.591.990 26.773.941 79.400 44.445.331
Ajuste valor justo (ii) (99.928.949) (62.983.168) - (162.912.117)
Capitalização de juros - (17.571.503) - (17.571.503)
Saldos em 31/12/18 2.890.860.000 342.779.792 3.602.397 3.237.242.168
(i) Adições de custo nos shoppings, referem-se à gastos realizados com obras nos empreendimentos. Em 2018, os
gastos com obras aconteceram no Shopping da Ilha, Shopping Metrópole e Shopping Dutra. Em 2017, foram no
Shopping da Ilha e Rio Poty;
(ii) Os ajustes positivos e negativos ao valor justo representam a variação entre o valor justo atual das propriedades
para investimento e o valor registrado no final do período anterior. Em 2018, os shoppings Praia da Costa, da Ilha 
e Metrópole Ananindeua tiveram ajustes positivos, os demais shoppings tiveram ajustes negativos; As premissas 
utilizadas em 2018 e 2017 para avaliação do valor justo pelo método do fluxo de caixa descontado dessas propriedades 
encontram-se descritas a seguir:

2018 2017 Impacto no valor justo
Inflação anual (%) 3,75 3,97 Aumenta a premissa, aumenta o valor justo
Taxa de crescimento na perpetuidade (%) 2,25 2,25 Aumenta a premissa, aumenta o valor justo
CAPEX - manutenção/receita bruta (%) 1 ,44 1,44 Aumenta a premissa, diminui o valor justo
Taxa de desconto (%) 9,95% a 10,83% 9,81% a 11,34% Aumenta a premissa, diminui o valor justo
12. Empréstimos e financiamentos Controladora Consolidado
Descrição 2018 2017 2018 2017
Conta garantida (1) 24.556.605 22.263.845 24.556.605 22.263.845
CRI - Certificado de Recebíveis Imobiliários (2) 222.373.153 203.037.636 222.373.154 203.037.636
Financiamento imobiliário (3) - - 273.128.356 322.446.420
Financiamento shoppings (4) - - 758.871.609 723.200.650
FINAME - - - 27.135
Total 246.929.758 225.301.481 1.278.929.724 1.270.975.686
Circulante 246.929.758 24.780.860 767.304.678 305.810.888
Não circulante - 200.520.621 511.625.046 965.164.798
Total 246.929.758 225.301.481 1.278.929.724 1.270.975.686
(1) Capital de Giro possui taxa de juros anuais ao custo de CDI + 2,90%. (2) Crédito de Recebíveis Imobiliários - 2
CRI’s com atualização pela variação mensal acumulada da TR divulgada pelo Banco Central acrescido de uma taxa
efetiva anual de 9,8% capitalizados diariamente. A forma de pagamento será em 217 (CRI I emitido em maio/2011) e
180 (CRI II emitido em junho/2014) parcelas mensais e sucessivas, ambos com vencimento final em junho de 2029.
Adiantamento de contrato de aluguéis garantido pela alienação fiduciária de 88% do bloco 4 do Shopping Praia da
Costa e cessão de recebíveis equivalentes a 120% do valor da parcela do financiamento. (3) Os financiamentos imo-
biliários possuem taxas de juros anuais de, aproximadamente, 9% a 14,5% ao ano acrescido pela correção da TR;
garantidos pelos próprios empreendimentos; (4) Financiamentos para construção dos shoppings: I. SMA Santander;
II. Shopping da Ilha; III. Shopping da Ilha Expansão; IV. Shopping Rio Poty; V. Shopping Rio Poty Expansão; VI. Sho-
pping Metrópole Ananindeua. 13. Debêntures: Em junho de 2012, a Sociedade emitiu 350 debêntures simples, não 
conversíveis em ações, em série única, da espécie quirografária com garantias adicionais reais e fidejussórias, com 
valor nominal unitário de R$ 1.000.000. As debêntures farão jus ao pagamento de juros remuneratórios equivalentes à 
variação acumulada de 100% das taxas médias diárias dos DI de um dia, divulgada diariamente pela CETIP (taxa DI), 
acrescida de uma sobretaxa de 2,10% ao ano. Os custos da transação foram de R$ 5.114.799, totalmente quitados 
à vista na data da liquidação da debênture. Levando em consideração as despesas provenientes da emissão o custo 
all in da operação passaria a 100% do CDI mais 2,41%. As debêntures possuem garantias reais com imóveis perten-
centes ao Shopping Praia da Costa (integralizado na Construtora Sá Cavalcante Ltda., subsidiária integral da SC2 
Participações Ltda.) e por fiança dos sócios pessoas físicas que compõem o quadro de acionistas da Sociedade e de 
algumas subsidiárias integrais que compõem a operação de Shopping Center da Sociedade. 14. Receitas diferidas:
Descrição 2018 2017
Shopping Ananindeua 9.831.038 12.982.683
Shopping Dutra 2.588.448 3.940.860
Shopping Rio Poty 1.211.737 2.911.126
Shopping da Ilha 818.791 1.842.189
Shopping Moxuara - 633.938
Shopping Praia da Costa 186.865 393.090
Shoppi ng Mes tre Ál va ro - 126.913
Shopping Montserrat - 2.701
Total 14.636.879 22.833.500
Circulante 802.627 2.938.571
Não circulante 13.834.252 19.894.929
Total 14.636.879 22.833.500
15. Obrigações tributárias parceladas - Programa de recuperação fiscal (REFIS): Foi instituído pela Lei nº 9.864/2000,
destinado às empresas que possuíam débitos com a União e com o INSS. Abaixo demonstramos a composição dos débitos
incluídos no REFIS:
Descrição 2018 2017
IRRF 368.922 374.961
PIS 604.204 614.094
COFINS 854.776 868.768
IRPJ 5.670.803 5.763.629
CSLL 1.169.867 1.189.017
SPU 149.478 151.925
INSS 2.455.620 2.495.816

11.273.670 11.458.210
Valor principal 4.992.422 5.074.144
Juros provisionados 6.281.248 6.384.066
Saldo a pagar 11.273.670 11.458.210
Parcela circulante (*) 179.303 182.238
Parcela não circulante 11.094.367 11.275.972

11.273.670 11.458.210
(*) A parcela circulante está apresentada na conta de obrigações trabalhistas e tributárias. 16. Tributos diferidos:

Consolidado
Trib. diferido - Valor justo 

da prop. p/ invest. Tributo diferido - Outras diferenças temporárias

IR/CS PIS/COFINS
Patrimônio de  

Afetação - RET IR/CS Total
Em 31/12/16 641.152.259 4.174.541 13.127.187 11.485.925 669.939.912
Debitado (creditado) á demons-
tração do resultado 24.983.961 107.992 (1.329.343) 808.908 24.571.518
Em 31/12/17 666.136.220 4.282.533 11.797.844 12.294.833 694.511.430
Debitado (creditado) à demons-
tração do resultado (55.390.120) (41.234) (4.489.784) (1.711.231) (61.632.369)
Em 31/12/18 610.746.100 4.241.300 7.308.060 10.583.601 632.879.061

2018 2017
Circulante 20.892.939 27.134.695
Não circulante 611.986.122 667.376.735
Total 632.879.061 694.511.430
17. Provisão para contingências Consolidado

2017 Adições Baixas 2018
Trabalhistas 11.797.983 19.251.643 (17.237.486) 13.812.141
Tributárias 1.368.458 - - 1.368.458
Cíveis 13.169.504 39.590.433 (16.831.334) 35.928.604
Condomínios 36.528.592 18.859.211 (16.282.626) 39.105.177
Total 62.864.537 77.701.288 (50.351.446) 90.214.379

2016 Adições Baixas 2017
Trabalhistas 6.662.672 10.036.265 (4.900.955) 11.797.983
Tributárias 1.368.458 - - 1.368.458
Cíveis 14.838.524 13.017.314 (14.686.334) 13.169.504
Condomínios 27.324.427 13.772.836 (4.568.672) 36.528.592
Total 50.194.081 36.826.416 (24.155.960) 62.864.537

18. Outras contas a pagar Controladora Consolidado
2018 2017 2018 2017

Terrenos a pagar - - 3.137.196 2.543.771
Imóveis a pagar - - 278.358 278.358
Retenção contratual - - 5.408.839 8.552.566
Adiantamento de clientes - - 169.833 546.116
Seguros a pagar 1.038 1.038 1.038 1.038
Créditos bancários não identificados 94.468 94.467 696.918 939.543
Indenizações e rescisões contratuais - - 12.544.365 6.884.207
Provisão de distrato a pagar - - - 1.632.598
ASC Participações - - 206.539 206.539
Aquisição de imóveis / Terrenos - - - 672.195
Garantia de Manutenção de Imóveis - - 404.088 2.132.011
Provisão para TAC - Incorporação - - 1.334.354 3.046.352
Depósito caução - - - 19.544
Reembolso de viagem a pagar - - 2.074 1.374
Valores a restituir 8.884 8.884 254.425 140.698
Depósito caução - - 170.403 -
Outras despesas a pagar 1.504 1.504 109.092 97.092
Total 105.893 105.893 24.717.522 27.694.002
Circulante 105.893 105.893 23.276.794 25.518.466
Não circulante - - 1.440.728 2.175.536
Total 105.893 105.893 24.717.522 27.694.002
19. Patrimônio líquido: 1(a) Capital social: O capital social em 31/12/2018 é de R$1.210.182.796 composto de
1.210.182.796 ações ordinárias, no valor de R$1 cada e em 2017 era o mesmo. 1.1(b) Prejuízo/Lucros acumulados: 
O prejuízo acumulado da Sociedade é R$ 392.308.024 (em 2017 era R$ 223.276.614). Destaca-se que a origem deste 
prejuízo acumulado está nos encargos sobre financiamentos e no resultado de propriedade para investimento.
20. Receita líquida Consolidado

2018 2017
Receita de incorporação 100.438.675 136.914.028
Receita de aluguéis 151.946.934 138.813.742
Administração shopping 13.126.881 10.118.585
Estacionamento 41.030.687 29.185.877
Impostos incidentes sobre serviços (11.475.729) (11.829.568)
Total 295.067.449 303.202.664
21. Despesas por natureza Controladora Consolidado

2018 2017 2018 2017
Distratos - - (46.928.744) (27.064.695)
Custo do estacionamento - - (8.048.857) (5.907.945)
Custo do shopping Center - - (32.777.169) (29.727.746)
Custos de incorporação imobiliária - - (71.632.817) (94.091.270)
Despesa de pessoal (14.177) (10.973) (7.602.189) (8.547.082)
Custo de manutenção dos imóveis - - (2.674.932) -
Despesas com serviços prestados (1.630.182) (784.180) (3.987.751) (4.121.447)
Despesas com aeronave (132.756) (1.245.824) (132.756) (1.245.824)
Provisão para contingência (1.806.584) 98.000 (27.349.842) (12.670.456)
Termo de acordo de conduta (TAC) - - (1.124.574) (3.634.532)
Viagens, estadias e outros (200.313) (337.546) (496.384) (873.393)
Perdão de dívida - (26.125) (9.138.445) (9.941.023)
Comunicação - (610) (206.723) (321.845)
Aluguel de imóveis (479.690) (749.216) (510.773) (754.116)
Despesas legais (23.158) (5.394) (7.139.180) (5.902.757)
Energia elétrica (170.407) (100.842) (265.809) (274.130)
Despesas com eventos - - (28.476) (17.352)
Manutenção e conservação (35.356) (31.564) (852.840) (1.001.680)
Transporte e refeição - (467) (10.051) (24.282)
Condomínios (97.047) (276.720) (5.618.352) (3.610.186)
Locação de equipamentos - - (1.583) (3.014)
Receita (Despesas) com imobilizado - 3.549.068 16.200 3.549.068
Outras despesas administrativas (223.054) (230.616) (1.121.970) (1.458.822)
Despesas tributárias (111.477) (97.636) (2.864.722) (3.745.953)
Propaganda e publicidade - - (4.651.091) (6.442.571)
Comissões - - (3.325.244) (3.318.766)
Provisão para Distrato - - 3.869.640 (3.727.911)
Provisão para crédito de liquidação duvidosa - - (21.352.143) (6.502.845)
Outras despesas comerciais (15.188) (15.156) (378.238) (625.229)
Realização do CDU pelo regime de competência - - 14.952 22.590
Perda na distribuição de dividendos (*) 3.570 (418) (213.905) (211.930)
Recuperação de despesas 13.964 44.745 1.741.174 937.270
Receita de distrato de unidades - - 2.497.705 1.975.276
Perdas diversas - 154.713 (1.743.967)
Dividendos recebidos pelo método de custo - 1.921.242 - -
Total (4.921.856) 1.699.769 (252.141.178) (231.028.564)
Custo e distratos - - (159.387.587) (156.791.656)
Despesas administrativas (3.117.618) (348.643) (43.761.312) (41.928.371)
Despesas comerciais (15.188) (15.156) (25.837.075) (20.617.322)
Provisão para contingência (1.806.584) 98.000 (27.349.842) (12.670.456)
Outras receitas e despesas operacionais 17.534 1.965.568 4.194.639 979.240
Total (4.921.856) 1.699.769 (252.141.178) (231.028.564)
22. Despesas financeiras Controladora Consolidado

2018 2017 2018 2017
Encargos sobre financiamentos (27.642.780) (72.750.333) (109.582.957) (144.257.507)
Desconto concedido - - (20.778.271) (18.989.094)
Ajuste SWAP - - (77.209) (2.113.284)
Despesas bancárias (2.115) (5.758) (967.882) (808.753)
Juros/MULTAS (6.581) (2.001) (864.673) (643.653)
Juros TJLP REFIS - - (435.644) (343.726)
IOF (5.537) (3.753) (6.471) (7.079)
Encargos sobre conta garantida - - (24) (1.389)
Correção monetárria - - 422.437 5.873.542
Outras despesas financeiras - - 638.678 (1.876.994)
Total (27.657.013) (72.761.845) (131.652.016) (163.167.937)
23. Receitas financeiras Controladora Consolidado

2018 2017 2018 2017
Correção monetária - 420.017 37.355.020 23.480.349
Rendimentos de aplicações 382 91.710 2.085.883 3.480.324
Multas e juros recebidos - - 483.637 394.660
Descontos obtidos 1.061 - 134.397 368.948
Participação de minoritários - SCP - - - 1.726.894
Juros SELIC sobre impostos 1.369 37.705 19.015 41.272
Ajuste Swap - - - 5.503
Total 2.812 549.432 40.077.952 29.497.950
24. Provisão para Imposto de renda e contribuição social - correntes e diferidos

Controladora Consolidado
2018 2017 2018 2017

Lucro (prejuízo) antes do IR  e contrib. social (169.031.409) (7.447.468) (213.337.609) 29.467.874
Alíquota 34% 34% 34% 34%
Alíquota nominal 57.470.679 2.532.139 72.534.787 (10.019.077)
Adições e exclusões (710.596) (133.176) (9.683.942) (684.903)
Resultado de equivalência patrimonial (46.343.599) 21.775.960 - -
Valor justo da propriedade para investimento - - (55.390.120) 32.036.392
Créditos tributários não constituídos (10.416.484) (24.174.923) 33.468.984 (27.023.319)
Diferença de critério para lucro presumido - - - (33.537.639)
Total - 0 40.929.709 (39.228.546)
Imposto de renda e contribuição social
Correntes - - (14.460.411) (14.244.585)
Diferidos - - 55.390.120 (24.983.961)
Total - - 40.929.709 (39.228.546)

Leonardo de Sá Cavalcante - Diretor-Presidente     •     Paulo Roberto Rosa Pereira - Contador - CRC / RJ – 083.512/O-3

Cade arquiva denúncia contra Google por prática anticompetitiva
O Conselho Adminis-

trativo de Defesa Eco-
nômica (Cade) arquivou 
uma denúncia de prática 
anticompetitiva contra 
o Google. A companhia 
de tecnologia havia sido 
acusada de copiar conte-
údo de concorrentes para 
utilizar nos resultados de 
seu mecanismo de busca. 
O órgão brasileiro anti-
truste não deu andamento 

à ação por não conseguir 
comprovar a denúncia.

O Google é a empresa 
responsável pelo mais po-
pular mecanismo de bus-
ca na internet, de mesmo 
nome, além de controlar 
outros importantes servi-
ços, como a plataforma de 
vídeo YouTube, o sistema 
operacional Android e o 
navegador Chrome. Todos 
esses são líderes de mer-

cado em seus segmentos, 
inclusive no Brasil.

Na denúncia, a empre-
sa E-commerce Media 
Group Informação e Tec-
nologia, que controla os 
sites de comércio eletrô-
nico Buscapé e Bondfa-
ro, acusava o Google de 
copiar suas informações 
de avaliações de produtos 
e exibir como conteúdo 
próprio nos resultados do 

seu serviço de venda de 
produtos online, o Google 
Shopping.

O Cade analisou resul-
tados exibidos entre 2011 
e 2016 e informou não ter 
encontrado materialidade 
da prática de exibição de 
conteúdo não autorizado 
apontado pela empresa 
denunciante.

Por meio de nota, o 
Google informou que rece-

beu com satisfação a deci-
são pelo arquivamento do 
caso. “Estamos confiantes 
de que nossos produtos e 
serviços estão em confor-
midade com as leis brasi-
leiras e continuaremos co-
laborando com o órgão”.

Apesar de recusar a 
acusação, o tribunal do 
conselho solicitou à supe-
rintendência uma investi-
gação sobre abuso de po-

der econômico do Google 
no mercado de buscado-
res, bem como no merca-
do de notícias, onde um 
dos conselheiros apontou 
indícios de prática anti-
competitiva.

Segundo a consultoria 
Statista, no Brasil o Goo-
gle controla 97,5% do 
mercado de busca. Em se-
guida vêm Bing (1,1%) e 
Yahoo (1,16%).
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Quase 40% tiveram limite de  
crédito ampliado sem solicitar

Levantamento realizado 
em todas as capitais pela 
Confederação Nacional de 
Dirigentes Lojistas (CNDL) 
e pelo Serviço de Proteção 
ao Crédito (SPC Brasil) 
mostra que é comum o re-
cebimento de propostas es-
pontâneas de ampliação do 
limite de crédito por parte 
de bancos, instituições fi-
nanceiras e lojas que ope-
ram com sistema próprio de 
crediário. De acordo com 
a pesquisa, nos últimos 12 
meses, quatro em cada dez 
usuários de cartão de crédi-
to (38%) receberam alguma 
oferta de aumento do limite 
sem que tenham solicita-
do ao banco ou instituição 
financeira. O mesmo ocor-
reu com usuários de outras 
modalidades, que tiveram 
aumento do limite de em-
préstimos e de crédito pré-
aprovado (34%), aumento 
do limite de cartão de lojas 
(28%) e expansão do limite 
disponível no cheque espe-
cial (24%).

Entre os que receberam 
esse tipo de oferta, mais da 
metade (53%) achou a pro-
posta interessante, por con-
siderar positivo ter crédito à 
sua disposição. Outros 21% 
contestaram a oferta porque 
não viam necessidade no 
uso. Outros 18% utilizaram 
o crédito disponível, seja 
por estarem precisando do 
dinheiro naquele momento 

(13%) ou até mesmo sem 
que houvesse necessidade 
(5%).

Na avaliação do educa-
dor financeiro do SPC Bra-
sil (Serviço de Proteção ao 
Crédito), José Vignoli, o 
crédito fácil pode ser uma 
armadilha para o consumi-
dor, caso não seja utilizado 
de forma prudente e em ca-
sos pontuais.

“Mesmo que a oferta 
seja atrativa, vale conside-
rar as condições e as reais 
necessidades de contratar o 
crédito. O risco de receber 
uma oferta espontânea de 
ampliação de crédito é ter a 
falsa impressão de que sua 
renda e seu poder de compra 
se tornaram maiores de uma 
hora para outra, levando a 
gastos que ultrapassem o li-
mite orçamentário”, afirma o 
educador.

Vignoli também alerta o 
consumidor para tomar cui-
dado com as formas fáceis 
de crédito, especialmente os 
pré-aprovados, pois quanto 
mais fácil for o acesso, mais 
altos tendem a ser os juros 
cobrados nas operações. 
“Enquanto algumas linhas 
de crédito costumam envol-
ver mais burocracia e crité-
rios rígidos para aprovação, 
como é o caso de certos fi-
nanciamentos, outros são ob-
tidos com relativa facilidade, 
às vezes até mesmo sem que 
o consumidor tenha feito 

um pedido formal. O crédito 
pode auxiliar o consumidor 
em diversas situações, como 
aquisições de maior valor e 
até ocasiões emergenciais, 
desde que o pagamento seja 
feito em dia”, afirma.

Ao serem abordados por 
bancos e financeiras com a 
oferta de um novo cartão 
de crédito, 43% dos consu-
midores recusam a propos-
ta de imediato. Por outro 
lado, 44% tendem a aceitar, 
desde que vejam neces-
sidade em seu uso (31%) 
ou não haja cobrança de 
anuidade (9%). Já 4% aca-
bam aceitando o cartão sem 
qualquer tipo de avaliação 
prévia, independentemente 
das condições ofertadas. 
Apenas 8% dos entrevista-
dos nunca receberam esse 
tipo de abordagem.

O levantamento mostra 
que nem sempre os entrevis-
tados dão a devida atenção 
aos contratos e cláusulas na 
hora de avaliar juros e tari-
fas de serviços financeiros 
que contratam. O desconhe-
cimento é maior no caso 
do cheque especial (38%), 
seguida do cartão de crédi-
to (20%), crediário (19%) e 
empréstimo (19%).

Fruto muitas vezes do 
descontrole das compras 
e dos valores que crescem 
com a incidência de juros 
em caso de atraso no paga-
mento da fatura, o cartão de 

crédito foi a modalidade que 
mais deixou o consumidor 
brasileiro com o nome sujo 
nos últimos 12 meses, com 
46% de incidência. O credi-
ário fica em segundo lugar 
com 44% de citações, acom-
panhado do crediário (44%), 
financiamento (39%) e em-
préstimo (36%).

Para o educador finan-
ceiro José Vignoli, é preci-
so entender o perfil de cada 
modalidade antes de sua uti-
lização. “O primeiro passo 
é compreender a finalidade 
dos diferentes tipos de cré-
dito. O cheque especial só 
deve ser utilizado esporadi-
camente e por períodos cur-
tos de tempo, pois os juros 
são muito altos. No caso do 
cartão de crédito, pagar a fa-
tura mínima e entrar no cré-
dito rotativo pode fazer com 
que a dívida cresça rapida-
mente. Já no crediário tam-
bém pode haver cobrança de 
juros e tarifas embutidas nas 
parcelas. Por isso, é impor-
tante o consumidor avaliar 
o custo final nas compras 
parceladas no crediário e sua 
capacidade de pagamento”.

A pesquisa ouviu 805 con-
sumidores acima de 18 anos, 
de ambos os gêneros, todas 
as classes sociais e residen-
tes das 27 capitais. A mar-
gem de erro é de no máximo 
3,4 pontos percentuais para 
uma margem de confiança 
de 95%.

Valle Central do Chile – Parte 2
Na parte Meridional do Valle Central do Chile se en-

contram o Valle de Curicó e o Valle del Maule. Não tão 
distantes assim de Santiago, mas seguindo rumo ao sul, 
tendo ao lado as presenças da costa do Pacifico e dos An-
des, mesmo que em configurações distintas.

O Valle de Curicó iniciou seu cultivo de uvas para vini-
cultura no século XIX e conta com vinhedos centenários, 
no entanto, está bastante associado à modernidade do vin-
ho chileno, uma vez que foi ali que, em 1979, a consagrada 
vinícola catalã Torres se instalou, próximo da Cordilheira, 
a 200km de Santiago, com um projeto inovador, que mu-
dou a cara do vinho chileno. O perfil climático é o medi-
terrâneo do Valle Central, e a região conta com amplas 
áreas que se estendem de oeste a leste e sofrem influencias 
climáticas diferenciadas nas interseções com as Cordilhei-
ras dos Andes e da Costa.

Com solos aluviais e vulcânicos bem drenados, a região 
conta também com boas fontes de irrigação. Duas cepas 
absolutamente predominantes, uma branca e outra tinta: 
Sauvignon Blanc e Cabernet Sauvignon, esta com 1/3 dos 
vinhedos. Chama atenção os vinhos da Sauvignon Blanc 
plantada junto aos Andes, com frescor e acidez mais vi-
brante.

Logo abaixo, está o Valle del Maule, a partir de 270km 
sul de Santiago – o mais extenso do Chile, com aproxi-
madamente 28 mil ha de vinhedos. A atividade vitícola é 
uma das mais antigas, iniciada no século XVI com a cepa 
País, trazida pelos espanhóis e que ainda hoje corresponde 
a quase 1/3 do volume produzido pela região. Trata-se 
tradicionalmente da região de produção de grande vol-
ume, com predomínio de vinhos mais populares, embora 
este perfil não se apresente como uma generalidade atual-
mente, desde que algumas vinícolas de prestígio e projetos 
inovadores ali se instalaram. A exploração com objetivos 
mais qualitativos inclui até a releitura da uva País. 

Diferentemente das outras áreas do Valle Central, o 
Maule não sofre influência marítima, pois se encontra em 
áreas planas limitadas a leste por colinas costeiras. Seus 
vinhedos são mais condicionados pelas altas temperatu-
ras do clima mediterrâneo e por ventos frios da Cordil-
heira dos Andes, que favorecem a amplitude térmica. Cas-
tas variadas, com destaque para a Cabernet Sauvignon, a 
Carmenère e a Merlot, mas a grande vedete tem sido a 
Carignan, que tem levado já há alguns anos enólogos de 
vinícolas do Maule e de outras regiões a explorarem o po-
tencial dessa casta neste território.

Amplamente cultivada na Europa mediterrânea, a Cari-
gnan (Cariñeña na Espanha) foi resgatada no Chile na 
década de 1990 e ganhou a graça de vinícolas de boutique 
(Odfjell, De Martino, Morandé). A sua alta resistência faz 
com que sobreviva bem aos invernos rigorosos e verões 
longos e secos do Maule. De maturação muito tardia, con-
segue amadurecer lentamente sem ressecar e sem perder 
a acidez, uma vez que se nutre de água e compostos min-
erais das profundezas do subsolo.

A maldição da Carignan e a sua associação a vinhos 
de grande quantidade foi definitivamente quebrada pela 
aquisição de competência para trabalhá-la em alguns 
lugares do mundo como o Chile. Os melhores vinhedos 
da Carignan no Vale do Maule provêm de vinhas velhas 
plantadas em encostas de solos de baixa fertilidade.

Para finalizar a cobertura do Valle Central vitivinícola 
chilleno, listo abaixo nomes de Viñas de destaque situadas 
nos seus cinco vales e das uvas que dão origem à boa parte 
dos melhores vinhos dessas regiões.

Valle del Maipo
Principais vinícolas: Almaviva; Aquitania; Baron de 

Philippe Rotschild; Carmen; Clos Quebrada de Macul; 
Concha Y Toro; Cousino Macul; De Martino; Perez Cruz; 
Santa Carolina; Santa Rita; Tarapacá; Tres Palácios; Un-
durraga; Viñedos Chadwick.

Principais cepas: Cabernet Sauvignon, Merlot e Carme-
nère.

Valle de Colchagua
Principais vinícolas: Apaltagua; Bisquertt; Caliterra; 

Casa Lapostolle; Casa Silva; Los Vascos; Luis Felipe Ed-
wards; Maquis; Montes, Mont Gras; Santa Cruz; Viu Ma-
nent.

Principais cepas: Carmenère, Cabernet Sauvignon, 
Cabernet Franc, Malbec e Riesling.

Valle de Cachapoal
Principais vinícolas: Anakena; Casas del Toqui; Châ-

teau Los Boldos, Clos de Luz; Torreón de Paredes.
Principais cepas: Cabernet Sauvignon, Carmenère e 

Merlot.

Valle de Curicó
Principais vinícolas: Bouchon Family Wines; Echever-

ria; J. A. Jofré; Miguel Torres; Requingua; San Pedro; 
Valdivieso.

Principais cepas: Cabernet Sauvignon e Sauvignon 
Blanc.

Valle del Maule
Principais Vinícolas: Balduzzi, Calina, Garage Wine 

C.O., La Reserva de Caliboro (Erasmo); Laberinto; Ter-
ranoble.

Principais cepas: País e Carignan.

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

Santander Telefônica Brasil

Light Magazine Luiza

Embraer Cyrela

As units do Santanderl terminaram cotadas a R$ 45,70, com 
ganho de 2,47%. Um dos três indicadores semanais mostra mer-
cado comprado e dois, vendido

As ações preferenciais da Telefônicas do Brasil  terminaram 
cotadas a R$ 49,88, com  ganho de 0,34%. Os três indicadores 
semanais mostram mercado comprado.

As ações ordinárias da Light terminaram cotadas em R$ 19,84 
com perda de 0,22%. Um dos três indicadores semanais mostra 
mercado comprado e dois, vendido

As ações ordinárias do Magazine Luiza terminaram cotadas a 
R$ 212,65, com ganhos de 2,65%.  Os três indicadores semanais 
mostram mercado comprado.

As ações ordinárias da Embraer terminaram cotadas a R$ 
19,13, com valorização de 2,90%. Os três indicadores semanais 
mostram mercado comprado.

As ações ordinárias da Cyrela terminaram cotadas a R$ 
19,85, com valorização de 0,70%. Os três indicadores semanais 
mostram mercado comprado.

DIÁRIO

Possível ataque militar dos EUA ao 
Irã faz petróleo Brent avançar

PG&E estuda plano  
para reestruturar dívida 
de US$ 31 bilhões O petróleo Brent subiu 

acima de 65 dólares por bar-
ril nesta sexta-feira. O mo-
tivo da alta é devido aos te-
mores de um possível ataque 
militar norte-americano ao 
Irã, que interromperia os flu-
xos do Oriente Médio, que 
fornece mais de um quinto 
da produção mundial de pe-
tróleo.

O petróleo Brent su-
bia 0,67 dólar, ou 1,04%, a 
65,12 dólares por barril, às 
11:58 (horário de Brasília). 
O preço de referência global 
cresceu 4,3% na quinta-feira 
e está no caminho para seu 
primeiro ganho semanal em 
cinco semanas.

Segundo apuração da 
Reuters, o petróleo dos Es-

tados Unidos avançava 0,35 
dólar, ou 0,61%, a 57,42 dó-
lares por barril. O contrato 
cresceu 5,4% na quinta-feira 
e está no caminho para cres-
cer 9% nesta semana.

“Os preços do petróleo 
estão aumentando com as 
tensões no Oriente Médio, 
depois que o Irã abateu um 
drone dos EUA no que os 
Estados Unidos afirmam ser 
o espaço aéreo internacio-
nal”, disse Jason Gammel, 
analista da Jefferies.

O Irã disse que derrubou 
o drone sobre seu território.

Autoridades iranianas 
disseram à Reuters nesta 
sexta-feira que Teerã rece-
beu uma mensagem do pre-
sidente dos EUA, Donald 

Trump, por meio de Omã, 
alertando durante a noite 
que um ataque dos EUA ao 
Irã era iminente.

As autoridades disseram 
que responderam dizendo 
que qualquer ataque teria 
consequências regionais e 
internacionais. Eles também 
disseram que o líder supre-
mo, aiatolá Ali Khamenei, 
é contra as conversações, 
mas que eles transmitiriam 
a mensagem dos EUA para 
ele.

O New York Times publi-
cou nesta sexta-feira, citan-
do fontes, que Trump havia 
aprovado ataques militares 
contra o Irã, mas desistiu de 
lançar os ataques.

As tensões aumentaram 

porque as sanções dos EUA 
ao Irã reduziram drastica-
mente as exportações de pe-
tróleo do terceiro maior pro-
dutor da Opep e Washington 
culpou Teerã, que nega qual-
quer papel, por uma série 
de ataques a petroleiros no 
Golfo.

As perspectivas do lado 
da demanda também melho-
raram, com o apetite por ati-
vos de risco subindo depois 
que os bancos centrais eu-
ropeus e dos EUA sinaliza-
ram possíveis cortes de juros 
nesta semana.

Um dólar mais fraco ten-
de a sustentar os preços do 
petróleo, porque a commo-
dity é normalmente cotado 
em dólares.

A empresa de energia 
PG&E vai propor um plano 
de reestruturação de dívida 
de US$ 31 bilhões que in-
cluirá dois fundos de US$ 34 
bilhões para cobrir as rein-
vindicações de vítimas de 
incêndios passados e futu-
ros, segundo reportagem da 
Bloomberg publicada desta 
sexta-feira.

“Estamos olhando para 
todas as opções quando se 
trata de trabalhar com o go-
vernador e os legisladores 
e empenhados em resolver 
reivindicações de vítimas de 
incêndios de forma justa e 
rápida,” disse um porta-voz 
da PG&E.

Na terça-feira, a PG&E 
disse que, como parte de sua 
reorganização, pagará US$ 
1 bilhão para mais de uma 
dúzia de governos locais na 
Califórnia afetados por in-
cêndios florestais nos últi-
mos anos.

Segundo a matéria da 
Bloomberg, haverá dois 
fundos, um de US$ 14 bi-
lhões para cobrir indeniza-
ções de incêndios passados 
e outro de US$ 20 bilhões 
para cobrir as reivindi-
cações futuras, segundo 
o plano que deve ser for-
malmente apresentado em 
agosto.

A PG&E buscou a prote-
ção do capítulo 11 da lei de 
falência dos EUA em janei-
ro, após ter enfrentado um 
passivo de mais de 30 bi-
lhões de dólares, na esteira 
do ‘Camp Fire’, o mais vio-
lento e destrutivo incêndio 
florestal da Califórnia nos 
últimos tempos.

O incêndio matou mais de 
85 pessoas, destruiu mais de 
14.600 casas, casas móveis 
e outras unidades habita-
cionais, segundo o Departa-
mento de Finanças da Cali-
fórnia.

LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
FABIO ZUKERMAN, leiloeiro oficial inscrito na JUCESP n° 719, 
com escritório à Av. Angélica, n° 1.996, 6° andar, Higienópolis, 
em São Paulo/SP, devidamente autorizado pela Credora 
Fiduciária BARIGUI COMPANHIA HIPOTECÁRIA, inscrita no 
CNPJ sob n° 14.511.781/0001-93, com sede na Av. Sete de 
Setembro n° 4.571, Sobreloja, Bairro Batel, Curitiba/PR, nos 
termos da Escritura Pública de Alienação Fiduciária, lavrada 
em 18/07/2013, Livro SB-471, fls. 176, no 15º Ofício do Rio de 
Janeiro/RJ e nos termos do Instrumento Particular de Cessão 
de crédito, datado de 18/01/2017, no qual figuram como 
Devedores Fiduciantes MARCO ANTONIO GOMES NOGUEIRA,
brasileiro, empresário, IIRGD.SSP/SP nº 55944590-8, CPF nº 
548.231.707-25, e sua mulher CRISTIANE QUITETE NOGUEIRA,
brasileira, do lar, identidade SSP/SP nº 55944521-0, CPF nº 
008.509.547-89, casados pelo regime da comunhão parcial de 
bens, na vigência da Lei nº 6.515/77, residentes em São Paulo/
SP, levará a PÚBLICO LEILÃO, de modo Presencial e On-line,
nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, no dia 
12 de julho de 2.019, às 10:05 horas, à Av. Angélica, 1.996, 3° 
andar, Conjunto 308, Higienópolis, São Paulo/SP, em PRIMEIRO 
LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a R$ 2.006.368,53 
(dois milhões e seis mil e trezentos e sessenta e oito reais e 
cinquenta e três centavos), o imóvel abaixo descrito, com a 
propriedade já consolidada em nome do credor Fiduciário, 
constituído por um Apartamento nº 301, do Bloco 3 do prédio 
situado na Estrada da Barra da Tijuca nº 231, na Freguesia 
de Jacarepaguá, com direito a 3 vagas de garagem cobertas 
situadas no subsolo do Grupo B e correspondente fração ideal 
de 0,0085 para o apartamento e respectivo terreno designado 
por lote 1, do Pal 47059, melhor descrito e caracterizado em 
suas medias e confrontações na Matrícula nº 332.253 do 9º 
Oficial de Registro de Imóveis do Rio de Janeiro/RJ. Obs.:
Ocupado. Desocupação por conta do adquirente, nos termos 
do art. 30 da lei 9.514/97 e parágrafo único. Caso não haja 
licitante em primeiro leilão, fica desde já designado o dia 19
de julho de 2.019, no mesmo horário e local, para realização do
SEGUNDO LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a R$
1.174.830,96 (um milhão e cento e setenta e quatro mil e oitocentos 
e trinta reais e noventa e seis centavos).  Os interessados em 
participar do leilão de modo on-line, deverão se cadastrar 
no site www.zukerman.com.br  e se habilitar acessando a 
página deste leilão, clicando na opção HABILITE-SE, com 
antecedência de até 01 (uma) hora, antes do início do leilão 
presencial, não sendo aceitas habilitações após esse prazo.   
O envio de lances on-line se dará exclusivamente através 
do www.zukerman.com.br  , respeitado o lance inicial e o 
incremento mínimo estabelecido, em igualdade de condições 
com os participantes presentes no auditório do leilão de 
modo presencial, na disputa pelo lote do leilão.  A venda será 
efetuada em caráter “ad corpus” e no estado de conservação 
em que o imóvel se encontra, e eventual irregularidade ou 
necessidade de averbação de construção, ampliação ou 
reforma, será objeto de regularização e os encargos junto 
aos órgãos competentes por conta do adquirente.  O(s)
devedor(es) fiduciante(s) será(ão) comunicado(s) na forma do 
parágrafo 2º-A do art. 27 da lei 9.514/97, incluído pela lei 13.465 de 
11/07/2017, das datas, horários e locais da realização dos leilões 
fiduciários, mediante correspondência dirigida aos endereços 
constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico, podendo 
o(s) fiduciante(s) adquirir sem concorrência de terceiros, o 
imóvel outrora entregue em garantia, exercendo o seu direito de 
preferência em 1º ou 2º leilão, pelo valor da dívida, acrescida dos 
encargos e despesas, conforme estabelecido no parágrafo 2º-B do 
mesmo artigo, ainda que, outros interessados já tenham efetuado 
lances, para o respectivo lote do leilão.  O arrematante pagará 
no ato, à vista, o valor total da arrematação e a comissão do 
leiloeiro, correspondente a 5% sobre o valor de arremate. A 
Ata de arrematação será firmada em até 05 dias da data do 
leilão e a Escritura Pública de Compra e Venda será lavrada 
em até 60 dias, em Tabelionato de Notas a ser indicado pela 
Credora Fiduciária.  O horário mencionado neste edital, no 
site do leiloeiro, catálogos ou em qualquer outro veículo de 
comunicação, consideram o horário oficial de Brasília/DF.  
As demais condições obedecerão ao que regula o Decreto 
n° 21.981 de 19 de outubro de 1.932, com as alterações 
introduzidas pelo Decreto n° 22.427 de 1° de fevereiro de 
1.933, que regula a profissão de Leiloeiro Oficial.

PROCTER & GAMBLE DO BRASIL LTDA. 
CNPJ: 59.476.770/0038-40

REQUERIMENTO DE LICENÇA
A empresa Procter & Gamble do Brasil LTDA. - CNPJ: 59.476.770/0038-
40, torna público que requereu à Secretaria Municipal de Meio Ambiente 
- SMAC, através do processo nº 14/200.403/2011, a renovação da licença 
ambiental municipal para fabricação de cosméticos, produtos de perfumaria 
e higiene pessoal no endereço Estrada Marechal Miguel Salazar Mendes de 
Moraes, 747 - Taquara.
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Estatais da China registram crescimento
Os lucros das empresas 

estatais chinesas cresceram 
estavelmente nos primeiros 
cinco meses de 2019, segun-
do dados do Ministério das 
Finanças divulgados nesta 
sexta-feira.

Os lucros combinados das 
empresas estatais do país 
aumentaram 8,7% em ter-
mos anuais para 1,39 trilhão 
de yuans (US$ 203 bilhões) 
entre janeiro e maio, disse a 
pasta em seu site.

As receitas somaram 
23,77 trilhões de yuans du-
rante o período, 7,7% a mais 
em relação ao ano anterior.

Até o fim de maio, os ati-

vos totais das empresas es-
tatais chinesas chegaram a 
192,9 trilhões de yuans, uma 
alta de 8,8% na comparação 
anual, enquanto seus passi-
vos subiram 8,5% para 124,4 
trilhões de yuans, informou a 
agência Xinhua.

A proporção dívida/ativos 
das empresas estatais do país 
diminuiu 0,2 ponto percen-
tual para 64,5%, segundo a 
pasta.

Segundo o Ministério 
das Finanças, a China tem 
impulsionado a reforma das 
empresas estatais, incluin-
do reforma de propriedade 
mista e reforma corporati-

va, para injetar vitalidade a 
um grande número de em-
presas anteriormente com 
desempenhos insatisfató-
rios.

Mercado de divisas 

O mercado de divisas da 
China registrou um volume 
de negócios de 17,68 trilhões 
de yuans (US$ 2,58 trilhões) 
em maio, segundo dados ofi-
ciais divulgados nesta sexta-
feira.

As transações cambiais 
entre os bancos e seus clien-
tes totalizaram 2,39 trilhões 
de yuans no mês passado, 

enquanto as interbancárias 
ficaram em 15,29 trilhões de 
yuans, disse a Administração 
Estatal de Divisas (AED) da 
China.

Entre janeiro e maio de 
2019, o volume de negócios 
de divisas na China totalizou 
88,46 trilhões de yuans, dis-
se a AED.

Em 2015, a China abriu 
seu setor de divisas inter-
bancário aos bancos cen-
trais do exterior e insti-
tuições semelhantes para 
promover um mercado de 
divisas interbancário orien-
tado ao mercado e mais 
transparente.

Venda da Liquigás deve render 
R$ 2 bilhões à Petrobras
Fase vinculante 
para venda da 
distribuidora 
começou no 
feriado 

Com atuação em 25 esta-
dos do país, a Liquigás Dis-
tribuidora S.A, subsidiária 
no setor de gás da Petrobras, 
tem valor de venda estimado 
em R$ 2 bilhões. Cálculo foi 
projetado por analistas do 
mercado. A operação de ven-
da tem assessoria financeira 
exclusiva do Banco Santan-
der (Brasil). De acordo com 
as regras atuais, para dispu-
tar o ativo os participantes do 
processo de seleção devem 
ter receita bruta em 2018 su-
perior a US$ 100 milhões. 

A Petrobras divulgou ao 
mercado o processo com-
petitivo para a alienação da 
integralidade das ações da 
Liquigás (100%). Com essa 
venda, a estatal marca sua 
saída do segmento de distri-
buição de gás liquefeito de 
petróleo (GLP) no Brasil. 

A petroleira resolveu di-
vulgar no feriado de quin-
ta-feira o início de fase 
vinculante para venda da 
integralidade das ações da 
subsidiária. Nessa etapa 
do projeto, os interessados 
classificados para a fase 
vinculante receberão cartas 
convite com instruções de-
talhadas sobre o processo de 
desinvestimento, incluindo 
as orientações para a realiza-
ção de due diligence e para 

o envio das propostas vincu-
lantes.

Em 9 de abril, a estatal 
divulgou um teaser sobre o 
processo informando que 
o investidor ou grupo eco-
nômico deve possuir ativos 
sob administração, gestão ou 
controle de pelo menos US$ 
1 bilhão.

Segundo a Petrobras, as 
empresas que forem selecio-
nadas para a fase vinculan-
te em proposta única ou em 
conjunto não poderão se as-
sociar entre si para apresen-
tação de uma única proposta 
vinculante conjunta ou trocar 
de parceiros entre si. “Cada 
participante somente poderá 
apresentar uma proposta em 
cada etapa do processo (seja 
individual ou como parte de 
um grupo ofertante)”, infor-
mou a estatal. 

Em 2016, a distribuidora 
de gás havia sido negociada 
pelo grupo ultra, que ofereceu 
R$ 2,8 bilhões. No entanto, no 
início de 2018 o Conselho Ad-
ministrativo de Defesa Econô-
mica (Cade) não concordou 
com a transação.

Mas, diferentemente deste 
último, o processo atual de 
venda quer atrair para o ne-
gócio fundos de investimen-
to ou empresas de private 
equity que tenham operações 
no segmento de petróleo e 
gás. Seria uma maneira de 
evitar alguma proibição por 
parte do regulador antitruste.

Potenciais investidores 

São players estratégicos 
para a Petrobras, empresas 
que atuem nos segmentos 
de distribuição de GLP, gás 
natural ou combustíveis, 

comercialização global de 
commodities de terceiros 
(trading), como petróleo bru-
to e seus derivados, com re-
ceita bruta em 2018 superior 
a US$ 100 milhões. 

Segundo relatório publica-
do pela Agência Nacional de 
Petróleo (ANP), em outubro 
de 2018, empresas que atuam 
no mercado brasileiro de dis-
tribuição de GLP e possuem 
mais de 10% de participação 
de mercado, somente poderão 
participar como parte de uma 
oferta conjunta e não poderão 
adquirir individualmente uma 
parcela correspondente a mais 
de 30% do volume de vendas 
da Liquigás.

Logística

O Brasil é um dos maiores 
mercados de GLP do mun-
do. O GLP atende 100% dos 
municípios do país. A Liqui-
gás conta com uma rede de 
mais de 4.800 distribuidores 
próprios, que atendem cerca 
de 35 milhões de consumido-
res residenciais por mês.  A 
empresa faz o envasamento, 

distribuição e comerciali-
zação de GLP por meio dos 
segmentos de negócios en-
garrafados e a granel. A com-
panhia é líder no segmento 
de GLP envasado. 

A Liquigás possui uma 
infraestrutura logística com 
23 centros operacionais, 16 
armazéns, 1 instalação de 
armazenamento rodoviário/
ferroviário e base de carre-
gamento, serviço contratado 
em 7 fábricas de envasamen-
to terceirizadas e 2 operado-
res logísticos. 

Fundada em 1953 e se-
diada em São Paulo, a Li-
quigás foi adquirida pela 
Petrobras da ENI em agosto 
de 2004 e é operada como 
uma empresa independente 
desde então. 

De acordo com o Sindi-
cato Nacional das Empresas 
Distribuidoras de Gás Lique-
feito de Petróleo (Sindigás), 
a Liquigás é a marca Top 
of Mind dentre os consumi-
dores brasileiros de GLP 5. 
Oportunidades de Cresci-
mento Claramente Identifi-
cadas

Produção siderúrgica tem queda 1,5% nos cinco primeiros meses do ano
O saldo dos cinco primei-

ros meses do ano é de queda 
para o setor siderúrgico. A 
produção brasileira de aço 
bruto recuou 1,5% no acu-
mulado de janeiro a maio 
deste ano em relação ao 
mesmo período do ano pas-
sado, somando 14 milhões 
de toneladas, de acordo com 
dados divulgados pelo Insti-
tuto Aço Brasil.

A produção de laminados 
teve queda de 3,8% compa-
rando com os primeiros cin-
co meses de 2018, com total 
de 9,4 milhões de toneladas. 
Os produtos semiacabados 
para vendas também mos-
traram retração de 5,1%, 
alcançando produção de 3,7 
milhões de toneladas entre 
janeiro e maio.

Já as vendas internas tive-
ram incremento de 4,6% no 
acumulado até maio de 2019, 
com 7,4 milhões de toneladas. 
O consumo aparente de pro-
dutos siderúrgicos no Brasil 
teve aumento de 3,6% frente 
aos cinco primeiros meses do 
ano passado, com total de 8,4 
milhões de toneladas. O ins-
tituto disse que as variações 

positivas de vendas internas 
e consumo devem considerar 
a greve dos caminhoneiros, 
que ocorreu em maio do ano 
passado e rebaixou a base de 
comparação de 2018.

Em relação às importa-
ções, foram registradas 1,1 
milhão de toneladas entre 
janeiro e maio deste ano, 
uma elevação de 5,3% frente 
a igual período do ano pas-
sado. Em termos de valor, 
porém, houve queda de 1% 
no período atingindo US$ 1 
bilhão. Não foram divulga-
das informações referentes 
às exportações, devido à 
existência de inconsistên-
cias nos dados da Secretaria 
de Comércio Exterior, que 
"poderão ser passíveis de 
revisão", segundo o Instituto 
Aço Brasil.

A produção de aço bru-
to nacional atingiu, no mês 
de maio, 2,8 milhões de 
toneladas, um aumento de 
2,9% em comparação com 
o mesmo mês de 2018. Em 
contrapartida, a produção 
de laminados (2 milhões de 
toneladas), foi 2,1% menor 
que a apurada em maio do 

ano passado. A produção 
de semiacabados para ven-
das, com total de 647 mil 
toneladas, teve redução de 
18,1% ante o mesmo mês 
de 2018.

Em relação às vendas inter-
nas, os dados revelam expan-
são de 31,3% no mês de maio 
frente ao mesmo mês de 2018, 
com 1,5 milhão de toneladas. 
O consumo aparente de pro-
dutos siderúrgicos alcançou 
1,7 milhão de toneladas, alta 
de 28,2% na comparação com 
mesmo período de 2018. De 
novo, o instituto alertou que as 
variações positivas das vendas 
internas e consumo aparente 
de maio de 2019 devem ser 
analisadas tendo em vista a 
distorção estatística provo-
cada pela greve geral dos ca-
minhoneiros em maio do ano 
passado.

As importações registra-
das em maio de 2019 soma-
ram 232 mil toneladas, com 
valor de US$ 236 milhões, 
revelando diminuição de 
4,1% em volume, expansão 
de 1,3% em valor na compa-
ração com maio de 2018.

Minas Gerais continua lide-

rando a produção de aço bru-
to no país, com total de 4,53 
milhões de toneladas, seguido 
pelo Rio de Janeiro (3,94 mi-
lhões de toneladas) e Espírito 
Santo (2,91 milhões de tone-
ladas). O Brasil lidera a pro-
dução siderúrgica na América 
Latina, com 11,27 milhões de 
toneladas no período de janei-
ro a abril de 2019.

No entanto, esse resul-
tado mostra recuo de 2,5% 
em relação ao primeiro 
quadrimestre de 2018. Em 
seguida, aparece o México, 
com produção de aço bruto 
de 6,47 milhões de tone-
ladas, retração de 6,9% na 
comparação com janeiro/
abril de 2018.

Em termos globais, a lide-
rança segue sendo exercida 
pela China, que produziu en-
tre janeiro e abril deste ano 
314,96 milhões de toneladas, 
expansão de 10,1% sobre o 
acumulado até abril do ano 
passado. Na segunda posi-
ção, aparece a União Euro-
peia, com 56,64 milhões de 
toneladas, retração de 2,1% 
ante o acumulado janeiro/
abril de 2018.

OPINIÃO DO ESPECIALISTA

Pagamentos instantâneos no 
Brasil: vantagens e desafios

Há 17 anos, o Brasil deu o primeiro passo rumo à fa-
cilitação de pagamentos ao lançar o “novo SPB”. O novo 
sistema trouxe consigo a TED – Transferência Eletrônica 
Disponível – que possibilitou o repasse de recursos no 
mesmo dia da transação, e colocou o Brasil em destaque 
no que se referia a transferências rápidas no cenário mun-
dial.

Nos últimos anos, com a revolução tecnológica, o 
panorama vem se transformado rapidamente e países 
como Suécia, Singapura e Austrália têm se aproximado 
da realidade cashless (economias com baixa utilização 
do papel-moeda, fomentando o uso de pagamentos ele-
trônicos) dada a eficiência, praticidade e economia da 
mais recente modalidade de pagamento – Pagamento 
Instantâneo.

De acordo com o BIS – Bank for International Settle-
ments, pagamentos instantâneos são aqueles em que a 
transmissão da mensagem de pagamento e a disponibili-
zação dos recursos para o usuário final são realizadas em 
tempo real (ou quase em tempo real, aproximadamente 20 
segundos) e disponível 24 horas por dia e 7 dias por se-
mana (24x7).

As transferências entre contas de uma mesma institu-
ição – os chamados arranjos fechados – pagamentos com 
QR code, com cartão, transferências via TED, não se ref-
erem ao ecossistema de pagamentos instantâneos no con-
ceito estrito da modalidade. Arranjos fechados são silos 
verticais que não permitem a mesma usabilidade ao trans-
ferir recursos para outras instituições.

E uma vez que haja como exemplos: (i) a usabilidade 
de pagamentos por QR code, o mesmo é apenas um canal/
meio de viabilizar pagamentos, e não uma modalidade; 
(ii) pagamentos com cartão, apesar de disponíveis, tem 
prazo dilatado que varia dependendo de sua modalidade 
(crédito ou débito); e (iii) transferências TED não pos-
suem disponibilidade 24x7 e não transferem recursos em 
tempo real.

Na Suécia, a união dos principais bancos levou à criação 
da Swish, que habilita cidadãos a fazerem transferências 
em tempo real gratuitamente. Os comércios locais pagam 
uma tarifa para aceitar Swish, mas o valor é bem mais em 
conta que os MDR dos cartões de crédito e débito.

Na China, apesar de se tratarem de arranjos fechados, 
a entrada do AliPay e do WeChat, instituições oriundas 
do comércio eletrônico, habilitou uma população com al-
tos índices de desbancarização a ingressar no mercado de 
pagamentos. O resultado foi a criação de dois grandes ar-
ranjos no país mais populoso do mundo e o salto da era 
do pagamento em dinheiro para a era do pagamento in-
stantâneo.

No Brasil, em maio do ano passado o Banco Cen-
tral iniciou o ambicioso projeto de trazer pagamen-
tos instantâneos para o país não apenas entre pessoas, 
mas também empresas e governos. O objetivo é que se 
possa, inclusive, pagar impostos ou receber benefícios 
sociais por meio da plataforma de pagamentos instantâ-
neos, por exemplo.

Mais do que uma nova modalidade, a introdução de 
pagamentos instantâneos no mercado brasileiro demanda 
uma atenção especial, na formulação da estratégia. A ex-
periência do usuário final passa a ser fator determinante na 
diferenciação e fidelização.

Outro fator relevante é o cenário de competitividade 
no qual o ecossistema se desenvolverá. De acordo com 
dados do Fintechlab, em agosto/18 havia 105 fintechs de 
pagamentos, 8 bancos digitais e 9 fintechs multisserviços, 
que somados aos outros 154 bancos autorizados na mesma 
época, totalizam 276 potenciais provedores de serviço de 
pagamentos instantâneos.

Esta fase de definição de regras e transição deve ser 
encarada como uma etapa de preparação para as empre-
sas que pretendem atuar com pagamentos instantâneos. 
Pensar a estratégia de entrada, muito além da simples 
disponibilização de forma de aceitação, dar a devida 
atenção às necessidades do usuário final, estar pronta 
para desenvolver e integrar APIs, navegar com seguran-
ça no universo digital e se antecipar a temas paralelos, 
como open banking e LGPD podem ajudar as institu-
ições a iniciar sua jornada muitos passos à frente da 
concorrência.

Mesmo que haja diversas vantagens na inserção do 
pagamento instantâneo, sua implementação deve ser con-
siderada como ponto de atenção, pois envolve uma drásti-
ca modificação de costumes. A infraestrutura de pagamen-
tos precisa estar centralizada em uma instituição, e todas 
as empresas devem considerar como uma demanda de 
adaptação à nova tecnologia, que somente funcionará se 
todos os players do ecossistema de pagamento instantâneo 
“falarem a mesma língua”.

q Débora Figueredo
Gerente de Sinqia Consulting.

CLUBE VIDA EM GRUPO - CVG-RJ
CNPJ/MF nº 30.276.356/0001-13

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Pela presente e de acordo com o Art. 16º do Estatuto, ficam convocados os 
Associados Fundadores, Efetivos e Beneméritos do Clube Vida em Grupo, 
para Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada no dia 15 de julho de 2019, 
na sede do Clube, à Rua da Quitanda, 159 -12º andar - Centro - Rio de Janei-
ro/RJ, às 18h00 em 1ª Convocação e às 18h30m em 2ª e Última Convocação,
Ordem do Dia: a) Prestação de Contas de atual Diretoria, para apreciação e 
aprovação, e apresentação de Relatório de Atividades, relativo ao período de 
Julho de 2018 à Junho de 2019; b) Conhecimento da nova Diretoria do Con-
selho Consultivo para o período de julho de 2019 à junho de 2021; c) Eleição 
e Posse da Diretoria Executiva e da Comissão Fiscal para o período de julho 
de 2019 à junho de 2021; d) Assuntos de Interesse Geral. Rio de Janeiro, RJ, 
05 de Junho de 2019. Carlos Ivo de Jesus Gonçalves - Diretor Presidente.

Assine o Monitor Mercantil
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Balanço Patrimonial Levantamento em 31/12/2018 (Em MR$)

Demonstração do Resultado em 31/12/218 (Em MR$)

Demonstração do Resultado Abrangente em 31/12/218 (Em MR$)

Demonstração dos Fluxos de Caixa em 31/12/218 (Em MR$)

Notas Explicativas às Demonstrações Contabéis para o Exercício 
Findo em 31/12/2018 ( Em MR$, execeto quando indicado de outra forma)

Demonstração das Mutações do Patriônio Líquido em 31/12/2018 (Em MR$)
Notas explicativas 2018 2017

Ativo 6.189 7.402
Circulante 5.676 6.918
Caixa e Equivalentes de Caixa 2.a 2.865 4.528
Clientes 2.c 2.509 2.208
Tributos a Recuperar 68 66
Despesas do Exercício Seguinte 48 54
Outros Valores a Receber 186 62
Não Circulante 513 484
Depósitos Judiciais 61 61
Outros Valores a Receber 160 117
Imobilizado 2.d 212 197
Intangível 2.e 80 109
Passivo 6.189 7.402
Circulante 2.556 2.787
Obrigações com Pessoal 454 730
Fornecedores 689 307
Tributos a Recolher 1.180 1.031
Dividendos a Pagar 27 532
Outras Obrigações 206 187
Patrimônio Líquido 3.633 4.615
Capital Social 2.000 1.496
Reservas de Lucros 1.633 2.251
Dividendos Adicionais Propostos - 868

Notas explicativas 2018 2017
Receita líquida 2.b 9.473 11.408
Custo dos serviços (5.507) (5.574)
Lucro bruto 3.966 5.834
Despesas gerais e administrativas 2.f (2.870) (2.562)
Receitas financeiras 222 360
Despesas financeiras (27) (12)
Lucro antes do IRPJ e CSLL 1.291 3.620
Tributos sobre o lucro (1.178) (1.455)
Lucro líquido do exercício 113 2.165
Lucro líquido por ação 2.k 0,16 3,01

Ca-
pital 

social

Reservas de 
lucros

Lu-
cros  
acu-

mula-
dos

Divi-
den-
dos  
pro-

postos Total

Re-
serva 
legal

Reserva  
Estatu-

tária
Saldos em 31/12/2016 1.316 263 1.403 - 278 3.260
Dividendos pagos conforme AGO rati-
ficando dividendos propostos em 2016 - - - - (278) (278)
Lucro líquido do exercício 180 - (180) - - -
Destinação do lucro acumulado para: - - - 2.165 - 2.165
Constituição de reserva legal - - - - - -
Dividendo mínimo obrigatório - 36 - (36) - -
Constituição de reserva estatutária - - - (532) - (532)
Dividendos propostos - - 729 (729) - -

- - - (868) 868 -
Saldos em 31/12/2017 1.496 299 1.952 - 868 4.615
Dividendos pagos conforme AGO rati-
ficando dividendos propostos em 2017 - - - - (868) (868)
Dividendo adicional proposto conforme 
AGO realizada em data 02/08/2018 - - (200) - - (200)
Aumento de capital conforme AGO
 realizada em data 02/08/2018 504 - (504) - - -
Lucro líquido do exercício - - - 113 - 113
Destinação do lucro do exercício para: - - - - - -
Constituição de reserva legal - 6 - (6) - -
Dividendo mínimo obrigatório - - - (27) - (27)
Constituição de reserva estatutária - - 80 (80) - -
Saldos em 31/12/2018 2.000 305 1.328 - - 3.633

2018 2017
Lucro líquido do exercício / Resultado abrangente do exercício 113 2.165

Atividades operacionais 2018 2017
Lucro líquido do exercício 113 2.165
Ajustes por: Depreciação e amortização 83 100

Despesas e receitas com juros e variações cambiais, líquidas 6 (6)
IR e contribuição social reconhecido no resultado 1.178 1.455
Provisão para participações no resultado - 382

Aumento (redução) dos ativos operacionais:
Clientes (301)(1.490)
Tributos a recuperar (2) (23)
Despesas do exercício seguinte 6 (25)
Outros valores a receber (167) (15)
Aumento (redução) dos passivos operacionais:
Obrigações com pessoal (276) 88
Fornecedores 382 162
Tributos a recolher (244) (727)
Outras obrigações 19 16
Juros pagos (5) (4)
CSLL e IRPJ pagos (785) (913)
Caixa líquido gerado (consumido) nas atividades operacionais 7 1.165
Atividades de investimento
Aquisição de imobilizado (70) (65)
Aquisição de intangível - (20)
Caixa líquido gerado (consumido) nas atividades de investimento (70) (85)
Atividades de financiamento
Pagamento de dividendos (1.600) (700)
Caixa líquido gerado (consumido) nas atividades de financiamento (1.600) (700)
Aumento (redução) líquido(a) de caixa e equivalentes de caixa (1.663) 380
Caixa e equivalentes de caixa
Saldo inicial 4.528 4.148
Saldo final 2.865 4.528
Aumento (redução) líquido(a) de caixa e equivalentes de caixa (1.663) 380

1.Contexto Operacional. A O’Brien’s do Brasil Consultoria em Emergências e Meio 
Ambiente S.A. (“Cia.”) foi constituída em 27/10/11 e tem sede na Rua da Glória, 306, 
13º andar – Glória/ Rio de Janeiro. A Cia. tem por objeto social a prestação de serviços 
de consultoria e treinamento em planejamento e gerenciamento de emergência e 
assuntos relacionados à segurança e meio ambiente. A Administração da Cia., con-
siderando o seu conhecimento do negócio, o histórico de lucratividade e as perspec-
tivas de mercado atuais, entende que as bases de preparação dessas demonstra-
ções contábeis, que consideram a continuidade do negócio, são adequadas. 2. 
Apresentação das Demonstrações Contábeis e Principais Políticas Contábeis.
2.1. Declaração de conformidade. As demonstrações contábeis foram elaboradas de 
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil (BRGAAP), aplicáveis a peque-
nas e médias empresas (NBC TG 1000), aprovadas pelo Conselho Federal de Con-
tabilidade - CFC. A Cia. cumpre os requisitos para enquadramento na NBC TG 1000 
por se tratar de uma Cia. anônima que não é caracterizada pela Lei 11.638/07 como 
Cia. de grande porte, e por não ser uma entidade regulada por órgão que dite as 
práticas contábeis. Todas, e somente as informações relevantes próprias das de-
monstrações contábeis estão sendo evidenciadas, e correspondem às utilizadas 
pela Administração em sua gestão. 2.2. Apresentação das demonstrações contá-
beis. As demonstrações contábeis 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. 2.2.1. Base de preparação. As demonstrações contábeis foram 
elaboradas com base no custo histórico, conforme item 2.34.a da NBC TG 1000, 
exceto se indicado de outra forma. 2.2.2. Principais políticas contábeis. Algumas das 
principais políticas contábeis aplicadas na preparação destas demonstrações contá-
beis estão definidas a seguir. As demais políticas contábeis são apresentas nos res-
pectivos itens destas notas explicativas. a. 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 investimentos ou demais fins. A Cia. considera como 
caixa e equivalentes de caixa: (i) dinheiro em caixa; (ii) depósitos bancários; e (iii) 
aplicações contábeis de conversibilidade imediata em um montante conhecido de 
caixa sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor. Portanto, um investi-
mento, normalmente, se qualifica como equivalente de caixa quando tem vencimen-
to de curto prazo, por exemplo, de três meses ou menos, a contar da data da sua 
contratação. b. Receita de serviços. A receita de serviços é mensurada com base no 
valor justo da contraprestação recebida ou a receber, excluindo descontos, abati-
mentos e tributos ou encargos incidentes, sendo registrada no momento da presta-
ção dos serviços. c. 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 retidos na fonte, os quais são considerados créditos tribu-
tários (quando aplicável). A provisão para devedores duvidosos é constituída, quando 
aplicável, com base na avaliação de clientes com parcelas em atraso e em montante 
considerado suficiente pela Administração para suprir as eventuais perdas na reali-
zação dos créditos. d. Imobilizado. O ativo imobilizado é registrado pelo custo de 
aquisição e depreciado pelo método linear de acordo com a respectiva vida útil eco-
nômica. O valor residual e a vida útil dos ativos imobilizados e os métodos de depre-
ciação são revistos no encerramento de cada exercício, e ajustados de forma pros-
pectiva, quando for o caso. e. Intangível. Os ativos intangíveis com vida útil definida 
são amortizados de acordo com sua vida útil econômica estimada e, quando identifi-

cadas indicações de perda de seu valor recuperável, submetidos a teste para análise 
de perda no seu valor recuperável. f. Reconhecimento de despesas. As despesas 
são contabilizadas pelo regime de competência, obedecendo a sua vinculação com 
a realização das receitas. As despesas pagas antecipadamente e que competem a 
exercícios futuros são diferidas de acordo com seus respectivos prazos de duração. 
g. Provisões. A Cia. reconhece provisões referentes a férias, 13º salário e encargos 
sociais incidentes sobre essas remunerações, de acordo com a quantidade de perí-
odos trabalhados pelos funcionários, ou seja, de acordo com as obrigações devidas, 
mas não efetivadas, em cada exercício. h. Conversão de moeda estrangeira. As
operações em moedas estrangeiras são convertidas em moeda funcional utilizando-
-se as taxas de câmbio vigentes, divulgadas pelo Banco Central do Brasil, pelo regi-
me de competência. Os ganhos e as perdas cambiais resultantes da liquidação e da 
conversão dessas transações são reconhecidos no resultado. i. Demonstração dos 
fluxos de caixa. As demonstrações dos fluxos de caixa foram preparadas pelo méto-
do indireto. j. Redução ao valor recuperável de ativos não financeiros. A Administra-
ção revisa anualmente o valor contábil líquido dos ativos com o objetivo de avaliar
eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas, operacionais ou tecnológi-
cas, que possam indicar deterioração ou perda de seu valor recuperável. Sendo tais 
evidências 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 definido como sendo o maior entre o valor em uso e o valor líquido de
venda. Na estimativa 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 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 comu-
tativas, entre partes conhecedoras e interessadas, ajustado por despesas atribuíveis 
à venda do ativo, ou, quando não há contrato de venda firme, com base no preço de
mercado de um mercado ativo, ou no preço da transação mais recente com ativos
semelhantes. Até 31/12/2018 não houve indicativos de perdas por desvalorização de 
ativos não financeiros. k. Lucro líquido por ação. É calculado dividindo-se o lucro líqui-
do do exercício pela quantidade de ações emitidas pela Cia.. 3. Julgamentos, Esti-
mativas e Premissas Contábeis Significativas. a. Julgamentos. A preparação das

demonstrações contábeis requer que a Administração faça julgamentos e estimati-
vas e adote premissas que afetam os valores apresentados de receitas, despesas, 
ativos e passivos, bem como as divulgações de passivos contingentes, na data base 
das demonstrações. Contudo, a incerteza relativa a essas premissas e estimativas 
poderia levar a resultados que requeiram um ajuste significativo ao valor contábil do 
ativo ou passivo afetado em exercícios futuros. b. Estimativas e premissas utilizadas 
pela administração. b.1. Vida útil dos bens do imobilizado. A Cia. revisa a vida útil es-
timada 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. b.2. Perda por redu-
ção 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. O cálculo do valor em uso 
é baseado no modelo de fluxo de caixa descontado. Os fluxos de caixa derivam 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 significativos 
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. b.2. Tributos. Existem incertezas 
com relação à interpretação de regulamentos tributários complexos e ao valor e épo-
ca de resultados tributáveis futuros. A Cia. constitui provisões, com base em estima-
tivas cabíveis e, quando aplicável, para possíveis consequências de auditorias por 
parte das autoridades fiscais das respectivas jurisdições em que o valor dessas pro-
visões baseia-se em vários fatores, como experiência de auditorias fiscais anteriores 
e interpretações divergentes dos regulamentos tributários pela entidade tributável e 
pela autoridade fiscal responsável. Essas diferenças de interpretação podem surgir 
numa ampla variedade de assuntos, dependendo das condições vigentes no respec-
tivo domicílio da Cia.. b.4. Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas. A Cia. 
reconhece provisão para causas tributárias, cíveis e trabalhistas, quando aplicável. A 
avaliação da probabilidade de perda inclui a avaliação das evidências disponíveis, a 
hierarquia das Leis, as jurisprudências disponíveis, as decisões mais recentes nos 
tribunais, e sua relevância no ordenamento jurídico, bem como a avaliação dos advo-
gados externos. As provisões são revisadas e ajustadas para levar em conta altera-
ções nas circunstâncias, tais como prazo de prescrição aplicável, conclusões de 
inspeções fiscais ou exposições adicionais identificadas com base em novos assun-
tos ou decisões de tribunais.
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BNDES emprestará 50% a menos por ano
Instituição já 
chegou a destinar 
R$ 140 bilhões 
em empréstimos 
anualmente

Um dos maiores bancos 
públicos do mundo, o Ban-
co Nacional de Desenvolvi-
mento Econômico e Social 
(BNDES) está entrando em 
uma nova era. Durante déca-
das concedeu financiamento 
de longo prazo e investimen-
to, sobretudo aos grandes 
empreendimentos. Mas isso 
parece que está com os dias 
contados.

Carlos Thadeu de Frei-
tas, conselheiro do e ex-
diretor da instituição, de-
clarou que não se deve 
mais esperar que o banco 
empreste mais de R$ 70 
bilhões anualmente. Lem-
brando que o BNDES já 

chegou a emprestar mais de 
R$ 140 bilhões por ano. 

Segundo as novas dire-
trizes do banco de fomento, 
o foco daqui para frente de-
vem ser financiamentos para 
obras de infraestrutura e para 
médias, micro e pequenas 
empresas, declarou o execu-
tivo em entrevista à Reuters.

“Não há mais alternativa 
para o banco ser maior. Os 
privados podem emprestar, 
são muito líquidos e não faz 
mais sentido ter um BNDES 
enorme. Se tem que ser foca-
do em pequenos e infraestru-
tura”, disse ele. A previsão 
do executivo é que o BN-
DES empreste em 2019 cer-
ca de R$ 65 bilhões, abaixo 
dos R$ 69,3 bilhões de 2018.

Sobre as devoluções que 
a instituição precisa fazer à 
União, a opinião de Freitas 
é que o BNDES poderá de-
volver ao Tesouro Nacional 
cerca de R$ 100 bilhões nes-
te ano para ajudar nas contas 
do governo. Desse montante 
foi realizado em 31 de maio 
o pagamento antecipado ao 

Tesouro Nacional de R$ 30 
bilhões. Os R$ 70 bilhões 
restantes devem ser quitados 
até o fim do ano.

De 2015 a 2018, o banco 
devolveu ao governo R$ 309 
bilhões. No ano passado, o 
BNDES fez acordo com a 
União, antecipando de 2060 
para 2040 o prazo final para 
devoluções.

Desde dezembro de 2015, 
o banco acumula R$ 340 bi-
lhões de dívidas com a União 
que foram pré-pagas. Ainda 
ao longo deste ano, serão 
feitos pagamentos previstos 
em contratos superiores a R$ 
23 bilhões, informou o ban-
co na ocasião, por meio de 
sua assessoria de imprensa.

“As contas públicas não 
podem piorar. Está todo 
mundo no mesmo barco e 
se piorar todo mundo afunda 
junto”, disse Freitas.

Durante a última década, 
o Tesouro irrigou o BNDES 
com quase R$ 500 bilhões, 
usados para empréstimos 
ao empresas, muitas vezes 
mais baratos do que o custo 

de captação da União. Nos 
últimos anos, esses recursos 
começaram a ser devolvidos.

Conversa de bastidores

Comenta-se internamente 
no banco que Joaquim Levy, 
que se demitiu do comando 
do banco no último fim de 
semana após ter sido cobra-
do publicamente pelo presi-
dente Jair Bolsonaro, estaria 
resistindo a uma devolução 
mais expressiva.

“O Levy é um grande eco-
nomista, mas talvez tenha 
demorado a entender o novo 
tamanho do banco”, obser-
vou Freitas.

Há receios no banco é que 
as devoluções possam com-
prometer a capacidade de fi-
nanciamento da instituição. 
Mas como a economia ainda 
não engrenou, há correntes 
no governo que entendem 
que a devolução não teria 
maiores consequências para 
o banco.

O parecer da reforma da 
previdência prevê o fim dos 

repasses do Fundo de Am-
paro ao Trabalhador (FAT) 
para o BNDES. O FAT é 
uma das principais fontes de 
financiamento do banco.

“Se isso for aprovado, se-
ria só para 2020. Aí tem que 
ver como vai ficar a devolu-
ção dos demais recursos. No 
total, faltam uns R$ 200 bi-
lhões”, frisou Thadeu.

Redução de colaboradores

Freitas diz que é hora de 
se pensar em enxugar o qua-
dro de funcionários por meio 
de um Programa de Demis-
são Voluntária (PDV). Isso 
poderia levar o quadro total 
do BNDES, hoje em cerca 
de 2500 pessoas, para no 
máximo 1800 empregados.

A associação de emprega-
dos do BNDES disse que por 
enquanto não tem conheci-
mento de um PDV e que não 
vai iria se manifestar.

Tribunal de contas

O Tribunal de Contas da 

União manifestou há alguns 
dias que os pagamentos rea-
lizados pelo BNDES devem 
ser utilizados pela União ex-
clusivamente para abatimen-
to de dívida pública federal. 
Dessa forma, desde 2015 e 
incluindo esse último paga-
mento, o banco contribuiu 
com a redução da dívida bru-
ta do governo em 5,41% do 
Produto Interno Bruto (PIB), 
que é a soma de todos os 
bens e serviços produzidos 
no país.

O BNDES informou que 
se for computado o serviço 
da dívida renegociada em 
outubro de 2018, o impacto 
total previsto de redução da 
dívida bruta deverá ficar em 
torno de 5,75%. "Há ainda 
possíveis efeitos relativos ao 
diferencial de juros e o PIB 
sobre um estoque da dívida 
menor, o que poderá poten-
cializar ainda mais o efeito 
de redução da dívida bruta. 
Esse número será avaliado 
ao longo do ano pelo Tesou-
ro Nacional", esclareceu o 
BNDES.

Gol culpa variação na taxa de ocupação para alta do preço de passagens 
Smilles ainda 
analisará os 
fundamentos  
do pedido

A administradora de pro-
gramas de fidelidade Smiles 
comunicou em fato relevan-
te aos seus acionistas e ao 
mercado em geral que foi 
notificada por sua acionista 
controladora, a Gol Linhas 
Aéreas Inteligentes S.A, sobre 
a intenção da aérea de rea-
justar extraordinariamente os 
preços das passagens padrão e 

milhas. A decisão, segundo a 
Gol, é devido a decorrência de 
variações na taxa de ocupação 
média dos voos.

A Smiles informou nesta 
sexta-feira que analisará os 
fundamentos do pedido apre-
sentado pela Gol e iniciará o 
processo de atualização e cál-
culo dos valores dos preços 
das Passagens Padrão e Mi-
lhas. “Uma vez concluído tal 
processo de atualização, even-
tuais reajustes serão submeti-
dos à aprovação do Comitê 
Independente e do Conselho 
de Administração da Smiles, 
e oportunamente informados 
ao mercado”, disse a empresa.

Na última quarta-feira, 

também em fato relevante a 
Smilles comunicou uma deci-
são da Gol. “A Gol informou 
que, após cinco meses de estu-
dos e negociações envolvendo 
a companhia aérea e o Comitê 
Independente da Smiles Fide-
lidade S.A. (“Smiles”) (B3: 
SMLS3), não foi atingido 
um acordo quanto aos termos 
para implementação da rees-
truturação societária propos-
ta. “Como resultado, a Gol 
e o Comitê Independente da 
Smiles resolveram encerrar as 
negociações”.

A Gol disse que reconhe-
ce os trabalhos e agradece 
os esforços dos membros 
do Comitê Independente da 

Smiles. A Gol informa que 
o término das tratativas com 
o Comitê Independente da 
Smiles em nada altera a de-
cisão da Gol de não reno-
var o contrato operacional 
e o contrato de prestação de 
serviços de back office, ce-
lebrados com Smiles, além 
da atual data de validade. A 
GoL esclarece, ainda, que 
as suas expectativas ope-
racionais e financeiras não 
são afetadas e, portanto, per-
manecem inalteradas pelo 
encerramento das negocia-
ções, dado que nenhum dos 
benefícios operacionais e 
financeiros esperados da re-
organização societária foi 

implementado no seu plano 
de negócios. 

Novas alternativas

A Gol disse que continu-
ará avaliando alternativas 
para melhorar a eficiência e 
competitividade do seu gru-
po econômico.” A SMILES 
aproveita a oportunidade de 
reforçar o seu comprometi-
mento de buscar a entrega 
consistente de resultados e 
crescimento, independente-
mente da realização da re-
organização societária. Em 
linha com tal objetivo, a 
companhia está trabalhando 
na revisão de seu planeja-

mento estratégico de forma 
a refletir a decisão da Gol 
de não renovar o contrato 
operacional e o atual cenário 
competitivo da indústria em 
que a SMILES atua. 

“O resultado desse traba-
lho será oportunamente sub-
metido para deliberação do 
Conselho de Administração 
da SMILES e, caso qualquer 
alteração venha a ser aprova-
da, o novo plano estratégico 
será oportunamente comuni-
cado ao mercado. SMILES 
FIDELIDADE S.A”, assi-
nou o comunicado Marcos 
Antonio Pinheiro Filho, Di-
retor de Relações com Inves-
tidores.




