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Comércio do Rio 
amarga o quinto 
resultado negativo 
deste ano

As vendas do comércio lojista 
da Cidade do Rio de Janeiro re-
cuaram 3,1% em maio em compa-
ração com o mesmo mês de 2018, 
de acordo com a pesquisa Termô-
metro de Vendas divulgada men-
salmente pelo Centro de Estudos 
do Clube de Diretores Lojistas do 
Rio de Janeiro (CDL-Rio), que 
ouviu cerca de 500 estabeleci-
mentos comerciais.

É o quinto resultado negativo do 
ano (-3,2% em janeiro, -3,8% em 
fevereiro, -4% em março e -3,6% 
em abril). No acumulado dos cin-
co meses (janeiro/maio) as vendas 
também recuaram 5,5% em com-
paração com o mesmo período de 
2018. Em maio em relação ao mês 
anterior (abril) houve um aumento 
de 4%.

Segundo o presidente do CDL-
Rio, Aldo Gonçalves, o resultado 
de maio continua refletindo a si-
tuação crítica que o Estado do Rio 
atravessa, além da violência que 
afeta principalmente o comércio 
de bairro. Esse clima de insegu-
rança afasta o consumidor das 
compras e o empresário de fazer 
investimentos.

“O mês de maio poderia ter um 
resultado melhor não fosse o fraco 
desempenho das vendas no Dia da 
Mães, uma das datas comemorati-
vas mais fortes para o comércio”, 
explica Aldo.

A pesquisa mostra também que 
todos os setores do ramo mole 
(bens não duráveis) e do ramo 
duro (duráveis) apresentaram re-
sultados negativos. Os que regis-
traram as maiores quedas no fatu-
ramento no ramo mole foram teci-
dos (- 3,5), confecções (- 2,8%) e 
calçados (-2,5%) e, no ramo duro 
(bens duráveis), móveis (-3,5%), 
eletros (-4,2%), óticas (-3%), e 
joias (-2,5%). A venda a prazo 
com menos 5% e a venda à vista 
com menos 2% foram as formas 
de pagamento preferidas pelos 
consumidores.

A inadimplência no comércio 
carioca cresceu 1,2% em maio 
em relação ao mesmo mês do 
ano passado, de acordo com os 
registros do Serviço Central de 
Proteção ao Crédito do CDL-Rio 
- Clube de Diretores Lojistas do 
Rio de Janeiro. As consultas 
(item que indica o movimento 
do comércio) diminuíram 5,3% 
e as dívidas quitadas aumenta-
ram 1,1%.

Operações compromissadas 
geraram rombo de R$ 754 bi
Sobra de caixa dos 
bancos deveria 
ser dirigida para 
investimentos

Um dos fatores que eleva a dí-
vida pública é a remuneração da 
sobra de caixa dos bancos, tratada 
pelo Banco Central como opera-
ção compromissada, que gerou um 
rombo de R$ 754 bilhões em dez 
anos, sem atualização, denuncia 
Maria Lucia Fattorelli, coordena-
dora nacional da Auditoria Cidadã 
da Dívida.

“Se o Banco Central deixar de 
remunerar esta sobra, teremos R$ 
1,3 trilhão na economia, para finan-
ciar investimentos, movimentando 
a economia, gerando empregos, 
gerando renda, reduzindo o déficit 
e gerando desenvolvimento socioe-
conômico. Nenhum país emite títu-
los de dívida para remunerar sobra 
de caixa de bancos. Isso é um es-
cândalo”, alertou Fattorelli.

O sistema seria ilegal, e para dar 
um ar de legalidade o Banco Cen-
tral enviou ao Congresso o Projeto 
9.248/2017, que tem apenas um ar-
tigo: cria o depósito voluntário re-
munerado. O projeto não foi votado 
ainda.

Em estudo publicado em outubro 
de 2017 pela Instituição Fiscal In-
dependente (IFI), órgão do Senado 
Federal, o consultor legislativo Jo-
sué Alfredo Pellegrini mostrou que 

Fattorelli: ‘Se o BC deixar de remunerar sobra, teremos R$ 1,3 tri na economia’

as compromissadas chegaram, na-
quele ano, a R$ 1,16 trilhão (17,9% 
do PIB). São integralmente corri-
gidas pela Selic, com vencimento 
médio em poucos dias úteis e tra-
tamento apartado da dívida pública 
federal.

O subsecretário da Dívida Públi-
ca da Secretaria do Tesouro Nacio-
nal, José Franco Medeiros de Mo-
raes, negou haver falta de transpa-
rência em relação ao assunto. “Fa-

lar em sobra de caixa dos bancos 
é uma maneira muito superficial”, 
disse.

Medeiros explicou que as com-
promissadas são instrumentos 
financeiros e que não necessaria-
mente estão nas mãos de bancos, 
mas estão nas carteiras de fundos, o 
que significa investidores em geral.

Não convenceu os senadores Ál-
varo Dias (Podemos-PR) e Zenaide 
Maia (Pros-RN). Dias afirmou que 

o Banco Central deve explicações 
em relação às operações compro-
missadas. O Tribunal de Contas da 
União cobrou esclarecimentos, mas 
BC pediu que ficasse desobrigado 
de esclarecer.

A senadora Zenaide Maia seguiu 
a mesma linha e queixou-se dos pri-
vilégios dos bancos em detrimento 
dos investimentos. Ainda segundo 
ela, a inflação está controlada mui-
to mais por conta da recessão.

Armas: Bolsonaro
se antecipa ao 
Congresso e 
revoga decreto

O presidente Jair Bolsonaro de-
cidiu revogar nesta terça-feira o 
decreto editado em maio para re-
gulamentar regras de aquisição, 
cadastro, registro, posse, porte e 
comercialização de munições e ar-
mas de fogo no país. Uma edição 
extra do Diário Oficial da União,
publicada à tarde, traz a revogação 
da medida, que havia sido editada 
no dia 7 de maio e retificada no dia 
21 do mesmo mês.

Horas antes, o porta-voz da 
Presidência da República, Otávio 
Rêgo Barros, disse que o presi-
dente não iria revogar o decreto. 
“O governo não revogará, não 
colocará nenhum empecilho para 
que a votação ocorra no Congres-
so”, declarou. 

No último dia 18, o plenário do 
Senado aprovou a revogação do 
decreto presidencial. Por 47 votos 
a 28, os senadores aprovaram um 
Projeto de Decreto Legislativo, do 
senador Randolfe Rodrigues (Re-
de-AP) e de outros senadores, que 
susta os efeitos da flexibilização do 
porte e da posse de armas. A maio-
ria dos senadores argumentou que 
a alteração das regras para o aces-
so a armas por meio de decreto era 
inconstitucional e deveria ser feita 
por projeto de lei.

Câmara do Rio 
rejeita pedido 
de impeachment 
de Crivella

Por 35 votos a 13, a Câmara de 
Vereadores do Rio rejeitou o pro-
cesso de impeachment do prefei-
to, Marcelo Crivella, baseado em 
denúncia de infração político-ad-
ministrativa, protocolada pelo ser-
vidor Fernando Lyra Reis. Houve 
uma abstenção.

Em sessão nesta terça-feira, os ve-
readores votaram a denúncia em três 
partes e, em cada uma, o placar foi 
o mesmo ao tratarem de irregularida-
des na renovação de contratos para 
exploração de publicidade no mobi-
liário urbano com a extensão dos pra-
zos, na falta de decoro do prefeito e 
na assinatura de decretos fora da sua 
competência. “Foram três denúncias 
em uma única peça. Na apresentação, 
o denunciante Fernando Lyra relatou 
três infrações, e votamos separada-
mente. Cada denúncia teve 35 a 13 
(votos) e uma abstenção”, informou à 
Agência Brasil o vereador Luiz Car-
los Ramos Filho (Podemos), autor 
do relatório do processo de impeach-
ment na comissão processante.

Votaram a favor do impeachment, 
os vereadores Átila A. Nunes (MDB), 
Rosa Fernandes (MDB), Babá (PSOL), 
Dr. Marcos Paulo (PSOL), Leonel Bri-
zola (PSOL), Paulo Pinheiro (PSOL), 
Renato Cinco (PSOL), Tarcísio Motta 
(PSOL), Reimont (PT), Luciana No-
vaes (PT), Fátima da Solidariedade 
(PSC), Fernando William (PDT) e Te-
resa Bergher (PSDB).

Supremo decide 
manter Lula preso

Por 3 votos a 2, a Segunda Tur-
ma do Supremo Tribunal Federal 
(STF) decidiu nesta terça-feira 
negar pedido de liberdade ao ex-
presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva, conforme proposta pelo 
ministro Gilmar Mendes.

A discussão aconteceu em meio 
ao julgamento de um habeas cor-
pus que denuncia a suspeição do 
ex-juiz Sergio Moro, atual minis-
tro da Justiça. Gilmar propôs que 
o recurso sobre Moro voltasse a 
ser julgado com calma, posterior-
mente, para que se fizesse uma 
análise cuidadosa a respeito tam-
bém dos vazamentos do site The 
Intercept. Mas que enquanto isso, 
Lula deveria aguardar o resultado 
em liberdade.

No caso da liberdade em cará-

ter liminar, além de Gilmar, vo-
tou favorável o ministro Ricardo 
Lewandowski. Já os ministros 
Edson Fachin, Celso de Mello e 
Cármen Lúcia votaram por negar 
a soltura de Lula até que o STF 
julgue o mérito do habeas corpus 
pedido por Lula, deixando o pla-
car em 3 a 2.

Mais cedo, o colegiado rejeitou 
um outro pedido de liberdade ao 
ex-presidente. O caso envolve a 
condenação no caso do triplex do 
Guarujá, um dos processos oriun-
dos da Operação Lava Jato.

Por 4 votos a 1, a turma deci-
diu manter a decisão individual do 
ministro Edson Fachin, relator do 
caso, que rejeitou o pedido de anu-
lação do processo e a concessão de 
liberdade ao ex-presidente Lula.

As 50 empresas do agronegócio que mais devem tributos à União acumulam 
um débito de R$ 205 bilhões. A cada três empresas que devem ao fisco, 
uma pertence ao agronegócio. Os números fazem parte de levantamento 

feito pelo site De Olho Nos Ruralistas, com base em dados da Procuradoria-Geral 
da Fazenda Nacional (PGFN). Esses 50 maiores devedores do agronegócio 
estão agrupados em 19 corporações, entre elas, empresas multinacionais. 
As empresas dos grupos Parmalat (controlada desde 2011 pela multina-
cional francesa Lactalis, maior empresa de lácteos do mundo), JB Duarte 
e Dolly são responsáveis por 76,3% dos R$ 205 bilhões, ou seja, R$ 156 
bilhões em débitos tributários com a Fazenda.

Ana Volpe/Agência Senado
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Uma breve história da banca – Parte 3/4

Vencendo as diferenças

O que é roubar um banco com-
parado a fundá-lo, se expressou o 
dramaturgo alemão Bertold Brecht 
(1898-1956). Longe de defender 
um crime, vamos refletir sobre a 
extensão dos males. Trataremos 
de duas operações que, não sendo 
jabuticabas, são máscaras dirigidas 
para poucos no Brasil que, numa 
sociedade onde a banca não fosse 
o poder, seriam consideradas crimi-
nosas, lesivas ao patrimônio públi-
co e ao privado: Operações Com-
promissadas e operações de swap.

Operações Compromissadas

As Operações Compromissadas 
foram disciplinadas pela Resolução 
CMN Bacen 3.339, de 26/1/2006. 
São assim denominadas a compra 
(ou venda) de títulos com o com-
promisso de vendê-los (ou comprá-
los), em data futura, anterior ou 
igual à data de vencimento do títu-
lo, mediante condições acordadas.

Transcrevo da Resolução os tí-
tulos que são comercializáveis: 
“Certificados de depósitos bancá-
rios, cédulas de crédito bancário, 
certificados de cédulas de créditos 
bancários, letras de câmbio de acei-
te de instituições financeiras, letras 
de crédito imobiliário, certificados 
de recebíveis imobiliários, notas 
comerciais, debêntures” e muitos 
títulos lá especificados além de 
“outros que venham a ser autoriza-
dos pelo Banco Central do Brasil”.

Meu informado leitor já identi-
ficou a presença de derivativos e 
de muitos títulos sem respaldo em 
valores reais, mesmo monetários, 
como os de depósitos bancários. Ou 
seja, embora sob a alegação, já dis-
cutível, de dar liquidez aos bancos, 
estes podem simplesmente entregar 
um título emitido unicamente para 
especulação o qual receberá, além 
do valor de face, juros que não 
guardam relação com o rendimento 
dos títulos utilizados em garantia.

A Instituição Fiscal Independen-
te (IFI), órgão do Senado Federal, 
publicou o estudo do consultor le-
gislativo Josué Alfredo Pellegrini 
(“As operações compromissadas 
do Banco Central”, Estudo Espe-
cial nº 3, outubro/2017) do qual re-
tiro algumas considerações:

“No Brasil, a política monetá-
ria segue o regime de meta para 
inflação, e o Banco Central deve 
persegui-la anualmente. O princi-
pal instrumento para alcançá-la é a 
taxa de juros básica da economia, a 
taxa Selic.”

“Em que pese a relevância que 
as compromissadas assumiram no 
Brasil, teoricamente há outros ins-
trumentos disponíveis para os ban-
cos centrais executarem a política 
monetária. Um primeiro grupo de 

instrumentos consiste em interven-
ções diretas, como controle da taxa 
de juros e do crédito, as quais não 
são utilizadas no Brasil.”

“Um segundo grupo congrega as 
operações dos bancos centrais fei-
tas no mercado monetário, com o 
intuito de atuar sobre a oferta e a 
demanda de liquidez. São as ope-
rações de mercado aberto (open 
market), nas quais incluem-se as 
próprias operações compromissa-
das e as transações definitivas com 
títulos públicos (sem compromisso 
de recompra ou revenda).”

Meu leitor deve saber que o Ban-
co Central do Brasil (Bacen) não 
age sempre com a maior transpa-
rência por meio de leilões, ofertas 
públicas a todas instituições finan-
ceiras. O Bacen opera também com 
leilões informais, restritos aos dea-
lers (dealer designa o intermediário 
financeiro, que trabalha por conta 
própria, recebendo uma quantia 
referente às transações e negócios 
que efetua – Google Significados). 
Para operações compromissadas o 
Banco Central tem dealers escolhi-
dos como contraparte.

“No Brasil, o Banco Central 
não pode emitir seus títulos dire-
tamente junto ao mercado desde 
2000, por determinação do art. 34 
da Lei de Responsabilidade Fiscal 
(Lei Complementar 101, maio de 
2000). Também não há previsão 
legal para depósitos voluntários 
remunerados no Banco Central 
(Lei 4.595, de 1964, art. 10, inci-
so XII). As transações definitivas 
com títulos públicos são pouco 
empregadas pela autoridade mo-
netária. Assim, os principais ins-
trumentos utilizados no Brasil 
são os depósitos compulsórios e, 
sobretudo, as operações compro-
missadas.”

O Fundo Monetário Internacio-
nal (FMI) é, desde 1980, um órgão 
da banca para impor políticas mo-
netárias restritivas em todo mundo. 
No caso das operações compromis-
sadas, o FMI as denomina de modo 
diferente, causando dificuldade 
para análises comparativas, Mas o 
consultor Josué Pellegrini adotou 
formas indiretas para poder realizar 
as comparações que transcrevo:

“Chama atenção a distância en-
tre o Brasil e os demais países nesse 
aspecto. A sua carteira correspon-
dia a mais de 24% do PIB, ao final 
de 2016. O segundo lugar, entre os 
outros 13 países, era ocupado pelas 
Filipinas, com apenas 3%.”

“A propósito da relação com os 
respectivos governos, além de se 
diferenciar pelo tamanho da cartei-
ra de títulos públicos, o Banco Cen-
tral é destaque também no lado do 
passivo. Esse saldo correspondia a 
17% do PIB, em 2016, seguido da 

África do Sul, com 11%, e da Rús-
sia, com 8%.”

A importância da relação com 
o Tesouro Nacional faz com que o 
Banco Central seja o segundo maior 
banco dentre os 14 bancos, com ati-
vo (ou passivo) equivalente a 45% 
do PIB. Só o banco central da Tai-
lândia é maior, com 46% do PIB. 
Depois, seguem-se Malásia (36%), 
Rússia (35%) e Filipinas (31%). 
Entretanto, esses quatro países pos-
suem reservas internacionais acima 
de 28% do PIB, bem mais elevadas 
que os 19% do Brasil. Neste país, 
além de reservas elevadas, pesam 
muito na determinação do tamanho 
do Banco Central as contas que 
retratam a relação com o Tesouro 
Nacional.”

“As compromissadas chegaram 
aos atuais (2017) R$ 1,16 trilhão 
(17,9% do PIB), integralmente cor-
rigidas pela Selic, com vencimento 
médio em poucos dias úteis, e tra-
tamento apartado da dívida pública 
federal.”

Operações de Swap

Vamos tratar agora das operações 
de swap, que significa permuta, em 
que se trocam o risco e a rentabili-
dade das aplicações. Por exemplo, 
um swap cambial é a troca da varia-
ção cambial por juros pós-fixados. 
O swap é um derivativo que pode 
ser usado como seguro ou proteção 
(hedge) ou como investimento es-
peculativo. A modalidade mais uti-
lizada é do swap cambial.

A Resolução Bacen 3.568/2008 
(artigos a seguir) e as diversas 
circulares do Bacen que regula-
mentam o Mercado de Câmbio e 
Capitais Internacionais (RMCCI) 
definem quem pode operar com 
moeda estrangeira no Brasil, seus 
limites e como devem fazer.

“Art. 2º As autorizações para a 
prática de operações no mercado 
de câmbio podem ser concedidas 
pelo Banco Central do Brasil a 
bancos múltiplos, bancos comer-
ciais, caixas econômicas, bancos 
de investimento, bancos de desen-
volvimento, bancos de câmbio, so-
ciedades de crédito, financiamento 
e investimento, sociedades correto-
ras de títulos e valores mobiliários, 
sociedades distribuidoras de títulos 
e valores mobiliários e sociedades 
corretoras de câmbio.

Art. 8º As pessoas físicas e as 
pessoas jurídicas podem comprar 
e vender moeda estrangeira ou re-
alizar transferências internacionais 
em reais, de qualquer natureza, sem 
limitação de valor, sendo contrapar-
te na operação agente autorizado a 
operar no mercado de câmbio, ob-
servada a legalidade da transação, 
tendo como base a fundamentação 

econômica e as responsabilidades 
definidas na respectiva documen-
tação.

§ 1º O disposto no caput compre-
ende as compras e as vendas de mo-
eda estrangeira, por pessoas físicas 
ou jurídicas, residentes, domicilia-
das ou com sede no país, para fins 
de constituição de disponibilidades 
no exterior e do seu retorno.

§ 3º Os fundos de investimento 
podem efetuar transferências do e 
para o exterior relacionadas às suas 
aplicações fora do País, obedecida 
a regulamentação editada pela Co-
missão de Valores Mobiliários e as 
regras cambiais editadas pelo Ban-
co Central do Brasil.

§ 4° As transferências financei-
ras relativas a aplicações no exte-
rior por entidades de previdência 
complementar devem observar a 
regulamentação específica.

§ 5º Sem prejuízo do dever de 
identificação dos clientes de que 
trata o artigo 18 desta Resolução, 
nas operações de compra e de ven-
da de moeda estrangeira até US$ 
3.000,00 (três mil dólares estadu-
nidenses), ou do seu equivalente 
em outras moedas, é dispensada a 
apresentação da documentação re-
ferente aos negócios jurídicos sub-
jacentes às operações de câmbio.”

No artigo “As operações de swap 
do BC do Brasil e a institucionali-
dade do mercado de câmbio”, das 
professoras do Instituto de Econo-
mia da Universidade Estadual de 
Campinas Daniela Magalhães Pra-
tes e Maryse Farhi (Carta Maior, 
17/9/2014), lemos:

“No âmbito do mercado à vista, 
ele resulta na impossibilidade dos 
agentes residentes e não residentes 
deterem posições cambiais nesse 
mercado.”

“Os únicos agentes que podem 
assumir essas posições são os ban-
cos que possuem carteira de câm-
bio. No que se refere aos derivativos 
cambiais, a não conversibilidade in-
terna da moeda para a maioria dos 
agentes residentes também é a causa 
da sua principal especificidade, qual 
seja, seu caráter non-deliverable, 
isto é, os ganhos e perdas nas ope-
rações com estes instrumentos são 
liquidados em reais, sem que haja 
entrega efetiva de dólares (como na 
maioria dos países). Exatamente em 
função da sua liquidação em moeda 
doméstica, no mercado de derivati-
vos não existe limite às posições dos 
agentes bancários e não bancários 
(inclusive não residentes).”

Adiante, elas escrevem sobre a 
pressão do FMI (banca) na política 
brasileira: “Uma cláusula do Me-
morando de Política Econômica, 
firmado com o FMI, em 8 de março 
de 1999, determinava que ‘o Banco 
Central deixará de intervir no mer-

cado de futuros de câmbio a partir 
de março de 1999’. Em 2002, com 
reservas de divisas muito baixas, o 
Banco Central do Brasil (BCB), na 
gestão de Armínio Fraga, sentiu-se 
premido a oferecer instrumentos 
vinculados à taxa de câmbio que 
não pressionassem tanto a dívida 
pública e, sobretudo, a parcela desta 
indexada ao câmbio. Para tanto, o 
BCB tinha de lançar mão de deriva-
tivos e obteve a autorização do FMI 
para lançar swaps cambiais à condi-
ção que estes estivessem vinculados 
às LFTs (títulos públicos prefixados 
de curto prazo). A vinculação com 
esses títulos mostrou ser um erro 
de formato do novo instrumento 
e acabou provocando reações em 
cadeia nos mercados secundários 
de juros. Um mês após seu lança-
mento, o BCB desistiu de vincular 
swaps cambiais às LFTs e passou 
a negociar swaps “solteiros”, pelos 
quais vendia dólares para liquidação 
futura contra pagamentos em reais 
atualizados pela taxa Selic, além 
de manter as colocações dos títulos 
do Tesouro Nacional indexados ao 
câmbio (NTN-cambiais).”

Mesmo na linguagem técnica 
das professoras, é visível a insegu-
rança das autoridades brasileiras, 
ainda que ideologicamente afins 
ao neoliberalismo, para encontra-
rem respostas positivas diante da 
situação devedora do Brasil. O que 
na teoria seria uma operação para 
manter as taxas cambiais e de juros 
controlados transformou-se num 
instrumento de especulação para os 
poucos autorizados, como vimos 
na Resolução Bacen 3.568/2008.

Concluem assim o artigo citado: 
“A partir de junho de 2013, quan-
do foi anunciada a redução das 
injeções de moeda do Federal Re-
serve, o BCB tem leiloado swaps 
cambiais. Em nenhuma dessas oca-
siões, a utilização de derivativos 
tem apresentado limites. Como, no 
Brasil, esses instrumentos não são 
deliverables, eles prescindem total-
mente da existência de reservas em 
divisas, sendo liquidados por dife-
rença em reais”, liberou geral.

Nestes dois exemplos vimos 
como o dinheiro dos impostos são 
direcionados para esterilização e 
lucro pelo sistema financeiro, ge-
rando caos na administração pú-
blica, falta de investimentos, e 
mantendo, em plena recessão, os 
bancos com lucros extraordinários 
e a Bolsa de Valores de São Paulo 
(Bovespa) batendo recordes suces-
sivos. É o triunfo da banca sobre o 
Estado brasileiro.

q  Pedro Augusto Pinho
Administrador aposentado, é diretor 

na Associação dos Engenheiros da 
Petrobrás (Aepet).

O dia 25 de junho marca a 
adoção pela ONU (Organização 
das Nações Unidas) da Declara-
ção e Programa de Ação de Viena 
(1993). Consta lá, entre seus 100 
tópicos, que “a Conferência Mun-
dial sobre Direitos Humanos con-
sidera a educação, o treinamento e 
a informação pública na área dos 
direitos humanos elementos essen-
ciais para promover e estabelecer 
relações estáveis e harmoniosas en-
tre as comunidades e para fomentar 
o entendimento mútuo, a tolerância 
e a paz”.

Sabemos que muito falta fazer 
para vermos todos os objetivos des-

se memorável documento integral-
mente cumpridos. Daí meu empe-
nho de sempre apresentar também 
nossa modesta colaboração.

Aliás, no tocante ao entendimen-
to geral de povos e nações, como 
escrevi em meu livro Reflexões e 
Pensamentos – Dialética da Boa 
Vontade (1987) e anteriormente no 
Jornal da LBV (janeiro de 1984): 
“(...) quando falamos na união de 
todos pelo bem de todos, alguns 
podem atemorizar-se, pensando em 
capitulação de seus pontos de vista 
na enfadonha planura de uma alian-
ça despersonalizada, o automatis-
mo humano deplorável. Não é nada 

disso. Na Democracia Ecumênica, 
todos têm o dever (muito mais que 
o direito) de – honestamente (que-
sito básico) e com espírito de tole-
rância – enunciar seus ideais, sua 
maneira de ver as coisas. Entretan-
to, ninguém tem o direito de odiar 
a pretexto de pensar diferente nem 
de viver intimidado pela mesma ra-
zão. Já dizia Gandhi (1869-1948) 
que ‘divergência de opinião não 
deve ser jamais motivo para hos-
tilidade’. E foi por nisso acreditar 
que, com certeza, o Mahatma se 
tornou o personagem principal da 
independência do seu povo.”

É ainda do sábio indiano esta 

notável afirmativa, quanto à ne-
cessidade de se fomentar a Cultura 
de Paz nos corações para vencer 
as animosidades entre os diferen-
tes: “Que seus pensamentos sejam 
positivos porque eles se transfor-
marão em palavras. Que suas pala-
vras sejam positivas porque elas se 
transformarão em ações. Que suas 
ações sejam positivas porque elas 
se transformarão em valores. Que 
seus valores sejam positivos por-
que eles determinarão seu destino”.

Destino traz à mente o fulgor 
das crianças nas quais pensamos, 
ao nos empenharmos em levar-
lhes uma cultura de Paz por meio 

da educação intelectual aliada ao 
afeto. E lhes apresento o resultado 
desse esforço, quando benfeito, nas 
palavras, na ocasião, de um Solda-
dinho de Deus (carinhosa maneira 
de nos referirmos às crianças, na 
LBV), que cresceu sob as asas da 
Pedagogia do Afeto, bandeira de 
vanguarda de nossa lide legionária. 
Letícia Tonin tinha 7 anos quan-
do disse: “O Amor é maior do que 
tudo, mesmo que as pessoas sejam 
diferentes”.

q  José de Paiva Netto
Jornalista, radialista e escritor.

paivanetto@lbv.org.br
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MCFL PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 23.820.645/0001-76 - NIRE JUCERJA 333.0031861-5

Extrato de Ata da Assembléia Geral Ordinária 
e Extraordinaria de Acionistas Realizada em 30 de Abril de 2019

Local e Presenças: sede social da Companhia, localizada na Cidade do 
Estado do Rio de Janeiro, na Av. das Américas, nº 3434 – Bloco 07 – Sala 
201 (parte), Barra da Tijuca. Acionistas representando 100% (cem por cento) 
do capital social. DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE EM 
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA: aprovado (1) em relação ao exercício 
social encerrado em 31/12/2018 (a) o Relatório da Administração, o Balanço 
Patrimonial, as Demonstrações Financeiras e o Parecer dos Auditores; e 
(b) face à apuração de lucro líquido no montante de R$ 1.569.798,25,: (b1)
destinar R$ 78.489,91 para reserva legal; e (b2) distribuir ao(s) acionista(s),
o valor de R$ 1.491.308,34 referentes a dividendos não pagos, a ser pago em 
data a ser definida pela Diretoria; e (2) a reeleição dos membros da Diretoria 
da Companhia, cujo mandato se estenderá até a posse dos Diretores que
vierem a ser eleitos na Assembleia Geral Ordinária a realizar-se no exercício 
de 2022, podendo haver reeleição, a saber: (i) Sr. José Alexandre Costa 
de Freitas, brasileiro, casado, advogado, portador da carteira de identidade
nº 78.657, expedida pela OAB/RJ –, inscrito no CPF/MF 008.991.207-17, 
como Diretor Presidente da Companhia; (ii) Sr. Carlos Henrique Correa 
Sismil, brasileiro, casado, contador, portador da carteira de identidade nº
09.509.186-4, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/MF 011.896.377-58 
ambos com endereço à Av. das Américas, nº  3434, Bl. 07, Gr. 201, Barra 
da Tijuca. EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA: aprovado (3)
instrução à Diretoria da Companhia para comparecer à AGOE da sociedade
subsidiária Oliveira Trust DTVM S.A. e votar no sentido de aprovar todas as 
matérias da ordem do dia. Arquivada na JUCERJA em 28/05/2019 sob 
o nº 00003629363, Sec. Geral Bernardo F. S. Berwanger e encontra-se
disponível para consulta na sede social da Companhia.

HOLDING TRUST S.A.
CNPJ: 26.761.870/0001-77 - NIRE JUCERJA: 33.300322213

Extrato de Ata da Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária de 
Acionistas Realizada em 30 de Abril de 2019

Local e Presenças: Sede social da Companhia situada na Cidade do 
Estado do Rio de Janeiro, à Av. das Américas, nº nº 3.434, Bl. 07, Sala 201 
(parte), Barra da Tijuca. Acionistas representando 100% do capital social. 
Deliberações tomadas por unanimidade: EM ASSEMBLEIA GERAL 
ORDINARIA aprovado: Em relação ao exercício findo em 31/12/2018, 
aprovado: (1) o Relatório da Administração, o Balanço Patrimonial, as 
Demonstrações Financeiras; (2) face à apuração de lucro líquido no 
montante de R$ 61.907,52: (2a) destinar o valor de R$ 1.404,36  para 
reserva legal; e (2b) destinar o valor de R$ 60.503,16 ao(s) acionista(s) a 
título de dividendos, na proporção de suas participações no capital social, a 
ser pago em data a ser definida pela Diretoria; e EM ASSEMBLEIA GERAL 
EXTRAORDINARIA aprovada: (3) instrução à diretoria da Companhia para 
comparecer à AGOE das sociedades subsidiárias Geyve Participações e 
Serviços Fiduciários S.A e SRC Companhia Securitizadora De Créditos 
Financeiros e votar no sentido de aprovar todas as matérias da ordem do 
dia. Arquivada na JUCERJA em 17/06/2019  sob o nº 00003654475, 
Bernardo F. S. Berwanger e encontra-se disponível para consulta na 
sede social da Cia.

KATRIUM INDÚSTRIAS QUÍMICAS S.A.
CNPJ/MF nº 28.789.998/0001-74 - NIRE 33.3.0031176-9

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 
E EXTRAORDINÁRIA. Ficam os senhores acionistas da KATRIUM 
INDÚSTRIAS QUÍMICAS S.A. (“Companhia”) convocados para reunirem-
se em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a se realizar na sede 
da Companhia, localizada na Estrada João Paulo, 530, parte, Honório 
Gurgel, CEP 21512-000, Cidade e Estado do Rio de Janeiro, no dia 03 de 
julho de 2019, às 10:30 hrs, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do 
Dia: 1. Analisar as contas da administração, examinar, discutir e votar as 
demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 
de dezembro de 2018; e 2. Eleição do Conselho de Administração. Rio de 
Janeiro, 25 de junho de 2019. José Rosenberg Furer, Diretor.

Agência reguladora não terá indicação política
Bolsonaro veta 
lista tríplice para 
indicação de 
integrantes 

O Senado aprovou nesta 
terça-feira projeto sobre a 
Lei Geral das Agências Re-
guladoras. A proposta proí-
be indicações políticas nas 
agências reguladoras e cria 
mecanismos para evitar a 
influência de empresas pri-
vadas nas agências que as 
regulam. O presidente Jair 
Bolsonaro sancionou a Lei 
que trata da indicação de 
dirigentes das autarquias, 
mas vetou um dos principais 
dispositivos da nova norma, 
que prevê a elaboração de 
lista tríplice para a escolha 

de novos conselheiros, di-
retores e presidentes desses 
órgãos.

Bolsonaro também vetou 
mais quatro pontos da lei, 
entre os quais o dispositivo 
que previa o comparecimen-
to anual obrigatório de dire-
tores de agências ao Senado 
Federal, para prestação de 
contas, e o trecho que impõe 
ao eventual indicado para 
dirigir agência que observe 
quarentena de 12 meses sem 
vínculo com pessoas jurídi-
cas. O texto sancionado será 
publicado na edição desta 
quarta-feira do Diário Ofi-
cial da União.

O projeto tramitava no 
Congresso há oito anos. A 
matéria passou pelo Senado, 
foi para a Câmara e, ao voltar 
ao Senado, sofreu alterações. 
Coube aos senadores garantir 
a proibição de indicações po-
líticas nas agências. Os indi-

cados para ocupar cargos pre-
cisarão ter ficha limpa, não 
poderão ter cargos eletivos – 
ser deputado ou senador, por 
exemplo – nem ser parente de 
políticos.

Além disso, funcionários 
de empresas privadas não 
poderão sair dela e assumir 
um cargo na agência que 
a regula. Será preciso uma 
quarentena de, no mínimo, 
36 meses. “Esse projeto aca-
ba com as indicações políti-
cas nas agências reguladoras. 
Critérios mais rígidos para 
o processo de indicação. E 
o marco regulatório vai ser 
entregue à sociedade para 
que possa ter os seus direitos 
coletivos e individuais pre-
servados”, disse a senadora 
Simone Tebet (MDB-MS).

A nova lei dá às agências 
autonomia financeira. Por 
outro lado, cria mecanismos 
de transparência da gestão 

desses recursos. “Vamos 
dar autonomia financeira e 
administrativa às agências, 
para que não fiquem mendi-
gando junto aos ministérios”, 
disse a parlamentar, que foi 
uma das relatoras da maté-
ria no Senado. Ela destacou 
também o aprimoramento do 
processo decisório. “Trans-
parência, eficiência e agili-
dade. Vai ter que ter relatório 
anual, plano estratégico de 
quatro anos”, acrescentou a 
senadora. Além disso, todas 
terão que ter Ouvidoria.

As agências reguladoras 
existem para fiscalizar e re-
gular as atividades de um de-
terminado setor. São exem-
plo a Agência Nacional do 
Petróleo (ANP), a Agência 
Nacional de Aviação Civil 
(Anac), a Agência Nacional 
de Telecomunicações (Ana-
tel) e a Agência Nacional de 
Energia Elétrica (Aneel).

Material do The Intercept Brasil é autêntico
Glenn Greenwald 
reitera veracidade 
em audiência 
pública na 
Câmara

A autenticidade do mate-
rial recebido de uma fonte 
anônima com supostas men-
sagens entre o atual ministro 
da Justiça e Segurança Pú-
blica, Sergio Moro, e mem-
bros da força-tarefa da Lava 
Jato entre os anos de 2015 e 
2018, foi reiterada, em audi-
ência na Comissão de Direi-
tos Humanos e Minorias da 

Câmara dos Deputados nesta 
terça-feira, pelo jornalista 
norte-americano Glenn Gre-
enwald, editor do site jorna-
lístico The Intercept Brasil.

Desde o início do mês, 
o The Intercept vem divul-
gando trechos de supostas 
conversas que Moro teria 
mantido com integrantes da 
força-tarefa da Lava Jato 
quando ainda era juiz da 
13ª Vara da Justiça Federal, 
em Curitiba, onde é julgada 
parte dos processos da Lava 
Jato. A comissão realiza au-
diência pública para debater 
a atuação de juízes e procu-
radores brasileiros no âmbi-
to da Operação Lava Jato.

O ministro Sergio Moro 
tem afirmado que as mensa-
gens veiculadas pela impren-

sa foram tiradas de contexto 
e podem ter sido adulteradas. 
Também informou que usava 
o aplicativo de mensagens 
Telegram para “agilizar” os 
contatos com procuradores 
da força-tarefa da Lava Jato 
necessários à execução de 
procedimentos legais e que 
suas conversas não revelam 
nenhuma ilegalidade, tendo 
sido obtidas “criminosamen-
te” por hackers que intercep-
taram as comunicações de 
autoridades.

Segundo Glenn Gre-
enwald, o ministro não 
apontou até o momento 
qualquer material específi-
co publicado em que possa 
ter ocorrido adulteração. 
O The Intercept afirma ter 
recebido de uma fonte anô-

nima um imenso arquivo 
contendo mensagens em 
texto e áudio. A equipe de 
jornalistas do site garante 
ter apurado a veracidade das 
informações.

Para os jornalistas, as 
conversas indicam que 
Moro infringiu o código da 
magistratura ao ajudar os 
procuradores da República 
a instruírem o processo pe-
nal, sugerindo a ordem de 
deflagração de operações 
policiais da Lava Jato e in-
dicando testemunhas a se-
rem ouvidas pela acusação. 
O site diz que não revelará 
a origem das mensagens. A 
Constituição Federal reserva 
a todo jornalista o direito de 
não revelar suas fontes de in-
formações.

Unanimidade em torno  
dos impostos; só que não

Uma nota do Sindicato da Construção (Sinduscon-
SP), intitulada “Reflexão necessária”, ilustra bem a 
dificuldade em se alcançar uma reforma tributária. É 
o tipo do tema em que há unanimidade: todos querem 
pagar menos...

O Sindicato recomenda “muita atenção”. “Uma vez 
que mais da metade dos investimentos no Brasil pas-
sam pela construção, estas quedas impactam diretamente 
o resultado já pífio do PIB nacional. Portanto, elevar a 
carga tributária da construção travará o setor ainda mais 
e tolherá o crescimento da economia como um todo”, 
alega a entidade.

Especificamente, a crítica é sobre a tributação sobre 
os lucros. O Sinduscon-SP alerta para o risco de dupla 
tributação, que inviabilizaria negócios. “Fundos es-
trangeiros ansiosos por investir no setor desistiriam de 
seus projetos”, sustenta o Sindicato. (Por onde andarão 
estes investidores?)

A entidade critica ainda a possibilidade de se acabar 
com os regimes especiais (RETs). “O aumento da tributa-
ção derivado desta medida acabaria sendo repassado aos 
preços dos imóveis, restringindo o universo de compra-
dores e gerando sucessivas quedas do PIB da construção.”

Bem, com todos esses sistemas valendo, a produção 
da construção civil caiu pelo 20º trimestre consecutivo. 
Não parece que as benesses tributárias tenham efeito 
decisivo. O certo é que ninguém quer abrir mão de seu 
quinhão. Imposto no olho dos outros é refresco.

Sofisma petroleiro
A política de preços dos combustíveis adotada pela 

Petrobras será debatida na Comissão de Desenvolvim-
ento Regional e Turismo (CDR) do Senado nesta quar-
ta-feira. A audiência pública foi requerida pelo senador 
Izalci Lucas (PSDB-DF).

Para explicar o pedido, Izalci caiu em um sofisma. Ele 
disse que, para atrair investimentos e criar competição 
no refino e logística, é necessário que a Petrobras pra-
tique os preços de seus produtos considerando a paridade 
internacional.

E o que vão querer as empresas sedentas por investir 
aqui? Receber pelos produtos de acordo com a cotação 
internacional. Ou alguém espera que, após criar uma 
competição artificial, a Petrobras subsidie os concorren-
tes? Eleva-se os preços para se criar competição que vai 
manter os preços elevados...

Para a audiência pública foram convidados Felipe 
Coutinho, presidente da Associação dos Engenheiros da 
Petrobrás (Aepet); José da Fonseca Lopes, presidente da 
Associação Brasileira dos Caminhoneiros (Abcam); e 
José Maria Rangel, coordenador Geral da Frente Única 
dos Petroleiros (FUP). Também devem participar do de-
bate representantes da Petrobras e da Agência Nacional 
de Petróleo (ANP). A audiência pública está marcada 
para as 9h.

É campeã
Há muitas críticas – e boa parte justas – à política de 

“campeãs nacionais” ensaiada pelo BNDES na gestão de 
Luciano Coutinho. Mas não se pode esquivar do fato de 
que dois desses conglomerados brasileiros “vencedores” 
dominam, hoje, o mercado mundial de carnes: a JBS e a 
BRF, líderes na produção global de proteína animal.

Queda
O preço do cobre no mercado internacional caiu 9,9% 

nos primeiros cinco meses de 2019 quando comparado a 
igual período do ano passado. Má notícia para o Chile, já 
que o metal responde por cerca de 50% das exportações 
do país.

Apagão
Em audiência no Senado, o senador Espiridião Amim 

denunciou uma incorporação danosa à Eletrosul. O se-
nador Omar Aziz criticou que a distribuidora privatizada 
no Amazonas por R$ 50 mil vai ao Basa pegar dinheiro 
subsidiado. Ambos são do Centrão. A oposição ficou ou-
vindo.

Rápidas
O Almoço do Empresário da Associação Comercial 

do Rio de Janeiro (ACRJ) recebe em 2 de agosto o pro-
curador-geral de Justiça do Ministério Público do Rio, 
Eduardo Gussem *** Até agosto, o Shopping Grande 
Rio promove uma feira de livros a preços populares – a 
partir de R$ 3 – de diferentes gêneros *** Uma adap-
tação irreverente da história de Branca de Neve é a at-
ração do Passeio Shopping dia 29, a partir das 14h *** 
Nesta quarta, será lançado na Universidade Federal de 
São Carlos (UFSCar) o livro Ditadura Inconstitucional 
– série Teorias do Estado (Editora CRV), de autoria de 
Vinício Carrilho Martinez, docente do Departamento 
de Educação (DEd) da Universidade. O livro retrata o 
cenário e as artimanhas políticas e jurídicas do impeach-
ment presidencial de Dilma.

Vendas do Tesouro Direto 
atingem R$ 5,8 bi em maio

Em maio as vendas do 
Tesouro Direto atingiram 
R$ 5,86 bilhões, informou 
nesta terça-feira a Secretaria 
do Tesouro Nacional (STN), 
vinculada ao Ministério da 
Economia. Trata-se de um 
desempenho recorde na série 
histórica. Apesar do aumento 
das compras de títulos, o mês 
de maio também registrou um 
alto volume resgate (saques), 
totalizando pouco mais de R$ 
10 bilhões, sendo R$ 1,95 bi-
lhão relativos a recompras e 
R$ 8,10 bilhões a vencimen-
tos. Com isso, houve resgate 
líquido de R$ 4,2 bilhões.

O Tesouro Direto foi criado 
em janeiro de 2002 para popu-
larizar a aplicação e permitir 
que pessoas físicas pudessem 
adquirir títulos públicos dire-
tamente do Tesouro, via in-
ternet, sem intermediação de 

agentes financeiros. O aplica-
dor só tem de pagar uma taxa 
à corretora responsável pela 
custódia dos títulos.

No mês passado, 186.553 
novos participantes se cadas-
traram no Tesouro Direto. 
O número total de investi-
dores cadastrados ao fim do 
mês atingiu 4.193.385, um 
aumento de 89,8% nos últi-
mos 12 meses. O número de 
investidores ativos chegou a 
1.035.092, uma variação de 
69,9% nos últimos 12 meses. 
No mês, o acréscimo foi de 
28.545 novos investidores ati-
vos, informou a STN.

O estoque do programa 
fechou maio em R$ 55,5 bi-
lhões, o que significa redução 
de 6,3% em relação ao mês 
anterior (R$ 59,3 bilhões) e 
aumento de 15,4% sobre maio 
de 2018 (R$ 48,1 bilhões).

Terras indígenas: 
derrota no Senado

O presidente do Senado, 
Davi Alcolumbre (DEM-AP), 
decidiu desconsiderar trecho 
da Medida Provisória (MP) 
886, editada pelo presidente 
Jair Bolsonaro, que transferia 
a atribuição de demarcar terras 
indígenas da Fundação Nacio-
nal do Índio (Funai) para o Mi-
nistério da Agricultura, Pecu-
ária e Abastecimento (Mapa). 
O restante da MP continuará 
tramitando normalmente. 

Mais um militar 
brasileiro preso

O presidente Jair Bolsonaro 
publicou nota em sua conta ofi-
cial no Twitter nesta terça-feira 
confirmando a prisão de um 
militar brasileiro no aeroporto 
de Sevilha, na Espanha, sus-
peito de transportar cocaína. O 
nome do militar, que pertence 
à Aeronáutica, não foi infor-
mado. Segundo informações 

do Comando da Aeronáutica, 
ele estava em uma aeronave da 
Força Aérea Brasileira (FAB). 
Ainda não há detalhes sobre o 
tipo e quantidade de entorpe-
centes encontradas com o mi-
litar. O governo também não 
informou ainda que tipo de 
missão oficial o suspeito cum-
pria no país europeu.

Irã critica ações  
da Casa Branca 

O presidente Donald 
Trump classificou nesta 
terça-feira de “ignorante e 
ofensiva” a resposta do Irã 
a sua oferta de diálogo, fei-
ta depois que Washington 
anunciou uma nova bateria 
de sanções econômicas. O 
governo do Irã, ao criticar as 
retaliações norte-americanas, 
classificou as ações da Casa 
Branca como “mentalmen-
te retardadas”. Por sua vez, 
Trump também advertiu o Irã 
que um ataque aos interesses 
norte-americanos provocará 
uma resposta “esmagadora”.
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Leonel de Moura Brizola
– Em um período de escassez absoluta de lideranças, 

como o que vivemos, quando tudo se vende, inclusive o 
que não se tem para entregar, quando o “bom-mocismo” 
não resiste a 36 horas de conversas entre quadrilheiros 
nas redes sociais, o heroísmo de Leonel Brizola, menos 
de uma semana após 21 de junho, dia da sua morte, vem 
à memória.

– Quando venceu as eleições para o Governo do Rio 
Grande do Sul, em 1959, Leonel Brizola implantou o de-
senvolvimentismo nacionalista no estado, gestão pública 
caracterizada pela construção de um capitalismo industrial 
moderno e intervencionista, como primeiro referiu-se a ele 
o economista Ricardo Bielschowsky.

– A complexidade daquele momento histórico pode ser 
aferida pelas três diferentes presidências com que Leonel 
Brizola conviveu, a de Juscelino Kubitschek, de Jânio 
Quadros e de João Goulart, sempre com atitudes incisivas, 
especialmente em relação à desapropriação da Compa-
nhia de Energia Elétrica Rio-grandense (Ceerg, em maio 
de 1959), da Companhia Telefônica Nacional (CTN, em 
fevereiro de 1962) e do acervo da International Telephone 
& Telegraph Corporation (ITT, pelo Decreto 13.186, de 
16 de fevereiro de 1962); e da condução da Campanha da 
Legalidade (agosto/setembro de 1961), garantindo a posse 
do presidente constitucionalmente eleito, João Goulart.

– Além destes feitos, criou a Fundação da Comissão Es-
tadual de Terras e Habitação (CETH; 1960) e o Movimen-
to dos Agricultores Sem-Terra (Master). Em 1961, insti-
tuiu o “Ano da Educação” no RS, com a entrega simbólica 
de 2 mil escolas; ação que representou a base do que se 
pode denominar de escola popular. Brizola liderou a cria-
ção do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo 
Sul (BRDE); bem como a criação do Instituto Gaúcho de 
Reforma Agrária (Igra). Em 1962 foi eleito deputado fede-
ral pelo Rio de Janeiro. Outras das suas iniciativas foram 
a implantação da Siderúrgica Aços Finos Piratini; a inter-
venção para a implantação da refinaria Alberto Pasqualini 
no Rio Grande do Sul; a Implantação da Açúcar Gaúcho 
S/A (Agasa); e a conclusão das Termelétricas de Charque-
adas e de Candiota.

– Único brasileiro a governar duas Unidades da Fede-
ração; no Rio de Janeiro, foi eleito governador por duas 
vezes, quando empenhou-se em uma das suas principais 
bandeiras, a educação. Criou os Centros Integrados de 
Educação Pública (Cieps), escolas de tempo integral, tam-
bém conhecidos como Brizolões. O projeto educacional, 
denominado Programa Especial de Educação, foi assina-
do por Darcy Ribeiro, e o projeto arquitetônico dos Cieps 
teve a assinatura de Oscar Niemeyer.

– É de Brizola a sentença: “A educação é o único ca-
minho para emancipar o homem. Desenvolvimento sem 
educação é criação de riquezas apenas para alguns privi-
legiados”.

– Brizola, no exercício do governo do Rio de Janeiro, foi 
o responsável não-autoral por “inovações” no jornalismo 
brasileiro, ainda que indiretamente. Por exemplo, a edição 
local dos telejornais, que antecede à edição nacional, foi 
uma engenhoca criada pelo cartel de empresas de comu-
nicação. Colocar as notícias potencialmente favoráveis à 
construção da imagem do então governador Brizola na edi-
ção local (edição circunscrita ao Estado do Rio de Janeiro) 
e, ao mesmo tempo, as notícias depreciativas à imagem do 
governador na edição nacional. Simultaneamente, foi ergui-
do um muro para apartar o nome do governador de qualquer 
citação no restante da programação. Quem não se lembra do 
mico de um Cid Moreira, constrangido, lendo um direito de 
resposta determinado pela Justiça, a única forma adotada na 
defesa da liberdade de imprensa.

– O mesmo mecanismo de higienização de notícias se-
ria aplicado às edições dos jornalões, filtrando as notícias, 
entre as favoráveis à imagem construída do Governo do 
Rio de Janeiro (que ficariam restritas aos leitores do Rio 
de Janeiro) e as depreciativas (que seriam projetadas para 
os leitores em um círculo mais amplo), conforme o inte-
resse político-editorial.

Retrato em preto e branco
– Um fato trágico traduz, com evidência solar, as rela-

ções das elites brasileiras com a população. Willian Weslei 
Lelis, proprietário de um veículo Mercedes-Benz, com-
prado em 2018 por R$ 220 mil, chegava ao condomínio de 
luxo onde mora em Taguatinga (Distrito Federal), na noite 
de sábado, 15 de junho. Deparou-se então com a diarista 
e vendedora de balões Marina Izidoro de Moraes, de 63 
anos. Willian Weslei perguntou pelo preço de cada balão. 
Ela respondeu que cada um custava R$ 10. Willian Weslei 
resolveu barganhar e ofereceu R$ 20 por três balões. D. 
Marina recusou a proposta, ao que Willian Weslei resolveu 
acrescentar um derradeiro “argumento”: arrancou com a 
Mercedez-Bens onde os fios dos balões se enroscaram e 
arrastaram D. Marina por 100 metros; R$10 foi o preço 
das escoriações que levaram D. Marina ao Hospital de Ta-
guatinga, onde ela aguardou em vão pelas desculpas de 
Willian Weslei...

Paulo Márcio de Mello é professor aposentado da Uni-
versidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj).

paulomm@paulomm.pro.br

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO “FIZZI CONTINI”
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA - AGO

Prezado (a) Senhor (a) Condômino (a):
Pelo presente edital de convocação, devidamente autorizado pela Srª. 
Síndica, temos  o  grato  prazer  de  convidar  V.S.ª  para  a  Assembleia  
Geral  Ordinária,  que  se fará realizar em 27 de junho de 2019, às 20:00 
horas em primeira ou às 20:30 horas em segunda e última convocação, 
com qualquer número de condôminos presentes, no próprio prédio, a fim de 
tratar dos seguintes assuntos constantes da ordem do dia: 1) Prestação de 
Contas; 2) Previsão Orçamentária; 3) Deliberação sobre: 3.1) Remuneração 
do síndico; 3.2) Eleição de Síndico. 4) Eleição de Subsíndicos e Conselheiros; 
5) Assuntos Gerais. Os condôminos poderão se fazer representar por
procuradores, devidamente credenciados por procurações, que atendam a
todas as formalidades legais.

Rio de Janeiro, 14 de junho de 2019
Agnaldo Teixeira - Unidade de Negócios Condomínio Gerente

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.

LITEL PARTICIPAÇÕES S.A. 
Cia aberta / CNPJ Nº 00.743.065/0001-27 / Nire Nº 33300161899.

Convocação: Ficam convocados os senhor es acionistas da Litel  Par t icipações S.A. 
a comparecer na Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada em 29/07/2019, 
às 10h, na sede social da Cia, na Rua da Assembleia, 10/37º, sl. 3701 (parte), 
Centro, RJ/RJ, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: (i) Autorização 
do pagamento de juros sobre o capital próprio deliberados em 2014, 2015, 2016, 
2017 e 2018 em bens, mediante entrega aos acionistas da Cia de ações de emis-
são de Vale S.A. (“Vale”); e, (ii) Se aprovado o item (i) acima, definir a data de rea-
lização da Assembleia como data-base da cotação da ação de Vale a ser utilizada 
para fins de determinação da quantidade de ações de emissão de Vale que serão 
entregues aos acionistas. Permanecem à disposição dos acionistas, na sede da 
Litel, na sua página na internet (http://www.litelbrasil.com) e nas páginas da CVM 
(www.cvm.gov.br) e da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (www.b3.com.br) toda do-
cumentação pertinente às matérias a serem deliberadas na Assembleia Geral. 
RJ, 26/06/2019. Arthur Prado Silva - Presidente do Conselho de Administração.

Assine o Monitor Mercantil 
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Colgate, Ypê e Coca-Cola  
são as marcas preferidas

se C e 32,1% entre a classe 
A. A marca de limpeza As-
solan cresceu entre todas as 
classes em 2018 e, entre o 
grupo DE, chegou a 65,3% 
de penetração com nove 
posições acima no ranking. 
Entre a classe C, subiu 12 
degraus e registra 58% de 
lares compradores e, entre a 
classe A, teve performance 
positiva de 13 lugares e pe-
netração de 48,1%.

Alimentos e bebidas

Na área de alimentos e be-
bidas, a Coca-Cola foi eleita 
a empresa que mais produz 
valor tangível e intangível 
a partir da percepção, ava-
liação e recomendação dos 
seus principais stakeholders, 
como acionistas, funcioná-
rios e clientes. A constata-
ção é do ranking Mais Valor 
Produzido, da consultoria de 
marketing DOM Strategy 
Partners, que avaliou outros 
21 setores da economia se-
paradamente.

Além da Coca-Cola, que 
conquistou o primeiro lugar, 
com nota 8,45, participam 
na seguinte ordem: Ambev 

(8,42), Nestlé (8,31), Dano-
ne (8,21) e Mondelez (8,16).

A pesquisa envolveu en-
trevistas físicas e virtuais 
com mais de oito mil pesso-
as. O processo de análise se 
deu a partir das 1000 maiores 
companhias, considerando 
universos estatisticamente 
válidos para cada grupo de 
stakeholder e a performance 
das empresas da indústria de 
alimentos e bebidas nos cri-
térios definidos como dire-
cionadores de valor.

Para basear o valor cor-
porativo de uma companhia, 
quatro dimensões foram es-
colhidas. São elas: resultados, 
reputação (definida como cre-
dibilidade/imagem), competi-
tividade e riscos.

“No caso de alimentos e 
bebidas, itens como valor 
das marcas, qualidade de 
relacionamento com clien-
tes e sustentabilidade tive-
ram pesos maiores durante a 
contagem da pesquisa”, diz 
Daniel Domeneghetti, coor-
denador da pesquisa e CEO 
da DOM Strategy Partners, 
que mensurou no total 62 
critérios ligados à valor tan-
gível e intangível.

Levantamento realizado 
pela multinacional de painéis 
de consumo Kantar, intitula-
do Brand Footprint, encon-
trou algumas similaridades 
entre as escolhas dos brasi-
leiros, apesar de, com orça-
mentos diferentes na hora 
da compra, os consumidores 
costumarem priorizar marcas 
distintas de acordo com o ní-
vel socioeconômico.

A principal delas é que a 
Colgate, a Ypê e a Coca-Cola 
aparecem no Top5 de marcas 
preferidas entre todas as clas-
ses sociais do país.

A Colgate é uma das mar-
cas mais consolidadas entre 
os diferentes públicos. É a 
quarta marca preferida da 
classe C com 86,3% de pene-
tração, e a quinta das classes 
AB e DE com 88% de pene-
tração em ambas. Analisan-
do o ano de 2018, a marca 
nacional de limpeza Ypê é 
líder entre os consumidores 
da classe DE com 86,9% de 
penetração e segunda coloca-
da entre os públicos AB e C 
com 94,1% e 92,2% de pene-
tração, respectivamente.

Já a Coca-Cola, marca 
unânime e principal escolha 
entre consumidores do Brasil 
e do mundo, apresenta dife-
rença um pouco mais aparen-
te entre os diversos públicos. 
Nas classes AB, a marca tem 
88,8% de penetração, núme-
ro que cai para 76,1% entre 
a DE. Em 2018, quase 25% 
das pessoas das classes mais 
baixas não compraram Coca-
Cola e elegeram outros con-
correntes. Entre eles, a Mara-
tá, marca que atua em várias 
categorias, especialmente be-
bidas. Ela subiu uma posição 
no ranking e aparece em se-
gundo lugar entre as marcas 
preferidas das classes DE.

“As maiores diferenças 
entre marcas por classe social 

aparecem na cesta de alimen-
tos, por isso marcas regionais 
são mais relevantes. Ao pas-
so que a maior consistência 
entre os diversos públicos 
está na compra de produtos 
de limpeza” analisa Giovan-
na Fischer, diretora de Ma-
rketing e Consumer Insights 
da Kantar.

Entre a classe AB, a Sa-
dia (82,3% de penetração), a 
Italac (76% de penetração) e 
a Piracanjuba (78,1% de pe-
netração) foram eleitas como 
marcas preferidas. Em com-
paração com a classe DE, a 
Italac continua sendo escolhi-
da com frequência parecida 
e tem 75,9% de penetração, 
a Piracanjuba ganhou uma 
posição e soma 62,7% de pe-
netração e a Sadia tem 60,9%. 
Ainda entre o grupo AB, a 
marca de limpeza Tixan se 
destacou e cresceu 21 posi-
ções no ranking chegando a 
62,2% de penetração. Entre a 
classe C, ela subiu 7 degraus 
alcançando 66,8% de pene-
tração e, entre a classe DE, 
escalou 12 posições e registra 
65,6% de penetração.

Na classe C, a Italac tam-
bém aparece no Top3 na ter-
ceira posição entre as marcas 
mais escolhidas. Os produ-
tos laticínios goianos foram 
comprados ao menos uma 
vez em 77,8% dos lares deste 
grupo em 2018. Em quinto 
lugar no ranking está a Tang, 
que se destaca como opção 
de suco em pó com 70,5% 
de penetração. Na classe DE, 
ela caiu dois degraus e tem 
66,4% de penetração e, na 
classe AB, aparece em 16ª 
posição com 61,1%.

Na classe DE, depois de 
Ypê e Maratá, a pernambuca-
na Vitarella é a mais escolhi-
da e foi comprada por 54,6% 
dos lares. Número que é re-
duzido para 43% entre a clas-
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acionista.com.br
Seu Site Capital

Petrobras Oi

Pão de Açúcar Cielo

Localiza Ecorodovias

As ações preferenciais da Petrobras terminaram cotadas a R$ 
27,51, com perdas de 2,62%.  Os três indicadores semanais mos-
tram mercado comprado.

As ações preferenciais da Oi terminaram cotadas a R$ 1,60, 
com  perda de 1,73%. Um dos três indicadores semanais mostra 
mercado comprado e dois, vendido

As ações preferenciais do Pão de Açúcar terminaram cotadas 
em R$ 85,90 com perda de 1,60%. Os três indicadores semanais 
mostram mercado vendido.

As ações ordinárias da Cielo terminaram cotadas a R$ 6,95, 
com perdas de 3,07%.  Os três indicadores semanais mostram 
mercado comprado.

As ações ordinárias da Localiza terminaram cotadas a R$ 
40,29, com desvalorização de 2,37%. Os três indicadores sema-
nais mostram mercado comprado.

As ações ordinárias da Ecorodovias terminaram cotadas a 
R$ 10,51, com desvalorização de 2,69%. Os três indicadores se-
manais mostram mercado comprado.

DIÁRIO
AREAL BARUQUE DE SEROPÉDICA LTDA

CNPJ: 07.724.973/0001-12
CONCESSÃO DE LICENÇA

AREAL BARUQUE DE SEROPÉDICA LTDA torna público que recebeu 
do Instituto Estadual do Ambiente - INEA, a LICENÇA AMBIENTAL DE 
RECUPERAÇÃO LAR nº IN048068, com validade até 22 de janeiro 
de 2024, que a autoriza para reabilitação de área degradada oriunda 
da extração mineral de areia em cava molhada, na ESTRADA RJ-99, 
S/N, LOTE 641 - PIRANEMA, município de SEROPÉDICA. Processo n° 
E-07/002.106389/2018.

Regulação das criptomoedas será debatida no Senado
Moedas não 
são emitidas 
nem garantidas 
por banco ou 
autoridade 
monetária 

As Comissões do Senado 
de Ciência, Tecnologia, Ino-
vação, Comunicação e Infor-
mática (CCT) e de Assuntos 
Econômicos (CAE) promo-
verão audiência pública con-
junta nesta quarta-feira para 
discutirem o aumento da 
circulação de criptomoedas 
na economia brasileira. A 
audiência está marcada para 
as 9h, na sala 15 da Ala Se-
nador Alexandre Costa, em 
Brasília.

A agência Senado infor-

mou que para a audiência 
foram convidados repre-
sentantes do Ministério da 
Economia, da Comissão de 
Valores Mobiliários (CVM), 
da Receita Federal do Brasil, 
da Associação Brasileira de 
Criptoeconomia (ABCrip-
to), e da Associação Bra-
sileira de Criptomoedas e 
Blockchain (ABCB). Em 
setembro de 2018, a CVM 
se manifestou afirmando 
que Bitcoins e outros seme-
lhantes seriam espécies de 
criptoativos ao autorizar in-
vestimentos indiretos nesses 
ativos digitais.

Hoje, as empresas que 
negociam ou fazem a inter-
mediação dos ativos virtu-
ais no Brasil (conhecidas 
como exchanges) agem li-
vremente no mercado sem 
supervisão ou fiscalização 
de órgãos governamentais. 
Todos sabem da existência 
desse mercado, mas ofi-

cialmente ele não é fisca-
lizado. Por causa disso, o 
assunto vem provocando 
questionamentos sobre a 
necessidade de regulação.

As chamadas criptomo-
edas são representações di-
gitais de valor que não são 
emitidas nem garantidas por 
banco central ou outra autori-
dade monetária. São moedas 
privadas cujo valor decorre 
da confiança depositada nas 
suas regras de funcionamen-
to operadas por meio da tec-
nologia blockchain, que atua 
como um registro descentra-
lizado espalhado por todas 
as cadeias de participantes. 
É, portanto, uma alternativa 
às transações financeiras pe-
los bancos.

Para o senador Flávio 
Arns (Rede- PR), um dos 
requerentes da audiência, a 
falta de regulamentação e 
fiscalização representa sé-
rios riscos aos consumido-

res e à economia “diante da 
possibilidade de uso de tais 
ativos virtuais para o finan-
ciamento atividades ilegais 
diversas, tais como lava-
gem de dinheiro, evasão de 
divisas e tráfico de entorpe-
centes, ou mesmo para a ob-
tenção de ganhos ilícitos em 
detrimento da coletividade,
como a criação de pirâmides 
financeiras e outros meca-
nismos fraudulentos”.

Ele alega que criptomo-
edas não são emitidas nem 
garantidas por banco ou au-
toridade monetária. 

O senador Styvenson Va-
lentin (Podemos-RN), que 
também requereu o debate, 
considera que a audiência 
será uma oportunidade de 
discutir a importância do 
esforço regulatório do setor 
dos criptoativos.

Styvenson propõe “deba-
ter a necessidade de haver re-
quisitos impostos às pessoas 

e empresas que negociam os 
criptoativos no mercado bra-
sileiro, definir o ente públi-
co mais adequado para atuar 
na supervisão e fiscalização 
desse setor, e analisar a im-
portância da criação de tipos 
penais específicos para com-
bate às práticas ilegais exis-
tentes no crescente mercado 
das moedas virtuais”.

Debate regulatório

O portal Bitcoin acredi-
ta que a popularização do 
Bitcoin no Brasil estimulou 
o debate regulatório. Sobre 
a preocupação do senador 
Flávio Arns de qual órgão 
deve regular as criptomoe-
das ou criptoativos, confor-
me a CVM já pontou no ano 
passado, é válido analisar 
alguns elementos. 

Segundo o portal, a no-
menclatura já afasta a pos-
sibilidade dela, pelo menos, 

por ora, ser tratada como 
moeda.

Outro indicativo de que 
as criptomoedas tendem a 
ser reguladas pela CVM é 
o próprio Projeto de Lei nº 
2.060/2019 do deputado Áu-
reo Ribeiro (Solidariedade /
RJ), que acrescenta as crip-
tomoedas como novo valor 
mobiliário a constar no arti-
go 2º da Lei 6.385/76.

Caso esse projeto seja 
aprovado nesse ponto, a re-
gulação e fiscalização não 
caberá a qualquer outro ór-
gão senão à própria CVM.

O terceiro indicativo é 
que o próprio deputado 
em entrevista ao Portal do 
Bitcoin já afirmou que “ca-
berá à Comissão de Valo-
res Mobiliários disciplinar 
as experiências previstas 
nessa lei como intermedia-
dores de criptomoedas e 
tokens regulamentados nos 
termos da lei”.
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Não fizeram acordo e  
foram a julgamento. Nos EUA

Dois corretores trambiqueiros se recusaram a aceitar as 
ofertas da Securities and Excange Commission e foram 
levados a julgamento no tribunal federal de Manhattan. Às 
véspera de ser julgado, um deles mudou de posição , Greg-
ory T. Dean, fez acordo com o regulador e admitiu, entre 
outras coisas, que consciente ou imprudentemente fez re-
comendações comerciais a seus clientes sem base razoáv-
el, e que sua conduta violava as leis federais. Apesar disso, 
concordou com a sentença final, que o proibiu de violar 
as disposições antifraude, além de pagar US$ 253,88 mil 
em multa e US$ 50,51 em juros pré-julgamento. Donald 
J. Fowler, no entanto preferiu ser julgado e foi condenado. 
Agora aguarda a sentença.

A SEC provou no julgamento que Fowler tinha socie-
dade com Dean, na extinta corretora JD Nicholas & Asso-
ciates Inc., de Syosset, Nova York, envolvida em fraudes 
quando implantou uma empresa de fora esquema de ne-
gociação para gerar grandes comissões para a dupla. As 
evidências mostraram que o ex-corretor não fez nenhuma 
busca para determinar se a negociação de títulos poderia 
gerar lucro para seus clientes. Porém, as comissões co-
bradas por  Fowler eram tão altas que os investidores pre-
cisariam gerar, em média, um retorno de 142% só para 
equilibrar as contas. Em 10 de junho, a SEC obteve uma 
sentença final contra o sócio de Fowler.

Bolsas caem em ambiente de incerteza
As ameaças e agora as sanções ainda não esclarecidas 

para as autoridade iranianas lavaram para o segundo plano 
a reunião de Donald Trump com Xi Jinping, que ocorrerá 
na próxima sexta-feira. Agora, a tensão entre o Irã e os 
EUA tem aumentado os receios dos investidores sobre um 
potencial conflito militar. O Stoxx600, índice que agrega 
as 600 maiores cotadas europeias, desvalorizou 0,1% para 
383,40 pontos.

Nova crise favorece o ouro
O aumento da tensão entre o Irã e os Estados Unidos 

está levando os investidores para os ativos de refúgio, sen-
do que o mais beneficiado é o ouro. Pela sexta vez con-
secutiva a cotação do metal, em Londres, subiu, desta vez 
foi mais 0,72% para US$ 1.429,90, chegando a tocar na 
máxima dos últimos seis anos, que foi US$ 1.439,21.

XP recomenda ações do IRB
A XP Investimentos iniciou, na última segunda-feira, 

a cobertura das empresas do setor de seguros. Entre 
as ações examinadas pela equipe de análise, estão as 
do IRB que, apesar da alta de 249% desde a abertura 
de capital, ainda recebe recomendação de compra No 
relatório assinado pelo analista André Martins consta-
ta: “Raramente vemos empresas com tantos atributos 
positivos como o IRB e, apesar de sua performance de 
249% desde o IPO, acreditamos que haja espaço para 
mais”, escreve Martins.

O interessante é que a XP Investimentos trocou toda a 
sua carteira de Top Picks para esta semana. Foram substi-
tuídos os papéis de Natura, Minerva, Banco Inter  e Linx 
pelas ações de Via Varejo, Cemig, Bradesco e Hypera. Gil-
berto Coelho, o Giba, analista responsável pela carteira, 
explica que a ação da Via Varejo está em clara tendência 
de alta com projeções em R$ 5,85 ou R$ 6,80 e suportes 
nas regiões de R$ 4,95 e R$ 4,62. A Cemig entrou por 
conta de um movimento de realização e projeta os níveis 
de R$ 15,75 e R$ 17,20. Os suportes estão em R$ 14,35 e 
R$ 13,40. O Bradesco por causa da tendência de alta bus-
cando os patamares de R$ 40,00 e R$ 44,00. Há suportes 
em R$ 35,62 e R$ 33,97. Por fim, a Hypera passou a fazer 
parte do portfolio ao formar pivô de alta, buscando R$ 
31,15 ou R$ 35,25. Tem suportes em R$ 28,33 e R$ 27,35.

REAL ENGENHARIA INVESTIMENTOS S/A
CNPJ Nº 35.948.363/0001-38 - NIRE Nº 33300269835

Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 15/05/2019. 1. Hora, data 
e local: às 10 h do dia 15/05/2019, na sede social da Cia., à Rua São José nº 
70, 19º A - parte, Centro, nesta Cidade do RJ/ RJ. 2. Ordem do dia: (i) tomar 
as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações 
financeiras; (ii) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e 
a distribuição de dividendos; e (iii) eleger os Diretores da Cia., e aprovar a 
sua remuneração anual global. 3. Quórum: Acionistas titulares de 100% do 
capital social. 4. Convocação: Dispensada a convocação nos termos do art. 
124, § 4º da Lei 6.404/76. 5. Mesa: Presidente Mário de Andrade Ramos Neto. 
Secretária Gabriela Codorniz. 6. Deliberações: Inicialmente, os acionistas 
aprovaram, por unanimidade de votos, a lavratura da presente ata na forma 
de sumário dos fatos ocorridos, na forma do art. 130, §1° da Lei n° 6.404/76. 
Passando à ordem do dia, foram aprovadas por unanimidade de voto dos 
acionistas, observado o disposto no § 6º do art. 134 da Lei n° 6.404/76: 6.1. 
As contas dos administradores e as demonstrações financeiras referentes 
ao exercício social encerrado em 31/12/2018, devidamente publicadas no 
DOERJ e no jornal Monitor Mercantil, edição de 30/04/2019, com a errata 
publicada, nos mesmos veículos, em 15/05/2019. 6.2. A destinação do 
lucro líquido do exercício, no montante de R$ 6.293.974,17, nos termos do 
art. 20 do Estatuto Social da Cia., da seguinte forma: (i) a destinação do 
montante de R$ 314.698,70 para a reserva legal, nos termos do art. 193 
da Lei n° 6.404/76; (ii) a distribuição aos acionistas de dividendos mínimos 
obrigatórios, no montante de R$ 1.494.818,86, sendo que R$ 100.000,00 
foram pagos no exercício de 2018, e o saldo remanescente será pago aos 
acionistas ao longo do exercício social de 2019; (iii) a distribuição aos 
acionistas de dividendos complementares, no montante de R$2.685.181,14, 
que serão pagos aos acionistas ao longo do exercício social de 2019; e (iv) 
a destinação do montante de R$ 1.799.275,47 para a reserva estatutária 
para investimentos. 6.3. Eleger, como Diretores, Lúcia de Andrade Ramos, 
brasileira, divorciada, do lar, com domicílio nesta Cidade do RJ/RJ, à Rua 
São José, n.º 70 – 19ºA – parte, Centro, CI 539.397-0, do IFP, CPF n.º 
003.077.187-00; e Mário de Andrade Ramos Neto, brasileiro, divorciado, 
engenheiro, com domicílio nesta Cidade do RJ/RJ, à Rua São José, n.º 70 – 
19º A – parte, Centro, CI 01.767.866-5, CPF n.º 070.402.887-53. Os Diretores 
são eleitos pelo prazo de 1 ano, com mandatos até a data da posse dos 
Diretores eleitos pela assembleia geral ordinária que aprovar as contas do 
exercício findo em 31/12/2019. 6.4. Fixar a remuneração anual global dos 
Diretores da Cia. em até R$ 850.000,00, que será alocada conforme decisão 
dos Diretores. 7. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, os trabalhos 
foram suspensos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata que, 
depois de lida e aprovada, foi assinada por todos os acionistas presentes. 
RJ, 15/05/2019. A presente é cópia fiel extraída do Livro Próprio. Mário de 
Andrade Ramos Neto - Presidente; Gabriela Codorniz - Secretária. 
Jucerja nº 3661227 em 25/06/2019.

IDEIASNET S.A.
CNPJ/MF: 02.365.069/0001-44 - NIRE: 3330016719-6

Companhia Aberta
Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária

São convocados os acionistas da Ideiasnet S.A. (“Companhia” ou “Ideias-
net”) a se reunirem em primeira convocação, no dia 12 de julho de 2019, 
às 11:30 horas, na Rua Visconde de Pirajá 495, 1º andar, Ipanema, Rio 
de Janeiro, RJ, em Assembleia Geral Extraordinária (“Assembleia”) para 
deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) Aprovação dos termos e con-
dições do Protocolo e Justificação de Incorporação da Ideiasventures 
Participações S.A. pela Companhia (“Protocolo e Justificação”), relativo à 
incorporação pela Ideiasnet da sua subsidiária integral Ideiasventures Par-
ticipações S.A., sociedade anônima de capital fechado, inscrita no CNPJ/
MF sob o nº 03.673.814/0001-85 (“Ideiasventures”), nos termos dos artigos 
224, 225 e 227 da Lei nº 6.404/1976 (“Incorporação da Ideiasventures”); 
(ii) Ratificação da nomeação e contratação da Valore Consultoria e Avalia-
ções Ltda. (“Meden Consultoria”) como empresa especializada responsável 
pela elaboração do laudo de avaliação do patrimônio líquido contábil da
Ideiasventures para fins do artigo 227, § 1º, da Lei nº 6.404/1976 (“Laudo
Ideiasventures”); (iii) Aprovação do Laudo Ideiasventures; (iv) Aprovação
da Incorporação da Ideiasventures, nos termos dos artigos 224, 225 e 227
da Lei nº 6.404/1976 e de acordo com os termos e condições descritos
no Protocolo e Justificação; e (v) Aprovação da celebração de contrato de
indenidade entre a Companhia e seus Administradores. A fim de facilitar o
acesso dos Acionistas à Assembleia, solicita-se a entrega dos seguintes
documentos na sede da Companhia, aos cuidados do Departamento de
Relações com Investidores, até o dia 10 de julho de 2019: (i) extrato ou
comprovante de titularidade de ações expedido pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa, 
Balcão (“B3”) ou pela Itaú Corretora de Valores S.A., instituição prestadora
de serviços de escrituração de ações da Companhia; e (ii) para aqueles que 
se fizerem representar por procuração, instrumento de mandato com obser-
vância das disposições legais aplicáveis (artigo 126 da Lei nº 6.404/1976).
As informações e documentos referentes às matérias a serem deliberadas
na Assembleia, em especial a Proposta da Administração, estão disponí-
veis aos acionistas na sede social da Companhia, bem como nos endereços 
eletrônicos da Companhia (www.ideiasnet.com.br), da CVM (www.cvm.gov.
br) e da B3 (www.b3.com.br), na forma da regulamentação vigente. Rio de
Janeiro, 24 de junho de 2019. Carlos Eduardo Reis da Matta - Presidente
do Conselho de Administração.

SOCIALCRED S/A – SCMEPP
CNPJ-MF: 04.316.357/0001-34 - NIRE: 33.3.0026797-2

ATA DA 14ª AGE e 18ª AGO (EXTRATO)
Realizadas em 26/02/2019, às 14:00 horas, na sede da companhia. Quorum: 
Totalidade dos acionistas. Resoluções: I - Em AGE: (i) O capital social foi 
aumentado para R$8.600.000,00; (ii) A taxa de remuneração dos dividendos 
fixos das ações preferenciais classe B foi alterada para 120% do CDI; e 
(iii) O Art.24 do Estatuto Social foi alterado visando especificar critérios
para designação e destituição do Ouvidor. I - Em AGO: (i) Foram aprovadas 
as demonstrações financeiras do exercício social findo em 31/12/2018;
(ii) Foram eleitos Rubens de Andrade Neto para o cargo de Diretor-
Presidente; Roberto da Silva Andrade para o cargo de Diretor-vice-
presidente; e João Luiz Moreira Mello para o cargo de Diretor, todos
com mandato até a AGO de 2022; (iii) A remuneração anual da Diretoria
foi fixada em até R$360.000,00; (iv) Assuntos Gerais: (1) Ratificou-se os
poderes para os diretores de contratar operações financeiras, até o limite
individual de US$10,000,000.00 ou R$40.000.000,00; (2) Aprovou-se o
Planejamento Estratégico 2019-2023; (3) Aprovou-se a constituição da
Socialcred S/A - SCD, (3) A Diretoria foi autorizada a distribuir dividendos
intermediários utilizando os recursos da reserva de lucros acumuladas até
31/12/2018. (4) Informou-se que em 2018, foram distribuídos aos acionistas
prefenciais classe B o valor de R$198.196,23 e juros sobre o capital próprio
aos acionistas ordinários e preferenciais classe A o valor de R$485.697,15.
Encerramento: Lavrada, lida e aprovada a ata, foi encerrada a reunião.
Rio de Janeiro, 26 de fevereiro de 2019. Rubens de Andrade Neto -
Presidente. Roberto da Silva Andrade - Secretário. Jucerja nº 3602674,
em 07/05/2019. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

AbbVie paga US$ 63 bi pela 
produtora de botox Allergan

A fabricante norte-ameri-
cana de medicamentos Abb-
Vie irá assumir o controle da 
irlandesa Allergan, produtora 
de botox. A operação, anun-
ciada nesta terça-feira, envol-
veu US$ 63 bilhões de inves-
timento. A Allergan é uma das 
maiores marcas da indústria 
de cosméticos do mundo.

A AbbVie espera que o 
acordo resulte em sinergias 
anuais e outras reduções de 
custo de pelo menos US$ 
2 bilhões, e espera-se que 
haja um ganho de 10% no 
lucro ajustado por ação ao 
longo do primeiro ano de-
pois do fechamento do ne-
gócio, que deve ocorrer no 
início de 2020. 

A aquisição da Allergan, 
sediada em Dublin, na Irlan-
da, garantirá à norte-ameri-
cana uma posição dominante 
no mercado de botox e outras 
drogas cosméticas, além de 
vários tratamentos oftalmo-
lógicos populares, já que a 
AbbVie se prepara para o fim 
da proteção de patente do seu 
medicamento Humira, um 
dos mais vendidos do mundo.

Segundo reportagem da 
Reuters, a AbbVie vinha 
sendo pressionada para di-
versificar seu portfólio. A 
empresa está enfrentando 

competição de versões mais 
baratas do “Humira” na Eu-
ropa e enfrenta expiração de 
patentes em 2023 nos Esta-
dos Unidos, seu mais impor-
tante mercado. A Humira, 
que gerou receita de cerca de 
US$ 20 bilhões em 2018, so-
freu uma primeira queda de 
vendas trimestrais nos três 
primeiros meses deste ano.

O presidente-executivo da 
AbbVie, Richard Gonzalez, 
afirmou que a companhia 
está bem posicionada para 
compra da Allergan por cau-
sa da grande quantidade de 
caixa gerado pela Humira.

A transação, que ocorre 
meses depois que a Bristol-
Myers Squibb anunciou a 
compra da Celgene por US$ 
74 bilhões, vai transferir a sede 
da Allergan de Dublin para os 
Estados Unidos. Reportagem 
do jornal Valor Econômico 
ressaltou que os portfólios das 
empresas têm tratamentos si-
milares para doenças, mas a 
fusão leva a  AbbVie à área 
dos tratamentos cosméticos, 
como alongamento de cílios, 
por exemplo. Os quase US$ 
16 bilhões da receita anual da 
Allergan também dariam à 
AbbVie outra fonte de caixa 
para desenvolver uma nova 
geração de produtos. 

Petrobras inicia fase de privatização  
de campos terrestres na Bahia
Sindicato dos 
Petroleiros do 
Estado da Bahia 
são contrários  
ao processo

A Petrobras começou a 
fase não vinculante referen-
te à venda da totalidade de 
suas participações em oito 
concessões de exploração e 
produção terrestres, locali-
zadas no Estado da Bahia, 
denominadas conjuntamen-
te de Polo Rio Ventura. O 
comunicado foi feito nesta 
terça-feira pela estatal. O 
Sindicato dos Petroleiros do 
Estado da Bahia vem criti-
cando a operação desde que 
a estatal iniciou em 3 de ju-
nho a divulgação de venda.

Nesta etapa, os interessa-
dos classificados receberão 
instruções sobre o processo de 

desinvestimento, incluindo as 
orientações para elaboração e 
envio das propostas não vin-
culantes, além de acesso a um 
data room virtual contendo 
informações adicionais sobre 
o polo. Em nota, a petroleira 
destacou que a operação está 
alinhada à otimização do por-
tfólio e à melhoria de aloca-
ção do capital da companhia, 
visando a geração de valor 
para os acionistas

“A presente divulgação ao 
mercado está em consonân-
cia com a Sistemática para 
Desinvestimentos da Petro-
bras e alinhada às disposi-
ções do procedimento espe-
cial de cessão de direitos de 
exploração, desenvolvimen-
to e produção de petróleo, 
gás natural e outros hidro-
carbonetos fluidos, previs-
to no Decreto 9.355/2018”, 
disse a petroleira. 

O Polo Rio Ventura com-
preende oito concessões ter-
restres: Água Grande, Bon-
sucesso, Fazenda Alto das 

Pedras, Pedrinhas, Pojuca, 
Rio Pojuca, Tapiranga, Ta-
piranga Norte, com produ-
ção total média, em 2018, de 
cerca de 1,5 mil bpd de óleo 
e 43 mil m3/dia de gás.

Fase de divulgação

Também na Bahia, outro 
polo que está em processo 
de divulgação desde o iní-
cio deste mês é o Recônca-
vo. Os dois campos reúnem 
as instalações compartilha-
das de escoamento e trata-
mento de produção. O Polo 
Recôncavo compreende 14 
concessões terrestres: Ara-
tu, Cambacica, Candeias, 
Cexis, Dom João, Dom 
João Mar, Guanambi, Ilha 
de Bimbarra, Mapele, Mas-
sui, Pariri, São Domingos, 
Socorro e Socorro Exten-
são, com produção total 
média, em 2018, de cerca 
de 2,8 mil bpd de óleo e 
588 mil m3/dia de gás.

Em entrevista à Tribuna da 

Bahia no início deste mês, o 
diretor de Comunicação do 
Sindicato dos Petroleiros do 
Estado da Bahia (Sindipetro), 
Radiovaldo Costa, disse que o 
processo de venda dos polos 
Recôncavo e Rio Ventura será 
um sério prejuízo tanto para 
o Brasil quanto para a Bahia. 
“Significa a diminuição da 
Petrobras em nosso Estado, 
e a transferência de unidades 
rentáveis e lucrativas para a 
iniciativa privada e vai gerar 
uma diminuição na capacida-
de de investimento na Bahia, 
já que a Petrobras tem capa-
cidade de exploração que a 
iniciativa privada não tem”, 
observou ele.

“A atual direção (da Petro-
bras) está determinada a fazer 
um processo de privatização 
forte e rápido. O campo de 
Candeias, por exemplo, des-
coberto nos anos 1940, foi o 
primeiro a operar de maneira 
comercial no país. E mesmo 
assim, eles incluíram no paco-
te”, destacou Costa.

Firjan: Privatização do gás pode 
atrair R $ 240 bi em investimentos

A Federação das Indústrias 
do Estado do Rio de Janeiro 
(Firjan) prevê investimentos 
de R$ 240 bilhões no setor de 
gás com as medidas anuncia-
das pelos ministérios da Eco-
nomia e de Minas e Energia, 
em Brasília, na segunda-feira. 
A federação acredita que tais 
planos têm o “potencial de 
destravar e atrair novos inves-
timentos de cerca de R$ 240 
bilhões, afirmou em nota nes-
ta terça-feira.

O plano do governo federal 
compreende a criação de con-
dições para o acesso de mais 
agentes e novos investimentos 
no setor, contando também 
com o fim do domínio da Pe-
trobras na distribuição e trans-
porte da molécula.

Atualmente, a Petrobrás 
detém o controle tanto da 

produção como da distribui-
ção do gás no país. Apesar 
deste monopólio já ter sido
quebrado na legislação em 
1997, a abertura para novas 
empresas não havia sido 
concretizada até agora.

O Conselho Nacional de 
Política Energética (CNPE) 
aprovou as diretrizes para 
dar início à abertura do 
mercado de gás no páis. “O 
governo federal deve atuar 
a partir de agora juntamen-
te à Agência Nacional de 
Petróleo e aos estados para 
encaminhar as mudanças 
necessárias com o objetivo 
de permitir a entrada de no-
vos agentes econômicos nes-
te setor”. Lembrando que o 
governo federal já havia ma-
nifestado a intenção de via-
bilizar a abertura. 

OTmall, mercado online do Alibaba, registrou alta de 
38,5% no volume bruto de mercadorias com paga-
mento em espécie entre 1º e 18 de junho, período que 

marca o festival de compras da China no meio do ano. O vi-
ce-presidente do Alibaba Group e presidente do Taobao e do 
Tmall, Jiang Fan, revelou nesta terça-feira que, ao todo, 128 
marcas na plataforma reportaram vendas acima de 100 mi-
lhões de iuanes (US$ 14,5 milhões) durante o período. O cres-
cimento do volume total de vendas foi o maior desde 2017.
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Relatório da Administração: Apresentamos aos acionistas e demais partes interessadas as demonstrações contábeis da Rio Monsarás Participações S.A., referentes 
ao exercício findo em 31/12/18, acompanhadas das respectivas notas explicativas e do relatório dos auditores independentes. As demonstrações apresentadas foram 
elaboradas com base na legislação societária e nos pronunciamentos, interpretações e orientações emitidas pelo CPC, quando referendados pelo órgão regulador. A 
Rio Monsarás Participações S.A., constituída em 18/07/11, tem por objeto social a realização de estudos e projetos para construção, instalação, operação e explora-
ção de empreendimentos de geração de energia elétrica e a participação em outras sociedades ou empreendimentos na qualidade de sócia, acionista ou consorciada. 
A Rio Monsarás Participações S.A., detém 50% das ações da Linhares Energia S.A. que detém 21,75% de participação da Linhares Brasil Energia Participações S.A., 
controladora da Linhares Geração S.A. que implementou e opera uma Unidade Termelétrica (UTE) movida a gás natural, com capacidade instalada de 204MW, situada 
no município de Linhares/ES, que fornece energia para o Sistema integrado Nacional desde 2011. Atualmente a Linhares Geração S.A. detém contratos de venda de 
energia por disponibilidade, que garantem uma receita fixa anual de aproximadamente R$85 Milhões, com prazo até 2025. No ano de 2018 a Rio Monsarás Participações 
S.A. se beneficiou de um alto nível de performance de despacho energético e política de contenção de despesas implementada na participada Linhares Geração S.A. 
O principal objetivo da Cia. para o ano 2019 é continuar acompanhando a sua controlada dando todo o suporte técnico/administrativo para a manutenção de boa perfor-
mance da UTE. Agradecemos aos nossos acionistas, clientes, fornecedores, entidades governamentais e órgãos reguladores, pela confiança e apoio depositados em 
nossa Administração, e aos nossos colaboradores, pelo comprometimento e dedicação empenhados na busca do sucesso e sustentabilidade da Cia. A  Administração.

Balanço Patrimonial em 31/12/18 e 2017 (Em R$) 31/12/18 31/12/17
ATIVO 26.715.055 24.951.865
Circulante 2.914.193 2.387.842
 Caixa e equivalentes de caixa 1.553.855 929.932
 Adiantamentos 4.082 4.082
 Impostos a recuperar 100.850 95.897
 Outros Créditos a Receber 1.255.406 1.357.931
Não circulante 23.800.862 22.564.023
 Investimento 18.022.497 16.785.658
 Imobilizado 5.778.365 5.778.365
PASSIVO 26.715.055 24.951.865
Circulante 2.683.910 2.882.241
 Empréstimos 2.445.968 2.542.425
 Fornecedores 4.274 4.314
 Impostos a recolher 2.393 6.219
 Dividendos a pagar 5.111 5.111
 Outras Obrigações 226.163 324.173
Não circulante: Empréstimos 10.348.447 11.396.277
Patrimônio líquido 13.682.698 10.673.346
 Capital social 8.588.679 8.588.679
 Reserva Legal 575.437 424.970
 Resultados Acumulados 4.518.581 1.659.697

Demonstração do Resultado em 31/12/18 e 2017 (Em R$)
Despesas operacionais 31/12/18 31/12/17
Pessoal (81.878) (86.618)
Administrativas (408.744) (499.212)
Resultado Operacional (490.622) (585.831)
Receitas (despesas) financeiras, líquidas (1.318.267) (1.925.651)
Outras Receitas/(Despesas) Operacionais - 222.333
Resultado de equivalência patrimonial 4.818.240 5.273.088
Lucro líquido do exercício 3.009.351 2.983.939

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido em 31/12/18 e 2017
(Em R$) 
Eventos

Capital
social

Reservas de 
lucro / Legal

Resultados
acumulados Total

Saldos em 31/12/16 8.588.679 275.773 (1.175.045) 7.689.407
Resultado do Exercício - - 2.983.939 2.983.939
Reserva Legal - 149.197 (149.197) -
Saldos em 31/12/17 8.588.679 424.970 1.659.697 10.673.346
Resultado do Exercício - - 3.009.351 3.009.351
Reserva Legal - 150.468 (150.468) -
Saldos em 31/12/18 8.588.679 575.438 4.518.581 13.682.698

Demonstração do Fluxo de Caixa em 31/12/18 e 2017 (Em R$)
31/12/18 31/12/17

Atividades operacionais (1.813.191)(2.845.605)
Lucro/(Prejuízo) líquido do exercício 3.009.351 2.983.939
Ajustes dos itens que não afetam o caixa das atividades
 operacionais: Resultado de equivalência patrimonial (4.818.240)(5.273.088)

(1.808.889)(2.289.149)
(Aum.) redução no ativo circulante: • Impostos a recuperar (4.953) (15.379)

• Outros Créditos a Receber 102.525 (630.043)
Aumento (redução) no passivo circulante: • Fornecedores (40) 2.456

• Impostos e contribuições a recolher (3.826) 2.877
• Outras Contas a Pagar (98.009) 83.634

Atividades de investimentos: Dividendos recebidos 3.581.401 4.082.168
Atividades de financiamentos (1.144.287)(1.387.424)
Aumento (red.) no passivo circulante e não circulante:
• Empréstimos (1.144.287)(1.172.966)
• Outras Obrigações - (214.457)

Aumento (diminuição) no cx. e equivalentes de caixa 623.923 (150.861)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 929.932 1.080.793
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 1.553.855 929.932

Aumento (diminuição) no cx. e equivalentes de caixa 623.923 (150.861)

Notas Explicativas (Em R$): 1. Contexto operacional. A Rio Monsarás Participa-
ções S.A., constituída em 18/07/11, tem por objeto social a realização de estudos 
e projetos para construção, instalação, operação e exploração de empreendimen-
tos de geração de energia elétrica e a participação em outras sociedades ou em-
preendimentos na qualidade de sócia, acionista ou consorciada. A Rio Monsarás 
Participações S.A. detem 50% das ações da Linhares Energia S.A. que detêm 
21,75% de participação da Linhares Brasil Energia Participações S.A., dona da 
UTE Linhares em operação desde 01/11 com 204 MW de capacidade instalada 
movida a gás natural. Em 31/12/18, a Cia. apresentava capital circulante líquido 
de R$230.283 e depende da geração de caixa da investida Linhares Energia S.A. 
e eventualmente do suporte financeiro dos seus acionistas. 2. Base de elabora-
ção e apresentação das Demonstrações Contábeis. As demonstrações contá-
beis foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil, incluindo os pronunciamentos emitidos pelo CPCs. 
Declaração de conformidade com as normas IFRS e BR GAAP. Demonstrações 
contábeis consolidadas. Devem ser apresentadas de acordo com os padrões in-
ternacionais de demonstrações contábeis, conforme as Normas Internacionais de 
Relatório Financeiro - (“IFRS”) emitidos pelo International Accounting Standards 
Board – IASB e também de acordo com práticas contábeis adotadas no Brasil 
(“BR GAAP”). Na forma do CPC 18, o investimento existente na Linhares Ener-
gia S.A., está qualificado como de influência significativa, sem contudo, deter o 
controle, configurando-a como coligadas, avaliado pelo método de equivalência 
patrimonial. Por estas características, as demonstrações contábeis da Linhares 
Energia S.A. não foram consolidadas em 31/12/18 e 2017. Demonstrações con-
tábeis individuais. Estão sendo apresentadas de acordo com as Normas Inter-
nacionais de Relatório Financeiro, emitidas pelo IASB e também de acordo com 
as BR GAAP, e normas expeditas pelo CPC, aplicáveis à elaboração das de-
monstrações contábeis. Essas práticas diferem das IFRS aplicáveis às demons-
trações financeiras separadas, em função da avaliação dos investimentos em 
controladas, coligadas e controladas em conjunto pelo método de equivalência 
patrimonial, enquanto para fins de IFRS seria pelo custo ou valor justo. 3. Re-
sumo das principais práticas contábeis. Foram preparadas com base no custo 
histórico, com exceção de caixa e equivalentes de caixa que foram mensurados 

pelo valor justo por meio do resultado, consoante práticas contábeis adotadas no 
Brasil tomando-se por base a Lei das S.A. e as normas estabelecidas pela CVM. 
As práticas contábeis mais relevantes adotadas pela Cia. são as seguintes: a) 
Os saldos realizáveis e exigíveis com vencimento em até 12 meses da data do 
balanço são classificados no ativo e passivo circulantes, respectivamente. b) O 
imobilizado é demonstrado ao custo. A depreciação é registrada pelo método line-
ar com base na vida útil estimada dos bens. c) O regime de apuração do resultado 
é o de competência. d) Os ativos e passivos são demonstrados pelos valores de 
realização e exigibilidade, respectivamente, e contemplam as variações monetá-
rias ou cambiais, bem como os rendimentos e encargos auferidos ou incorridos 
até a data do balanço, reconhecidos em base “pro rata temporis”. Quando apli-
cável, são constituídas provisões para redução dos ativos ao valor de mercado 
ou provável de realização. e) A Cia. elabora demonstrações do valor adicionado 
(DVA) as quais são apresentadas como parte integrante das demonstrações con-
tábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis as Cias. 
abertas. 4. Caixa e equivalentes de caixa. Em 31/12/18 e 2017 o saldo de caixa 
e equivalentes de caixa estava representado como segue: 31/12/18 31/12/17
Caixa Conta movimento (11) (615)
Aplicação financeira 1.553.844 929.317
Total de caixa e equivalentes de caixa 1.553.855 929.932
5. Imobilizado. Em 31/12/18 e 2017 o saldo de imobilizado estava representado
como segue: 31/12/18 31/12/17
Total do imobilizado: Imobilizado em curso 5.778.365 5.778.365
6. Empréstimos e financiamentos. Em 31/12/18 e 2017 o saldo de empréstimos e 
financiamentos estava representado como segue:

31/12/18 31/12/17
CirculanteNão circulanteCirculanteNão circulante

Caixa Econômica Federal 97.905 - 167.837 47.260
Banco Itaú 2.348.063 10.348.447 2.374.588 11.349.017
Total Emprést. e financ. 2.445.968 10.348.447 2.542.425 11.396.277
Trata-se de um empréstimo com valor inicial de R$300.000 obtido junto à Caixa 
Econômica Federal, com taxa média de juros de 2,21% ao mês, em 36 parcelas 
com vencimento final em 07/2019. Em 02/15 a Cia. contraiu empréstimo junto ao 
Banco ITAÚ Unibanco S/A na modalidade CCB no valor de R$15.000.000, com 
taxa CDI + 3,93% a.a., com pagamento em parcelas semestrais e pelo período de 

10 anos. 7. Capital social. É composto por 8.588.679 ações de valor nominal de 
R$1,00, cuja distribuição é apresentada abaixo:
Acionistas Quantidade de Ações Valor em Reais
Diferencial Energia Participações S.A. 7.641.733 7.641.733
Pedro Arthur Brando Villela Pedras 812.490 812.490
Fernando Velloso Caula Soares 134.456  134.456
Total 8.588.679 8.588.679
8. Despesas administrativas. Em 31/12/18 e 2017 o saldo de despesas adminis-
trativas estava representado como segue: 31/12/18 31/12/17
Serviços de terceiros (328.501) (398.119)
Outros (80.243) (101.093)
Total das despesas administrativas (408.744) (499.212)
9. Contingências. De acordo com os assessores jurídicos da Cia., não existem 
autuações fiscais contra a Cia. As autoridades fiscais nos âmbitos federal, es-
tadual e municipal reservam o direito de examinar os registros contábeis e fis-
cais da Cia. pelo período de 5 anos após a data de encerramento do exercício. 
10. Coberturas de seguros. A Cia. mantém política de monitoramento dos riscos 
inerentes às suas operações. 11. Instrumentos financeiros. A Cia. não possui instru-
mentos financeiros que possam ser caracterizados por operações com derivativos. 
12. Lucro líquido (prejuízo) por ação. Conforme CPC 41 e IAS 33 (Earnings per 
Share), as tabelas a seguir reconciliam o lucro (prejuízo) do período aos montan-
tes usados para calcular o lucro (prejuízo) por ação, básico e diluído.
Numerador básico: Lucro líquido (prejuízo) atribuível 31/12/18 31/12/17
 aos acionistas 3.009.351 2.983.939
Denominador básico: Média ponderada de ações 8.588.679 8.588.679
Lucro líquido (prejuízo) por ação (em R$) - Básico 0,35038578 0,34742700
A Cia. não detém plano de opção de ações ou outros instrumentos conversíveis 
em ações que possam alterar o denominador básico, logo, não gerando efeitos 
para uma diluição. 13. Eventos Subsequentes. Não ocorreram até a presente data 
eventos que pudessem alterar de forma significativa as demonstrações contábeis, 
bem como as operações da Cia.

Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras: Opinião. Examinamos as Demonstra-
ções Contábeis da Rio Monsarás Participações S.A, que compreendem: Balanço Patrimonial em 31/12/18 e a respectiva 
Demonstração de Resultado, mutações do patrimônio líquido e do fluxo de caixa para o exercício findo nessa data, assim 
como o resumo das principais práticas contábeis. Em nossa opinião as demonstrações contábeis acima referidas apresen-
tam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Rio Monsarás Participações 
S.A. em 31/12/18, e o desempenho de suas operações para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil. Outros Assuntos Auditoria do período anterior. Os Valores correspondentes ao exercício 
findo em 31/12/17, apresentados para fins de comparação, foram anteriormente por nós auditados de acordo com as normas 
de auditoria vigentes por ocasião da emissão do relatório datado 23/03/18, e que não conteve qualquer modificação. Res-
ponsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações contábeis. A administração é responsável 
pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas 
no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações 
financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demons-
trações financeiras, a administração é responsável pela avaliação da capacidade da Cia. continuar operando, divulgando, 
quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração 
das demonstrações financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a Cia. ou cessar suas operações, ou não 
tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da Cia. são 
aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis. Responsabili-
dades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis. Nossos objetivos são obter segurança razoável de que 
as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada 
por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, 
mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sem-
pre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são 
consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, 
as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis. Como parte da auditoria 

realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos 
ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: •Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas 
demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos 
de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar 
nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, 
já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas 
intencionais. • Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos 
de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles 
internos da Cia. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e 
respectivas divulgações feitas pela administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base con-
tábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a 
eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Cia. 
Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas 
divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. 
Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos 
ou condições futuras podem levar a Cia. a não mais se manterem em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação 
geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras 
representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação ade-
quada. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, 
da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos 
controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. Fornecemos também aos responsáveis pela governança 
declaração de que cumprimos com as exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência, e 
comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, nossa indepen-
dência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas. Rio de Janeiro, 31/05/19. INDEP Auditores Indepen-
dentes S/S - CRC-RJ 0329 - CNPJ 42.464.370/0001-20; Sergio Paulo da Silva - Sócio - Contador - CRC-RJ 087960/O-0.

Demonstração do Valor Adicionado em 31/12/18 e 2017 (Em R$)
Insumos adquiridos de terceiros 2018 2017
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros (490.622) (585.831)
Valor adicionado bruto (490.622) (585.831)
Valor adicionado líquido produzido pela companhia (490.622) (585.831)
Valor adicionado (recebido) em transferência 4.854.856 5.522.904
Resultado de equivalência patrimonial 4.818.240 5.273.088
Receita financeira 36.615 27.483
Outra Receitas - 222.333
Valor adicionado (recebido) total a distribuir 4.364.234 4.937.074
Distribuição do valor adicionado (recebido) 4.364.234 4.937.074
Despesa financeiro 1.354.882 1.953.134
Lucros retidos/Prejuízo do Exercício 3.009.351 2.983.939

Brasil tem dificuldades para comprovar 
viabilidade de projetos de infraestrutura
Instituições 
multilaterais 
podem ser 
alternativa para  
a economia verde

Um dos problemas para o 
país levar adiante projetos de 
infraestrutura que respeitem o 
meio ambiente não está na le-
gislação ambiental nem na crise 
econômica que escasseou os 
investimentos públicos. Em 
alguns casos, instituições in-
ternacionais têm dinheiro dis-
ponível, mas não conseguem 
emprestar para o país.

A avaliação é do diretor 
de Estudos, Relações Econô-
micas e Políticas Internacio-
nais do Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada (Ipea), 
Ivan Oliveira. Durante a 1ª 
Conferência Ministerial Re-
gional das Américas sobre 
Economia Verde, em Forta-
leza, ele pediu mais engaja-
mento do Brasil e das insti-
tuições multilaterais (bancos 
internacionais com capitais 
de diversos países) para des-
travar o financiamento a pro-
jetos sustentáveis no país.

Para Oliveira, o caso mais 
emblemático ocorre com o 
Novo Banco de Desenvolvi-
mento (NDB na sigla em in-
glês). Criada em 2014 pelos pa-
íses do Brics, grupo que reúne 
Brasil, Rússia, Índia, China e 
África do Sul, a instituição, com 
sede na China, emprestou pou-
cos recursos ao país até hoje.

“O Brasil hoje acessa me-
nos recursos do que aportou 
para o NDB, que é um ban-

co que tem algo a dizer em 
relação à economia verde. 
Porque foi criado com um 
perfil já de financiamento 
de infraestruturas e projetos 
sustentáveis. Está no DNA 
do banco a agenda de sus-
tentabilidade”, disse.

Segundo o diretor do Ipea, 
a dificuldade na comprova-
ção da viabilidade de proje-
tos pode ser um fator que tem 
impedido o acesso do Brasil 
a financiamentos internacio-
nais. Ele citou o projeto do 
trem-bala entre o Rio de Ja-
neiro, São Paulo e Campinas 
(SP), que reduziria o consumo 
de combustíveis fósseis, mas 
jamais saiu do papel porque 
a análise custo–benefício não 
compensou. Para ele, o princi-
pal desafio está dos dois lados: 
no aumento da viabilidade de 
projetos e no engajamento das 
instituições multilaterais.

“Os bancos multilaterais 
precisam ter função mais
substantiva de financiamen-
to nesse tipo de projeto. Mais 
do que isso, o Brasil e vários 
países precisam ter ação
mais proativa na viabiliza-
ção de projetos que não são 
financiados pela falta de 
recursos para que o debate 
sobre desenvolvimento sus-
tentável ganhe profundidade 
e concretude”, declarou.

Oliveira também defendeu 
maior abertura da economia 
brasileira, inclusive no setor 
financeiro, de modo que mais 
bancos operem no país. O au-
mento da concorrência entre 
as instituições, ressaltou, aju-
daria a reduzir os juros finais e 
tornaria mais viáveis projetos 
que hoje não podem ser finan-
ciados pelo capital privado. 
“Mais concorrência vai pres-
sionar mais o lucro [dos ban-

cos], o que vai fazer com que 
projetos inviáveis, dados os 
custos de oportunidade, pas-
sem a ser viáveis”, explicou.

Crédito de carbono

Diretor-gerente da Plata-
forma Mexicana de Carbo-
no, mercado voluntário de 
créditos de carbono na Bolsa 
de Valores do México, Edu-
ardo Piquero defendeu mais 
conscientização dos grandes 
investidores no financiamen-
to a projetos sustentáveis. 
Por meio do mercado de car-
bono, empresas e indivíduos 
compensam as emissões de 
gás carbônico com a compra 
de títulos que financiem pro-
jetos ecologicamente corre-
tos e que reduzam a pobreza.

Os fundos de pensão, as 
seguradoras e os fundos de 
investimento, informou Pi-
quero, têm US$ 15 trilhões 
aplicados em todo o mundo. 
Um terço disso, US$ 5 tri-
lhões, estão investidos em 
setores intensivos em com-
bustíveis fósseis que não 
darão rendimentos daqui a 
poucos anos, como refina-
rias de petróleo e usinas de 
carvão. “É preciso enten-
der que a mudança climáti-
ca é um grande risco, é um 
grande incentivo. Temos 
que direcionar a criação de 
capacidades aos grandes in-
vestidores para que identifi-
quem que aquilo que inves-
tem hoje não vai render num 
prazo muito curto”, advertiu.

Regulação

O presidente do Comi-
tê para o Desenvolvimento 
Econômico, Produtividade e 
Pequenas Empresas do Par-

lamento do Equador, Claudio 
Esteban Albornoz, disse que 
a regulação é importante para 
incentivar os financiamentos 
de projetos ecologicamente 
sustentáveis. Ele citou como 
exemplo a Lei de Eficiência 
Energética do Equador, que 
pretende diminuir o número 
de veículos movidos a com-
bustíveis fósseis no país, ao 
mesmo tempo em que con-
cede incentivos a fundos que 
financiem projetos e tecnolo-
gias de energia sustentável

“Há uma motivação econô-
mica, levada pela preferência 
do consumidor a projetos com 
marca verde. Há uma oportu-
nidade para que existam in-
vestimentos. Logo, creio que 
deva haver uma motivação 
legal pelas restrições sobre a 
oferta de bens e de serviços 
[como a limitação de carros 
com combustível fóssil]. Esse 
é um tema que cabe à regula-
ção”, comentou.

A 1ª Conferência Minis-
terial Regional das Améri-
cas sobre Economia Verde 
começou ontem (24) e vai 
até esta quarta-feira na capi-
tal cearense. O encontro está 
sendo organizado pela World 
Green Economy Organiza-
tion (WGEO) – Organiza-
ção Mundial da Economia 
Verde –, pelo Escritório de 
Cooperação Sul-Sul da Or-
ganização das Nações Unidas 
(UNOSSC) e pelo Instituto 
Brasil África (Ibraf). O even-
to tem apoio do governo do 
Ceará e é feito em parceria 
com o Secretariado das Na-
ções Unidas para Mudanças 
Climáticas (UNFCCC), com 
o Programa das Nações Uni-
das para o Desenvolvimento 
(PNUD) e com a International 
Solar Alliance (ISA).

BC continuará na luta 
para reduzir as taxas  
de juros do crédito

O Banco Central apoia for-
temente o segmento cooperati-
vista de crédito e vai fomentar 
o seu desenvolvimento. Este 
foi um dos muitos recados da-
dos pela autoridade monetária 
em evento promovido pela 
Organização das Cooperati-
vas Brasileiras Organização 
das Cooperativas Brasileiras 
(OCB) nesta terça-feira.

O presidente do BC, Ro-
berto Campos Neto, afirmou 
que ainda é preciso continu-
ar trabalhando para reduzir 
as taxas de juros do crédito. 
Campos Neto apresentou 
a Agenda #BC, lançada no 
fim de maio, e as propostas 
para o cooperativismo brasi-
leiro que fazem parte da pro-
posta. O evento teve a cober-
tura da agência Brasil.

Campos Neto citou que 
o spread, diferença entre taxa 
de captação de recursos pelos 
bancos e a cobrada dos clien-
tes, não caiu na mesma pro-
porção da taxa básica de juros, 
a Selic, que está atualmente 
em seu mínimo histórico, em 
6,5% ao ano. “A Selic caiu 
bastante, mas os spreads do 
crédito não caíram proporcio-
nalmente. Então existe uma 
frustração, uma angústia da 
sociedade de ter juros mais 
baixos, mas de ter um spre-
ad muito alto. Então acho que 
a agenda [de trabalho do BC, 
a Agenda #BC] atingiu vários 
objetivos, mas ainda preci-
samos continuar trabalhando 
nesse sentido”, disse.

PIB

Sobre a economia mundial, 
Campos Neto disse que há um 
processo de revisão para baixo 
de crescimento. Ele citou que 

a previsão para crescimento 
da economia mundial saiu de 
3,6%, em março de 2018, para 
3,3%, neste mês. Segundo ele, a 
guerra comercial entre Estados 
Unidos e China tem gerado um 
efeito maior nos países asiáti-
cos, mas “vem contaminado o 
resto do mundo”.

“Na economia domés-
tica, nossa missão número 
1 é manter a inflação sobre 
controle, o poder de compra 
da moeda. A gente está com 
inflação dentro da meta para 
os próximos anos”, afirmou.

Campos Neto citou que as 
mudanças nas previsões para 
o crescimento do Produto In-
terno Bruto (PIB), soma de 
todos os bens e serviços pro-
duzidos no país, neste ano. 
“No começo da revisão existia 
uma interpretação que o cres-
cimento estava sendo poster-
gado e depois o crescimento 
começou a cair. E teve conse-
cutivas revisões para baixo”.

Na ata da última reunião do 
Comitê de Política Monetária 
(Copom), divulgada nesta ter-
ça-feira, o BC diz que houve 
uma interrupção do processo 
de recuperação da atividade 
econômica e reforça que espe-
ra pela “retomada do proces-
so de recuperação econômica 
adiante, de maneira gradual”. 
O Copom projeta que o Pro-
duto Interno Bruto (PIB), a 
soma de todos os bens e servi-
ços produzidos no país, deve 
ficar próximo da estabilidade 
no segundo trimestre deste 
ano. “Um dos canais que con-
tinua bastante vivo na nossa 
economia e tem sido um sinal 
de alento é o canal de crédi-
to.”, disse. Ele mostrou que o 
crédito total cresceu 5,4% em 
abril deste ano.
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Notas Explicativas: 1. Informações sobre a Cia. As demonstrações financeiras da 
Linhares Energia S.A. (“Cia.”) para o exercício findo em 31/12/18 foram autoriza-
das pela Administração em 16/04/19. A Cia. foi constituída em 9/01/08 como uma 
S.A. de capital fechado e tem como objetivo principal a participação em outras so-
ciedades, bem como o desenvolvimento de projetos de geração de energia elétri-
ca. Atualmente a sede social da Cia. está localizada na Av. Presidente Vargas, 
482/1701, Centro, Rio de Janeiro. A Cia. possui participação direta na Linhares 
Brasil Energia Participações S.A. controladora da Linhares Geração S.A. que im-
plementou e opera uma UTE movida a gás natural, com capacidade instalada de 
204MW, situada em Linhares/ES, e que fornece energia elétrica para o Sistema 
Integrado Nacional desde 2011. Atualmente a Linhares Geração S.A. detém con-
tratos de venda de energia por disponibilidade, que garantem uma receita fixa 
anual de aproximadamente R$85 milhões, com prazo até 2025. Em 31/12/18, a 
Cia. apresenta capital circulante líquido positivo de R$112.154. Em conexão com 
a preparação das demonstrações financeiras, a Administração da Cia. efetuou 
análises e concluiu que não existem evidências de incertezas sobre a continuidade 
das operações, visto que a Cia. possui suporte financeiro das suas controladoras 
sempre que necessário. 2. Políticas contábeis. 2.1. Base de preparação e apre-
sentação das demonstrações financeiras. As demonstrações financeiras foram 
elaboradas com apoio em diversas bases de avaliação utilizadas nas estimativas 
contábeis. As estimativas contábeis envolvidas na preparação das demonstrações 
financeiras foram apoiadas em fatores objetivos e subjetivos, com base no julga-
mento da administração para determinação do valor adequado a ser registrado 
nas demonstrações financeiras. Itens significativos sujeitos a essas estimativas e 
premissas incluem a avaliação dos ativos financeiros pelo valor justo e pelo méto-
do de ajuste a valor presente e da análise dos demais riscos para determinação de 
outras provisões, inclusive para contingências. A liquidação das transações envol-
vendo essas estimativas poderá resultar em valores significativamente divergen-
tes dos registrados nas demonstrações financeiras devido ao tratamento probabi-
lístico inerente ao processo de estimativa. A Cia. revisa suas estimativas e premis-
sas pelo menos anualmente. As demonstrações financeiras foram com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil e os pronunciamentos contábeis emitidos pelo CPC, 
que estão em conformidade com as normas internacionais de contabilidade emiti-
das pelo IASB. 2.2. Investimento em coligadas. Coligada é uma entidade sobre a 
qual a Cia. exerce influência significativa. Influência significativa é o poder de par-
ticipar nas decisões sobre políticas financeiras e operacionais de uma investida, 
não sendo, no entanto, controle ou controle conjunto sobre essas políticas. As 
contraprestações efetuadas na apuração de influência significativa ou controle 
conjunto são semelhantes às necessárias para determinar controle em relação às 
subsidiárias. Os investimentos da Cia. em sua coligada são contabilizados com 
base no método da equivalência patrimonial. Desta forma, o investimento em uma 
coligada é reconhecido inicialmente ao custo e posteriormente ajustado para fins 
de reconhecimento das variações na participação da Cia. no patrimônio líquido da 
coligada a partir da data de aquisição. A demonstração do resultado reflete a parti-
cipação da Cia. nos resultados operacionais da coligada. Eventual variação em 
outros resultados abrangentes dessas investidas é apresentada como parte de 
outros resultados abrangentes da Cia. Após a aplicação do método da equivalên-
cia patrimonial, a Cia. determina se é necessário reconhecer perda adicional do 
valor recuperável sobre o investimento em sua coligada. A Cia. determina, em 
cada data de fechamento do balanço patrimonial, se há evidência objetiva de que 
o investimento na coligada sofreu perda por redução ao valor recuperável. Se as-
sim for, a Cia. calcula o montante da perda por redução ao valor recuperável como
a diferença entre o valor recuperável da coligada e o valor contábil e reconhece a
perda na demonstração do resultado. 2.3. Instrumentos financeiros. a) Ativos fi-
nanceiros. Reconhecimento inicial e mensuração subsequente. Ativos financeiros
são classificados como ativos financeiros a valor justo por meio do resultado, em-
préstimos e recebíveis, investimentos mantidos até o vencimento, conforme a situ-
ação. Todos os ativos financeiros são reconhecidos, inicialmente, a valor justo,
acrescido, no caso de ativos financeiros não contabilizados a valor justo por meio
do resultado, dos custos de transação que são atribuíveis à aquisição do ativo fi-
nanceiro. Vendas e compras de ativos financeiros que requerem a entrega de bens
dentro de um cronograma estabelecido por regulamento ou convenção no merca-
do (compras regulares) são reconhecidas na data da operação, ou seja, a data em
que a Cia. se compromete a comprar ou vender o bem. Os ativos financeiros da 
Cia. incluem caixa e equivalentes de caixa e recebíveis junto a partes relacionadas.
Para fins de mensuração subsequente, os ativos financeiros são classificados em
quatro categorias, sendo apenas empréstimos e recebíveis aplicável a Cia.: Em-
préstimos e recebíveis - São ativos financeiros não derivativos, com pagamentos
fixos e determináveis, não cotados em um mercado ativo. Após a mensuração
inicial, esses ativos financeiros são contabilizados ao custo amortizado, utilizando
o método de juros efetivos (taxa de juros efetiva), menos perda por redução ao
valor recuperável. O custo amortizado é calculado levando em consideração qual-
quer desconto ou “prêmio” na aquisição e taxas ou custos incorridos. A amortiza-
ção do método de juros efetivos é incluída na linha de receita financeira na de-
monstração de resultado. As perdas por redução ao valor recuperável são reco-
nhecidas como despesa financeira no resultado. b) Passivos financeiros. Passivos
financeiros são classificados como empréstimos e financiamentos ou contas a
pagar, conforme o caso. Passivos financeiros são inicialmente reconhecidos a
valor justo e, no caso de empréstimos e financiamentos e contas a pagar, são
acrescidos do custo da transação diretamente relacionado. Empréstimos e finan-
ciamentos - São mensurados pelo custo amortizado, utilizando o método da taxa
de juros efetivos. Ganhos e perdas são reconhecidos na demonstração do resulta-
do no momento da baixa dos passivos, bem como durante o processo de amorti-
zação pelo método da taxa de juros efetivos. 2.4. Pronunciamentos emitidos, em
vigor a partir de 1º/01/18. As normas e interpretações emitidas mas ainda não
adotadas até a data de emissão das demonstrações financeiras da Empresa são
abaixo apresentadas. A Empresa pretende adotar essas normas, se aplicável,
quando entrarem em vigência: IFRS 9 Instrumentos Financeiros. Em 06/14, o IASB
emitiu a versão final da IFRS 9 - Instrumentos Financeiros, que substitui a IAS 39
- Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e Mensuração e todas as versões
anteriores da IFRS 9. A IFRS 9 reúne todos os três aspectos da contabilização de
instrumentos financeiros do projeto: classificação e mensuração, perda por redu-
ção ao valor recuperável e contabilização do hedge. A IFRS 9 está em vigência
para períodos anuais iniciados em 1º/01/18 ou após essa data, sendo permitida a
aplicação antecipada. Exceto para contabilidade de hedge, é exigida aplicação
retrospectiva, não sendo obrigatória, no entanto, a apresentação de informações
comparativas. IFRS 15 Receitas de Contratos com Clientes. A IFRS 15, emitida em
05/14, estabelece um novo modelo constante de cinco passos que será aplicado
às receitas originais de contratos com clientes. Segundo a IFRS 15, as receitas são
reconhecidas em valor que reflete a contraprestação à qual uma entidade espera
ter direito em troca da transferência de bens ou serviços a um cliente. A nova norma
para receitas substituirá todas as atuais exigências para reconhecimento de recei-
tas segundo as IFRS. Adoção retrospectiva integral ou adoção retrospectiva modi-
ficada é exigida para períodos anuais iniciadas a partir de 1º/01/18, sendo permiti-
da a adoção antecipada. Alterações à IFRS 10 e à IAS 28: Venda ou contribuição
de ativos entre um investidor e sua associada ou empreendimento controlado em
conjunto (joint venture). As alterações abordam o conflito entre a IFRS 10 e a IAS 
28 no tratamento de perda de controle de uma subsidiária que é vendida ou contri-
buída a uma associada ou a um empreendimento controlado em conjunto (joint 
venture). As alterações esclarecem que o ganho ou a perda resultantes da venda 
ou contribuição de ativos que constituem um negócio, conforme definido no IFRS 
3, entre um investidor e sua associada ou joint venture, são reconhecidos na inte-

Balanço Patrimonial em 31/12/18 e 2017 (Em R$) 31/12/18 31/12/17
ATIVO 39.241.178 37.182.976
Circulante 2.419.304 71.367
Caixa e equivalentes de caixa 66.706 33.833
Impostos a Recuperar 37.516 37.233
Adiantamentos 300 300
Outros ativos circulantes - dividendos 2.314.783 -

Não circulante: Investimento 36.821.874 37.111.610
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 39.241.178 37.182.976
Circulante 2.307.150 2.722.627
Fornecedores 4.144 4.144
Impostos e contribuições a recolher 61 64
Partes Relacionadas 14.280 2.556
Dividendos a pagar 2.288.664 2.715.863

Patrimônio líquido 36.934.028 34.460.349
Capital social integralizado 25.590.278 25.590.278
Reserva de Lucros 11.343.750 8.870.071

Demonstração do Resultado em 31/12/18 e 2017 (Em R$)
Despesas operacionais 31/12/18 31/12/17
Gerais e administrativas (108.621) (102.007)
Resultado de equivalência patrimonial 9.746.297 11.533.319

Lucro Operacional 9.637.676 11.431.312
Resultado Financeiro (1.196) 3.899

Lucro (prejuízo) do exercício 9.636.480 11.435.211

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido em 31/12/18 e 2017
(Em R$) 

Eventos

Capital
social

subscrito
Reserva

Legal
Reserva

de lucros

Resulta-
dos acu-
mulados Total

Saldos em 31/12/16 25.590.278 844.112 4.755.083 - 31.189.474
Distribuição de dividendos                  - - (5.448.473) - (5.448.473)
Lucro líquido do exercício                   - - - 11.435.211 11.435.211
Provisão Reserva Legal - 571.761 - (571.761) -
Dividendo obrigatório - - - (2.715.863) (2.715.863)
Transf. Reserva de Lucros    - - 8.147.588 (8.147.588) -
Saldos em 31/12/17 25.590.2781.415.873 7.454.198 - 34.460.349
Distribuição de dividendos   - - (4.874.137) - (4.874.137)
Lucro líquido do exercício     - - - 9.636.480 9.636.480
Provisão Reserva Legal - 481.824 - (481.824) -
Dividendo obrigatório - - - (2.288.664) (2.288.664)
Transf. Reserva de Lucros    - - 6.865.992 (6.865.992) -
Saldos em 31/12/18 25.590.2781.897.697 9.446.053 - 36.934.028

Demonstração do Fluxo de Caixa em 31/12/18 e 2017 (Em R$)
31/12/18 31/12/17

Atividades Operacionais (98.377) (100.367)
Resultado do exercício (período) 9.636.480 11.435.211
Ajustes dos itens que não afetam o caixa das atividades
 operacionais: • Resultado de equivalência patrimonial    (9.746.297) (11.533.319)
(Aum.) redução no ativo circulante: • Impostos a Recuperar (282) (2.551)
Aumento (red.) no passivo circulante: • Fornecedores - 4.144
• Impostos e contribuições a recolher (2) (1.222)
• Outros Obrigações 11.724 (2.630)

Atividades de investimentos: • Recebimento de Dividendos 7.721.250 6.873.000
Atividades de financiamentos    (7.590.000) (6.904.250)
Aumento (redução) no passivo circulante e não circulante: 
• Distribuição de Dividendos  (7.590.000) (6.904.250)

Aumento (diminuição) nas disponibilidades 32.873 (131.617)
Representado por: Disponibilidades no início do exercício 33.833 165.450

Disponibilidades no final do exercício 66.706 33.833
Aumento (diminuição) nas disponibilidades durante
 o exercício (período) 32.873 (131.617)

Demonstração de Resultado Abrangente em 31/12/18 e 2017 (Em R$)
31/12/18 31/12/17

Lucro Líquido do Exercício: Resultado Abrangente Total 9.636.480 11.435.211

gra. Qualquer ganho ou perda resultantes da venda ou contribuição de ativos que 
não constituem um negócio, no entanto, são reconhecidos somente na extensão 
das participações de investidores não relacionadas na associada ou joint venture.
O IASB adiou indefinidamente a data de vigência das referidas alterações, mas 
uma entidade que adotar as alterações antecipadamente deve aplicá-las prospec-
tivamente. IAS 7 - Iniciativa de divulgação - Alterações à IAS 7. As alterações à IAS 
7 Demonstração de fluxos de caixa fazem parte da iniciativa de divulgação do IASB 
e exigem que uma entidade forneça divulgações que permitam aos usuários das 
demonstrações financeiras avaliar as mudanças nos passivos decorrentes de ati-
vidades de financiamento, incluindo tanto as mudanças provenientes de fluxos de 
caixa como mudanças que não afetam caixa. Na adoção inicial da alteração, as 
entidades não são obrigadas a fornecer informações comparativas relativamente 
a períodos anteriores. As alterações estão em vigor para períodos anuais iniciados 
a partir de 1º/01/17, sendo permitida a adoção antecipada. 2.5. Pronunciamentos 
novos ou revisados aplicados pela primeira vez em 2016. Alguns pronunciamentos 
técnicos e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis 
(“CPC”) foram revisados e tiveram a sua adoção obrigatória a partir de 1º/01/16. 
Dada a natureza das modificações que foram realizadas e as operações da Em-
presa, a adoção desses pronunciamentos e interpretações mencionados abaixo 
não produziram efeitos relevantes nas demonstrações financeiras da Empresa. 
IFRS 14 Contas regulatórias diferidas. A IFRS 14 é uma norma opcional que per-
mite a uma entidade cujas atividades estão sujeitas a regulação de tarifas continu-
ar aplicando a maior parte de suas políticas contábeis para saldos de contas regu-
latórias diferidas no momento da primeira adoção das IFRS. As entidades que 
adotam a IFRS 14 devem apresentar contas regulatórias diferidas como rubricas 
em separado no balanço patrimonial e apresentar movimentações nesses saldos 
contábeis como rubricas em separado no balanço patrimonial e outros resultados 
abrangentes. A norma exige divulgações sobre a natureza e os riscos associados 
com a regulação de tarifas da entidade e os efeitos dessa regulação sobre as de-
monstrações financeiras. Considerando que a Empresa já elabora as suas de-
monstrações financeiras com base nas IFRS e não está envolvida em nenhuma 
atividade com regulação de tarifas, esta norma não é aplicável. Alterações à IFRS 
11 Acordos conjuntos: contabilização de aquisições de partes societárias. As alte-
rações à IFRS 11 exigem que um operador conjunto, que esteja contabilizando a 
aquisição de participação societária em uma operação conjunta na qual a atividade 
da operação conjunta constitua um negócio, aplique os princípios pertinentes da 
IFRS 3 Combinação de negócios para contabilização de combinações de negó-
cios. As alterações também esclarecem que uma participação societária previa-
mente mantida em uma operação conjunta não é reavaliada sobre a aquisição de 
participação adicional na mesma operação conjunta enquanto o controle conjunto 
for mantido. Adicionalmente, uma exclusão de escopo foi adicionada à IFRS 11 
para especificar que as alterações não se aplicam quando as partes que compar-
tilham controle conjunto, inclusive a entidade de reporte, estiverem sob controle 
comum da parte controladora principal. As alterações se aplicam tanto à aquisição 
da participação inicial em uma operação conjunta quanto à aquisição de quaisquer 
participações adicionais na mesma operação conjunta, sendo aplicadas prospec-
tivamente. As referidas alterações não têm impacto sobre a Empresa, uma vez que 
não houve aquisição de participação em operação conjunta durante o período. 
Alterações à IAS 27: Método de equivalência patrimonial em demonstrações finan-
ceiras separadas. As alterações permitirão que as entidades utilizem o método de 
equivalência patrimonial ao contabilizarem investimentos em controladas, joint 
ventures e coligadas em demonstrações financeiras separadas. As entidades que 
já estejam adotando a IFRS e optem por passar a adotar o método da equivalência 
patrimonial em suas demonstrações financeiras separadas terão de aplicar essa 
mudança retrospectivamente. Essas alterações não têm impacto sobre as de-
monstrações financeiras da Empresa. Alterações à IAS 1 Iniciativa de divulgação.
As alterações à IAS 1 esclarecem, em vez de mudar significativamente, as atuais 
exigências da IAS 1. • As alterações esclarecem: • As exigências de materialidade 
da IAS 1; • Que itens de linhas específicas das demonstrações do resultado e de 
outros resultados abrangentes e do balanço patrimonial podem ser desagregados. 
• Que as entidades têm flexibilidade quanto à ordem de apresentação das Notas
explicativas. • Que a parcela de outros resultados abrangentes de associadas e
empreendimentos controlados em conjunto (joint ventures) contabilizada com
base no método de equivalência patrimonial deve ser apresentada de forma agre-
gada como um único item de linha, e classificada entre os itens que serão ou não
reclassificados posteriormente para o resultado. Adicionalmente, as alterações
esclarecem as exigências aplicáveis quando subtotais adicionais são apresenta-
dos no balanço patrimonial e nas demonstrações do resultado e de outros resulta-
dos abrangentes. Estas alterações não terão nenhum impacto sobre a Empresa.
Alterações às IFRS 10, IFRS 12 e IAS 28 Entidades de investimento: Exceções à
regra de consolidação. As alterações abordam questões que têm surgido na apli-
cação da exceção a entidades de investimento segundo a IFRS 10 Demonstra-
ções financeiras consolidadas. As alterações à IFRS 10 esclarecem que a isenção
de apresentação de demonstrações financeiras consolidadas é aplicável à contro-
ladora que seja subsidiária de uma entidade de investimento quando a entidade de
investimento mensura todas as suas subsidiárias ao valor justo. Além disso, as
alterações à IFRS 10 esclarecem que somente a subsidiária de uma entidade de
investimento que não seja ela própria uma entidade de investimento e que preste
serviços de suporte à entidade de investimento é consolidada. Todas as demais
subsidiárias de uma entidade de investimento são mensuradas ao valor justo. As
alterações à IAS 28 Investimentos em associadas e empreendimentos controla-
dos em conjunto permitem que o investidor, ao aplicar o método de equivalência
patrimonial, retenha a mensuração a valor justo aplicada pela entidade de investi-
mento associada ou controlada em conjunto às suas participações em subsidiá-
rias. Essas alterações são adotadas retrospectivamente sem nenhum impacto
sobre a Empresa, uma vez que a exceção de consolidação não é aplicada.
3. Caixa e equivalentes de caixa 31/12/18 31/12/17
Caixa 10 113
Certificados de Depósitos Bancários - 15.538
Operações compromissadas 66.696 18.182

66.706 33.833
A Cia. considera equivalentes de caixa uma aplicação financeira de conversi-
bilidade imediata em um montante conhecido e estando sujeita a risco insig-
nificante de mudança de valor. Os recursos são registrados pelos valores de 
custo acrescidos dos rendimentos auferidos até as datas dos balanços, que não 
excedem o seu valor de mercado ou de realização. As aplicações financeiras 
são feitas a preços e condições de mercado em operações compromissadas 
ou aplicações automáticas com remuneração baseada em um percentual do 
Certificado de Depósito Interbancário (CDI).

4. Partes relacionadas 31/12/18 31/12/17
Ativos Passivos Ativos Passivos

Bolt Energias S.A. - 1.144.332 - 1.357.931
Rio Monsarás Participações S.A. - 1.144.332 - 1.357.931
Diferencial Energia Participações S.A. - 14.280 - 2.556

- 2.302.944 - 2.718.418
Dividendos obrigatórios - 2.288.664 - 2.715.863
Custos compartilhados a reembolsar - 14.280 - 2.556
Todos os saldos junto a partes relacionadas têm expectativa de liquidação em um 
prazo inferior a 12 meses, sendo assim, estão classificados em ativos e passivos 
circulantes. As movimentações dos saldos de dividendos a receber e a pagar
estão demonstradas no quadro abaixo: Dividendos  

a receber
Dividendos 

a pagar
Saldo em 31/12/16 - 1.455.777
Provisão de dividendos adicionais 6.873.000 5.448.473
Dividendos recebidos/pagos no período (6.873.000) (6.904.250)
Provisão de dividendos mínimos obrigatórios - 2.715.863
Saldo em 31/12/17 - 2.715.863
Provisão de dividendos adicionais 10.036.033 7.162.801
Dividendos recebidos/pagos no período (7.721.250) (7.590.000)
Saldo em 31/12/18 2.314.783 2.288.664
5. Investimento em coligada. A Cia. detém participação de 21,75% na Linhares
Brasil Energia Participações S.A., controladora integral da Linhares Geração S.A.,
sendo ambas sociedades de capital fechado. A participação da Cia. na Linhares 
Brasil Energia Participações S.A. é contabilizada utilizando o método da equiva-
lência patrimonial nas demonstrações financeiras. A tabela a seguir ilustra infor-
mações financeiras resumidas das investidas.

31/12/18 31/12/17
Individual Consolidado Individual Consolidado

Ativo circulante 192.427 112.382.714 210.367 111.838.119
Ativo não circulante 179.746.676 505.040.320 170.417.934 338.504.681
Passivo circulante 10.642.732 70.164.578 209 63.584.094
Passivo não circulante 400 198.203.419 - 216.130.614
Patrimônio líquido 169.295.972 170.628.092
Participação da Cia. 21,75% 21,75%
Saldo de investimento 36.821.874 37.111.610

31/12/18 31/12/17
Individual Consolidado Individual Consolidado

Receita líquida - 340.074.185 - 350.679.438
Custo dos serviços prestados - (256.380.110) - (243.486.485)
Despesas administrativas (27.604) (6.232.286) (44.513) (19.501.695)
Outras receitas - (74.955) - -
Equivalência patrimonial 44.829.063 - 53.036.322 -
Resultado financeiro 9.901 (20.781.211) 35.843 (21.254.077)
Impostos sobre o lucro - (11.939.688) (898) (13.410.427)
Resultado do exercício 44.811.361 53.026.754
Participação da Cia. 21,75% 21,75%
Equiv. patrimonial no período 9.746.471 11.533.319
A movimentação do saldo de investimentos no período está demonstrada no 
quadro abaixo: 31/12/18 31/12/17
Saldo inicial 37.111.610 32.451.291
Equivalência patrimonial 9.746.297 11.533.319
Dividendos propostos (10.036.033) (6.873.000)
Saldo final 36.821.874 37.111.610
6. Patrimônio Líquido
a) Capital social / 2018 e 2017:

Quantidade Capital social
de ações Subscrito Integralizar

Rio Monsarás Participações S.A. 17.501.235 10.001.235 -
Bolt Energias S.A. 17.501.235 15.589.043 -

35.002.470 25.590.278 -
b) Reserva Legal. É constituída com base em 5% do lucro líquido do exercício, ob-
servando-se os limites previstos pela Lei das S.A.. c) Dividendos. O contrato social
da Cia. prevê um dividendo mínimo obrigatório equivalente a 25% do lucro líquido do
exercício, ajustado pela constituição da reserva legal. Em 12/2018, a Cia. provisio-
nou R$2.288.664 equivalentes ao dividendo mínimo obrigatório do ano corrente,
para pagamento em 2018. 31/12/18 31/12/17
Resultado abrangente total 9.636.480 11.435.211
Reserva legal (481.824) (571.760)
Lucro líquido ajustado 9.154.656 10.863.451
Dividendo obrigatório (25%) (2.288.664) (2.715.863)
Reserva de lucros a apropriar 6.865.992 8.147.588
Ao longo do ano de 2018, houve a deliberação de distribuição de lucros por parte 
dos acionistas da Cia. no valor de R$ 7.590.000, referente ao saldo de reserva de 
lucros existente no exercício anterior. Não houve deliberação sobre a distribuição 
do lucro líquido apurado no exercício findo em 31/12/18 por parte dos acionistas 
da Cia. A destinação do saldo de reserva de lucros será objeto de deliberação 
futura por parte dos acionistas, conforme previsto no contrato social da Cia.
7. Despesas gerais e administrativas 31/12/18 31/12/17
Serviços de terceiros (77.229) (72.733)
Tributárias (3.214) (6.851)
Outras (28.178) (22.423)

(108.621) (102.007)
A Cia. reconhece as despesas na data em que ocorrem, independente da liquida-
ção financeira das mesmas. 8. Impostos sobre o lucro. A Cia. não possui prejuízos 
fiscais, bem como não identificou diferenças temporárias no reconhecimento de 
receitas e despesas, entre as legislações societária e fiscal, que pudessem indicar 
o reconhecimento de ativos e passivos tributários diferidos. 9. Compromissos e
contingências. De acordo com os assessores jurídicos, não existem autuações
fiscais ou trabalhistas contra a Cia. As autoridades fiscais nos âmbitos federal,
estadual e municipal reservam o direito de examinar os registros contábeis e
fiscais pelo período de 5 anos após a data de encerramento do exercício. Adi-
cionalmente, a Administração não identificou eventos relevantes que indicassem
a necessidade do registro de provisões para contingências. A Cia. não possui
compromissos relevantes firmados junto a stakeholders internos ou externos.
10. Instrumentos financeiros e gestão de risco. a. Instrumentos financeiros. Os
instrumentos financeiros da Cia. e de suas controladas estão restritos a caixa e
equivalentes, recebíveis e exigíveis junto a partes relacionadas, sendo os ganhos
e perdas, obtidos nas operações, integralmente registrados no resultado do
exercício, de acordo com o regime de competência. Os instrumentos financeiros
da Cia. são reconhecidos incialmente ao valor justo e mensurados de acordo
com as classificações abaixo: i. Empréstimos e recebíveis: encontram-se nesta
categoria os equivalentes de caixa, bem como os recebíveis junto a partes re-
lacionadas. São reconhecidos pelo seu valor nominal de realização, similares
aos valores justos. ii. Passivos financeiros não derivativos: encontram-se nesta
categoria os exigíveis junto partes relacionadas. São mensurados pelo custo
amortizado mediante a utilização do método da taxa de juros efetiva. Todos
os instrumentos financeiros da Cia. em 31/12/18 e 2017 estão registrados por
valores que se aproximam de seus valores justos. b. Risco de taxa de juros.
Representa a possibilidade de a Cia. incorrer perdas em função de flutuações
em taxas de juros e outros indexadores, que aumentem despesas financeiras
ou diminuam receitas financeiras. A Cia. monitora permanentemente os índices
de inflação e efetua aplicações financeiras em operações com rentabilidade
superior, visando mitigar o risco de redução do poder de compra dos saldos de
equivalentes de caixa. c. Risco de liquidez. Consiste na eventualidade de a Cia.
não dispor de recursos para honrar compromissos financeiros. A Cia. administra
o risco de liquidez acompanhando permanentemente o seu fluxo de caixa, numa
visão orçamentária, que projeta os saldos num período de 12 meses, mantendo
saldos de caixa e equivalentes suficientes para suprir as obrigações operacionais,
visando garantir a continuidade do negócio. d. Risco de crédito. Decorre da pos-
sibilidade de a Cia. incorrer em perdas, advindas da dificuldade de recebimento
de créditos ou utilização de disponibilidades. A Cia. mantém os saldos de caixa
e equivalentes junto a instituições financeiras de primeira linha, visando mitigar
o risco de crédito para os saldos com liquidez imediata.

Relatório da Administração: Apresentamos aos acionistas e demais partes interessadas as demonstrações contábeis da Linhares Energia S.A. referentes ao 
exercício findo em 31/12/18, acompanhadas das respectivas notas explicativas e do relatório dos auditores independentes. As demonstrações apresentadas 
foram elaboradas com base na legislação societária e nos pronunciamentos, interpretações e orientações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis 
(CPC), quando referendados pelo órgão regulador. A Linhares Energia S.A., constituída em 09/01/08, tem por objeto social: (i) a realização de estudos e projetos 
para construção, instalação, operação e exploração de empreendimentos de geração de energia elétrica: (ii) construção, instalação, operação, manutenção e 
exploração de empreendimento de geração de energia elétrica; (iii) qualquer outra atividade relacionada às atividades supramencionadas, sendo facultado à Cia. 
a participação em outras sociedades que tenham objeto social semelhante. A Linhares Energia S.A. detém 21,75% de participação da Linhares Brasil Energia 
Participações S.A. controladora da Linhares Geração S.A. que implementou e opera uma Unidade Termelétrica (UTE) movida a gás natural, com capacidade 
instalada de 204MW situada no município de Linhares/ES, que fornece energia para o Sistema Integrado Nacional desde 2011. Atualmente a Linhares Geração 
S.A. detém contratos de venda de energia por disponibilidade, que garantem uma receita fixa anual de aproximadamente R$ 85 milhões, com prazo até 2025. No 
ano de 2018 a Linhares Energia S.A. se beneficiou não só de um alto nível de performance de despacho energético mas também de uma política de contenção 
de despesas implementada na participada Linhares Geração S.A.. O principal objetivo da Cia. para o ano de 2019 é continuar acompanhando a sua controlada 
dando todo o suporte técnico/administrativo para manutenção da boa performance da UTE. Agradecemos aos nossos acionistas, clientes, fornecedores, enti-
dades governamentais e órgãos reguladores, pela confiança e apoio depositados em nossa Administração, e aos nossos colaboradores, pelo comprometimento 
e dedicação empenhados na busca do sucesso e sustentabilidade da Cia. A Administração.

Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras: Opinião. Examinamos as Demons-
trações Contábeis da Linhares Energia S/A, que compreendem: Balanço Patrimonial em 31/12/18 e a respectiva De-
monstração de Resultado, mutações do patrimônio líquido e do fluxo de caixa para o exercício findo nessa data, assim 
como o resumo das principais práticas contábeis. Em nossa opinião as demonstrações contábeis acima referidas apre-
sentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Linhares Energia S/A 
em 31/12/18, e o desempenho de suas operações para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas con-
tábeis adotadas no Brasil. Outros Assuntos. Auditoria do período anterior. O exame das demonstrações contábeis 
do exercício findo em 31/12/17, apresentadas para fins de comparação, foi conduzido sob a responsabilidade de outros 
auditores independentes, que emitiram relatório de auditoria, com data de 21/03/18, sem modificações. Responsabi-
lidades da administração e da governança pelas demonstrações contábeis. A administração é responsável pela 
elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas 
no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstra-
ções financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das 
demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação da capacidade da Cia. continuar operando, 
divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contá-
bil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a Cia. ou cessar suas 
operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela 
governança da Cia. são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações 
contábeis. Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis. Nossos objetivos são obter 
segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, 
independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança 
razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas 
brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções 
podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, pos-
sam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas refe-
ridas demonstrações contábeis. Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais 

de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: 
• Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se
causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como
obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de dis-
torção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar
os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos
controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstân-
cias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Cia. • Avaliamos a
adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações fei-
tas pela administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade
operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou con-
dições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Cia. Se con-
cluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas
divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequa-
das. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia,
eventos ou condições futuras podem levar a Cia. a não mais se manterem em continuidade operacional. • Avaliamos a
apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as demons-
trações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de
apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do
alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiên-
cias significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. Fornecemos também aos respon-
sáveis pela governança declaração de que cumprimos com as exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos apli-
cáveis de independência, e comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar, consi-
deravelmente, nossa independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas. Rio de Janeiro, 18/04/19.
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