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Acordo desigual entre Mercosul e UE
Exemplo do México 
com o Nafta não 
permite entusiasmo 
do Brasil

Após 20 anos de negociações, foi 
fechado nesta sexta-feira o acordo 
de livre comércio entre o Mercosul 
e a União Europeia. A avaliação do 
que foi acertado vai do otimismo 
de líderes da indústria à crítica de 
setores nacionalistas, que chegam 
a dizer que o acordo foi novo 7x1 
contra o Brasil.

A indústria nacional não estaria 
preparada para concorrer com os 
produtos europeus, analisa Leonar-
do Trevisan, professor de Relações 
Internacionais da ESPM/SP, em 
entrevista ao Sputnik Brasil. “Em 
termos práticos, a adesão para a 
indústria automotiva à abertura de 
tarifa zero para entrada de automó-
veis europeus no Brasil, que era de 
15 anos, passou para dez anos, e 
caiu o período de carência de cinco 
anos. Na prática, nós vamos sofrer 
uma concorrência brutal”, alertou o 
especialista.

Uma comparação com as pro-
messas feitas ao México em 1994, 
quando foi criado o Nafta, acordo 
entre o país, EUA e Canadá, e a re-
alidade pode alertar os brasileiros 
para não repetirem os erros dos me-
xicanos. Análise feita pelo Center 
for Economic and Policy Research 
(CEPR) mostra que, 20 anos após 
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o Nafta, o México figurava em 18º 
entre 20 países da América Latina 
no que tange ao crescimento do 
PIB real per capita, a medida eco-
nômica mais básica em termos de 
padrão de vida.

O crescimento do PIB per capita 
do México, de 18,6% nos últimos 
20 anos, é quase a metade da taxa 
de crescimento alcançada pelo res-
to da América Latina. A taxa de 
pobreza caiu de 45,1% para 37,1%, 
redução muito menor qo que no 
resto da região (de 46% 26%). O 
salário real (ajustado pela inflação) 
teve um aumento de apenas 2,3% 
ao longo de 18 anos.

“O acordo Mercosul/UE é pro-
fundamente desigual: abre os mer-

cados de capitais, serviços e bens 
industrializados sul-americanos em 
troca de cotas agrícolas. O impasse 
na negociação só foi superado por-
que Bolsonaro e Macri atenderam 
a todas as demandas europeias sem 
contrapartida”, protestou o candi-
dato a presidente pelo PSOL em 
2018, Guilherme Boulos.

Trevisan, da ESPM, lembra que 
o acordo ainda precisa ser ratifica-
do por todos os estados da UE para 
entrar em vigor. “Esse processo 
será longo, e não há previsibilidade 
de que ele será como é hoje”, pon-
derou. “Precisamos de um pouco 
mais de calma para comemorar ou 
chorar em cima desse acordo”, re-
sumiu o professor.

Rio exporta
42% da mão 
de obra 
qualificada

Com o desemprego em alta no 
país, o Estado do Rio de Janeiro 
está exportando sua mão de obra 
qualificada para outros estados do 
Brasil. Do total de fluminenses com 
educação superior, 42% emigraram 
de 2013 a 2015. Em contrapartida, 
apenas 21% das pessoas que vieram 
para o Rio têm ensino superior. 

O diagnóstico foi produzido pelo 
economista-chefe do Instituto Ayr-
ton Senna e professor no Insper, 
Ricardo Paes de Barros, sobre a si-
tuação educacional do estado.

Ainda segundo o estudo, o Rio de 
Janeiro está entre as unidades federati-
vas em que a população ocupada tem 
maior escolaridade, perdendo apenas 
para o Distrito Federal e São Paulo. As 
informações são da reportagem publi-
cada no site Brasil de Fato.

Na avaliação do economista e 
professor da Faculdade de Ciên-
cias Econômicas da Universidade 
do Estado do Rio de Janeiro (FCE/
UERJ) Bruno Sobral, a qualificação 
sozinha não gera desenvolvimento 
quando está desarticulada de uma 
visão estratégica do sistema produ-
tivo. O professor sugere políticas 
públicas de emprego mais voltadas 
às demandas regionais. 

“A oferta não gera a própria de-
manda. Se a pessoa qualificada não 
tiver um ambiente que garanta a 
ocupação, ela vai buscar locais onde 
consiga. Mas nem todos podem. Se 
descermos o nível de qualificação, 
as pessoas estão presas nos territó-
rios, às vezes sem capacidade de se 
locomover dentro da própria região 
para procurar emprego. E isso acen-
tua um problema social”, destaca.

Reforma tributária pode elevar 
em 33% carga dos serviços

A PEC nº 45/19, da reforma tri-
butária, conforme a atual redação, 
deve elevar em 8,72 pontos percen-
tuais a carga tributária para alguns 
setores produtivos. Mas, especifi-
camente para o setor de serviços, 
o texto representa um aumento da 
carga em 33%. 

Este é um dos apontamentos de 
um estudo técnico inédito realiza-
do pelo Sindicato das Empresas de 
Serviços Contábeis e das Empresas 
de Assessoramento, Perícias, Infor-
mações e Pesquisas no Estado de 
São Paulo (Sescon-SP), baseado 
em simulações entre os números de 
empresas do lucro real dos três seg-
mentos – indústria, comércio e ser-
viços. O estudo observa que a PEC 
contemplou apenas os seguintes tri-
butos: PIS, Cofins, IPI, ICMS e ISS, 
desconsiderando o IRPJ e a CSLL.

Esse impacto negativo foi iden-
tificado no levantamento, pois, 
ao contrário da indústria e do co-
mércio, o setor de serviços não é 
beneficiado pelo creditamento de 
tributos no processo produtivo e de 
consumo. Esta inviabilidade está na 

tributação incidente sobre a folha 
de pagamento (INSS, Sistema S, 
Incra, salário educação, RAT/FAP 
e outros encargos), que é bastante 
expressiva para o segmento.

O Sescon-SP, em nota, diz que 
“apoia a necessidade de uma refor-
ma tributária e simpatiza com texto 
da PEC, mas, com base no estudo, 
alerta para esse prejuízo ao setor de 
serviços, caso seja mantida a reda-
ção atual da PEC”.

“Trata-se do carro-chefe propul-
sor da economia, responsável por 
mais de 70% do Produto Interno 
Bruto e, portanto, fundamental para 
a retomada do desenvolvimento. 
Por isso, deve ser contemplado na 
reforma”, diz o presidente do Sin-
dicato, Reynaldo Lima Jr., ao des-
tacar que a entidade está disposta 
a colaborar com estudos técnicos e 
estatísticos para o aprimoramento 
da redação da PEC.

De acordo com o deputado Ba-
leia Rossi (MDB-SP), uma comis-
são da reforma tributária deve ser 
instalada na Câmara dos Deputados 
nos próximos dias.

Dívida bruta brasileira atinge 78,7% 
do PIB e chega a R$ 5,48 trilhões

O Banco Central informou nesta 
sexta-feira que a dívida bruta brasi-
leira chegou a R$ 5,48 trilhões em 
maio, o que representa 78,7% do 
Produto Interno Bruto (PIB). A ten-
dência é que o endividamento con-
tinue alto, porque o governo não 
tem dinheiro para abater os juros 
que incidem sobre a dívida. 

O Executivo estima que a dí-

vida avance a 80% do PIB até o 
final deste ano. O indicador é um 
dos principais aspectos levados 
em conta por agências de classi-
ficação de risco internacionais. 
Atualmente, o patamar registrado 
no Brasil é maior que a média re-
gistrada entre países emergentes, 
que têm endividamento em cerca 
de 50% do PIB.

Líderes da indústria otimistas
O Acordo de Associação entre 

o Mercosul e a União Europeia 
(UE) foi saudado como “extre-
mamente positivo” pelo presi-
dente da Associação Brasileira 
da Indústria Têxtil e de Confec-
ção (Abit), Fernando Valente Pi-
mentel.

Segundo o empresário, quan-
do o México entrou no Nafta, em 
1994, dez anos depois havia um 
crescimento de 200% das expor-
tações para os Estados Unidos. 
Um ano após acordo de livre co-
mércio entre Brasil e Colômbia, 
as exportações para o vizinho au-
mentaram 43%.

Pimentel comemora os efei-
tos nos investimentos, comércio, 
pesquisa, tecnologia e inovação 
“Facilita e acelera a ampliação 
da agenda de competitividade e 
de produtividade. Na área têxtil e 
no Brasil como um todo é extre-
mamente favorável”.

Estudo da Câmara de Comér-
cio American (Amcham) e da 
FGV estima que o acordo po-
derá elevar as exportações bra-
sileiras de bens e serviços até 
2030 em 12,3%, enquanto as 
importações cresceriam 16,9%, 
oque indica uma desvantagem 
para o Brasil.

O presidente da Federação das 
Indústrias de São Paulo (Fiesp), 

Paulo Skaf, afirma que o acordo 
cria um mercado de 730 milhões 
de consumidores e incentivará 
investimentos europeus no Brasil 
e acesso às inovações tecnológi-
cas. “Aguardamos a divulgação 
dos detalhes finais do acordo 
para avaliarmos o impacto em 
cada um dos setores da nossa 
economia”, disse Skaf, que apro-
veitou para cobrar a redução do 
custo Brasil.

Guilherme Boulos, que foi 
candidato a presidente em 
2018 pelo PSOL, tem avalia-
ção oposta: “O acordo tem o 
potencial de destruir as indús-
trias automobilística e têxtil 
do Mercosul”, escreveu em 
sua conta Twitter.

O Mercosul e a UE repre-
sentam, somados, PIB de cer-
ca de US$ 20 trilhões, aproxi-
madamente 25% da economia 
mundial, e um mercado de 780 
milhões de pessoas, afirma o go-
verno brasileiro. O Mercosul é a 
quinta maior economia do mun-
do. A União Europeia é o segun-
do parceiro comercial do bloco, 
e o Mercosul é apenas o oitavo 
principal parceiro extrarregional 
da UE. O Brasil registrou, em 
2018, comércio de US$ 76 bi-
lhões com a UE e superávit de 
US$ 7 bilhões.

Maio tem recorde de informais,
autônomos e desalentados

A taxa de desemprego no país 
manteve-se alta no trimestre encer-
rado em maio, 12,3%, “estatistica-
mente estável” tanto em relação ao 
trimestre anterior como a igual pe-
ríodo de 2018, segundo informou 
nesta sexta-feira o IBGE. O núme-
ro de desempregados é estimado 
em 12,984 milhões, praticamente 
no mesmo nível, com menos 206 
mil em um ano (-1,6%). Mas os re-
sultados da Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios (Pnad) Con-
tínua mostraram alguns recordes ne-
gativos.

Em 12 meses, são 2,361 mi-
lhões de ocupados a mais (2,6%). 
A maior parte continua sendo de 
trabalhadores por conta própria, 

acréscimo de 1,170 milhão (5,1%), 
e de empregados sem carteira (372 
mil), com crescimento de 3,4%. O 
ritmo de alta do emprego com car-
teira no setor privado é bem menor, 
de 1,6% (521 mil). Em relação ao 
trimestre encerrado em fevereiro, 
só o emprego sem carteira e autô-
nomo cresceu. O total de trabalha-
dores por conta própria bateu recor-
de, atingindo 24,033 milhões.

A chamada subutilização da força 
de trabalho, que inclui pessoas que 
poderiam estar trabalhando mais, 
voltou a atingir o recorde de 25%. E 
o número de pessoas nessa situação 
agora soma 28,5 milhões, crescimen-
to de 744 mil no trimestre e de 1,066 
milhão em 12 meses. Página 3
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O eSocial foi instituído 
oficialmente pelo Decreto 
8.373, de 11 de dezembro 
de 2014, inicialmente com 
a gestão dos domésticos e 
após obrigando as empresas 
a reverem os procedimentos 
adotados na rotina de ges-
tão de pessoal. A plataforma 
é usada por empregadores 
para fornecerem ao governo 
informações sobre emprega-
dos.

Sabemos que foi uma 
tentativa de dar um passo 
gigantesco no sentido de 
padronizar, agilizar e con-
solidar num só banco de 
dados as informações tra-
balhistas, previdenciárias 
e fiscais geradas e trans-
mitidas pelas empresas 
sediadas no Brasil para os 
órgãos públicos federais, 
com o apoio da tecnologia 
da informação.

O eSocial, não criou no-
vas leis nem novas obriga-
ções tributárias ou trabalhis-
tas para as empresas, pelo 
contrário, alguns dos objeti-
vos centrais dessa platafor-
ma é extinguir as obrigações 
acessórias que hoje existem 
como Rais, Dirf e Caged. 

Por outro lado, fato é que até 
o momento essas obrigações 
ainda existem, somadas a di-
versas tarefas e prazos que o 
eSocial impõe.

Sabemos que ainda há 
muito a ser feito para que 
este sistema alcance total 
perfeição, mas não podemos 
negar que o eSocial chegou 
para assegurar direitos dos 
empregadores e emprega-
dos. O eSocial é um marco 
que demonstra o avanço no 
tratamento das informações 
e principalmente a mudança 
de cultura de todos os lados, 
tanto dos profissionais que 
gerem a área trabalhista, a 
equipe de recursos humanos, 
os empregadores, isso sem 
citar os entes governamen-
tais.

As empresas foram obri-
gadas a altos investimen-
tos, custo com treinamento 
de pessoal, dedicação de 
infinitas horas para se ade-
quarem. Já os escritórios de 
contabilidade e gestores de 
folhas de pagamento per-
deram energia para quan-
tificar os problemas no ca-
dastro dos colaboradores, 
anotando erros de nome, 

CPF, NIT etc.
Matéria na Folha de São 

Paulo intitulada “Governo 
planeja acabar com eSocial e 
criar novo sistema” confirma 
grande descontentamento 
dos empresários com relação 
ao eSocial, certamente a au-
sência do famoso “jeitinho” 
está causando dificuldades 
para muitos, porém não há 
chance de extinção do eSo-
cial, afinal o prejuízo seria 
muito grande para o Gover-
no Federal, que já investiu 
muitos milhões de reais na 
plataforma, e para as em-
presas que desenvolveram e 
as que adquiriram softwares 
compatíveis com a platafor-
ma.

O sistema está muito bu-
rocrático e moroso, poderia 
haver simplificações, porém 
traz ganhos na qualidade da 
informação e na gestão mais 
cautelosa na manutenção da 
folha de pagamento e encar-
gos.

Uma notícia relevante, 
é com relação à promessa 
de simplificação do eSocial 
para microempresas e em-
presas de pequeno porte, o 
que seria bastante interes-

sante e mais acessível para 
essa importante categoria 
de empresas, que já enfrenta 
tantos desafios para se man-
ter competitivo no mercado 
em que atua. Esse módulo 
simplificado promete trazer 
alguns facilitadores, cálcu-
los e ferramentas que auxi-
liem na confecção da folha 
de pagamento, emissões dos 
encargos sociais etc., seme-
lhante à plataforma atual-
mente utilizada para domés-
ticos.

Algumas questões do 
eSocial que necessitam de 
ajustes:

– Durante os períodos de 
fechamento de folha de pa-
gamento, o sistema fica len-
to, acarretando congestiona-
mento e receio das empresas 

perderem os prazos estabele-
cidos;

– Multas: ainda não é ex-
plícito em quais situações 
ocorrerá a penalidade e valo-
res. Sabemos que as empre-
sas estão em fase de testes, 
mas não sabemos medir os 
riscos;

– Os arquivos são trans-
mitidos a todo momento 
para o eSocial, porém pode-
ria haver algum local da pla-
taforma para visualizarmos o 
resultado das transmissões e 
o que de fato foi transmitido. 
São gerados apenas recibos 
com códigos, o que não gera 
muita segurança aos usuá-
rios. Poderia haver sinaliza-
dores indicando previamen-
te que tais arquivos contem 
informações vulneráveis, até 
para ampliar o senso crítico 
dos usuários;

– O suporte da Serpro, 
que é a central de tecnologia 
que elabora os sistemas do 
governo, deixa a desejar. Por 
várias vezes, eles respondem 
“procure no manual”.

Mas como toda moeda 
tem dois lados, o eSocial 
tem particularidades positi-
vas, acompanhe:

– Admissão: acabou a si-
tuação de o colaborador ser 
registrado semanas depois 
do seu início;

– Férias, folha de paga-
mento, afastamentos e resci-
sões: há prazos e tratamentos 
com cada obrigação, o que 
aumenta a atenção e regula-
rização das empresas, para 
evitarem exposições desne-
cessárias perante o fisco;

– Expectativa de o eSocial 
eliminar Rais, Dirf, Caged;

– DCTF-WEB com obje-
tivo de centralizar os impos-
tos a pagar.

Sabemos que ainda há 
muito a ser feito com relação 
ao eSocial, os profissionais 
demandam muitas horas de 
trabalho para atender as exi-
gências do governo, o exces-
so de tarefas nos remete a 
desacreditar no eSocial, mas 
não podemos ignorar que o 
“jeitinho” nos departamen-
tos de RH e Pessoal tem se 
tornado cada vez mais, coisa 
do passado.

q  Dilma Rodrigues
Diretora de RH da Attend 
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O eSocial está com os dias contados ou será reestruturado?

A condenação de Lula: um crime clamoroso
A presente discussão em 

torno da licitude/ilicitude, 
legalidade/ilegalidade das 
revelações do The Intercept 
Brasil tem um só objetivo: 
esvaziar a gravidade de seu 
significado. Assim, em vez 
de o debate travar-se em 
torno do mérito da questão, 
o conluio criminoso entre 
juiz e procuradores, deriva 
para o secundário, forma e 
meios de obtenção dos da-
dos cuja revelação escreve 
uma página dolorosa da 
história do Poder Judiciário 
brasileiro.

No frigir dos ovos, o 
grande sistema teme as co-
nhecidas consequências da 
apuração dos fatos revela-
dos, pois elas caminham da 
anulação pura e simples dos 
processos e de suas conde-
nações, à punição daqueles 
agentes do Estado que pre-
varicaram. O ex-juiz é acu-
sado de parcialidade, ilici-
tude sem remédio.

Antes de mais nada, re-
lembremos que, para ser 
comprovada, a parcialidade 
do titular da 13ª Vara Federal 
de Curitiba não carecia das 
revelações do The Intercept 
Brasil. Dela não cuidaram, 
fugindo de seus respectivos 
papéis, o Conselho Nacio-
nal do Ministério Público 
Federal, nem o Conselho 
Nacional de Justiça (órgãos 
esvaziados pelo corporati-
vismo), nem muito menos o 
STF, porque estavam todos, 
inclusive politicamente, ou 
mesmo por interesses par-
tidários, solidários com as 
ilicitudes.

E solidários acompanha-
ram, cegos e surdos, im-
passíveis e irresponsáveis, 
todas as irregularidades 
seguintes. Nada, rigorosa-

mente nada do que foi re-
velado até aqui, era desco-
nhecido, seja da imprensa, 
seja do Poder Judiciário. O 
silêncio e a omissão foram 
corretamente recebidos pe-
los infratores como incen-
tivos. E, assim, “foram à 
guerra”.

A parcialidade emergira 
cedo, claramente, com a 
frustrada tentativa de con-
dução coercitiva do ex-
presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva (4/3/2016). A ação 
abusiva ficou evidente com 
a interceptação e vazamen-
to ilegais de conversa tele-
fônica entre a então presi-
dente Dilma Rousseff e o 
ex-presidente (16/3/2016). 
Dois fatos objetivos. Notó-
rios, não careciam de com-
provação. Mas o juiz de 
piso não foi punido.

Desde o início de suas 
ações, a Lava Jato (em cuja 
estratégia sobreleva a as-
sociação com os meios de 
comunicação de massa) 
valeu-se de vazamentos e 
relacionamentos nada re-
publicanos com jornalistas 
selecionados, muitas vezes 
com o objetivo de atemo-
rizar suspeitos e acusados, 
outras vezes visando a acu-
ar testemunhas.

Assim e também por es-
ses e outros meios foram 
obtidas “delações premia-
das”, quando a redução 
negociada de penas era o 
outro lado da ouvida de 
denúncias ou só de insi-
nuações, fundadas ou não, 
contra acusados escolhidos 
a dedo.

O ex-juiz, intervindo 
nas investigações, deu-se 
ao capricho de indicar tes-
temunhas – aquelas que 
provavelmente deporiam 

contra o ex-presidente Lula 
– e desaconselhar a ouvida 
de outras, aquelas que a seu 
ver não contribuiriam para 
alimentar a peça acusatória.

Superintendente dos pro-
curadores, chegou mesmo a 
agastar-se quando o MP de 
São Paulo resolveu – com 
o propósito de ornar de im-
parcialidade a Lava Jato 
(propósito este confessa-
do pelo procurador Deltan 
Dallagnol) – voltar seus ra-
dares para o ex-presidente 
FHG, pois, afirmaria, di-
zem as últimas revelações, 
a apuração poderia melin-
drar “alguém cujo apoio 
era muito importante para a 
operação”.

A imprensa jamais ig-
norou o papel que desem-
penhava como veículo de 
vazamento de declarações, 
depoimentos, conversas do 
interesse dos operadores da 
Lava Jato. Jamais se per-
guntou se direitos estavam 
sendo violados, se ilicitu-
des estavam sendo come-
tidas. Nenhum drama de 
consciência a assaltou.

Agora, porém, após o 
episódio The Intercept Bra-
sil, conhecer a fonte da in-
formação tornou-se mais 
importante do que apurar a 
informação em si. Não se 
discutem os crimes (para 
poupar os criminosos), mas 
a legalidade dos meios que 
levaram à sua descoberta e 
identificação dos agentes. 
Para esvaziar uma coisa e 
outra.

O que revelam as grava-
ções obtidas pelo jornalis-
ta Glenn Greenwald e sua 
equipe? Que o ex-juiz e ain-
da ministro, mas ministro 
de um governo desonrado 
e atrabiliário, aconselhou, 

ordenou e orientou investi-
gações, antecipou informa-
ções, indicou testemunhas a 
serem ouvidas e agiu como 
acusador e investigador nos 
processos que correram na 
13ª Vara Federal de Curitiba, 
e que, entre outros, mesmo 
carente de provas, condenou 
à pena de prisão o ex-presi-
dente Lula.

Ou seja, prevaricou es-
tabelecendo ilegal conluio 
entre julgador e procurador, 
ignorando solenemente o art. 
254 do Código de Processo 
Penal: “O juiz dar-se-á por 
suspeito, e, se não o fizer po-
derá ser recusado por qual-
quer das partes: (omissis) IV 
- se tiver aconselhado qual-
quer das partes”.

Ninguém, nesse ninguém 
incluídas as pedras de már-
more que ornam o STF, 
duvida de que o ex-juiz 
(ademais de muitos outros 
ilícitos) aconselhou a acusa-
ção em prejuízo da liberdade 
de Lula. Os defensores do 
ex-presidente têm, insisten-
temente, arrimados em pro-
vas robustas, pleiteado ju-
dicialmente a decretação da 
suspeição. Em vão.

Por quê? Porque o reco-
nhecimento da suspeição 
implicará necessariamente a 
nulidade dos processos mo-
vidos contra Lula, como reza 
o art. 564, inciso I do Código 
de Processo Penal, lembra-
do pelo professor Marcelo 
Neves em artigo recente 
(“Por que Lula deve ser sol-
to imediatamente?”, GGN, 
13/6/19): “Art. 564 – A nuli-
dade ocorrerá nos seguintes 
casos: I – por incompetên-
cia, suspeição ou suborno do 
juiz”.

A suspeição do juiz inde-
pende de prova porque (i) a 

parcialidade é fato notório 
e (ii) foi reconhecida pelo 
ex-juiz e pelo procurador, ao 
admitirem o conteúdo dos 
diálogos expostos pelo The 
Intercept Brasil.

Há, por considerar, duas 
questões distintas e todas in-
dependem da apuração dos 
meios e mecanismos dos 
vazamentos que tantos bons 
serviços prestam à Repúbli-
ca: (i) a apuração dos fatos 
narrados, e (ii) a responsabi-
lização criminal e funcional 
de seus agentes (o ex-juiz e 
os procuradores).

O professor Marcelo Ne-
ves acrescenta que não pode 
ser alegado, contra os direi-
tos de Lula, a suspeição (não 
comprovada) de que a divul-
gação das comunicações do 
ex-juiz com o procurador 
decorre de provas ilícitas. 
Essa restrição só se aplica-
ria se essas provas fossem 
usadas para incriminar ou 
punir aqueles agentes públi-
cos. Ora, elas são levantadas 
em defesa do réu! Que teve 
sua liberdade esbulhada pe-
los ilícitos documentados. A 
apuração das responsabilida-
des do ex-juiz e dos procu-
radores dar-se-á em processo 
próprio.

Para desviar a opinião pú-
blica do cerne da questão – a 
violação dos direitos do ex-
presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva – acusados e áuli-
cos intentam desqualificar 
o conteúdo das conversas 
vazadas com a aleivosia de 
suposta ilicitude dos meios 
de sua obtenção. Contra o 
direito à informação espe-
culam com o princípio da 
inviolabilidade da privacida-
de que não pode ser alegado 
por servidores públicos para 
esconder atos ilícitos. Onde 

está o interesse púbico senão 
na apuração dos fatos?

A imprensa não pode se 
perguntar se é legítimo ou 
não revelar as conversas ilí-
citas entre juiz e procurador 
trazidas a público pelo The 
Intercept Brasil, quando não 
teve dúvidas em divulgar – e 
o fez à larga, com indisfar-
çável contentamento – o 
conteúdo de conversas entre 
a presidente da República e 
o ex-presidente, gravadas 
ilegalmente e ilegal e crimi-
nosamente vezadas pelo ex-
juiz.

O ex-juiz não pode arguir, 
para com ela proteger-se, a 
superveniência da privacida-
de (que não sei se protege o 
agente público) pois sempre 
alegou a prevalência do in-
teresse público, argumento 
com o qual procurava justi-
ficar os vazamentos selecio-
nados. Chegou mesmo a de-
fender a validade da “prova 
ilícita obtida de boa-fé”.

O que sobra? O Ministério 
Público apurar os ilícitos, a 
imprensa correr atrás dos fa-
tos, e, acima de tudo, o STF 
– aproveitando o julgamento 
do pedido de habeas corpus 
por intermédio do qual a de-
fesa do ex-presidente alega 
a suspeição do ex-juiz – de-
cretar a nulidade de todos os 
atos processuais praticados 
pelo ex-juiz de piso contra 
Lula (e demais vítimas da 
“República de Curitiba”), 
cuja liberdade precisa ser 
restabelecida, em nome da 
dignidade que deve caracte-
rizar o Poder Judiciário.

q  Roberto Amaral
Escritor, ex-ministro de 

Ciência e Tecnologia
 (2003–2004).

ramaral.org
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A queda do comércio no  
mês das mães ilustra crise

O Rio de Janeiro sofre mais que outros estados a crise 
econômica, vítima que é da política recessiva do Gover-
no Federal, como todos, com acréscimo dos desmandos 
dos mandatários locais. Mas o que acontece no Rio pode 
ser extrapolado para o país.

Vejamos o comércio varejista da capital fluminense. 
Em maio de 2019, houve queda de 3,1% nas vendas 
em relação ao mesmo mês de 2018. Foi o quarto maio 
seguido de redução. O mês em que se comemora o Dia 
das Mães – segunda data comemorativa mais importante 
para as vendas, atrás apenas do Natal – só viu aumento 
em relação ao ano anterior em 2015, quando o Governo 
Dilma ainda iniciava a política de “austeridade” que jo-
gou o Brasil ladeira abaixo.

Vejamos os números: vendas em maio de 2015: alta 
de 1,1%; em maio de 2016: queda de 5%; 2017: redução 
de 5,2%; 2018: menos 3,2%; e maio de 2019: perda de 
3,1% (os dados são de levantamento feito pelo Clube dos 
Diretores Lojistas do Rio de Janeiro – CDL-Rio para esta 
coluna).

Os números sobre desemprego divulgados pelo IBGE 
nesta sexta-feira explicam o quadro decepcionante no 
comércio. A taxa de subutilização da força de trabalho 
(25%) igualou o recorde da série histórica da Pnad Con-
tínua. A população subutilizada (28,5 milhões de pes-
soas) é recorde da série iniciada em 2012. O número de 
pessoas desalentadas (4,9 milhões) igualmente é recorde.

O rendimento médio real habitual dos trabalhadores 
(R$ 2.289) caiu 1,5% frente ao trimestre anterior e ficou 
estável frente ao mesmo trimestre de 2018. A massa de 
rendimento real habitual (R$ 207,5 bilhões) não se al-
terou em relação ao trimestre anterior e cresceu meros 
2,4% (mais R$ 4,9 bilhões) frente ao trimestre março-
abril-maio de 2018.

A situação do emprego só não é pior porque o número 
de trabalhadores por conta própria (24 milhões de pes-
soas) também é recorde da série do IBGE. São camelôs, 
motoristas de aplicativo e outros bicos que não dão segu-
rança para fazer uma compra a longo prazo – isso quando 
sobra renda no fim do mês.

O resultado está no comércio, na indústria e na impopu-
laridade – igualmente recorde – do presidente Jair Bolso-
naro. O flerte de Paulo Guedes com alguma política de 
estímulo à economia, como a liberação de depósitos com-
pulsórios para bancos emprestarem mais, é insuficiente. 
Ninguém toma crédito, ainda que mais barato (o que não 
é garantido), se não tem demanda. Se a recuperação não 
for puxada pelo Estado, o Brasil continuará em depressão.

Receita neoliberal
De Marcio Pochmann, sempre afiado no Twitter: “Era 

só tirar a Dilma que as finanças se reorganizariam. No 
receituário neoliberal de Temer e Bolsonaro, a dívida 
pública bruta saltou de R$ 4,1tri (68,6% do PIB) em 
mai/16 para R$ 5,5tri (78,7% do PIB) em mai/19, equiv-
alente ao aumento de 34,1% na dívida ou 14,7% em rela-
ção ao PIB.”

Caducou
As centrais sindicais comemoram o arquivamento da 

Medida Provisória 873 e consideram que foi fruto da 
mobilização das entidades. O principal objetivo da MP 
era “enfraquecer e destruir o movimento sindical”, na 
opinião da CUT, Força, CTB, CST e NCST.

“Vale ressaltar que a MP 873 quer asfixiar os sindicatos 
economicamente, ferindo, inclusive, acordos internacio-
nais assinados pelo Brasil na OIT (Organização Interna-
cional do Trabalho) que garantem o respeito à autonomia 
e a liberdade sindical.” A MP 873 não conseguiu o apoio 
necessário no Congresso, caducando nesta sexta-feira.

Crime hediondo
Perguntado sobre homeschooling, Ciro Gomes disse 

que se Moro lecionar Português para o filho, chamará o 
conselho tutelar. Falta advertir Damares a não lecionar 
Biologia; Weintraub, Matemática; Ernesto, História; e 
Bolsonaro, módulos extras de defesa pessoal e guerra às 
drogas.

Rápidas
Os ministros da Minas e Energia, Bento Albuquer-

que, e do Meio Ambiente, Ricardo Salles, participam de 
reunião na Fiesp nesta segunda-feira, às 10h *** O 7º 
Seminário Nacional de Vendas, Motivação, Negociação 
e Liderança ocorrerá no próximo dia 13 no Ouro Minas 
Palace Hotel em Belo Horizonte. Entre os palestrantes, 
Alexandra Fabri e Prof. Marins *** O Carioca Shopping 
realiza o “Esquenta de Arraiá”, dias 5, 6 e 7, com música 
sertaneja,  forró e animação infantil, com direito a corri-
da de saco e ovo na colher *** A Confederação Nacional 
do Transporte (CNT) divulga nesta terça-feira o estudo 
“Conjuntura do Transporte – desempenho do setor”, que 
traz um panorama do transporte no Brasil.

DOKKA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF 14.218.096/0001-73 - NIRE 33.3.0029940-8

Ata da AGO/E realizada em 10/06/19. Data, Hora e Local: Em 10/06/19, 
às 11h, na sede social da Cia., situada na Av. Afrânio de Melo Franco, 290, 
sls. 102, 103 e 104, Leblon/RJ. Quorum: Acionistas representando a tota-
lidade do capital social da Cia., conforme assinaturas constantes no “Livro 
de Presença de Acionistas”. Convocação: Dispensadas as formalidades 
de convocação, conforme disposto no art. 124, § 4º, da Lei 6.404/76 e al-
terações posteriores (“Lei das S.A.”). Mesa: Presidente: Sr. Frederico da 
Cunha Villa; Secretária: Sra. Cláudia da Rosa Côrtes de Lacerda. Docu-
mentos Lidos na Assembleia: a) DFs. do exercício findo em 31/12/18; 
b) Boletim de Subscrição da EDRJ113 Participações Ltda.; e c) Estatuto
Social consolidado identificados pela mesa diretora como Documentos I,
II e III respectivamente, e arquivados na sede da Cia. Deliberações: (i)
foi aprovada a lavratura da presente ata na forma sumária e considera-
da sanada a falta de publicação dos avisos a que se refere o art. 133 da
Lei das S.A., bem como a inobservância dos prazos previstos no mesmo
dispositivo, nos termos de seu §4º. Em AGO: (ii) foram examinadas, dis-
cutidas e aprovadas as contas da administração, o balanço patrimonial e
o de resultado econômico da sociedade, todos relativos ao exercício social
encerrado em 31/12/18 e anexos à presente, da qual passam a fazer parte
integrante e indissociável, na forma de Documento I, sendo aprovada a
seguinte destinação para o lucro líquido do exercício, no valor total de R$
32.023.429,93, sendo: a) o valor de R$ 1.601.171,50 destinados à Reserva
Legal, em atendimento ao disposto no art. 193 da Lei das S.A.; e b) o valor
de R$ 29.660.751,28 destinados à Reserva de Retenção de Lucros. (iii) foi
ratificado o valor de R$ 2.339.620,69 distribuídos em dividendos propor-
cionais aos Acionistas. Em AGE: (iv) foi aprovado o aumento do capital
social no valor de R$ 71.105.901,58, mediante a emissão de 23.390.099
ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, totalmente subscritas
e integralizadas pela EDRJ113 Participações Ltda., conforme o Boletim
de Subscrição que constitui o Documento II, anexo a esta ata, tendo sido
o preço de emissão das novas ações de R$ 3,04, fixado de comum acordo
entre os acionistas, observados os critérios previstos no Art. 170, §1º da
Lei das S.A.. Dessa forma, o capital social deixa de ser R$ 123.779.036,87,
passando a ser R$ 194.884.938,45, divididos em 121.409.670 ações. (v)
dessa forma, ficou aprovada a alteração do Art. 5º do Estatuto Social da
Cia. que passará a constar com a seguinte redação: “Art. 5º - O capital so-
cial da Cia., totalmente subscrito e integralizado, é de R$ 194.884.938,45,
divididos em 121.409.670 ações ordinárias, nominativas e sem valor nomi-
nal, assim distribuídas entre as acionistas: Acionistas: Ações: EDRJ113
Participações Ltda.: 121.409.669; Br Malls Serviços Compartilhados Ltda.:
1; Total: 121.409.670. (vi) restou aprovada a retificação do item (vi) das de-
liberações estabelecidas na ata da AGO/E da Cia. realizada em 30/04/15,
na qual constou, erroneamente, que, no Art. 18 do Estatuto Social da
Cia., a Diretoria poderia ser composta por até 05 membros, quando, na
verdade, deveria constar que a Diretoria pode ser composta por, no
mínimo 02 e, no máximo, 06 membros. (vii) em razão da deliberação 
acima, o caput do Art. 18 do Estatuto Social da Cia. passará a vigorar com a 
seguinte redação: “Art. 18 - A administração da Cia. caberá a uma Diretoria 
que será composta por, no mínimo, 02 ou, no máximo, 06 diretores sem 
designação específica eleitos pelos acionistas para cumprir mandato de 03 
anos, permitida a reeleição. ” (viii) foi aprovada a reforma do Estatuto Social 
da Cia. em razão das deliberações anteriormente mencionadas e outras 
que se fizeram necessárias, conforme o Documento III anexo à presente 
ata. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por 
encerrado os trabalhos. Mesa: Frederico da Cunha Villa - Presidente; Cláu-
dia da Rosa Côrtes de Lacerda - Secretária. Jucerja em 26/06/19 sob o nº 
3663151. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

SHOPPING CENTER MOOCA EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO S.A.
CNPJ/MF nº 07.785.392/0001-90 - NIRE 33.3.0028449-4

Ata da AGO/E realizada em 10/06/19. Data, Hora e Local: Em 10.06.2019, 
às 11h, na sede social da Cia., situada na Av. Afrânio de Melo Franco, nº 
290, salas 102,103 e 104, Leblon/RJ. Quorum: Acionistas representando 
a totalidade do capital social da Cia., conforme assinaturas constantes no 
“Livro de Presença de Acionistas”. Convocação: Dispensadas as formali-
dades de convocação, conforme disposto no art. 124, § 4º, da Lei 6.404/76 
e alterações posteriores (“Lei das S.A.”). Mesa: Presidente: Sr. Frederi-
co da Cunha Villa; Secretária: Sra. Cláudia da Rosa Côrtes de Lacerda. 
Documentos Lidos na Assembleia: a) Demonstrações Financeiras dos 
exercícios findos em 31/12/18; b) Boletim de Subscrição da EDRJ113 Par-
ticipações Ltda.; e c) Estatuto Social consolidado, identificados pela mesa 
diretora como Documentos I e II e III, respectivamente, e arquivados na 
sede da Cia. Deliberações: (i) foi aprovada a lavratura da presente ata na 
forma sumária e considerada sanada a falta de publicação dos avisos a que 
se refere o art. 133 da Lei das S.A., bem como a inobservância dos prazos 
previstos no mesmo dispositivo, nos termos de seu §4º; Em AGO: (ii) foram 
examinadas, discutidas e aprovadas as contas da administração, o balan-
ço patrimonial e o de resultado econômico da sociedade, todos relativos 
ao exercício social encerrado em 31/12/18 e anexos à presente, da qual 
passam a fazer parte integrante e indissociável, na forma de Documento 
I, sendo aprovada a seguinte destinação para o lucro líquido do exercício, 
no valor total de R$ 77.602.817,23, sendo: a) R$ 3.880.140,86 destina-
dos à Reserva Legal, em atendimento ao disposto no art. 193 da Lei das 
S.A.; e b) R$ 72.590.090,96 destinados à Reserva de Retenção de Lucros.
(iii) foi ratificada a distribuição de dividendos no valor de R$ 6.794.146,74
distribuídos em dividendos proporcionais aos Acionistas. Em AGE: (iv) foi
aprovado o aumento do capital social no valor de R$ 970.000,00, median-
te a emissão de 6.327 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal,
totalmente subscritas e integralizadas pela EDRJ113 Participações Ltda.,
conforme o Boletim de Subscrição que constitui o Documento II, anexo a
esta ata, tendo sido o preço de emissão das novas ações de R$ 153,32
fixado de comum acordo entre os acionistas, observados os critérios pre-
vistos no Art. 170, §1º da Lei das S.A.. Dessa forma, o capital social deixa
de ser R$ 91.713.536,18, passando a ser R$ 92.683.536,18, divididos em
4.200.845 ações. (v) dessa forma, ficou aprovada a alteração do Art. 5º do
Estatuto Social da Cia. que passará a constar com a seguinte redação: “Art.
5º - O capital social da Cia., totalmente subscrito e integralizado, é de R$
92.683.536,18, divididos em 4.200.845 ações ordinárias, nominativas e sem 
valor nominal, assim distribuídas entre as acionistas: Acionistas - Ações:
EDRJ113 Participações Ltda.: 4.200.844; BR Malls Participações S.A.: 1;
Total: 4.200.845. (vi) restou aprovada a retificação da alínea (i) do item 5 das
deliberações estabelecidas na ata da AGE da Cia. realizada em 18/03/14,
na qual constou, erroneamente, que, no Art. 18 do Estatuto Social da Cia., 
a Diretoria poderia ser composta por até 04 membros, quando, na verdade, 
deve constar que a Diretoria pode ser composta por, no mínimo 02 e,
no máximo, 06 membros. (vii) em razão da deliberação acima, o caput 
do Art. 18 do Estatuto Social da Cia. passará a vigorar com a seguinte re-
dação: “Art. 18 - A administração da Cia. caberá a uma Diretoria que será 
composta por, no mínimo, 02 ou, no máximo, 06 diretores sem designação 
específica eleitos pelos acionistas para cumprir mandato de 03 anos, per-
mitida a reeleição.” (viii) foi aprovada a reforma do Estatuto Social da Cia. 
em razão da deliberação anteriormente mencionada e outras que se fizeram 
necessárias, tendo as acionistas consolidado o Estatuto Social conforme o 
Documento III anexo à presente ata. Encerramento: Nada mais havendo 
a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrado os trabalhos. Mesa: Frederico
da Cunha Villa - Presidente; Cláudia da Rosa Côrtes de Lacerda - Secretá-
ria. Acionistas: EDRJ113 Participações Ltda. - Frederico da Cunha Villa 
- Administrador; Cláudia da Rosa Côrtes de Lacerda - Administradora. BR
Malls Participações S.A. - Frederico da Cunha Villa - Diretor; Cláudia da
Rosa Côrtes de Lacerda - Diretora. JUCERJA em 26/06/19 sob nº 3663130.
Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

População subutilizada é a maior desde 2012
Desemprego  
ficou estável e 
atingiu 13 milhões 
de pessoas 

O aumento na quantida-
de de pessoas subutilizadas 
foi puxado por outros dois 
recordes, de 7,2 milhões de 
subocupados e de 4,9 mi-
lhões de desalentados. As 
informações são da Pesqui-
sa Nacional por Amostra de 
Domicílios Contínua (Pnad 
Contínua), divulgada nesta 
sexta-feira  pelo IBGE.

A taxa de subutilização 
também foi recorde e repe-
tiu os 25% registrados no 
primeiro trimestre deste ano. 

Além da população desocu-
pada, os subutilizados reú-
nem os subocupados (dis-
poníveis para trabalhar mais 
horas), os desalentados (que 
desistiram de buscar empre-
go) e uma parcela que não 
consegue procurar trabalho 
por motivos diversos.

O contingente de pesso-
as ocupadas no mercado de 
trabalho também foi o maior 
da série histórica da PNAD 
Contínua. Foram 92,9 mi-
lhões de trabalhadores no tri-
mestre encerrado em maio, 
uma alta de 1,2% em relação 
ao trimestre terminado em 
fevereiro e de 2,6% na com-
paração com o mesmo tri-
mestre do ano passado.

A analista da PNAD Con-
tínua, Adriana Beringuy, 
ressalta que esse resultado 
se deu pelo crescimento da 

população que está disponí-
vel para trabalhar mais horas. 
“Do incremento de 1,1 milhão 
de ocupados de um trimestre 
para o outro, 582 mil vieram 
de subocupados por insufici-
ência de horas, que são mais 
da metade dessa alta”, explica 
a analista do IBGE.

Esse crescimento na ocu-
pação também é explicado 
pela informalidade no mer-
cado de trabalho. “Apesar 
do aumento na carteira na 
comparação com o mesmo 
período de 2018, o que re-
almente puxa a variação da 
população ocupada são os 
sem carteira e conta pró-
pria”, explica Adriana, com-
plementado que os trabalha-
dores por conta própria sem 
CNPJ aumentaram em 330 
mil e representam 80,2% da 
categoria.

De acordo com a pes-
quisa, foram 24 milhões de 
trabalhadores por conta pró-
pria, o maior contingente da 
série histórica, com cresci-
mento de 1,4% na compara-
ção com o trimestre anterior 
e de 5,1% frente ao mesmo 
trimestre do ano passado.

Já os empregados sem 
carteira assinada chegaram 
a 11,4 milhões, um aumen-
to de 2,8% em relação ao 
trimestre anterior e de 3,4% 
frente ao mesmo trimestre 
do ano anterior.

Outro resultado apontado 
pela pesquisa foi a redução 
do rendimento médio do tra-
balhador, que ficou em R$ 
2.289, o que representa uma 
queda de 1,5% na compara-
ção com o trimestre anterior 
e estabilidade em relação ao 
mesmo período de 2018.

Crédito: bancos privados superam públicos
Maior atuação 
em regiões mais 
desenvolvidas do 
país e em grandes 
empresas.

A participação dos bancos 
privados no saldo das opera-
ções de crédito superou a dos 
bancos públicos pela primei-
ra vez, desde junho de 2013. 
Os dados apresentados na úl-
tima quarta-feira pelo Banco 
Central (BC) acendem um 
alerta para a concentração 
regional e setorial dos finan-
ciamentos no país, já que 
os bancos privados atuam 

exclusivamente nas áreas e 
públicos de maior renda. A 
mudança pode representar 
redução de crédito para a 
fatia da população que mais 
precisa e que depende das 
instituições públicas para o 
desenvolvimento.

O presidente da Federação 
Nacional das Associações do 
Pessoal da Caixa Econômica 
Federal (Fenae), Jair Pedro 
Ferreira, lembra que, histori-
camente, os bancos privados 
financiam as regiões mais 
desenvolvidas do país, como 
Sul e Sudeste, e as grandes 
empresas. “As análises para 
a concessão de crédito são 
tão criteriosas, que só obtém 
quem já tem dinheiro. E o 
crédito para o microempre-
endedor do interior do Norte 
e Nordeste? São os bancos 
públicos que concedem cré-

dito para as políticas públi-
cas”, avalia.

De acordo com estatísticas 
divulgadas pelo BC, o saldo 
das operações de crédito das 
instituições estatais chegou a 
R$ 1,643 trilhão, enquanto o 
das instituições privadas (na-
cionais e estrangeiras) foi de 
R$ 1,644 trilhão. Em três anos, 
a carteira dos bancos públicos 
teve uma queda de 6,6%. Em 
janeiro em 2016 representava 
30,2% do PIB e em maio des-
te ano é de 23,6%.

A Caixa responde por sete 
de cada 10 financiamentos 
imobiliários no Brasil. A 
população das regiões Nor-
deste e Norte são ainda mais 
dependentes dos bancos pú-
blicos para comprar a casa 
própria. Dados do Banco 
Central, de janeiro de 2019, 
mostram que, em Teresina 

(PI), 86% do crédito imobili-
ário é concedido pela Caixa, 
12,3% pelo Banco do Brasil 
(BB) e 1,6% pelo Banco do 
Nordeste (BNB). Bancos 
privados não ofertam crédi-
to para habitação na cidade. 
Ainda na capital piauiense, 
78,5% do crédito agropecu-
ário é concedido pelo BB, 
16,5% pelo BNB e 2,8% 
pela Caixa.

“A função dos bancos pú-
blicos no desenvolvimento 
socioeconômico nacional, 
atendendo a população de 
baixa renda, nos programas 
de microcrédito produtivo 
orientado e no crédito agrí-
cola, é um fato. É o banco 
público que oferta crédito 
para quem precisa. Os ban-
cos privados visam lucro e 
não assumem riscos”, desta-
cou Jair Pedro Ferreira.

Maia: reforma da Previdência 
depende de negociação coletiva

A aprovação da reforma da 
Previdência (PEC 6/19) depen-
de de uma articulação coletiva. 
A avaliação é do presidente da 
Câmara dos Deputados, Rodri-
go Maia, ao ressaltar que a par-
ticipação do presidente Bolso-
naro é muito importante. Maia 
voltou a defender a reinclusão 
de estados e municípios no 
relatório da comissão especial 
que debate o tema e confirmou 
a perspectiva de votar a pro-
posta no Plenário da Câmara 
até o final do semestre.

“Ninguém é a favor da 
reforma, ela é necessária. O 

presidente tem papel nisso 
porque ajuda e o Parlamen-
to comanda a votação, mas é 
uma participação coletiva. O 
parlamentar vota uma maté-
ria dessa quando volta da sua 
base com a convicção de que 
seus eleitores compreendem a 
importância da reforma”, dis-
se o presidente. 

Maia espera que, mesmo 
com pressões de diversas ca-
tegorias para alterar o texto do 
deputado Samuel Moreira (PS-
DB-SP), não seja aprovado ne-
nhum destaque que altere a eco-
nomia prevista para reforma.

Senador trocará 
Aruba por Brasília

O ministro do Supremo 
Tribunal Federal (STF) Ale-
xandre de Moraes determi-
nou nesta sexta-feira que o 
senador Acir Gurcacz (PDT-
RO) compareça mensalmente 
ao tribunal para comprovar o 
cumprimento de sua conde-
nação. Na mesma decisão, 
definiu que o Senado Federal 
informe a frequência do par-
lamentar nas sessões da Casa 
desde outubro de 2018. As 
decisões foram tomadas após 
a Justiça do Distrito Federal 
autorizar que Gurcacz viajas-
se para Aruba em julho. 

Bandeira amarela 
nas contas de julho

A bandeira tarifária uti-
lizada como referência nas 
contas de luz do mês de ju-
lho será a amarela. O anún-
cio foi nesta sexta-feira em 
comunicado pela Agência 
Nacional de Energia Elétrica 
(Aneel). Com a medida, as 
cobranças terão um acrésci-
mo de R$ 1,50 para cada 100 
quilowatts-hora consumidos. 
O adicional retorna às contas 
após a autoridade reguladora 
ter definido bandeira verde 
em junho, situação em que 
não é cobrado acréscimo nas 
contas.
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MEIO
AMBIENTE
Ana Rita Albuquerque

Meio ambiente e 
desenvolvimento sustentável

O papel relevante do meio ambiente tanto como su-
porte da vida quanto da limitação de sua capacidade em 
resistir às agressões do homem não acompanhou o ritmo 
do crescimento econômico e tecnológico. Todavia, H.D 
Thoreau, em 1860, e Stuart Mill, em 1865, foram impor-
tantes autores acerca da importância da natureza em sua 
relação com o ser humano. Apenas na segunda metade 
do século XX, inspirada inicialmente pelo temor decor-
rente do período da Guerra Fria, com a proliferação de 
centrais nucleares e armas atômicas, e, mais adiante, pela 
degradação ambiental decorrente da poluição gerada por 
grandes indústrias, concretizou-se uma tutela efetiva do 
meio ambiente.

Nessa linha, está o conceito de desenvolvimento sus-
tentável. Evidenciado que os recursos naturais não são 
inesgotáveis, questionou-se, principalmente a partir da 
crise do petróleo nos anos 70, o crescimento da econo-
mia sem uma ética de sustentabilidade. Isso acabou por 
acarretar uma mudança de paradigma, e o fator natureza 
passou a integrar o movimento econômico. Foi também 
nesse contexto que se passou a considerar a importân-
cia da tecnologia para ultrapassar as falhas do mercado e 
tentar superar o antagonismo existente entre economia e 
ecologia.

Embora não se tenha descartado que o crescimento da 
atividade econômica dependesse do uso de recursos natu-
rais, houve uma conscientização de que esse crescimento 
deveria se dar de forma sustentável, adotando-se medidas 
concretas que preservassem os recursos naturais mediante 
seu uso adequado. O conceito de desenvolvimento sus-
tentável caracteriza, portanto, uma postura ética e moral 
de responsabilidade intra e intergeracional, na tentativa de 
conciliar a limitação dos recursos naturais com o almeja-
do crescimento econômico.

A adequação do processo produtivo a “tecnologias 
limpas” e dentro de uma visão que impôs a compre-
ensão das inter-relações entre a economia, tecnologia, 
sociedade e política permitiu superar a noção de que 
a proteção do equilíbrio ecológico demandaria o sa-
crifício do desenvolvimento econômico: “Todo o ser 
humano tem o direito fundamental a um ambiente 
adequado à saúde e ao bem-estar” (in Relatório Brun-
dtland).

O princípio do desenvolvimento sustentável projeta-
se no cenário internacional através das Declarações de 
Estocolmo de 1972 e da Declaração do Rio de Janeiro 
de 1992. Esta última cristalizou os princípios e normas 
de proteção ambiental, além de destacar novos temas 
acerca da conservação ambiental, como diversidade 
biológica, mudança do clima, camada de ozônio, po-
luição marinha, dentre outros. O princípio 4º da Decla-
ração do Rio de Janeiro estabelece que “para alcançar 
o desenvolvimento sustentável, a proteção ambiental 
deve constituir parte integrante do processo de desen-
volvimento, e não pode ser considerada isoladamente 
deste”.

Todavia, a construção de “economias saudáveis” não 
é tarefa fácil. A necessidade de crescimento de países 
emergentes com economias instáveis como o Brasil 
pode levar a uma falha na preocupação ambiental e à 
crença de que o sacrifício dos recursos naturais seria ne-
cessário para o desenvolvimento econômico. Não obs-
tante, a sustentabilidade ambiental necessita ser incen-
tivada para prover as necessidades da presente geração 
sem eliminar as condições de suprir as necessidades da 
geração futura.

A oferta de águas, a mudança climática, a biodiversi-
dade, a energia renovável, a segurança alimentar e dos 
alimentos são temas na pauta da sociedade mundial. Atu-
almente, há grande preocupação com a depredação dos 
recursos naturais e, ao mesmo tempo, com o aumento da 
demanda por produtos florestais. O papel das florestas so-
bre o clima e a contribuição dessas não só para a econo-
mia brasileira mas para a sociedade em geral não pode ser 
desprezado, pois influi na geração de produtos, tributos, 
emprego e bem-estar.

A união entre economia e natureza não é uma opção, 
mas um imperativo. Uma visão redutora que não leve em 
conta os custos ambientais para o crescimento econômico 
pode significar custos incalculáveis sobretudo para a vida 
humana.

PROFFITO HOLDING PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 08.741.778/0001-63 - NIRE 33.300.285.65-2

Ata da AGO/E realizada em 10/06/19
Data, Hora e Local: Em 10/06/19, às 15h, na sede social da Cia., situada 
na Av. Afrânio de Melo Franco, 290, salas 102, 103, 104, Leblon/RJ. 
Quorum: Acionistas representando a totalidade do capital social da Cia., 
conforme assinaturas constantes no “Livro de Presença de Acionistas”. 
Convocação: Dispensadas as formalidades de convocação, conforme 
disposto no Art. 124, § 4º, da Lei 6.404/76 e alterações posteriores (“Lei 
das S.A.”). Mesa: Presidente: Sr. Frederico da Cunha Villa; Secretária: Sra. 
Cláudia da Rosa Cortes de Lacerda. Documentos Lidos na Assembleia: 
a) Dfs. do exercício findo em 31/12/18; b) Boletim de Subscrição da BR
Malls Participações S.A.; e c) Estatuto Social consolidado identificados pela
mesa diretora como Documento I, II e III respectivamente, e arquivados na
sede da Cia. Deliberações: (i) foi aprovada a lavratura da presente ata na
forma sumária e considerada sanada a falta de publicação dos avisos a
que se refere o Art. 133, da Lei n° 6.404/76 e alterações posteriores (“ da
Lei das S.A.”), bem como a inobservância dos prazos previstos no mesmo
dispositivo, nos termos de seu §4º; Em AGO: (ii) foram examinadas,
discutidas e aprovadas as contas da administração, o balanço patrimonial
e o de resultado econômico da sociedade, todos relativos ao exercício
social encerrado em 31/12/18 e anexos à presente, da qual passam a fazer
parte integrante e indissociável, na forma de Documento I, sendo aprovada
a seguinte destinação para o lucro líquido do exercício, no valor total de
R$ 168.723.522,42: a) o valor de R$ 8.436.176,12 destinados à Reserva
Legal, em atendimento ao disposto no Art. 193 da Lei das S.A.; b) e o valor
de R$ 155.841.864,50 destinados à Reserva de Retenção de Lucros. (iii)
foi ratificada a distribuição de dividendos no valor de R$ 40.845.681,82
distribuídos em dividendos proporcionais aos Acionistas. Em AGE: (iv) foi
aprovado o aumento do capital social em R$ 293.844.728,00, mediante a
emissão de 88.507.448 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal,
totalmente subscritas e integralizadas pela BR Malls Participações S.A.,
conforme o Boletim de Subscrição que constitui o Documento II, anexo a
esta ata, tendo sido o preço de emissão das novas ações de R$ 3,32 fixado
de comum acordo entre os acionistas, observados os critérios previstos
no Art. 170, §1º da Lei das S.A.. Dessa forma, o capital social deixa de
ser R$ 563.237.661,47, passando a ser R$ 857.082.389,07, divididos em
542.721.615 ações. (v) desta forma, ficou aprovada a alteração do Art. 5º do
Estatuto Social da Cia. que passará a constar com a seguinte redação: “Art.
5º - O capital social é de R$ 857.082.389,07, divididos em 542.721.615 ações 
ordinárias, nominativas e sem valor nominal.” Acionistas - Ações: Br Malls 
Participações S.A., 542.721.614; BR Malls Serviços Compartilhados
Ltda., 1; Total, 542.721.615. (vi) foi aprovada a reforma do Estatuto Social
da Cia. em razão das deliberações anteriormente mencionadas e outras
que se fizeram necessárias, conforme o Documento III anexo à presente
ata. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu
por encerrado os trabalhos. Mesa: Frederico da Cunha Villa - Presidente;
Cláudia da Rosa Côrtes de Lacerda - Secretária. JUCERJA em 26/06/19 sob 
o nº 3663391. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

Cerca de 100 ESCs foram criadas no país em dois meses
Dezoito  
estados já 
possuem ESC.

Em dois meses, já foram 
abertas quase uma cente-
na de Empresas Simples de 
Crédito (ESC) em todo o 
país, segundo balanço apre-
sentado pelo Sebrae durante 
o 6º Seminário Pense nas 
Pequenas Primeiro, realiza-
do nesta quarta-feira, pela 
Confederação Nacional da 
Indústria (CNI). O evento 
contou com a participação de 
especialistas, representantes 
do governo e do setor produ-
tivo, que debateram os cami-
nhos a serem tomados pelas 
micro e pequenas empresas 
para alavancar a economia. 
O seminário, que teve apoio 
do Sebrae, também tratou 
sobre crédito e as novas tec-
nologias que estão entrando 
no mercado para oferecer 
novas oportunidades para os 
pequenos negócios.

Na sua apresentação, o ge-
rente de Capitalização e Ser-
viços Financeiros do Sebrae, 
Ronaldo Pozza falou sobre 
as finanças de proximida-
de e novas tecnologias, im-
portante instrumentos para 
estimular e fomentar a con-
corrência e competitividade 

de acesso a crédito aos pe-
quenos negócios, a exemplo 
das cooperativas de crédito 
e, há dois meses, pelas Em-
presas Simples de Crédito. 
O balanço feito pelo Sebrae, 
nesta quarta-feira, mostrou 
que já somam 96 o total de 
ESC espalhadas pelo Brasil. 
“A ESC representa estímu-
lo ao desenvolvimento das 
atividades econômicas nos 
municípios e comunidades 
regionais com possibilidade 
de redução de custos” pelo 
uso de tecnologia, afirmou 
o gerente do Sebrae, se refe-
rindo à novas soluções de TI 
que podem ser embarcadas 
como ferramentas de crédi-
to. Ele explicou que as em-
presas também estabelecem 
uma maior aproximação 
com as tomadoras do crédito 
nas comunidades, ao atua-
rem nas áreas limítrofes dos 
municípios onde foram cria-
das, o que gera confiança e 
fomento da economia local.

Pelo balanço apresentado 
por Pozza, 18 estados já pos-
suem ESC, sendo que São 
Paulo lidera o ranking com 
33, seguido por Minas Gerais 
(12), Paraná (8), Rio Grande 
do Sul (7), Ceará (5), enquan-
to que as demais estão distri-
buídas pelo Amapá, Amazo-
nas, Alagoas, Bahia, Distrito 
Federal, Espírito Santo, Goi-
ás, Mato Grosso do Sul, Mato 
Grosso, Pernambuco, Rio de 

Janeiro, Rio Grande do Norte 
e Santa Catarina. O capital 
das empresas soma R$ 45,6 
milhões, sendo que o maior 
capital individual é de R$ 
5 milhões. O levantamento 
mostrou que o aporte mais 
frequente é de R$ 100 mil. A 
aprovação da ESC no Con-
gresso foi articulada pela 
Frente Parlamentar Mista 
das MPE com apoio do Se-
brae.

Abertura

Na abertura do seminário, 
a gerente adjunta de Políticas 
Públicas e Desenvolvimento 
Territorial do Sebrae, Inês 
Schewingel, fez um balanço 
sobre a atuação das micro e 
pequenas empresas na eco-
nomia do país. “Temos um 
papel principal neste cenário 
e o Sebrae tem se preparado 
para dar esse apoio aos em-
preendedores”, afirmou. Se-
gundo ela, hoje as MPE são 
responsáveis pela geração 
do maior número de empre-
gos no país, chegando a mais 
de 580 mil no ano passado. 
Além disso, segundo Inês, a 
maior parte dos jovens que 
entram atualmente no mer-
cado de trabalho o fazem 
por meio dos pequenos ne-
gócios.

Segundo o presidente da 
CNI, Robson Braga de An-
drade, as MPE exercem hoje 

um trabalho de grande im-
portância para o sistema in-
dustrial brasileiro, mas têm 
dificuldades em obter crédi-
to e poucas empresas desse 
porte conseguem exportar. 
“São 600 mil empresas tra-
balhando também para as 
grandes empresas. Elas de-
senvolvem tecnologia, pa-
gam juros elevados, enfren-
tam problemas de crédito e 
dificuldades para competir 
fora do Brasil. É para essas 
empresas que temos de tra-
balhar muito”, afirmou na 
abertura do evento.

O senador Jorginho Melo, 
presidente da Frente Parla-
mentar Mista das MPE, enfa-
tizou dois pontos no que diz 
respeito aos últimos avanços 
na ampliação das conquistas 
no cenário os pequenos ne-
gócios: Inova Simples e as 
Empresas Simples de Cré-
dito. O Inova Simples cria 
um regime especial simpli-
ficado de tributação para as 
startups. A matéria prevê um 
tratamento diferenciado para 
estimular a criação, a forma-
lização, o desenvolvimento e 
a consolidação das empresas 
de inovação. “Isso estimula 
a criação, a formalização, o 
desenvolvimento e a conso-
lidação de empresas de ino-
vação, que tanto contribuem 
para o desenvolvimento 
econômico e tecnológico do 
país”, reforçou o senador. 
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Carbonara EmprEEndimEntos E partiCipaçõEs s.a.
CNPJ nº 13.821.374/0001-10

Balanços Patrimoniais em 31/12/2018 e de 2017 (Em milhares de reais) Demonstrações dos resultados em 31/12/2018 e 2017

Demonstrações dos resultados abrangentes em 31/12/2018 e 2017

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis do Exercício Findo em 31/12/2018 
(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
1. Contexto operacional:A Carbonara Empreendimentos e Participações S.A (“Cia.”) 
é uma Sociedade anônima com sede na Av. Bartolomeu Mitre, 336 - Leblon, RJ-RJ, 
22431-002, e foi constituída em 20/05/2011 tendo como objeto a participação em
outras sociedades, brasileiras ou estrangeiras, como acionista ou quotista. A Cia.
tem por objeto social o desenvolvimento e a participação em empreendimentos
imobiliários, próprios ou de terceiros. A Cia. é detentora de 70% do imóvel, incluin-
do o terreno, que integra um prédio de três blocos independentes, situado no
Largo do Ibam n°01, localizado no bairro da Lagoa na Cidade do Rio de Janeiro,
empreendimento denominado Humaitá Corporate. O referido imóvel encontra-se
registrado na matrícula n° 64.444 do cartório do 3° Ofício de Registro de Imóveis
da Cidade do Rio de Janeiro, conforme descrito na nota explicativa 7 e 10. A
construção e as reformas do imóvel foram concluídas em outubro de 2016. A ad-
ministração do empreendimento é feita pela empresa Mark Building Gerenciamen-
to Predial Ltda. Em 22/01/2018 a Cia. celebrou o seu primeiro contrato de locação, 
sendo locada a integralidade do 3º, 4º, 5º e 6º pavs. da propriedade, além de área 
de terraço aberto. Essa área corresponde ao total de 4.170,66 m2, equivalente a
57,25% do total do empreendimento. O prazo de locação é de 120 meses, inician-
do em 1º/01/2018 e a locatária gozará de carência integral do aluguel mensal no
primeiro ano de contrato. Em 11/07/2018 a Cia. celebrou o seu segundo contrato
de locação, sendo locada a integralidade do 1º e 2º pavimentos da propriedade. A 
área corresponde ao total de 2.473,99 m2, equivalente a 33,96% do total do em-
preendimento. O prazo de locação é de 120 meses, iniciando em 1º/07/2018 e a
locatária gozará de carência integral do aluguel mensal no primeiro ano de contra-
to. 2. Apresentação das demonstrações contábeis - 2.1 Base de preparação e
apresentação das demonstrações contábeis - a. Declaração de conformidade - As 
demonstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acor-
do com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às pequenas e médias 
empresas, em consonância com a Lei das Sociedades por Ações, bem como as
normas e procedimentos contábeis emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos
Contábeis - CPC - PME (Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas). A
emissão das demonstrações contábeis foi aprovada pela Administração em
31/05/2019. b. Base de mensuração - As demonstrações contábeis foram prepa-
radas com base no custo histórico, exceto pela valorização de certos ativos finan-
ceiros (mensurados a valor justo). A preparação das demonstrações contábeis
requer o uso de certas estimativas contábeis e também o exercício de julgamento 
por parte da Administração da Cia. no processo de aplicação das políticas contábeis 
do grupo. Aquelas áreas que requerem maior nível de julgamento e possuem maior
complexidade, bem como as áreas nas quais premissas e estimativas são signifi-
cativas estão divulgadas no item (d). c. Moeda funcional e moeda de apresentação
- As demonstrações contábeis são apresentadas em Real (R$), que é a moeda
funcional da Cia.. d. Uso de estimativas e julgamentos - Ao preparar as demons-
trações contábeis, a Administração da Cia. se baseia em estimativas e premissas 
derivadas da experiência histórica e outros fatores, incluindo expectativas de even-
tos futuros, as quais se consideram razoáveis e relevantes. A aplicação das esti-
mativas e premissas frequentemente requer julgamentos relacionados a assuntos 
que são incertos, com relação aos resultados das operações e ao valor dos ativos 
e passivos. Ativos e passivos sujeitos a estimativas e premissas incluem a mensu-
ração de instrumentos financeiros, provisão para perdas em ativos, provisão para 
imposto de renda e contribuição social e outras avaliações similares. Os resultados 
operacionais e posição financeira podem diferir se as experiências e premissas 
utilizadas na mensuração das estimativas forem diferentes dos resultados reais. 3. 
Resumo das principais políticas contábeis: As políticas contábeis descritas em 
detalhes abaixo têm sido aplicadas de maneira consistente a todos os exercícios 
apresentados nessas demonstrações contábeis. a. Instrumentos financeiros - (i) 
Ativos financeiros não derivativos - A Cia. reconhece os ativos financeiros (incluin-
do os ativos designados pelo valor justo por meio de resultado) são reconhecidos 
inicialmente na data da negociação na qual a Cia. se torna uma das partes das 
disposições contratuais do instrumento. A Cia. desconhece um ativo financeiro 
quando os direitos contratuais aos fluxos de caixa do ativo expiram, ou quando a 
Cia. transfere os direitos ao recebimento dos fluxos de caixa contratuais sobre um 
ativo financeiro em uma transação no qual essencialmente todos os riscos e be-
nefícios da titularidade do ativo financeiro são transferidos. Os ativos ou passivos 
financeiros são compensados e o valor líquido apresentado no balanço patrimonial 
quando, e somente quando, a Cia. tenha o direito legal de compensar os valores 
e tenha a intenção de liquidar em uma base líquida ou de realizar o ativo e liquidar 
o passivo simultaneamente. A Cia. tem o seguinte ativo financeiro não derivativo: 
caixa e equivalentes de caixa e contas a receber. Caixa equivalentes de caixa -
Caixa e equivalentes de caixa abrangem saldos de caixa, depósitos bancários e
investimentos financeiros com vencimento original de três meses ou menos a
partir da data da contratação, conforme nota explicativa nº 4. Estão sujeitos a um
risco insignificante de alteração no valor, e são utilizadas na gestão das obrigações
de curto prazo. Contas a receber - Contas a receber correspondem aos recebíveis 
de aluguel decorrentes dos contratos celebrados entre a Cia. e seus locatários. As 
receitas de aluguel são registradas pelo método linear, conforme disposições con-
tratuais. A Cia. adota um critério para constituir provisão para perdas do contas a
receber, onde os saldos vencidos há mais de 365 dias são provisionados. Anual-
mente o critério é revisado de modo a refletir a realidade operacional da Cia.. (ii)
Passivos financeiros não derivativos - Os passivos financeiros (incluindo passivos
designados pelo valor justo registrado no resultado) são reconhecidos inicialmente 
na data de negociação na qual a Cia. se torna uma parte das disposições contra-
tuais do instrumento. A Cia. baixa um passivo financeiro quando tem suas obriga-
ções contratuais retirada, cancelada ou vencida.A Cia. classifica os passivos finan-
ceiros não derivativos na categoria de outros passivos financeiros. Tais passivos
financeiros são reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescido de quaisquer
custos de transação atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, esses passivos fi-
nanceiros são medidos pelo custo amortizado através do método dos juros efetivos. 
A Cia. tem passivo financeiro não derivativo: Empréstimos e financiamentos e
obrigações pela compra de imóveis e terrenos. (iii) Instrumentos financeiros deri-
vativos - A Cia. não opera com instrumentos financeiros derivativos. De acordo
com suas políticas financeiras, a Cia. não efetua operações envolvendo instrumen-
tos financeiros que tenham caráter especulativo. b. Impostos e contribuições a
compensar - São demonstrados pelos valores originais efetivamente recuperáveis 
no curso normal das operações e representam créditos fiscais associados às re-
tenções de tributos federais. c. Imobilizado - Os itens do imobilizado são demons-
trados ao custo histórico de aquisição, menos o valor depreciado e de qualquer
perda não recuperável acumulada. A depreciação é calculada usando o método
linear e o tempo de vida útil dos ativos. d. Propriedade para investimento – Imóveis
para renda - A Cia. possui imóvel para renda que está demonstrado pelo valor de 
custo, e não supera o valor de mercado. A depreciação é computada pelo método 
linear, utilizando as taxas que levam em consideração a vida útil econômica do
ativo, que está estimada em 25 anos, conforme divulgadas na nota explicativa n°
7. e. Empréstimos e financiamentos - Os empréstimos e financiamentos são reco-
nhecidos inicialmente a valor justo no recebimento dos recursos, líquidos dos cur-
sos de transação e são, subsequentemente, demonstrados pelo custo amortizado. 
Qualquer diferença entre os valores captados (líquidos dos custos de transação) 
e o valor de liquidação é reconhecida na demonstração do resultado durante o 
período em que os empréstimos estejam em aberto, utilizando o método de taxa 
efetiva de juros. Os empréstimos são classificados como passivo circulante, a 
menos que a Cia. tenha um direito incondicional de diferir a liquidação do passivo 
por, pelo menos 12 meses após a data do balanço. f. Redução ao valor recuperá-
vel - ativos não financeiros - Uma provisão para ajuste ao valor de recuperabilida-
de do custo do bem (“impairment”) é requerida quando os valores registrados na 
contabilidade são superiores à geração de caixa futura do referido bem. A Cia. não 
registrou qualquer redução ao valor recuperável de ativos por não ter identificado 
indicadores de que os ativos não irão gerar fluxos de caixa futuros superiores ao 
valor registrado. g. Reconhecimento de receita - A receita é reconhecida na exten-
são em que for provável que benefícios econômicos serão gerados para a Cia. e 

ATIVO Nota 2018 2017
CIRCULANTE  4.882  232 
Caixa e equivalentes de caixa 4  398  232 
Contas a receber 5  3.833  - 
Partes relacionadas 6.a  651  - 

NÃO CIRCULANTE  59.494  59.194 
Outros creditos  373  56 
Impostos e contribuições a recuperar  10  25 
Imobilizado  443  510 
Propriedade para investimento 7  58.668  58.603 

TOTAL DO ATIVO  64.376  59.426 
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO Nota 2018 2017
CIRCULANTE  5.544  990 
Fornecedores  18  18 
Impostos e contribuições a recolher  11  4 
Empréstimos e financiamentos 6.b  3.662  894 
Obrigações pela compra de imóveis e terrenos 6.b  1.853  74 

NÃO CIRCULANTE  21.021  28.960 
Empréstimos e financiamentos 6.b  11.291  15.594 
Obrigações pela compra de imóveis e terrenos 6.b  9.730  13.366 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO  37.811  29.476 
Capital social 8  48.556  41.556 
Capital a integralizar  (120)  (2.950)
Prejuízos acumulados  (10.625)  (9.130)

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO  64.376  59.426 

(Em milhares de reais, exceto o prejuízo por ação) Nota 2018 2017
Receitas operacionais  3.479 
Receita de aluguel, líquida (Nota 9) 9  3.479  - 
Despesas operacionais  (2.347)  (2.693)
Despesas administrativas (Nota 10) 10  (875)  (1.130)
Despesas tributárias  (12)  (10)
Despesa com depreciação (Nota 7) 7  (1.460)  (1.553)
Resultado financeiro líquido (Nota 11) 11  (2.627)  (3.130)
Receitas financeiras  51  56 
Despesas financeiras  (2.678)  (3.186)
Prejuízo do exercício  (1.495)  (5.823)
Prejuízo por ação (0,0000308) (0,0001401)

(Em milhares de reais) 2018 2017
Prejuízo do exercício  (1.495)  (5.823)
Outros resultados abrangentes  -  - 
Total do resultado abrangente  (1.495)  (5.823)
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido em 31/12/2018 e de 2017
(Em milhares de reais) Capital 

social 
subscrito

Capital 
integra-

lizar

Prejuízos 
acumula-

dos Total
Saldos em 01/01/2017  37.056  (6.600)  (3.307)  27.149 
Aumento de capital - AGE 28/08/2017  4.500  -  -  4.500
Integralização de capital  -  3.650  -  3.650
Prejuízo do exercício  -  -  (5.823) (5.823)
Saldos em 31/12/2017  41.556  (2.950)  (9.130)  29.476 
Aumento de capital - AGE 22/02/2018  2.000  -  -  2.000
Aumento de capital - AGE 27/06/2018  5.000  -  -  5.000
Integralização de capital  -  2.830  -  2.830
Prejuízo do exercício  -  -  (1.495) (1.495)
Saldos em 31/12/2018  48.556  (120)  (10.625)  37.811

As notas explicativas da administração são parte integrante  
das demonstrações contábeis

Demonstrações dos Fluxos de Caixa em 31/12/2018 e de 2017
(Em milhares de reais) 2018 2017 
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
Prejuízo do exercício (1.495)  (5.823)
Ajustes ao prejuízo do exercício: Despesas com depreciação  1.597  1.553 

   Despesas com juros  2.678  3.182 
   Receita com juros  (25)  - 

Prejuízo líquido ajustado do exercício  2.755  (1.088)
Redução (aumento) do ativo: Impostos e contribuições a 
recuperar  15  (8)
 Outros créditos  (317)  36
 Contas a receber (3.833)
 Partes relacionadas  (626)  - 
Aumento (redução) do passivo: Fornecedores  -  18
 Impostos e contribuições a recolher  7  - 
Recursos utilizados nas atividades operacionais (1.999)  (1.042)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
 Pagamento de emprestimos e financiamentos (3.035)  (3.022)
 Pagamento de obrigações pela compra de imóveis e terrenos (3.035)  (3.211)
 Aumento de capital social  9.830  8.150 
Recursos provenientes das atividades de financiamento  3.760  1.917 
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
 Aquisição de Imobilizado/Propriedade para investimento (1.595)  (1.062)
Recursos utilizados nas atividades de investimento (1.595)  (1.062)
AUMENTO / (REDUÇÃO) DE CAIXA E EQUIVALENTES A CAIXA  166  (187)
CAIXA E EQUIVALENTES A CAIXA NO INÍCIO DO EXERCÍCIO  232  419 
CAIXA E EQUIVALENTES A CAIXA NO FINAL DO EXERCÍCIO  398  232 
AUMENTO / (REDUÇÃO) DE CAIXA E EQUIVALENTES A CAIXA  166  (187)

quando possa ser mensurada de forma confiável. A receita é mensurada com base 
no valor justo da contraprestação recebida, excluindo descontos, abatimentos e 
impostos ou encargos sobre vendas. A Cia. avalia as transações de receita de 
acordo com os critérios específicos para determinar se está atuando como agente 
ou principal e, ao final, concluiu que está atuando como principal em todos os seus 
contratos de receita. A Cia. reconhece as receitas de locação dos contratos vigen-
tes de forma linear, ou seja, o total do contrato do primeiro até o último mês é divi-
do pelo número de meses do contrato. Dessa forma são reduzidos os efeitos das 
carências concedidas e dos aumentos aplicados ao longo do contrato. h. Imposto 
de renda e contribuição social - São calculados e registrados com base nas alíquo-
tas e critérios fiscais vigentes na data de elaboração das demonstrações contábeis. 
A Cia. adota o regime de apuração pelo lucro real , onde o Imposto de Renda sobre 
o Lucro Líquido é calculado com base na alíquota de 15%, acrescido de adicional 
de 10%, sobre a parcela do lucro que exceder a R$240 por ano ou R$20 por mês 
e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (“CSLL”) é calculada com base na
alíquota de 9%. A Cia. não apurou base tributável nos exercícios de 2018 e de
2017. i. Demonstração dos Fluxos de Caixa - As demonstrações dos fluxos de
caixa foram preparadas pelo método indireto e estão apresentadas de acordo com 
a Seção 7 – CPC PME. j. Resultado por ação - O resultado por ação é calculado
com base na média ponderada das ações em circulação na data base das de-
monstrações contábeis de acordo com o CPC 41 – Resultado por ação. 4. Caixa
e equivalente de caixa: São representados por disponibilidades e aplicações finan-
ceiras de curto prazo e apresentam risco insignificante de mudança de valor justo.

2018 2017
Caixa e bancos 1 2
Certificado de depósito bancário (i) 185 101
Fundos de investimentos (ii) 212 129

398 232
(i) Representam valores investidos em instituições financeiras de primeira linha, 
sendo remunerados com base na variação da taxa de 99% do CDI. (ii) Refere-se
as cotas de fundos de investimentos com remuneração no exercício equivalente a
variação da taxa do CDI estando assim demonstradas:

31/12/2018 31/12/2017

Fundo
Instituição Financeira 

Administradora
Quantidade 

de Cotas Valor
Quantidade 

de Cotas Valor
FI Vinci Renda 
Fixa Crédito 

Privado Banco Bradesco 899.70684930 212 581.58200620 129
O FI Vinci Renda Fixa Crédito Privado é valorizado de acordo com o valor diário das co-
tas informadas pelo seu administrador BEM DTVM LTDA., e tem liquidez diária, e sua 
carteira em 31/12/2018 era composta basicamente por títulos públicos. Sua rentabili-
dade no exercício de 2018 foi de 6,27% (2017 – 9,88%) equivalente a 97,66% (2017 
– 99,26%) do CDI. 5. Contas a receber: Refere-se aos valores de aluguel correspon-
dente a edificação comercial Humaitá Corporate, conforme nota explicativa n°1 e 7. 

2018 2017
Aluguéis a receber:  Locatário 1 2.820 -

Locatário 2 1.013 -
3.833 -

Atualmente os valores estão sendo considerados como ‘’ a vencer’’ pois foi 
acordado com os locatários uma carência de 12 meses, a contar da data de 
assinatura de cada contrato. Atualmente a Cia. possui dois contratos de lo-
cação vigentes, denominados ‘’locatário 1’’ e ‘’locatário 2’’ que fora assina-
dos respectivamente em janeiro de 2018 e julho de 2018, conforme nota 
explicativa n° 1. Abaixo segue relação dos andares ocupados e vagos:

Ocupante  Unidades Área (m²) Data de início
Locatário 2 1º e 2º  2.474 jul/18
Locatário 1 3º ao 6º  4.170 jan/18
Locatário 1 7º  175 jul/18
Vago 7º  230  - 
6. Partes relacionadas: (a) Valores a receber - Os valores a receber correspon-
dem à direitos creditórios cedidos pela Maxi I Empreendimentos e Participações
S.A. (“Maxi”), proprietário que detém 30% sobre os direitos econômicos da pro-
priedade citada na nota explicativa nº 7, em favor da Cia., na data de 22/01/2018.
Os direitos creditórios correspondem aos 8 primeiros meses de aluguel a serem
pagos pelo Locatário 1 e foram cedidos como à contrapartida aos custos de obras 
incorridos pela Cia. em nome da Maxi, no valor total de R$ 626. O respectivo
valor é atualizado monetariamente por juros de 6% ao ano, além da variação do
IPCA no período. A atualização monetária registrada em 2018 foi de R$ 25. (b)
Obrigações pela compra de imóveis e terrenos - i. Escritura Pública de Promessa
de Compra e Venda - Refere-se ao imóvel caracterizado na nota explicativa 7, o
qual foi adquirido em 24/12/2012, junto a Maxi I Empreendimentos Imobiliários
S.A., pelo montante de R$ 15.871, tendo sido pago como sinal o montante de R$
4.000, no momento da assinatura da Escritura Pública e o restante, R$ 11.871
será solvida contra a outorga de Escritura Definitiva de Compra e Venda e devida 
a imissão da Cia. na posse do imóvel, e será corrigida pela variação do IPCA.
Movimentação: Obrigs. pela compra de imóveis e terreno em 01/01/2017 15.209
  Encargos financeiros  1.442 
  Pagamentos efetuados (3.211)
Obrigações pela compra de imóveis e terreno em 31/12/2017 13.440 
  Encargos financeiros  1.178 
  Pagamentos efetuados (3.035)
Obrigações pela compra de imóveis e terreno em 31/12/2018 11.583 

2018 2017
Circulante  1.853 1.854
Não circulante  9.730 11.586

 11.583 13.440
ii. Financiamento Bancário - Em 13/02/2014, foi celebrado o Instrumento Parti-
cular de Compra e Venda de Imóvel com financiamento entre a Maxi I Em-
preendimentos Imobiliários S.A., o Banco Bradesco S.A e a Cia., no mon-
tante de R$12.944, referente ao montante remanescente a pagar da compra
celebrada em Escritura Pública de Promessa de Compra e Venda, datada em
24/10/2012, conforme descrito acima. O prazo deste financiamento é de 132 
meses, sendo a primeira parcela devida na data da assinatura deste Instrumen-
to, no montante de R$201 e as demais prestações iguais, mensais e sucessi-
vas, tendo o seu primeiro vencimento em 10/04/2014. Em 31/12/2018 o saldo
do financiamento bancário monta à R$ 14.953, conforme demonstrado abaixo:
Movimentação: Obrigs. pela compra de imóveis e terreno em 31/12/2017 16.488
Encargos financeiros  1.492 
Pagamentos efetuados (3.027)
Obrigações pela compra de imóveis e terreno em 31/12/2018 14.953 

2018 2017
Circulante 3.662 894
Não circulante  11.291 15.594

 14.953 16.488
7. Propriedade para investimentos: Taxas % (a.a) depreciação 2018 2017
Terrenos  17.231  17.231 
Edificações 4  36.093  34.503 
Encargos financeiros - terrenos  5.467  5.467 
Encargos financeiros - edificações 4  3.127  3.127 

 61.918  60.328 
Depreciação acumulada  (3.250)  (1.725)

 58.668  58.603 
A propriedade corresponde à edificação comercial Humaitá Corporate, conforme 

descrito na nota explicativa n° 1, mantido exclusivamente para auferir rendimentos 
de aluguel e está registrada ao valor justo apurado. Após o seu reconhecimen-
to inicial, inclusive do registro mensal dos encargos de depreciações, o valor da 
propriedade para investimento é comparado ao valor justo apurado, onde as per-
das apuradas por impairment, caso aplicável, são reconhecidas diretamente no 
resultado do exercício em que foram apuradas. O valor justo da propriedade para 
investimento é apurado pela Cia. anualmente ao final de cada exercício, median-
te modelo de fluxo de caixa descontado, que utiliza premissas de mercado. Em 
31/12/2018, o valor justo da propriedade para investimento é de R$ 90.510 (R$ 
85.820 em 31/12/2017). O valor foi calculado através do método de fluxo de caixa 
descontado, tomando como base a projeção do resultado futuro da propriedade 
comercial, descontando o valor presente à taxa de 9% ao ano (10% em 31/12/2018). 
Para as obras de edificações foi contraído um empréstimo (vide nota explicativa 
6). Os juros incorridos até a data da conclusão da obra foram capitalizados, após 
essa data os juros estão sendo reconhecidos diretamente no resultado. Para a 
aquisição do imóvel e terreno foi contraído uma obrigação com terceiros (vide 
nota 6). Os juros incorridos até a data da conclusão da obra foram capitalizados 
e após essa data os juros estão sendo reconhecidos diretamente no resultado. 
a) Movimentação da propriedade para investimento 2017 Adições 2018
Terrenos 17.231 - 17.231
Edificações 34.503 1.590 36.093
Encargos financeiros - terrenos 5.467 - 5.467
Encargos financeiros - edificações 3.127 - 3.127

60.328 1.590 61.918
Depreciação Edificações (1.725) (1.525)* (3.250)

58.603 58.668
2016 Adições 2017

Terrenos 17.231 - 17.231
Edificações 33.440 1.063 34.503
Encargos financeiros - terrenos 5.467 - 5.467
Encargos financeiros - edificações 3.127 - 3.127

59.265 1.063 60.328
Depreciação Edificações (242) (1.483) (1.725)

59.023 58.603
* Em 2018 a Cia. obteve crédito de Pis/Cofins sobre a depreciação da edificação no montan-
te de R$ 130. Esse saldo está descontado na DRE na linha de depreciação/amortização. 
b) Valor justo da propriedade para investimento - Foi utilizado o método de fluxo de 
caixa descontado para cálculo do valor justo da propriedade para investimento, nesse 
método a receita de aluguel foi projetada, foram consideras taxas de crescimento
apropriadas e os eventos de contrato (reajustes, revisões e renovações), ocorrendo na
menor periodicidade definida pela legislação incidente sobre os contratos de locação. 

2018
Valor contábil líquido  58.668 
Valor justo  129.300 
Saldo  70.632 
8. Patrimônio Líquido: a) Capital social - Em 31/12/2018, o capital social, no valor
de R$ 48.556 está representado por 48.556 mil ações ordinárias, todas nominati-
vas e sem valor nominal. Em AGE realizada em 22/02/2018, foi deliberado pelos
acionistas a subscrição de R$ 2.000, mediante a emissão de 2.000 ações ordi-
nárias, todas nominativas e sem valor nominal, ao preço de um real por ação,
elevando o capital social de R$ 41.556, para R$ 43.556. Em AGE realizada em
27/06/2018, foi deliberado pelos acionistas a subscrição de R$ 5.000, median-
te a emissão de 5.000 ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal,
ao preço de um real por ação, elevando o capital social de R$ 43.556, para R$
48.556. Até 31/12/2018, foi integralizado o montante de R$ 12.210, restando R$
120 de capital a integralizar. Em AGE realizada em 28/08/2017, foi deliberado pe-
los acionistas a subscrição de R$ 4.500, mediante a emissão de 4.500 mil ações
ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal, ao preço de um real por ação,
elevando o capital social de R$ 37.056, para R$ 41.556. Até 31/12/2017, foi in-
tegralizado o montante de R$ 1.550, restando R$ 2.950 de capital a integralizar.
b) Dividendos - Tendo em vista os prejuízos apurados, não foram deliberados 
dividendos nos exercícios findos em 31/12/2018 e 2017. c) Resultado por ação

Prejuízo do exercício Nº Ações Prejuízo por ação
2017 (5.823) 41.556.233 (0,0001294) 
2018 (1.495) 48.556.233 (0,0000308) 

9. Receitas operacionais: 2018 2017
Receita de aluguel 3.833 -
Impostos e contribuições: COFINS (291) -

  PIS (63) -
(354) -

Receitas líquidas de aluguel 3.479 -
10. Despesas administrativas: 2018 2017
Serviço de assessoria e consultoria (16) (4)
Água e esgoto - (22)
Energia elétrica (88) (107)
Seguro - (34)
Despesas com contabilidade (58) (56)
Outros serviços PJ (214) (310)
Despesas com propaganda e publicidade (18) (37)
Condomínio (334) (416)
Outras despesas administrativas (147) (144)

(875) (1.130)
11. Resultado financeiro, líquido: 2018 2017
Receitas financeiras 51 56
 Rendimentos de aplicações financeiras 25 56
 Juros sobre partes relacionadas 25 -
 Receita de atualização de impostos 1 -
Despesas financeiras (2.678) (3.186)
 Despesas bancárias (3) (3)
 Juros sobre operações financeiras (*) (2.675) (3.182)
 Multas/ juros sobre impostos e taxas - (1)
Resultado financeiro líquido (2.627) (3.130)
(*) O valor refere-se aos juros incidentes sobre o valor a pagar da aquisição do 
Imóvel e empréstimo da obra, conforme nota explicativa 6.a. 
12. Estrutura do gerenciamento de risco: A Administração da Cia. tem responsa-
bilidade global pelo estabelecimento e supervisão da estrutura de gerenciamento
de risco. As políticas de gerenciamento de risco da Cia. são estabelecidas para
identificar e analisar os riscos enfrentados pela Cia., para definir limites e controles 
de risco apropriados, e para monitorar riscos e aderência aos limites. Riscos de
crédito - Risco de crédito é o risco de a Cia. incorrer em perdas decorrentes de um 
cliente ou de uma contraparte em um instrumento financeiro, decorrentes da falha 
destes em cumprir com suas obrigações contratuais. A exposição máxima ao risco 
de crédito é representada pelos valores dos ativos financeiros reconhecidos no 
balanço patrimonial. Risco de liquidez - Risco de liquidez é o risco em que a Cia. irá 
encontrar dificuldades em cumprir com as obrigações associadas com seus passivos
financeiros que são liquidados com pagamentos à vista ou com outro ativo financeiro. 
A abordagem da Cia. na administração de liquidez é de garantir, o máximo possível, 
que se tenha liquidez suficiente para cumprir com suas obrigações ao vencerem, 
sob condições normais e de estresse, sem causar perdas inaceitáveis ou com
risco de prejudicar a reputação da Cia.. Risco de juros - A Cia. gerencia esse risco 
ponderando a contratação de taxas pós-fixadas e prefixadas. Essas contratações 
estão expostas ao risco de flutuações na taxa de juros em função da parte passiva 
das operações de dívidas referenciadas em CDI. O saldo de caixa e equivalentes de 
caixa, indexados ao CDI, neutraliza parcialmente o risco de taxa de juros. 13. Eventos 
subsequentes - Em AGE realizada em 09/01/2019, foi deliberado pelos acionistas 
o aumento de capital no valor de R$ 5.000, mediante a emissão de 5.000 ações
ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal, ao preço de um real por ação, 
elevando o capital social de R$ 48.556 para R$ 53.556. Em 01/02/2019, foi integra-
lizado o montante de R$ 1.600 na Cia., restando R$ 3.520 de Capital a Integralizar.
A DIRETORIA. | Domingues e Pinho Contadores Ltda. - CRC-RJ 001137/O-0

Luciana dos Santos Uchoa - CRC-RJ 081.003/O-8 - Contadora.

Relatório do auditor independente sobre as demonstrações contábeis. Aos Acionistas e Administradores da Carbo-
nara Empreendimentos e Participações S.A. Rio de Janeiro - RJ. Opinião: Examinamos as demonstrações contábeis da 
Carbonara Empreendimentos e Participações S.A. (“Companhia”) que compreendem o balanço patrimonial em 31/12/2018 
e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de 
caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais 
políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os 
aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Carbonara Empreendimentos e Participações S.A. em 31/12/018, 
o desempenho de suas operações e os seus respectivos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com
as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às pequenas e médias empresas. Base para opinião: Nossa auditoria foi
conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade
com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstra-
ções contábeis”. Somos independentes em relação à Companhia, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos
no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e
cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria 
obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião sobre as demonstrações contábeis. Responsabilidades da
administração e da governança pelas demonstrações contábeis: A administração é responsável pela elaboração e adequada 
apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às pequenas 
e médias empresas (NBC TG 1000 – Contabilidade para pequenas e médias empresas) e pelos controles internos que ela
determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, inde-
pendentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável 
pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados 
com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que 
a administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para
evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da Companhia são aqueles com responsabilidade 
pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis. Responsabilidades do auditor pela auditoria das 
demonstrações contábeis: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas
em conjunto, estejam 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 distor-
ções 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 contábeis, 
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 en-
volver 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 
nas circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Compa-
nhia. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas 
divulgações feitas pela administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de 
continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe uma incerteza relevante em relação a 
eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da 
Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para 
as respectivas divulgações nas demonstrações 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 Companhia a não mais se manter em continuidade operacional. 
• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as
demonstrações contábeis 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 deficiências
significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. RJ, 30/04/2019. Grant Thornton Auditores
Independentes - CRC SP-025.583/O-1 “S” – RJ  |  Marcio Romulo Pereira - CT CRC RJ- 076774/O - 7.
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acionista.com.br
Seu Site Capital

Santander Telefônica Brasil

Light Magazine Luiza

Embraer Cyrela

As units do Santander terminaram cotadas a R$ 45,85, com 
perda de 0,26%. Dois dos três indicadores semanais mostram 
mercado comprado e um, vendido.

As ações preferenciais da Telefônica Brasil terminaram cota-
das a R$ 49,91, com perda de 0,58%. Os três indicadores sema-
nais mostram mercado comprado.

As ações ordinárias da Light terminaram cotadas em R$ 
19,38 com perda de 0,40%. Os três indicadores semanais mos-
tram mercado vendido.

As ações ordinárias do Magazine Luiza terminaram cotadas 
a R$ 211,12, com ganho de 1,18%.  Os três indicadores semanais 
mostram mercado comprado.

As ações ordinárias da Embraer terminaram cotadas a R$ 
19,41, com valorização de 2,37%. Os três indicadores semanais 
mostram mercado comprado..

As ações ordinárias da Cyrela terminaram cotadas a R$ 
20,80, com valorização de 3,74%. Os três indicadores semanais 
mostram mercado comprado.

DIÁRIO

ATA DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA, 
REALIZADAS, CUMULATIVAMENTE, EM 12 DE JUNHO DE 2019. 1. Data, 
Hora e Local: No dia 12 de junho de 2019, às 16:00 horas, na sede social 
da Baovale Mineração S.A. (“Companhia” ou “Baovale”), localizada na Praia 
de Botafogo, nº 186, Sala 701, Botafogo, Cidade do Rio de Janeiro, Estado 
do Rio de Janeiro, CEP 22.250-145. 2. Convocação, Presença e Quorum:
Dispensadas as formalidades de convocação, na forma do artigo 124, parágrafo 
4º, da Lei nº 6.404/76, e do parágrafo 5º do artigo 6º do Estatuto Social da 
Baovale, tendo em vista a presença das acionistas representando a totalidade 
do capital social da Companhia, conforme registros e assinaturas ao final desta 
ata. Foi verificado, portanto, quorum suficiente para efetuar as deliberações 
constantes da ordem do dia. Presente, ainda, o Diretor-Presidente, Sr. José 
Lúcio Pádua Soares Junior, para prestar os esclarecimentos que se fizessem 
necessários, nos termos e para os fins do artigo 134, parágrafo 1º, da Lei 
nº 6.404/76, tendo sido dispensada a presença do representante da KPMG 
Auditores Independentes, na forma do artigo 134, parágrafo 2º da Lei nº 
6.404/76. 3. Mesa: Presidente – Sr. José Lúcio Pádua Soares Júnior. Secretário 
- Sr. Pedro Fonseca da Cunha Menezes. 4. Ordem do Dia: Exame, discussão
e, se for o caso, aprovação: 4.1 Em Assembleia Geral Ordinária: 4.1.1 Do
Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras (BRGAAP),
acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes, referentes ao
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018; 4.1.2 da proposta
da Diretoria para a destinação do resultado do exercício social encerrado
em 31 de dezembro de 2018; e 4.1.3 da eleição de membro da Diretoria da
Companhia; e 4.2 Em Assembleia Geral Extraordinária: 4.2.1 Da fixação da 
remuneração anual global dos administradores para o exercício social de 2019.
5. Leitura de Documentos: Foi dispensada, por unanimidade, a leitura: (i)
do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras (BRGAAP),
acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes, referentes ao
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018; e (ii) da proposta
da Diretoria para a destinação do resultado do exercício social encerrado
em 31 de dezembro de 2018, vez que tais documentos foram previamente
disponibilizados às acionistas, encontrando-se arquivados na sede social
da Companhia, tendo sido, inclusive, os documentos referidos no item (i)
acima, publicados no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e no Monitor
Mercantil, ambos de 11 de abril de 2019, às páginas, respectivamente, 4/5 e
17/18. 6. Deliberações: As acionistas decidiram, por unanimidade, aprovar:
6.1. A lavratura da presente ata sob a forma de sumário, nos termos artigo
130, parágrafo 1º, da Lei nº 6.404/76, ficando o secretário autorizado a emitir
tantas cópias quantas forem necessárias para adimplir com as disposições
legais aplicáveis. 6.2 Em Assembleia Geral Ordinária: 6.2.1 O Relatório da
Administração e as Demonstrações Financeiras (BRGAAP), acompanhadas
do Relatório dos Auditores Independentes, todos referentes ao exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2018; 6.2.2 a proposta da Diretoria
para a destinação do lucro líquido obtido no exercício social encerrado
em 31 de dezembro de 2018, no valor total de R$ 39.080.163,65 (trinta e
nove milhões, oitenta mil, cento e sessenta e três reais e sessenta e cinco
centavos), da seguinte forma: (i) o montante de R$ 1.954.008,18 (um milhão,
novecentos e cinquenta e quatro mil, oito reais e dezoito centavos) para a
conta de Reserva Legal; (ii) o montante de R$ 24.626.155,47 (vinte e quatro
milhões, seiscentos e vinte e seis mil, cento e cinquenta e cinco reais e
quarenta e sete centavos) para a conta de Reserva de Investimentos, em
cumprimento ao orçamento de investimentos referente ao exercício social de
2019; e (iii) o montante de R$ 12.500.000,00 (doze milhões e quinhentos mil
reais) a ser distribuído a título de dividendos entre os acionistas, sendo o valor
de R$ 11.875.000,00 (onze milhões, oitocentos e setenta e cinco mil reais)
para as ações preferenciais detidas pela acionista Baoshan Iron & Steel Co.
Ltda., e o valor de R$ 625.000,00 (seiscentos e vinte e cinco mil reais) para
as ações ordinárias detidas pela acionista Vale S.A., ambos a serem pagos
no prazo de até 05 dias úteis, contado a partir da data de declaração dos
dividendos, nos termos do artigo 5º, parágrafo 2º do artigo 22 do Estatuto
Social da Companhia; 6.2.3 a Assembleia tomou conhecimento da renúncia
da Sra. Adalgisa Campos da Silva de Queiroz Vieira ao cargo de Diretora
Administrativa e Financeira, ocorrido em 29 de maio de 2019, a quem foram
consignados votos de agradecimento pelos relevantes serviços prestados à
Companhia. 6.2.4 Tendo em vista o disposto no item 6.2.3 supra, a eleição
do Sr. André Luiz Puygcerver do Carmo, brasileiro, casado, engenheiro de
minas, portador da carteira de identidade nº M-8839893, expedida pela SSP/
MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 031.306.526/80, residente e domiciliado
na Cidade de Itabira, Estado de Minas Gerais, com endereço comercial na
Serra do Esmeril s/nº, Zona Rural, Cidade de Itabira, Estado de Minas Gerais,
CEP 35.900-900, para o cargo de Diretor Administrativo e Financeiro, em
substituição a Sra. Adalgisa Campos da Silva de Queiros Vieira que renunciou
ao referido cargo em 29 de maio de 2019; 6.2.4.1 O membro da Diretoria ora
eleito, que tomará posse mediante assinatura do Termo de Posse, momento
que declarará estar totalmente desimpedido para o exercício de suas funções,
nos termos do Artigo 147 da Lei nº 6.404/76, cumprirá prazo de gestão de
sua antecessora, tal seja, até 01 de maio de 2020. 6.2.6 A consolidação do
atual quadro de membro da Diretores da Companhia nos termos abaixo:
Diretoria - Nome / Cargo / Gestão: José Lucio de Pádua Soares Júnior -
Diretor-Presidente - De 02/05/2018 a 01/05/2020; Zhao Yonghong - Diretor
Comercial - De 02/05/2018 a 01/05/2020; André Luiz Puygcerver do Carmo
- Diretor Administrativo e Financeiro - De 12/06/2019 a 01/05/2020. 6.3 Em
Assembleia Geral Extraordinária: 6.3.1 A fixação da remuneração global
e anual dos administradores para o exercício social de 2019, no montante
total de R$ 35.928,00 (trinta e cinco mil, novecentos e vinte e oito reais) a ser
distribuído igualmente entre os diretores da Companhia. 7. Encerramento:
E, nada mais havendo a tratar, suspenderam-se os trabalhos pelo tempo
necessário à lavratura desta ata. Reaberta a sessão, esta foi lida, achada
conforme, aprovada e assinada pelos presentes. Rio de Janeiro, 12 de junho
de 2019. Assinaturas: Mesa:  José Lúcio de Pádua Soares, Presidente.
Pedro Fonseca da Cunha Menezes, Secretário. Acionistas: Vale S.A., p.p.
Pedro Fonseca da Cunha Menezes. Baoshan Iron & Steel Co., Ltd., p.p.
Zhao Yonghong. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em
livro próprio da Companhia. Rio de Janeiro, 12 de junho de 2019. Pedro
Fonseca da Cunha Menezes, Secretário. Certidão: Jucerja - Certifico o
arquivamento em 26/06/2019 sob o nº 00003663319. Bernardo Feijo
Sampaio Berwanger - Secretário-Geral.

BAOVALE MINERAÇÃO S.A.
(Companhia Fechada)
CNPJ/MF n° 04.660.182/0001-88 - NIRE: 33.3.0026905-3

XP retoma cobertura da Via Varejo 
Rentabilidade 
será um fator 
importante para 
o desempenho 
das ações

As ações da Via Varejo 
acumulam queda de 39% des-
de agosto de 2018 com a de-
terioração dos resultados em 
função de problemas internos 
(relacionados à sistema) e de-
saceleração econômica. Nesta 
sexta-feira, a XP Investimen-
tos informou que retomou a 
cobertura da Via Varejo S.A 
((VVAR3) e divulgou um re-
latório sobre a situação da va-
rejista e perspectivas.

No relatório, a XP comuni-
cou que mantem a recomen-
dação de neutro com novo 
preço-alvo para final de 2019 
de R$ 5,7/ação (contra R$ 

6,0/ação anteriormente), ao 
incorporar resultados mais 
fracos do 1T. Lembrando que 
a marca teve no ano passado 
prejuízo líquido de R$ 267 
milhões, ante lucro líquido de 
R$ 168 milhões em 2017. A 
Via Varejo está passando por 
mudanças, inclusive fez subs-
tituições no primeiro escalão 
da empresa.

De acordo com o relatório, 
assinado por Mariana Ver-
gueiro, do setor de varejo da 
XP, a conclusão da venda da 
participação do Grupo Pão de 
Açúcar (GPA) é positiva para 
a Via Varejo, uma vez que mi-
tiga incertezas relacionadas 
a potenciais compradores e 
eventual oferta a mercado. No 
entanto, é preciso ter mais vi-
sibilidade sobre a estratégia e 
o impacto nos resultados sob 
a nova gestão para ter maior 
convicção em relação à tese 
de investimento positiva.

“Vemos espaço significati-
vo para melhora na operação 
da Via Varejo e, se a estratégia 
for bem executada, a empresa 

pode estar bem posicionada 
para o ciclo de recupera-
ção econômica no Brasil em 
2020. A melhora de rentabili-
dade será um fator importante 
para o desempenho das ações 
e, com a estratégia correta, 
acreditamos que a Via Varejo 
poderia reduzir a atual dife-
rença de margem Ebitda de 3 
p.p  em relação ao Magazine 
Luiza”, aponta o relatório.

As vendas da Via Varejo 
são 75% superiores quando 
comparadas ao Magazine 
Luiza (o que teoricamen-
te significa maior poder de 
barganha com os fornece-
dores), entretanto a margem 
bruta de mercadorias é 4-6 
p.p abaixo do concorrente. 
Inclusive, uma das iniciati-
vas para 2019 é melhorar o 
relacionamento com os for-
necedores, com foco no pla-
nejamento de vendas para 
otimizar o ciclo de produção 
e o mix de categorias.

A XP destacou três princi-
pais temas que, na opinião da 
consultoria, devem ser moni-

torados para aumentar a  con-
vicção sobre a recuperação 
da Via Varejo: quem serão os 
responsáveis por liderar e exe-
cutar a estratégia de recupera-
ção; Ecommerce, o negócio 
com as dificuldades estraté-
gicas mais desafiadoras; e ini-
ciativas para retomar o cresci-
mento das lojas físicas.

A Via Varejo é responsável 
pelas redes de lojas das ban-
deiras Casas Bahia e Pontofrio 
e das suas respectivas lojas vir-
tuais, da fabricante de móveis 
Bartira, além de ser a adminis-
tradora dos sites de e-commer-
ce Extra.com.br e Barateiro.
com. A varejista anunciou um 
novo time de gestão com Ro-
berto Fulcherberguer (mem-
bro do Conselho e na empresa 
desde 2003) como presidente; 
Abel Ornelas Vieira (que tra-
balhou no Magazine Luiza, 
na Pernambucanas e no GPA) 
como diretor Comercial e de 
Operações; e Orivaldo Padi-
lha (já trabalhou na empresa e 
também passou pelo Carrefour, 
GPA, St Marche e Walmart). 

Leilão de geração A-4 atrai 
R$ 1,9 bi de investimento

Com nível de investi-
mento de R$ 1,9 bilhão 
e geração de 4,5 mil em-
pregos, o 29º Leilão de 
Geração A-4, realizado 
pela Agência Nacional de 
Energia Elétrica (Aneel), 
em parceria com a Câma-
ra de Comercialização de 
Energia Elétrica (CCEE), 
nesta sexta-feira na capital 
paulista. “Foi um leilão ex-
clusivamente de fontes re-
nováveis muito importante 
dentro da ótica de manter a 
matriz limpa”, disse o se-
cretário de Energia Elétri-
ca do Ministério de Minas 
e Energia (MME), Ricardo 
Cyrino.

Segundo ele, a demanda 
declarada pelas distribuido-
ras já era global dentro do 
que era a expectativa recente 
de mercado. “A migração de 
mercado livre deve ter tido 
sua colaboração. A maioria 
dos empreendimentos dei-
xou uma boa parcela – en-
tre 30% e 50% - de energia 
para ser comercializada no 
mercado livre”, afirmou. O 
objetivo do leilão foi con-
tratar energia proveniente de 
novos empreendimentos de 

geração de fontes hidrelétri-
ca, eólica, solar fotovoltaica 
e termelétrica a biomassa, 
com início do suprimento a 
partir de janeiro de 2023.

Foram negociados Con-
tratos de Comercialização 
em Ambiente Regulado 
(Ccears) por quantidade, 
com prazo de suprimento 
de 30 anos, para empreendi-
mentos hidrelétricos; contra-
tos por disponibilidade, com 
prazo de suprimento de 20 
anos, para usinas a biomas-
sa; e contratos por quantida-
de, com prazo de 20 anos, 
diferenciados por fontes 
para empreendimentos a 
partir das fontes eólica e so-
lar fotovoltaica. Foram ne-
gociados empreendimentos 
em 20 estados.

De acordo com apuração 
da agência Brasil, o mon-
tante financeiro transacio-
nado no leilão foi de R$ 
2.644.783.137,43, chegando 
a 17.497.384,800 MWh - 
megawatt-hora. O preço de 
venda médio por MWh foi 
de R$ 151,15. O preço mar-
ginal foi de R$ 201,11, com 
deságio de 45,03%. Foram 
15 usinas vencedoras.
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Cadê o corte de juros?
O Sistema de Metas de Inflação (SMI) adotado no Bra-

sil prevê que o Banco Central deva perseguir o centro da 
meta para o IPCA, atualmente em 4,25%. Caso haja possi-
bilidade de que a meta seja estourada, é preciso aumentar a 
taxa de juros, caso contrário, corta-se. Ora, a projeção para 
o fim do ano é que o IPCA fique perto dos 3,8% no ano. 
Portanto, a inflação está controlada e abaixo do centro da 
meta. Mas a Selic permaneceu em 6,5% na última reunião 
do Copom. Após páginas e páginas de leitura da ata do 
BC e do seu Relatório de Inflação, em que a autoridade 
monetária descreve os motivos de economia brasileira não 
crescer, fica difícil entender qual o motivo de adiar o corte 
de juros.

No atual momento, não há como temer que redução de 
juros levem a aumento de inflação. Simplesmente, a de-
manda está morta, e como aumentar preços se não há con-
sumo? A taxa de desemprego no Brasil caiu para 12,3% no 
trimestre encerrado em maio. São 13 milhões de pessoas 
desempregadas, porém a população subutilizada (28,5 
milhões de pessoas) bateu recorde, assim como o número 
de desalentados: 4,9 milhões de pessoas. Reforça o quadro 
a recente divulgação do Índice Nacional de Expectativa 
do Consumidor (Inec), que recuou novamente e agora en-
contra-se em 47 pontos, de acordo com a CNI. Quando se 
encontra abaixo de 50 pontos, o indicador mostra falta de 
confiança dos consumidores.

Sem renda, sem consumo, sem política fiscal expan-
sionista, quais seriam os argumentos de manutenção 
dos juros? Enquanto o BC mantém o conservadorismo, 
os principais indicadores demonstram que a economia 
brasileira permanece praticamente estagnada. Isso que 
o PIB já havia demonstrado recuo no primeiro trimestre 
(-0,2%). E isso não é novidade para ninguém, muito me-
nos para o colegiado do Bacen. A ata da última reunião 
do Copom destaca que há um alto nível de ociosidade dos 
fatores de produção, refletido nos baixos índices de uti-
lização da capacidade da indústria e, principalmente, na 
taxa de desemprego.

No entanto, a postura do colegiado do BC é de mudar 
o sistema de metas. Em vez de atrelar à taxa de inflação, 
agora o corte de juros está relacionado à aprovação da 
reforma da Previdência. “O Copom reitera sua visão de 
que a continuidade do processo de reformas e ajustes ne-
cessários na economia brasileira é essencial para a queda 
da sua taxa de juros estrutural, cujas estimativas serão 
continuamente reavaliadas pelo Comitê”, justifica a ata.

Com a busca pelo ajuste fiscal e sem estímulos para a 
recomposição de renda que levará ao consumo, a inflação 
não anda, nem tampouco o PIB. Os próprios membros do 
Copom reconhecem isso na ata ao observarem que a eco-
nomia brasileira sofreu diversos choques ao longo de 2018, 
que produziram impactos sobre a economia e aperto rele-
vante das condições financeiras. “Embora tendam a decair 
com o tempo, seus efeitos sobre a atividade econômica 
persistem mesmo após cessados seus impactos diretos. Os 
membros do Copom avaliam que esses choques devem 
ter reduzido sensivelmente o crescimento que a economia 
brasileira teria vivenciado na sua ausência e que alguns de 
seus efeitos ainda persistem”, diz o documento.

O medo, portanto, não é com a inflação que pode 
voltar a subir diante da retomada, mas com a questão 
fiscal. “(...) incertezas sobre aspectos fundamentais 
do ambiente econômico futuro – notadamente sobre 
sustentabilidade fiscal – têm efeitos adversos sobre a 
atividade econômica. Em especial, incertezas afetam 
decisões de investimento que envolvem elevado grau 
de irreversibilidade e, por conseguinte, necessitam de 
maior previsibilidade em relação a cenários futuros”, 
complementa o documento.

Estamos diante da deturpação do papel do BC no SMI? 
Subestimar ou superestimar a meta têm efeitos negativos 
sobre o regime. O sistema não coíbe uma política fiscal ir-
responsável e não assegura reformas fiscais e financeiras, 
o que é exatamente a exigência para que os juros sejam 
reduzidos no momento. No SMI, instituído ao redor do 
mundo, o Bacen olha para a inflação, mas na versão tupi-
niquim, o centro da meta virou o Congresso.

Assine o

jornal
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Certidão da Ata da RCA. Data, Local e Horário: 24/06/19, às 16h, na sede 
social da Cia. localizada na Praia de Botafogo, 300, salas 501 e 701, RJ/RJ.  
Mesa: Sr. Mariano Carlos Ferrari – Presidente e Sr. Pablo Luis Gay-Ger – 
Secretário. Presença: Dispensada a convocação, em virtude da presença 
da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Cia. Ordem
do Dia: Deliberar sobre a nomeação da Sra. Lorena Dominguez Espido
para o cargo de Diretora da Cia., conforme indicação feita na Reunião do 
Conselho de Administração realizada 14/05/19, devidamente registrada na 
JUCERJA sob o n° 00003621656, em sessão de 22/05/19, que estava su-
jeita à outorga do correspondente visto de permanência, para a função de 
Diretora de Operações da Cia. Deliberações: Foi aprovada por unanimida-
de dos Conselheiros presentes, em razão da obtenção do visto de perma-
nência no País, a confirmação da nomeação da Sra. Lorena Dominguez 
Espido, espanhola, solteira, geóloga, portadora da C.I. para estrangeiros 
RNE G4142654, CPF 064.704.907-43, com endereço comercial na Praia de 
Botafogo, 300, 7º andar, Botafogo/RJ, para a função de Diretora de Ope-
rações da Cia., em substituição ao Sr. José María Ruiz Rodríguez, cujo 
pedido de renúncia datado de hoje é ora aceito. A Diretora ora eleita tomará 
posse no prazo legal e permanecerá em seu cargo até 25/05/22, apresen-
tando nesta data à Cia. a Declaração de Desimpedimento para os fins do 
art. 147, §§1º e 2º da Lei 6.404/76. Em razão da deliberação acima os Con-
selheiros resolveram, ainda, consolidar a Diretoria da Cia., composta pelos 
seguintes membros, todos com mandatos que se encerrarão em 25/05/22 e 
com domicílio comercial na Praia de Botafogo, nº 300, 7º andar, Botafogo/
RJ: a) Sr. Mariano Carlos Ferrari, italiano, casado, engenheiro, C.I. para 
estrangeiros RNE G481401-W, CPF 065.106.367-19 – Diretor Presidente; 
b) Sra. Liu Wenfeng, chinesa, solteira, portadora da C.I. para estrangeiros
RNE G257286-8, CPF 063.795.687-78 – Diretora Financeira; c) Sra. Lo-
rena Dominguez Espido, espanhola, solteira, geóloga, C.I. para estran-
geiros RNE G4142654, CPF 064.704.907-43 – Diretora de Operações; d)
Sr. Benhe Cheng, chinês casado, C.I. para estrangeiros RNE G194425-I,
CPF 063.516.217-20 – Vice Diretor de Operações; e e) Sra. Gilberta Maria
Lucchesi, brasileira, casada, advogada, C.I. 98.758 da OAB, Seção RJ,
CPF 031.322.767-58 – Vice Diretora Financeira. Encerramento: Oferecida
a palavra a quem dela quisesse fazer uso, e nada mais havendo a tratar,
foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata que, lida e achada
conforme, foi aprovada e assinada por todos os presentes. Assinaturas: Sr. 
Mariano Carlos Ferrari – Presidente e Sr. Pablo Luis Gay Ger – Secretário.
Manuel Tomás Garcia Blanco, Hu Xinmiao, José Carlos de Vicente Bravo,
Tian Jianguo, Miguel Ernesto Klingenberg Calvo, Ding Yanxia, José Ángel
Murillas Angoiti, Hou Jianguo, Francisco Javier Sanz Cedrón e Mariano Car-
los Ferrari. Certifico e atesto que a deliberação acima foi extraída da ata
lavrada no Livro de Atas de RCA da Cia. RJ, 24/06/19. Pablo Luis Gay-Ger  
- Secretário Jucerja nº 3664778 em 27/06/2019.

Consulta para ampliar especificações do biodiesel
A Agência Nacional de Pe-

tróleo e Gás (ANP) comunicou 
que começou nesta sexta-feira 
a consulta pública para obter 
subsídios e informações adi-
cionais para a proposta de alte-
ração da Resolução ANP nº 45, 
de 25/08/2014, que trata das 
especificações do biodiesel, 
em especial em relação ao 
limite mínimo para a carac-
terística “estabilidade à oxi-
dação”. Os documentos na 
página da Consulta Pública
Nº 15/2019 podem ser vistos 
acessando (http://www.anp.
gov.br/consultas-audiencias-
publicas/concluidas/5245-

cap-n-15-2019).
A minuta de resolução pro-

põe o aprimoramento da estabi-
lidade à oxidação do biodiesel, 
alterando-se o parâmetro de 8 
horas para 12 horas na saída da 
usina, objetivando atingir no 
mínimo 20 horas de estabilida-
de na mistura final com o óleo 
diesel. A medida busca aumen-
tar a vida útil do óleo diesel B 
(com mistura de biodiesel) em 
todas as suas etapas de comer-
cialização, e tornar mais segura 
a implantação da mistura B11 
(diesel com 11% de biodiesel) 
no país.

Além da alteração da esta-

bilidade à oxidação, a minuta 
prevê também a obrigatorie-
dade da adição sistemática de 
antioxidantes ao biodiesel pe-
los produtores e o encaminha-
mento de comunicação formal 
para a Agência quanto ao tipo, 
dosagem, quantidade de aditivo 
utilizado e adquirido, e quando 
ocorrerem mudanças nas con-
dições de aditivação. A medida 
visa proteger ainda mais os in-
teresses do consumidor e dos 
usuários do sistema de trans-
portes no país e estruturar as 
bases para futuros incrementos 
na adição de biodiesel no óleo 
diesel comercializado no país.

Comissão  
analisará repasse 
de até R$ 3,5 bi  
à Eletrobras

A proposta do Poder Exe-
cutivo é autorizar a União a 
pagar até R$ 3,5 bilhões à 
Eletrobras por despesas com 
compra de combustíveis até 
30 de junho de 2017. O valor, 
a ser pago até 2021, é refe-
rente a reembolso de recursos 
gastos pela estatal para a ge-
ração de energia nos estados 
do Norte do país. 

A comissão mista que
analisa a Medida Provisória
879/2019 tem reunião mar-
cada para a próxima terça-fei-
ra (2), às 14h30, para análise 
de requerimentos solicitando 
a realização de audiências pú-
blicas.

Justificativa

A justificativa do repasse 
é que nem todas as áreas, es-
pecialmente na Região Norte, 
estão conectadas ao Sistema 
Interligado Nacional (SIN) 
para receber energia de outras 
usinas e dependem de terme-
létricas, movidas a combustí-
vel (gás ou diesel, por exem-
plo), citou a agência Senado 
em reportagem.

A Lei do Setor Elétrico 
(Lei 10.438, de 2002) previa 
o reembolso de despesas até 
abril de 2016. Assim, a MP 
viabiliza o reembolso de 14 
meses (de maio de 2016 a 
junho de 2017) além do que 
o previsto anteriormente. 
Além disso, a lei não esta-
belecia prazo para o paga-
mento.

Custos

Parte dos custos com a 
compra de combustíveis 
não eram reembolsados pela 
Conta de Consumo de Com-
bustíveis (CCC) porque as 
distribuidoras não cumpriam 
requisitos de eficiência. A 
MP relevou o cumprimento 
dos requisitos para viabilizar 
o reembolso.

O deputado Edio Lopes 
(PL-RR) é o presidente da 
comissão mista responsá-
vel pela análise do texto. O
senador Otto Alencar (PSD-
BA) renunciou à relatoria 
da comissão na quinta-feira 
(27) e foi substituído pelo 
senador Eduardo Braga 
(MDB-AM). Na semana 
passada, o colegiado reali-
zou audiência pública para 
debater o tema.

Privatização

Na ocasião, uma represen-
tante do Ministério de Minas e 
Energia (MME) destacou que a 
MP tem origem no processo de 
privatização das distribuidoras 
da região Norte iniciado em 
2018 e concluído em 2019. A 
Eletrobras saiu do setor de dis-
tribuição ao vender empresas 
em seis estados (Acre, Alago-
as, Amazonas, Piauí, Rondônia 
e Roraima). Nesse processo, 
para viabilizar a privatização, 
a Eletrobras ficou com parte 
das dívidas e com créditos das 
empresas.

No primeiro debate sobre a 
MP 879/2019, representantes 
do Tribunal de Contas da União 
(TCU) e da Agência Nacional 
de Energia Elétrica (Aneel) dis-
seram que o reembolso à Eletro-
bras tem o aval dos órgãos go-
vernamentais. Na ocasião, Otto 
Alencar havia manifestado sua 
intenção de ceder a relatoria da 
MP ao senador Angelo Coronel 
(PSD-BA).
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Embraer faz primeira entrega  
do jato executivo Praetor 600

Foi um cliente europeu 
que recebeu da Embraer a 
primeira entrega do mais 
novo jato executivo da fa-
bricante brasileira, o Praetor 
600, da categoria super mé-
dio. A notícia foi dada pela 
assessoria de imprensa da 
Embraer nesta sexta-feira.

A cerimônia de entrega 
foi realizada na unidade de 
São José dos Campos (SP), 
onde o primeiro Praetor 600 
saiu da linha de montagem 
híbrida em que o Legacy 450 
e Legacy 500 também são 
produzidos. A montagem do 
Praetor 600 também ocorre-
rá, em breve, em Melbourne, 
Flórida (EUA), onde a Em-
braer já realizou a montagem 
de mais de 360 aeronaves 
dos modelos Phenom e Le-
gacy desde 2011.

“Estamos muito satisfei-
tos com a primeira entrega 
do Praetor 600 e confiantes 
de que o nosso cliente ficará 
fascinado com o jato execu-
tivo mais avançado tecnolo-
gicamente e mais disruptivo 
a entrar no mercado”, disse 
Michael Amalfitano, pre-
sidente e CEO da Embraer 
Aviação Executiva.

Lançado e apresentado em 
outubro de 2018 durante a 
NBAA-BACE (National Bu-
siness Aviation Association’s 
Business Aviation Conference 
and Exhibition), o Praetor 600 
foi certificado em abril de 2019, 
apenas seis meses após seu 
anúncio, se tornando o único 
jato da categoria supermédio a 
ser certificado desde 2014.

“O Praetor 600 libera todo 
o potencial da sua platafor-

ma por meio de um avan-
çado projeto de design, en-
genharia e tecnologia nunca 
antes visto na categoria de 
cabines médias”, disse Da-
niel Moczydlower, Vice-pre-
sidente de Engenharia e Tec-
nologia da Embraer. “Com 
tecnologia Full Fly-by-Wire 
de quarta geração desenvol-
vida pela Embraer e mais de 
25 patentes registradas pelas 
inovações na arquitetura e 
design do seu interior, o Pra-
etor 600 proporcionará aos 
clientes a experiência mais 
exclusiva da indústria e ele-
vará as suas expectativas de 
jatos executivos.”

Nova tecnologia

Entrando na liderança do 
seu segmento, o Praetor 600 

é uma aeronave pioneira, 
sendo a primeira com tecno-
logia Full Fly-by-Wire que, 
além de reduzir turbulências 
em voo fazendo com que 
passageiros tenham um voo 
muito suave, torna o voo o 
mais eficiente possível.

O Praetor 600 é agora o jato 
executivo de porte supermé-
dio com maior alcance, com 
capacidade de fazer voos sem 
escalas entre Dubai e Londres, 
Paris e Nova York, São Paulo 
e Miami. Com quatro pas-
sageiros e reservas NBAA 
IFR, o Praetor 600 tem um 
alcance intercontinental de 
4.018 milhas náuticas (7.441 
km), com a capacidade de 
carga útil mais alta de sua 
classe, e a Mach 0.80 o al-
cance é de 3.719 milhas náu-
ticas (6.887 km).

Produção de helicópteros terá investimentos de US$ 1,86 bi na China
Um programa sino-ita-

liano de produção de heli-
cópteros no valor de 12,8 
bilhões de iuanes (US$ 1,86 
bilhão) foi estabelecido na 
quinta-feira na Província de 
Zhejiang, leste da China, in-
formaram fontes do governo 
municipal de Pinghu. A in-
tenção e começar o progra-
ma em novembro deste ano 
e o primeiro lote de helicóp-
teros sairá da linha de produ-
ção em 2020.

O programa, localizado 

no Parque Pinghu da Área 
de Alta Tecnologia do Del-
ta do Rio Yangtsé de Zhan-
gjiang, será um centro de 
conclusão e entrega, assim 
como uma linha de produ-
ção para a gigante italiana 
de aviação Leonardo Cor-
poration na região Ásia-Pa-
cífico, informou a agência 
Xinhua.

Segundo o acordo entre 
a empresa europeia e a em-
presa chinesa de aviação ge-
ral Shanghai Zenisun, serão 

construídas duas linhas de 
produção para os helicópte-
ros AW109 e AW139. A ca-
pacidade de produção anual 
atingirá 150 unidades com 
um valor de 16 bilhões de 
iuanes (cerca de US$ 2,33 
bilhões).

O programa faz parte 
dos programas estratégicos 
do país sob a Iniciativa do 
Cinturão e Rota e será uma 
importante força motriz 
para a construção de um 
sistema de resgate aéreo 

de emergência que abrange 
a China. De acordo com o 
governo municipal de Pin-
ghu, o programa ajudará a 
impulsionar a indústria lo-
cal de fabricação de equi-
pamentos.

A Leonardo Corporation 
exibiu vários novos helicóp-
teros na 1ª Exposição Inter-
nacional de Importação da 
China no ano passado em 
Shanghai, onde o programa 
de produção de helicópteros 
foi apresentado.

Petrobras divulga ‘teasers’ 
para venda de refinarias  
e ativos logísticos 

A Petrobras iniciou nes-
ta sexta-feira a etapa de di-
vulgação das oportunidades 
(teasers) referentes à venda 
no Brasil de oito refinarias e 
ativos logísticos. O anúncio 
complementa o comunica-
do divulgado em 26 de abril 
pela estatal.

Em nota, a petrolei-
ra explicou que os desin-
vestimentos representam, 
aproximadamente, 50% da 
capacidade de refino nacio-
nal, totalizando 1,1 milhão 
de barris por dia de petró-
leo processado, e conside-
ram a venda integral dos 
seguintes ativos: Refinaria 
Abreu e Lima (RNEST), 
Unidade de Industrializa-
ção do Xisto (SIX), Re-
finaria Landulpho Alves 
(RLAM), Refinaria Gabriel 
Passos (REGAP), Refinaria 
Presidente Getúlio Vargas 
(REPAR), Refinaria Al-
berto Pasqualini (REFAP), 
Refinaria Isaac Sabbá (RE-
MAN) e Lubrificantes e 
Derivados de Petróleo do 
Nordeste (LUBNOR), bem 
como os ativos logísticos 
integrados a essas refina-
rias. 

Competição independente

A venda das oito refina-
rias será conduzida de acor-
do com a Sistemática de 
Desinvestimentos da Petro-

bras, por meio de processos 
competitivos independentes, 
que ocorrerão em duas fases. 
A primeira fase, cuja etapa 
de divulgação de oportuni-
dade se inicia hoje, inclui as 
refinarias RNEST em Per-
nambuco, RLAM na Bahia, 
Repar no Paraná, e Refap no 
Rio Grande do Sul, assim 
como seus ativos logísticos 
correspondentes.

Seleção de participantes

Os teasers dessa fase, que 
contêm as principais infor-
mações sobre os ativos e 
os critérios de elegibilidade 
para a seleção de potenciais 
participantes, estão dispo-
níveis no site da Petrobras: 
http://www.petrobras.com.
br/ri.

Os teasers da segunda 
fase, que compreendem as 
refinarias Regap, Reman, 
SIX e Lubnor e ativos lo-
gísticos correspondentes, 
serão divulgados ainda este 
ano. Segundo a estatal, as 
principais etapas subse-
quentes do projeto serão 
informadas oportunamente 
ao mercado. 

“Os desinvestimentos 
em refino estão alinhados à 
otimização de portfólio e à 
melhoria de alocação do ca-
pital da companhia, visando 
à maximização de valor para 
os nossos acionistas”.




