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rifi cada a presença da totalidade dos acionistas da Companhia, o Sr. Carlos 
Ariel Ferreyra foi nomeado Presidente da Assembleia e nomeou a Srta. Elaine 
Guerreiro como Secretária. 5. PUBLICAÇÕES: Os Resultados Financeiros da 
Companhia foram publicados nos seguintes jornais: “O Liberal” no dia 25 de 
abril de 2019 e “Diário Ofi cial do Estado do Pará” no dia 25 de abril de 2019. 
6. ORDEM DO DIA: (1) Revisão, discussão e aprovação do Relatório Anual e 
das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício fi scal encerrado em 
31 de dezembro de 2018; (2) Deliberação sobre a destinação do resultado 
do referido exercício social; e (3) Fixação da remuneração anual dos Admi-
nistradores. 7. DELIBERAÇÕES: Os acionistas aprovaram, por unanimidade 
e sem reservas, as matérias abaixo, bem como a lavratura da presente ata 
na forma sumária, de acordo com os termos do artigo 130, parágrafo 1º da 
Lei das Sociedades por Ações: 7.1. O Relatório Anual e as Demonstrações Fi-
nanceiras da Companhia, acompanhadas do Parecer dos Auditores Indepen-
dentes, todos referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 
2018. 7.2. Uma vez aprovados, sem restrições, os documentos mencionados 
no item 7.1 acima, os acionistas decidiram reconhecer o prejuízo líquido 
verifi cado no exercício de 2018, no valor total de R$5.926.712,09 (cinco 
milhões, novecentos e vinte e seis mil, setecentos e doze reais e nove cen-
tavos), evidenciado na demonstração de resultado, cuja quantia deverá ser 
incorporada à conta de prejuízos acumulados. Com a incorporação acima, a 
conta de prejuízos acumulados da Companhia fi cará em R$177.287.459,21 
(cento e setenta e sete milhões, duzentos e oitenta e sete mil, quatrocentos 
e cinquenta e nove reais e vinte e um centavos). Considerando que a Com-
panhia não teve lucro líquido durante o referido exercício social, não haverá 
distribuição de dividendos, pagamento de juros líquidos ou qualquer outra 
forma de remuneração aos acionistas. 7.3. A fi xação da remuneração anual 
dos Administradores da Companhia para o ano de 2019, no valor máximo de 
até R$115.000,00 (cento e quinze mil reais), a qual será individualizada pelo 
Conselho de Administração. 8. ENCERRAMENTO: Como nada mais havia a 
ser tratado, a Assembleia Geral Ordinária foi suspensa pelo tempo necessário 
à lavratura da presente ata, a qual foi lida, aprovada e assinada por todos 
os acionistas presentes: (i) CALYPSO ALUMINA S.A.; (ii) HYDRO ALUMINIUM 
PARÁ B.V.; e (iii) DUBAL HOLDING LLC. Confere com original lavrado em livro 
próprio. Barcarena, 30 de abril de 2019. Carlos Ariel Ferreyra - Presidente; Elai-
ne Guerreiro - Secretária.  CERTIDÃO - Junta Comercial do Estado do Pará - Cer-
tifi co o Registro em 14/05/2019 sob o nº 20000606827. Protocolo 19/562072-0 
de 08/05/2019. Fernando Nilson Velasco Jr. - Secretário Geral.

Protocolo: 436290

A empresa NORDISK TIMBER EIRELI 
CNPJ: 04.990.321.0010/22 

Localizada na Estrada do Outeiro, quadra 4, lote 25 - setor B, com atividade 
de Serraria com desdobro de madeira e seu benefi ciamento, ao dia 06 de 
maio de 2019, solicitou na Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade 
(SEMAS) a emissão de Licença de Operação (LO) para dar início às suas 
atividades.

Protocolo: 436272

AMAZON DECK COM.E EXPORTAÇÃO DE MADEIRAS LTDA 
CNPJ:14.721.971/0001-35 

Torna público que requereu renovação de sua L.O à SECRETARIA DE MEIO 
AMBIENTE E TURISMO-SEMMAT, PROCESSO Nº 027/2019-1.

Protocolo: 436273

CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S.A. - CELPA
LICENÇA AMBIENTAL

COMUNICADO
A Centrais Elétricas do Pará S.A., torna público que recebeu da Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente - SEMMA, a Licença Prévia e de Instalação - LPI, 
e Autorização de Supressão de Vegetação - ASV, para a Rede de Distribuição 
Rural - RDR, tensão nominal 34,5 kV para a seguinte obra: 1. PROJETO VI-
CINAL 57 CASADA (ID.PLA501), localizada no Município de Placas, no Estado 
do Pará.

Protocolo: 436283

MINERAÇÃO PARAGOMINAS S.A.
A Mineração Paragominas S.A. (CNPJ 12.094.570/0001-77) torna público 
que recebeu em 10/05/2019 (sob processo nº 2013/39310) da Secretaria 
de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará (SEMAS/PA), a pror-
rogação da Licença de Operação n° 5203/2011, agora sob nº 11620/2019, 
até a data de 09/05/2023 para a operação da Pesquisa Mineral nas áreas 
outorgadas pela Agência Nacional de Mineração em AR (Área Requerida no 
DNPM) de 519.018,00 hectares, nos municípios de Paragominas, Rondon do 
Pará, Ulianópolis e Dom Eliseu.

Protocolo: 436291

CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S.A. - CELPA
LICENÇA AMBIENTAL

COMUNICADO
A Centrais Elétricas do Pará S.A., torna público que recebeu da Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente - SEMMA, a Licença Prévia - LP, Licença de Ins-
talação - LI e Autorização de Supressão de Vegetação - ASV, para a Rede de 
Distribuição Rural - RDR, tensão nominal 34,5 kV para a seguinte obra: 1. 
Projeto Vicinal Km - 219 Sul (ID.URU04),  localizada no Município de Uruará, 
no Estado do Pará.

Protocolo: 436284

MINERAÇÃO PARAGOMINAS S.A.
A Mineração Paragominas S.A. (CNPJ 12.094.570/0001-77) Torna público 
que recebeu em 10/05/2019 (sob processo nº 2013/39310) da Secretaria 
de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará (SEMAS/PA), a pror-
rogação da Licença de Operação n° 5203/2011, agora sob nº 11620/2019, 
até a data de 09/05/2023 para a operação da Pesquisa Mineral nas áreas 
outorgadas pela Agência Nacional de Mineração em AR (Área Requerida no 
DNPM) de 519.018,00 hectares, nos municípios de Paragominas, Rondon do 
Pará, Ulianópolis e Dom Eliseu.

Protocolo: 436292

AUTO POSTO GABRIELLY EIRELLI 
Localizado na Av. Xingu, s/nº, no Município de São Félix do Xingu-PA, com 
cnpj nº 03.729.168/0001-20, torna público que está requerendo sua Licen-
ça de Operação,  de Transporte de Produtos Perigosos(Caminhão), junto a 
SEMA/PA.

Protocolo: 436266

CBNS NEGÓCIOS FLORESTAIS S/A 
CNPJ 03496757/0004-59 

I.E. 15531490-4, I.M. 4326-263, localizada à Rod. PA 263, S/N, b. Indus-
trial, CEP68639-000, município de Goianésia do Pará - PA, torna público 
que recebeu da SEMMA em 08/05/2019 a LO n° 011/2019 com validade 
até 29/04/2020, para produção de Aproveitamento de Aparas de Madeira - 
VC=90 m3/dia, produzindo o equivalente a um VPA=24.000 m3/ano.

Protocolo: 436274

CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S.A. - CELPA
LICENÇA AMBIENTAL

COMUNICADO
A Centrais Elétricas do Pará S.A., torna público que requereu da Secretaria  
Municipal de Meio Ambiente e Turismo SEMAT, as Licenças Prévias - LP’s, 
Licenças de Instalação - LI’s e  Autorizações de Supressão de Vegetação - 
ASV’s, para a Rede de Distribuição Rural de Energia Elétrica - RDR 34,5 kV - 
1. Projeto Ramal Dispensa I do SR. Fernando A. de Lima (ID.2308867 - Ofi cio 
492), 2. Projeto Ramal Nossa Senhora Aparecida (ID.2308866 - Ofi cio 492), 
localizada no Município de Altamira, no Estado do Pará.

Protocolo: 436285

CÂMARA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORRÊA
AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA 

A Comissão de Licitação da Câmara Municipal de Augusto Corrêa torna públi-
ca e para conhecimento de quem interessar, que o PREGÃO PRESENCIAL Nº 
004/2019. Tipo menor preço. Objeto: Aquisição de Combustível Tipo Gasoli-
na Comum, do dia 16/05/2019, foi considerada DESERTA. 
Niaris Nogueira Ferreira - Presidente.

Protocolo: 436293

RECEBIMENTO DA LICENÇA DE INSTALAÇAO
A CELL SITE SOLUTIONS- 

CESSÃO DE INFRAESTRUTURA S.A. 
Inscrita no CNPJ: 15.811.119/0001-11, torna publico que recebeu da Se-
cretaria Municipal de Meio Ambiente de Novo Repartimento a Licença de 
Instalação (L.I) para atividade de Torre de Telecomunicações para telefonia 
móvel, situado na RUA 23 de Março S/N, NOVO HORIZONTE - NOVO REPAR-
TIMENTO_PA, com validade até 03.04.2021. (94010001_NVRP02)

Protocolo: 436267

MADEIREIRA JEQUITIBA EIRELI - EPP 
CNPJ: 12.008.387/0001-01 

Torna público que recebeu da SEMMA-ITAITUBA/PA, sua renovação de Licen-
ça de Operação nº 134/2019 com validade até 18/05/2019, para a atividade/
tipologia - 1402-1 - DESDOBRO DE MADEIRA EM TORA PARA PRODUÇÃO 
DE MADEIRA SERRADA E SEU BENEFICIAMENTO/SECAGEM - Porte C-II, 
com processo de requerimento protocolado sob nº 031/2019, na data de 
18/01/2019, em ITAITUBA/PA.

Protocolo: 436275

PARAGOMINAS EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIARIOS SPE LTDA

CNPJ N° 31.205.691/0001-93. 
Torna público que recebeu da SEMMA/ Paragominas a Licença Prévia n° 
002/2019 para loteamento em Paragominas/Pa com validade até 03/05/2020.

Protocolo: 436280

ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSORES APOSENTADOS DA UFPA
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

CONVOCAÇÃO - RETIFICAÇÃO
Na Forma que estabelece o Capítulo VII - Das Eleições: Convocação e Re-
gistro de Chapa, artigos 30 a 34, do Estatuto da Associação dos Professores 
Aposentados da Universidade Federal do Pará - ASPA/UFPA convoca todos os 
associados que estejam em pleno gozo de seus direitos para reunirem-se em 
Assembléia Geral Ordinária, a ser realizada no dia 14 de junho de 2019, na 
sede da ASPA/UFPA, localizado à Tv. Três de maio, nº 1573, bairro São Brás, 
em Belém-Pará, com início às 15:00 horas e término às 18:00 horas, para 
apreciarem e deliberarem sobre a seguinte pauta: a) Aprovação do Relatório 
Anual e as contas da Diretoria, após o Parecer do Conselho Fiscal; b) Eleger 
o Presidente e o Secretario da Assembléia Geral, os membros do Conselho 
Fiscal e a Diretoria da ASPA/UFPA, para o biênio 2019 a 2021, mandatos 
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Caixa deve dar desconto de até
90% para clientes com dívidas
Ainda não há data para o lançamento do programa. A renegociação se
concentrará em clientes com renda de até cinco salários mínimos

JUROS

Agência Brasil

Cerca de 3 mi-
lhões de clientes
em atraso com a
Caixa Econômica

Federal poderão renegoci-
ar as dívidas com descon-
to de até 90% no valor to-
tal, anunciou o presidente
dobanco,PedroGuimarães.
Segundo ele, o programa
ajudaráaestimularaecono-
mia. “Com os descontos, a
maioria das dívidas chegará
a R$ 2 mil. Essa pessoa que
está pagando 10% de juros
ao mês poderá pagar juros
de2%”, disseGuimarães, ao
chegar para reunião noMi-
nistériodaEconomia.
Ele não deu data para o

lançamento do programa.
Apenas disse que a renego-
ciação se concentrará em
clientes com renda de até
cinco salários mínimos. O
presidente da Caixa des-
tacou que o programa de-
verá recuperar pelomenos
R$ 1 bilhão de um esto-
que de débitos, estimado
emR$4bilhões.
Para Guimarães, além

de recuperar parte dos dé-
bitos, o programa tem a
vantagem de diminuir o
prejuízo da Caixa e per-
mitir a retomada do crédi-
to. “São 300 mil pequenas
empresas e 2,6 milhões de
pessoas [físicas] que po-
derão renegociar as dívi-
das. Todos estão negativa-
dos. Esses recursos já es-
tão lançados como preju-
ízo, fora do balanço. Es-
sas pessoas estão à mar-
gem, e poderemos voltar
a oferecer crédito, como
o consignado”, explicou.
Na semana passada, o mi-
nistro da Economia, Pau-
lo Guedes, declarou que a
Caixa não deveria dar lu-
cro como iniciativa priva-
da. Segundo o ministro, o
banco deveria repassar os
ganhos para outros objeti-
vos, como reduzir juros.

Cerca de 3 milhões de clientes em atraso com a Caixa Econômica poderão renegociar as dívidas
FOTO: ROGÉRIO UCHOA

Banco lançará crédito imobiliário corrigido pelo IPCA
Folhapress

Opresidente da
Caixa, PedroGuimarães,
anunciou ontem (21)
uma linhade crédito
imobiliário que vai
emprestar a IPCA (Índice
Nacional dePreços
aoConsumidorAmplo)
mais juros de4%.
Anova linha émais
vantajosa ao bancodo
queos empréstimos feitos
aTR (TaxaReferencial,
hoje zerada)mais 4,5%
aomês.O funding
dobancopúblico serão
os recursos doSBPE,
sistemadapoupança.
O IPCAnomêsde

abril avançou0,57%,
acumulando4,94%em12
meses, segundoo IBGE.
“Se você quiser
securitizar umacarteira
de crédito, omercadonão
compra comaTR.Então
se eu fizer IPCAmais
algumacoisa, eu consigo
vender”, afirmou. “Ébom
para aCaixa, o banco
doExcel [programade
planilhas no computador].
A gente ganhadinheiro,
e a gente ajuda a
reativar a economia.”
Comessamudança,
Guimarães espera gerar
umacarteira de crédito
imobiliário deR$ 10
bilhões, com46mil

imóveis que beneficiariam
até 400mil pessoas.
ACaixa usa aTR
como referência e a
tabela SACnamaioria
dos empréstimospara
opúblico da classe
média. Emgeral, esse
conjunto resulta em taxas
de juros umpouco
menores para o tomador.

Ações para fim do monopólio
estatal do gás serão lançadas
EM JUNHO

Folhapress

O governo prevê lançar
em junho as primeiras me-
didas do projeto de quebra
do monopólio estatal do
mercado brasileiro de gás
natural. Entre elas, estará a
abertura da infraestrutura
de transporte do combus-
tível a empresas privadas,
afirmouontem(21)o secre-
tário especial de Produtivi-
dade, Emprego e Compe-
titividade do Ministério da
Economia,CarlosdaCosta.
O fim do monopólio do

gás é bandeira do minis-
tro da Economia, Paulo
Guedes, que vê potencial
para redução em até 50%
no preço do combustível.
Atualmente, o consumidor
industrial brasileiro paga
pelo gás 50% a mais do va-
lor pago pelos seus concor-
rentesnaEuropa.
Costa disse que, no cur-

to prazo, a principal medi-
da é permitir que produ-
tores privados de gás aces-
sem a malha de transpor-
te hoje controlada pela Pe-
trobras. São gasodutos que
levam a produção das pla-
taformas marítimas a uni-
dades de tratamento de gás
na costa e, depois, dessas
unidades às distribuidoras
degáscanalizado.
Segundo ele, essa infra-

estrutura tem hoje capa-
cidade ociosa, que pode-
rá ser usada por empresas
privadas sem necessidade
de intervenção em con-
tratos da Petrobras. “Es-

tamos conversando para
fazer isso de maneira
amigável, sem prejudi-
car a Petrobras”, afirmou,
semadiantardetalhes.
A Petrobras é hoje res-

ponsável por 75% da pro-
duçãonacional de gás.Mas,
como não têm acesso à in-
fraestrutura de transporte,
suas sócias preferem lhe
vender a produção. O go-
verno quer incentivar essas
empresas a competir com a
estatal pelo consumidor fi-
naldocombustível.

MEDIDAS
As medidas devem ser

anunciadas em resolução
do CNPE (Conselho Na-
cional de Política Ener-
gética) ainda em junho,
disse o secretário, em en-
trevista após evento no
Rio sobre o mercado de
gás natural. Sua expecta-
tiva é que a meta de re-
dução à metade do preço
seja atingida para alguns
setores econômicos em
2024. Costa citou os seto-
res de fertilizantes e quí-
micos como alguns dos
beneficiados pela medi-
da. “Hoje o custo do gás é
proibitivo. Estamos com
a indústria de fertilizan-
tes parando”, afirmou.
Estudo liderado pelo

economista Carlos Lango-
ni prevê potencial de atra-
ção de R$ 240 bilhões em
investimentos em diversos
setores caso o preço do gás
seja reduzido do país. Para
o ministro da Economia, o
processo pode resultar na
reindustrializaçãodopaís.

Agência Fitch
mantém nota de
crédito do Brasil

RISCO

Folhapress

A agência de classifica-
ção de risco Fitch reafir-
mou ontem (21) a nota
BB- para o Brasil, três ní-
veis abaixo da faixa cha-
mada de grau de investi-
mento (selo de bom paga-
dor), com perspectiva está-
vel para o país. As informa-
ções sãodaAgênciaBrasil.
Segundo a Fitch, a nota

do Brasil está limitada pe-
las fraquezas estruturais e
pelo alto endividamentodo
governo. A agência ainda
cita fracas perspectivas de
crescimento, um ambien-
te político difícil e ques-
tões relacionadas à corrup-
ção que dificultam a toma-
da de decisões econômicas
eoprogressodereformas.
O relatório diz acreditar

que a aprovação de uma re-
forma da Previdência é ne-
cessária, mas não suficien-
te para limitar gastos e me-
lhorar significativamente as
perspectivas de curto prazo
paraas finançaspúblicas.
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