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Varejo Prejuízo contábil, decorrente da venda de 80% da subsidiária, supera os US$ 4,5 bi estimados inicialmente

Walmart perde US$ 4,8 bilhões com Brasil
SILVIA COSTANTI / VALOR

Ivan Ryngelblum e
Marcelle Gutierrez
De São Paulo
A varejista americana Walmart informou ontem que a venda das operações no Brasil gerou
uma perda de US$ 4,8 bilhões no
segundo trimestre do ano fiscal
de 2019, encerrado em 31 de julho, com um efeito negativo de
US$ 1,51 sobre as ações. Com isso, a companhia registrou um
prejuízo líquido de US$ 861 milhões (US$ 0,29 por ação), revertendo o lucro de US$ 2,9 bilhões
(US$ 0,96 por ação) do mesmo
período do ano passado.
A perda com o negócio no Brasil
ficou acima do prejuízo de US$ 4,5
bilhões que o Walmart havia estimado quando anunciou o acordo,
em junho. A varejista americana
vendeu 80% da filial brasileira para
a empresa de capital privado Advent International, ficando com os
20% restantes. Na ocasião, o Walmart informou que não haveria
pagamento envolvido pela participação. E que deve receber, nos próximos anos, US$ 250 milhões da
Advent com base no desempenho
da unidade brasileira. A rede de supemercados faturou R$ 28,2 bilhões no ano passado no país.
Em junho, o Walmart informou que parte significativa dessa

O grupo americano Walmart decidiu se desfazer do controle da operação brasileira em junho, em negócio fechado com a Advent International

perda contábil, sem efeito em caixa, era motivada pelo reconhecimento de prejuízos acumulados
com a variação cambial e o montante final poderia flutuar significativamente devido às alterações
nas taxas de câmbio até a data do
fechamento da transação.
Quando desconsiderado esse e
outros fatores não recorrentes, co-

mo o prejuízo de US$ 94 milhões
do investimento feito na varejista
chinesa JD.com, no ano fiscal de
2017, a empresa registraria um lucro por ação de US$ 1,29.
As perdas com a operação brasileira e com a chinesa JD.com, além
de ajustes relacionados à reforma
tributária dos Estados Unidos, fizeram com que a companhia revi-

sasse suas projeções de ganho para
o atual ano fiscal, que termina em
janeiro de 2019. O Walmart estima
agora que obterá um lucro por
ação entre US$ 2,90 e US$ 3,05,
abaixo do intervalo anterior, de
US$ 4,75 a US$ 5,00. Excluindo as
perdas, o intervalo de projeções
sobe de US$ 4,75 a US$ 5,00 para
US$ 4,90 a US$ 5,05.

Curtas

A receita, no entanto, deve subir 2%, na parte mais alta da faixa de projeções passada, que ia
de 1,5% para 2%. A expectativa é
que as vendas “mesmas lojas”
nos Estados Unidos cresçam 3%
no ano fiscal, mais que os 2%
previstos antes.
Apesar do prejuízo apurado no
segundo trimestre fiscal, encerra-

do em 31 de julho, o Walmart
apresentou forte desempenho
operacional nos Estados Unidos,
com as vendas subindo no maior
ritmo em uma década.
A varejista informou que as
vendas no conceito “mesmas lojas” (de unidades em funcionamento há mais de 12 meses) nos
Estados Unidos cresceram 4,5%,
com o tráfego de pessoas e os
preços subindo 2%. A receita obtida no país cresceu 5,2%, para
US$ 82,8 bilhões.
A notícia fez as ações da varejista fecharem em alta de 9,33% na
bolsa de Nova York, a US$ 98,64.
Os dados do grupo ofereceram
mais um sinal de que o consumo,
um dos principais impulsionadores do crescimento dos Estados
Unidos, está em crescimento.
Em termos operacionais como
um todo, a companhia apresentou
um lucro de US$ 5,7 bilhões, queda
de 3,7%. A receita total cresceu 4%,
para US$ 128 bilhões, com o avanço de 4% da receita com venda de
produtos, para US$$ 127 bilhões. A
receita com outros itens caiu
31,1%, para US$ 969 milhões.
As operações internacionais registraram alta 4% nas vendas, para
US$ 29,5 bilhões. Considerando
uma taxa de câmbio constante, a
receita aumentou 3,1%, para US$
29,2 bilhões. (Com Dow Jones)

Brasil Pharma S.A.

Prejuízo da Avianca
A Avianca Holdings, companhia aérea com sede na Colômbia,
teve prejuízo líquido de US$ 35,7
milhões no segundo trimestre de
2018, revertendo um resultado
que havia sido de lucro líquido de
US$ 10,6 milhões entre abril e ju-

nho de 2017. A direção da companhia atribuiu a perda às despesas
extras com o desligamento de pilotos e outros custos assumidos
após a greve dessa categoria na
empresa, quando metade dos 1,4
mil profissionais ficaram sem trabalhar por 52 dias em 2017.

Cisco lucra 57% mais
As ações da Cisco, fornecedora
americana da área de tecnologia
de informação, subiram mais de
4% ontem, após a empresa reportar um aumento de 57% no lucro
no quarto trimestre fiscal, em
comparação com o mesmo pe-

ríodo do ano anterior. Os papéis
da empresa fecharam em alta de
2,96%, cotados a US$ 45,16. O lucro da companhia alcançou
US$ 3,8 bilhões (US$ 0,81 por
ação) no trimestre. Em termos
ajustados, o ganho por papel foi
de US$ 0,70.
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PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS

RECEBIMENTO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS, torna público que recebeu
do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
– IBAMA em 01/08/2018, a Licença de Instalação do Trecho Marítimo Raso
(a partir de uma lâmina d’água de 58m) e Trecho Terrestre do Projeto de
Escoamento de Gás da Bacia de Santos para o Complexo Petroquímico do
Estado do Rio de Janeiro – Rota 3.
Rogério Rebello
Gerente de Serviços de Gerenciamento de Projetos
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EMPRESA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO DE PETRÓLEO
E GÁS NATURAL S.A. – PRÉ-SAL PETRÓLEO S.A.

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº PE.PPSA.118/2018

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Casa Civil - Subsecretaria de Comunicação
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 01/2018
Encontra-se aberta na Subsecretaria de Comunicação a Concorrência nº 01/2018, para contratação
de serviços de assessoria de imprensa e comunicação. A realização da primeira sessão será
no dia 05/10/2018, às 15:00 horas, no Palácio dos Bandeirantes, sito na Av. Morumbi, nº 4.500,
Morumbi - São Paulo/SP. A integra do Edital encontra-se à disposição dos interessados no Centro
de Suporte sito na Avenida Morumbi, nº 4.500, sala 83 – térreo, Morumbi - São Paulo/SP, das
10:00 às 17:00 horas, ou no endereço eletrônico www.imesp.com.br, opção “e-negocios publicos”.
Todas as informações sobre esta concorrência estarão disponíveis no endereço eletrônico
www.e-negociospublicos.com.br. Outros esclarecimentos deverão ser solicitados pelo telefone
(11) 2193-8497 e/ou pelo e-mail naleixo@sp.gov.br.

INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS
E PESQUISAS EDUCACIONAIS
ANÍSIO TEIXEIRA – INEP
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1) A Empresa Brasileira de Administração de Petróleo e Gás Natural S.A. –
PRÉ-SAL PETRÓLEO S.A. – PPSA torna público que realizará licitação na
modalidade Pregão, na forma eletrônica, cuja referência é Pregão Eletrônico
nº PE.PPSA.118/2018. 2) Objeto: Contratação de empresa especializada para a
prestação de serviços de apoio administrativo, técnico e operacional para suporte
às atividades desenvolvidas pela Pré-Sal Petróleo S.A. (“PPSA”), referentes ao
acompanhamento e controle da produção e de comercialização de Petróleo e
Gás Natural da União, provenientes dos contratos de partilha da produção e
dos acordos de individualização da produção, no Escritório Central da PPSA,
localizado na cidade do Rio de Janeiro – RJ, nas condições e especificações
indicadas no correspondente Edital e seus anexos. 3) Edital: através do Endereço
Eletrônico: www.comprasgovernamentais.gov.br. 4) Sessão Pública: às 10h00
do dia 30/08/2018 no Endereço Eletrônico: www.comprasgovernamentais.gov.br.
5) Outras informações no Diário Oficial da União do dia 16/08/2018, ou pelo
telefone (21) 3513-7726.
Arlindo Ferreira Sebastião
Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico SRP n. º 12/2018
INEP
OBJETO: registro de preços para eventual aquisição de solução de next
generation antimalware, com gerenciamento centralizado, análise forense,
detecção e respostas a incidentes, conforme condições, quantidades e
exigências estabelecidas no Edital e seus nexos.
DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS
DIA: 29/08/2018
HORÁRIO: 10:00h
Endereço Eletrônico: www.comprasnet.gov.br.
LOCAL DE ENTREGA DO EDITAL: No sítio www.comprasnet.gov.br a partir
do dia 17/08/2018. Informações poderão ser obtidas pelo telefone: (61) 20223243/3221.
CLEITON DA SILVA DANTAS
Coordenador Geral de Recursos Logísticos, Aquisições e Convênio
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FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE

AVISO DE LICITAÇÃO
Aviso de Audiência Pública
Nº 01/2018
O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE, com
sede no Setor Bancário Sul – Quadra 02 Bloco F – Edifício FNDE, Brasília/DF,
CNPJ sob o nº 00.378.257/0001-81, torna público que fará realizar Audiência
Pública para esclarecer aos interessados os principais aspectos dos processos de
aquisições públicas e levantar subsídios para a definição de especificações técnicas
de “Infraestrutura de Conectividade e Equipamentos de Uso Pedagógico
para a Educação Conectada”, para atender as entidades educacionais das
redes públicas de ensino nos Estados, Distrito Federal e Municípios. A abertura
da sessão pública está marcada para o dia 31/08/2018 às 9h com encerramento
às 13h, no seguinte endereço: Auditório do Fundo Nacional de Desenvolvimento
da Educação/FNDE, SBS Quadra 02 – Bloco F – Edifício FNDE – 1º Subsolo
– Brasília/DF. Mais informações encontram-se disponíveis aos interessados no
endereço http://www.fnde.gov.br/portaldecompras.
ANDRÉ SANTOS ANDRADE
Coordenador Geral de Mercado, Qualidade e Compras
CGCOM/DIRAD

CNPJ/MF Nº 11.395.624/0001-71 - NIRE Nº 35.300.374.797
Edital de 1ª Convocação - Assembleia Geral de Debenturistas
Ficam convocados os titulares de debêntures, não conversíveis em ações, com garantia real e ﬁdejussória, em série única, para colocação privada, da sétima emissão da Brasil Pharma S.A., a se reunirem em AGD a ser realizada às 11 hs do
dia 03/09/18, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2.954, 10º andar, conjunto 101, SP/SP, a ﬁm de deliberarem, nos termos da
Cláusula 9 do “Instrumento Particular de Escritura da Sétima Emissão de Debêntures, Não Conversíveis em Ações, com Garantia Real e Fidejussória, em Série Única, para Colocação Privada, da Brasil Pharma S.A.”, celebrado em 6/04/17 pela Companhia e pelo Agente Fiduciário (conforme abaixo deﬁnido) (“Escritura de Emissão”), sobre: (i) Ratiﬁcação do voto proferido
pelo Agente Fiduciário na Assembleia Geral de Credores (“AGC”) realizada em 22/08/18, a ﬁm de tratar acerca da aprovação
do plano de recuperação judicial apresentado pela Companhia em 09/04/18 (“Plano de Recuperação Judicial”), no âmbito do
processo nº 1000990-38.2018.8.26.0100 distribuído perante a 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Tribunal de
Justiça da Comarca de São Paulo (“Pedido de Recuperação Judicial”), conforme edital publicado e, orientação e/ou ratiﬁcação de voto, conforme o caso, ao Agente Fiduciário para a 2ª convocação da AGC, a ser realizada em 06/09/18; (ii) Considerando as deliberações tomadas na Assembleia Geral de Debenturistas realizada em 02/02/18, bem como o fato relevante
divulgado pela Companhia em 05/04/18 (“Fato Relevante”), discutir acerca da imediata execução, ou não, das garantias prestadas no âmbito da Emissão ou continuação das negociações dos termos do Plano de Recuperação Judicial diretamente pelos Debenturistas; (iii) Ratiﬁcação da petição de Impugnação apresentada pelo Agente Fiduciário em 14/08/18, no âmbito do
Pedido de Recuperação Judicial (“Impugnação”); (iv) Ratiﬁcação do laudo de avaliação das ações da Drogaria Farmais Ltda.
(“Farmais”), objeto do Instrumento Particular de Contrato de Alienação Fiduciária de Ações e Outras Avenças celebrado em
06/04/17 (“Alienação Fiduciária”) e da metodologia utilizada, que teve sua realização conduzida por debenturistas e foi utilizado na Impugnação; (v) Outros assuntos que vierem a ser levantados na assembleia que sejam estritamente relacionados
aos itens acima. São Paulo, 16/08/18. Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários. (16, 17 e 18/08/2018)

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
E DA PREVIDÊNCIA – SEAP
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAL – DEAM
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 364/2018 SRP
PROTOCOLO Nº 15.157.767-9
OBJETO: Registro de preços visando a futura e eventual aquisição de Material
Elétrico.
INTERESSADO: Diversos Órgãos.
AUTORIZADO: Exmo. Sr. Secretário da SEAP em 13/08/2018. ABERTURA: 30 de
agosto de 2018 às 09:30hs.
LOCAL da DISPUTA: www.licitacoes-e.com.br.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 940/2018 SRP
PROTOCOLO Nº 15.301.284-9
OBJETO: Registro de preços visando a futura e eventual aquisição de
Medicamentos.
INTERESSADO: SESA/CEMEPAR.
AUTORIZADO: Exmo. Sr. Secretário da SEAP em 13/08/2018. ABERTURA: 31 de
agosto de 2018 às 09:30hs.
LOCAL da DISPUTA: www.licitacoes-e.com.br.
Edital e Informações Complementares: www.comprasparana.pr.gov.br

Oi S.A. – Em Recuperação Judicial

CNPJ/MF Nº 76.535.764/0001-43
NIRE 3330029520-8
Companhia Aberta
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Adiamento da Assembleia Geral Extraordinária para o dia 17/09
O Presidente do Conselho de Administração da Oi S.A. – Em Recuperação Judicial (“Companhia”)
vem pelo presente informar o adiamento da data de realização da Assembleia Geral Extraordinária
que seria realizada no dia 03 de setembro de 2018, às 11h, na sede social da Companhia, conforme
edital de convocação publicado no Diário Oficial nas edições dos dias 2, 3 e 6 de agosto de 2018
e o Jornal Valor Econômico nas edições dos dias 2, 3, 4, 5 e 6 de agosto de 2018, para que a
Assembleia Geral Extraordinária seja realizada no dia 17 de setembro de 2018, às 11h, na sede
social da Companhia.
Dessa forma, ficam os Acionistas da Companhia convocados a se reunirem em Assembleia Geral
Extraordinária a realizar-se no dia 17 de setembro de 2018, às 11h, na sede social da Companhia,
à Rua do Lavradio nº 71, Centro, na Cidade do Rio de Janeiro, RJ, a fim de deliberarem sobre as
seguintes matérias:
(1) Ratificar a eleição da Chapa Consensual indicada pela administração da Companhia para
composição do Novo Conselho de Administração, nos termos da Cláusula 9.3 e sub-cláusulas
do Plano de Recuperação Judicial da Companhia: (1.1) Eleição de um dos membros da Chapa
Consensual para ocupar o cargo de Presidente do Conselho de Administração, conforme art. 24 do
Estatuto Social.
(2) Aprovar a alteração do caput do artigo 5º do Estatuto Social, tendo em vista a homologação
parcial do Aumento de Capital – Capitalização de Créditos, nos termos da Cláusula 4.3.3.5 do Plano
de Recuperação Judicial da Companhia, pelo Conselho de Administração em 20 de julho de 2018;
(3) Aprovar a proposta de alteração do limite do capital autorizado da Companhia, com a
consequente alteração do artigo 6º do Estatuto Social;
(4) Aprovar a proposta de inclusão de novo artigo no capítulo de Disposições Finais e Transitórias do
Estatuto Social com vistas à adaptação do Estatuto Social às disposições do Plano de Recuperação
Judicial da Companhia com relação à composição do Novo Conselho de Administração; e
(5) Aprovar a reforma do Estatuto Social, conforme alterações constantes da Proposta da
Administração, dentre as quais se destacam: (a) a extinção dos cargos de suplente dos membros
do Conselho de Administração; (b) ajustar determinadas regras de eleição do Presidente e do
Vice-Presidente do Conselho de Administração; (c) ajustar determinadas regras de impedimento
ou ausência temporária do Presidente do Conselho de Administração; (d) ajustar determinadas
competências do Conselho de Administração; (e) ajustar as regras relativas à criação de Comitês
de Assessoramento pelo Conselho de Administração; e (f) ajustar as regras relativas à alienação
de controle da Companhia, cancelamento de registro de companhia aberta e saída dos segmentos
especiais de listagem da B3.
Instruções Gerais:
1. A documentação e as informações relativas às matérias que serão deliberadas na Assembleia
estão à disposição na sede da Companhia, no Manual de Participação dos Acionistas, na
página de Relações com Investidores da Companhia (www.oi.com.br/ri), assim como no site da
Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br) na forma da Instrução CVM 481/09, e na B3
(http://www.bmfbovespa.com.br/), para exame pelos senhores Acionistas. Outras informações
a respeito do adiamento da Assembleia também estão descritas em Comunicado ao Mercado
divulgado pela Companhia nesta data.
2. Solicita-se ao Acionista que desejar participar pessoalmente da Assembleia ou ser representado
por procurador proceder ao depósito dos seguintes documentos, na Rua Humberto de Campos
n.º 425, 5º andar, Leblon, na Cidade do Rio de Janeiro – RJ, das 9h às 12h e das 14h às 18h, no
prazo de até 2 (dois) dias úteis antecedentes à realização da Assembleia, aos cuidados da Gerência
Societário e M&A: (i) quando Pessoa Jurídica: cópias autenticadas do Instrumento de Constituição
ou Estatuto Social ou Contrato Social, ata de eleição de Conselho de Administração (quando houver)
e ata de eleição de Diretoria que contenham a eleição do(s) representante(s) legal(is) presente(s)
à Assembleia; (ii) quando Pessoa Física: cópias autenticadas do documento de identidade e CPF
do acionista; e (iii) quando Fundo de Investimento: cópias autenticadas do regulamento do Fundo
e Estatuto Social ou Contrato Social do administrador do Fundo, bem como ata de eleição do(s)
representante(s) legal(is) presente(s) à Assembleia. Além dos documentos indicados em (i), (ii) e (iii),
conforme o caso, quando o Acionista for representado por procurador, deverá encaminhar juntamente
com tais documentos o respectivo mandato, com poderes especiais e firma reconhecida, bem como
as cópias autenticadas do documento de identidade e ata de eleição do(s) representante(s) legal(is)
que assinou(aram) o mandato que comprovem os poderes de representação, além do documento
de identidade e CPF do procurador presente. A medida destina-se a conferir celeridade ao processo
de cadastramento dos acionistas presentes à Assembleia. Os titulares de ações preferenciais
terão direito a voto em todas as matérias sujeitas à deliberação e constantes da Ordem do Dia da
Assembleia Geral Extraordinária ora convocada, conforme parágrafo 3º do artigo 13 do Estatuto
Social da Companhia e parágrafo 1º do artigo 111 da Lei 6.404/76, e votarão em conjunto com as
ações ordinárias.
3. O Acionista participante de Custódia Fungível de Ações Nominativas das Bolsas de Valores que
desejar participar desta Assembleia deverá apresentar extrato emitido com data de até 2 (dois) dias
úteis antecedentes à sua realização, contendo a respectiva participação acionária, fornecida pelo
órgão custodiante.
4. Por fim, com o objetivo de facilitar e incentivar a participação dos seus acionistas nesta Assembleia
Geral Extraordinária (“AGE”) e, atendendo as normas da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”),
em especial a Instrução CVM nº 481/09, alterada pelas Instruções CVM nº 561/15 e 570/15, a
Companhia possibilitará a participação e o exercício do voto a distância, permitindo que seus
acionistas enviem, por meio de seus respectivos agentes de custódia ou diretamente à Companhia,
Boletim de Voto a Distância, conforme disponibilizado pela Companhia no seu site de Relações com
Investidores, bem como no site da CVM e da B3, juntamente com os demais documentos a serem
discutidos na AGE, observadas as orientações constantes do Boletim de Voto a Distância.
Rio de Janeiro, 16 de agosto de 2018.
José Mauro Mettrau Carneiro da Cunha
Presidente do Conselho de Administração

