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Briga com Venezuela não interessa ao Brasil
Maduro fecha 
fronteira, enquanto 
EUA reforçam ações 
para invasão

O presidente da Venezuela, Ni-
colás Maduro, anunciou o fecha-
mento da fronteira com o Brasil a 
partir das 21h (horário de Brasília) 
desta quinta-feira. Ele também 
deve fechar a fronteira com a Co-
lômbia. “Decidi que [o espaço] está 
totalmente fechado, até novo avi-
so sobre a fronteira terrestre com 
o Brasil. Melhor prevenir do que 
remediar”, acrescentou Maduro. 
“Quero que seja uma fronteira di-
nâmica e aberta com a Colômbia, 

mas sem provocações.”
Para o presidente venezuelano, 

há uma campanha para desestabili-
zar seu governo. O vice-presidente 
dos Estados Unidos, Mike Pence, 
viaja para a Colômbia na próxima 
segunda-feira. Ele defende a saída 
imediata de Maduro do poder. O 
vice-presidente do Brasil, Hamil-
ton Mourão, também irá à reunião, 
representar o país no Grupo de 
Lima. Pelo Twitter, o general disse 
que foi designado para o encontro 
pelo presidente Jair Bolsonaro.

Em reunião do Conselho de Se-
gurança da ONU nesta quinta-feira, 
o vice-representante da Rússia na 
Organização das Nações Unidas, 
Dmitry Polyansky, denunciou que 
os Estados Unidos comandam uma 
provocação contra a Venezuela e 
preparam a invasão do país.

O jornalista e ativista político 
francês Thierry Meyssan escre-
veu que uma ação na Venezuela 
afetaria inapelavelmente os vizi-
nhos: “Mesmo aqueles que creem 
proteger-se, servindo de base às 
operações militares, acabarão par-
cialmente destruídos. Assim, e a 
imprensa raramente fala disso, ci-
dades inteiras foram arrasadas na 
região de Qatif, na Arábia Saudi-
ta, muito embora este país seja o 
principal aliado de Washington no 
Grande Oriente Médio”, explicou.

Maduro anunciou nesta quinta a 
chegada de 7,5 toneladas de medi-
camentos fornecidos pela Rússia. 
De acordo com o presidente ve-
nezuelano, Caracas está disposta a 
aceitar também assistência técnica 
humanitária da União Europeia 
através da ONU.

Maduro denuncia 
campanha para 

desestabilizar seu 
governo

Queda no preço da soja 
prejudica balança brasileira

O Ministério da Economia 
informou, no início da semana, 
que a balança comercial regis-
trou superávit de US$ 3,805 bi-
lhões na parcial deste ano, até o 
último domingo. Embora o saldo 
acumulado do ano seja positivo, 
houve queda de 39,1% na com-
paração com o mesmo período 
do ano passado, quando o su-
perávit chegou a US$ 6,256 bi-
lhões.

Segundo análise da Mapfre 
Investimentos, a balança co-
mercial brasileira demanda um 
olhar cuidadoso. Os dados con-
solidados dos primeiros 45 dias 
do ano apresentam superávit nas 
transações comerciais com o res-
to do mundo, embora em menor 
magnitude do que no mesmo pe-
ríodo do ano anterior. Apesar do 
decréscimo, o resultado é satis-
fatório. “O fato, entretanto, é que 
estes números estão na esteira 
dos acontecimentos do ano an-
terior. Neste ano, as relações de 
troca devem ganhar novos con-
tornos por dois motivos: a ma-
nifesta vontade do governo em 
modificar os laços comerciais e a 
desaceleração da economia chi-
nesa”, avaliam os especialistas 
da Mapfre.

“Em relação ao primeiro mo-
tivo, sob o véu da extinção dos 

negócios motivados ideologica-
mente, há um esforço do gover-
no brasileiro para se reaproximar 
dos Estados Unidos, que já foi o 
principal demandante dos produ-
tos do país. Assistimos também à 
indiferença brasileira em relação 
aos países e blocos periféricos 
que hoje são parceiros comer-
ciais importantes, como Oriente 
Médio e as nações latino-ame-
ricanas, destino de aproximada-
mente 1/4 das exportações”, diz 
o documento divulgado pela em-
presa de investimentos.

No que concerne à China, os 
analistas da Mapfre prevêem que 
a desaceleração do crescimento 
econômico e a guerra comercial 
com os Estados Unidos deve res-
pingar nos trópicos. “Os embar-
gos dos últimos meses geraram 
estoques elevados de soja, derru-
bando o preço de um produto re-
levante comercialmente para os 
menores patamares dos últimos 
anos. Esta situação é duplamen-
te preocupante porque sinaliza 
demanda e preços menores, de 
modo que o movimento dos pri-
meiros 45 dias tende a se intensi-
ficar por todo o ano, diminuindo 
paulatinamente o saldo comer-
cial brasileiro, um dos maiores 
trunfos econômicos dos últimos 
anos.”

‘Bode na sala’
do pacote da 
Previdência 
centraliza críticas

A isca de reduzir o Benefício 
de Prestação Continuada (BPC) 
a meros R$ 400 pescou críticos 
à reforma da Previdência apre-
sentada nesta quarta-feira pelo 
Governo Bolsonaro, enquanto 
se busca esconder pontos mais 
graves da proposta.

O prefeito do Rio de Janeiro, 
Marcello Crivella, após se reu-
nir com o ministro da Econo-
mia, Paulo Guedes, disse que o 
pagamento do (BPC) somente 
aos 70 anos “não é adequado”. 
“Tenho certeza que o Congres-
so Nacional vai preservar os 
idosos e as pessoas com defici-
ência”, ressaltou.

Integrantes da oposição tam-
bém centraram fogo na redução 
do valor do BPC e no aumento 
da idade mínima. A exigência 
de 40 anos de contribuição – 
que inviabiliza a aposentadoria 
– o caráter recessivo do pacote 
e a transferência de renda do 
trabalhador para o setor finan-
ceiro, por enquanto, passam 
quase incólumes.

Uma crítica diferente do pa-
drão estimulado pelo governo 
veio de Wagner Balera, diretor 
dos cursos de pós-graduação de 
Direito Previdenciário da Pon-
tifícia Universidade Católica 
de São Paulo (PUC-SP) e ex-
procurador federal no Instituto 
Nacional do Seguro Social.

“Eu não vi na PEC nada so-
bre aumento de alíquota de con-
tribuição das empresas à Previ-
dência. Só dos trabalhadores. 
Se não aumenta a contribuição 
empresarial, significa que a 
conta está sendo paga somente 
pelo trabalhador”, afirmou, em 
entrevista à RBA.

“Faltou debater mais profun-
damente a criação de mecanis-
mos razoáveis e mais distributi-
vos para financiar a seguridade. 
Poderiam, por exemplo, destinar 
ao setor toda a arrecadação do 
Imposto sobre Operações Fi-
nanceiras (IOF), ou recriar cotas 
cobradas em todos os serviços 
públicos, no imposto de renda, 
de importação, loterias. Há po-
tencial de arrecadação”, afirmou.

Ex-conselheiro do TCE e 
delegado federal entre alvos
da PF no caso Marielle

Policiais federais cumpriram 
nesta quinta-feira, no Rio de Janei-
ro, oito mandados de busca e apre-
ensão para apurar supostas tentati-
vas visando prejudicar as investiga-
ções dos homicídios da vereadora 
Marielle Franco (PSOL-RJ) e seu 
motorista, Anderson Gomes, ocor-
ridos em março de 2018. Segundo 
a Polícia Federal (PF), a apuração é 
sigilosa e os mandados foram auto-
rizados pela Justiça.

Um dos alvos da ação desta quin-
ta-feira foi o conselheiro afastado 
do Tribunal de Contas do Estado 
(TCE), Domingos Brazão (MDB). 
Além de Brazão, os mandados de 
busca e apreensão foram cumpri-
dos nas residências do policial mi-
litar Rodrigo Ferreira – apontado 
como testemunha-chave do caso 

pela Delegacia de Homicídios da 
Capital (DH) – a advogada dele, 
Camila Moreira Lima Nogueira, o 
delegado da Polícia Federal Hélio 
Khristian, e o ex-policial civil Jor-
ge Luiz Fernandes.

A Polícia Federal começou sua 
apuração em novembro do ano pas-
sado, depois de receber denúncias 
de que agentes do estado estariam 
agindo para prejudicar as investiga-
ções do caso, a cargo da Delegacia 
de Homicídios da capital, da Polí-
cia Civil.

De acordo com a PF, os agentes 
federais não estão apurando a auto-
ria ou motivação dos assassinatos, 
já que isso é responsabilidade da 
Polícia Civil. A PF informou que 
não vai se manifestar sobre sua in-
vestigação até que seja concluída.

Receita cancela CNPJ de  
3,3 milhões de empresas

A Receita Federal declarou inapto 
o Cadastro Nacional da Pessoa Jurí-
dica (CNPJ) de 3.309.404 empresas, 
que deixaram de fazer a Declaração 
de Débitos e Créditos Tributários Fe-
derais (DCTF) por dois anos conse-
cutivos entre 2013 e 2017.

A obrigação é anual e deve in-
dicar o recolhimento ou isenção de 
11 tributos federais como Imposto 
de Renda, Imposto de Produtos In-
dustrializados, Contribuição para o 
PIS/Pasep e a Cide-Combustível.

A inaptidão do CNPJ invalida 
a inscrição da empresa, anula do-
cumentos fiscais, pode bloquear a 
movimentação de contas-correntes 
em bancos e responsabiliza sócios e 
administradores por eventuais débi-
tos com o Fisco.

Antes de declarar a inaptidão, a 
Receita Federal procurou cada em-
presa contribuinte e avisou das pen-
dências. As comunicações foram 
feitas entre agosto do ano passado e 
este mês. De todas empresas conta-
tadas, apenas 116,8 mil entregaram 
a declaração em atraso e reverteram 
o processo de invalidade.

De acordo com o coordenador-
geral de Arrecadação e Cobrança da 

Receita Federal, Marcos Hubner Flo-
res, não foi feito um perfil das empre-
sas consideradas inaptas e nem há um 
levantamento das razões para a não 
apresentação da declaração.

Ele não considera que a razão 
da omissão tenha a ver com a re-
cessão econômica e o fechamento 
de empresas. “Por causa da crise 
econômica e de dificuldades finan-
ceiras, uma empresa pode deixar de 
recolher tributos, mas pode fazer as 
declarações”, explicou ao lembrar 
que em caso de dívida com fisco há 
possibilidade de negociação e re-
parcelamento de débitos.

Marcos Hubner Flores

Marcelo Camargo/ABr
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Os financiamentos ofer-
ecidos por instituições fede-
rais ou organismos estaduais 
para fomentar projetos de 
P&D e inovação tecnológica 
são ferramentas importantes 
para aumentar a competitivi-
dade e viabilizar a evolução 
das empresas. Também para 
o conjunto da economia, este 
tipo de fomento impulsiona 
e fortalece o mercado, pro-
movendo resultados positi-
vos em âmbitos nacional e 
internacional.

O BNDES, por exemplo, 
é um dos maiores bancos de 
desenvolvimento do mundo 
e, no que tange a projetos 
de longo prazo, é a princi-
pal instituição financeira do 
país, não só pelo volume dos 
empréstimos como também 
pelo número de empresas 
beneficiárias. Entre suas 
linhas de financiamento, o 
Finame – Financiamento de 
Máquinas e Equipamentos, 
tem se destacado por ser um 
instrumento para equilibrar 
o caixa das empresas e es-
timular a competitividade no 
setor.

Recentemente, o BNDES 
anunciou a adoção de uma 

nova metodologia para 
credenciamento de equi-
pamentos no Finame, que 
substitui os atuais índices 
de nacionalização de valor 
(INv) e de peso (INp). O 
novo modelo leva em con-
sideração fatores como os 
investimentos em inovação 
(Lei do Bem, Lei de Infor-
mática, financiamentos de 
inovação etc.), componen-
tes de alta intensidade tec-
nológica na composição do 
produto, exportações real-
izadas, qualificação da mão 
de obra industrial, diversi-
ficação do parque industrial 
e inserção nas cadeias glo-
bais de valor.

Mas de fato, o que 
muda para as empresas? 
A mudança deve impactar 
também as empresas com 
produtos cadastrados na 
categoria Finame Caso a 
Caso – FCC, que possuem 
índices de nacionalização 
de valor entre 50% e 60%. 
Esses produtos deverão ser 
recadastrados na nova met-
odologia até 31 de maio de 
2019. Caso o recredencia-
mento não seja realizado, 
esses produtos serão auto-

maticamente excluídos do 
cadastro do Finame. Por 
isso, a indústria de máqui-
nas e equipamentos deve 
estar atenta aos novos pra-
zos para recredenciamento 
divulgados pelo BNDES.

Em comunicado, o 
BNDES detalhou que essa 
metodologia é mais moder-
na, flexível e aderente à re-
alidade industrial brasilei-
ra, uma vez que não leva 
apenas em consideração os 
componentes utilizados na 
fabricação de um equipa-
mento e sim toda a cadeia 
de valor utilizada no de-
senvolvimento do equipa-
mento.

Como fazer o creden-
ciamento no Finame? O 
credenciamento Finame é 
um processo criterioso por 
meio do qual a empresa 
demonstra que seu produto 
atende às qualificações ne-
cessárias para ser comer-
cializado pelas linhas de 
financiamento do BNDES. 
É possível credenciar má-
quinas e equipamentos; 
sistemas industriais; com-
ponentes; bens de infor-
mática e de automação; 
ônibus, caminhões e aero-
naves executivas. No en-
tanto, os produtos devem 
ser, invariavelmente, novos 
e de conteúdo nacional.

Os produtos credenciados 
no Finame são classifica-
dos como F (Financiado ou 
Finamizável) e FCC (Fin-
amizável caso a caso), se-
gundo a nova metodologia 
de financiamento. A catego-
ria Finamizável indica que 
o equipamento pode ser fi-
nanciado na linha/programa 
correspondente, sendo tam-
bém possível a sua inclusão 
em PACs simplificadas desta 
linha/programa, desde que 
esta assim o permita.

Já o Finamizável caso a 
caso (FCC) indica que o fi-
nanciamento do equipamen-
to na linha/programa corre-
spondente está condicionado 
à análise prévia pelo BNDES 
sobre as características téc-
nicas do equipamento. A 
estes itens não é permitida a 
inclusão do equipamento em 
PACs simplificadas nas re-
spectivas linhas/programas.

Entre as vantagens para a 
empresa realizar o cadastro 
de seus produtos no Finame 
está a inadimplência zero 
nas operações realizadas 
através do BNDES, uma vez 
que o pagamento da empresa 
será realizado pelo BNDES 
ou pelos bancos regionais; a 
disposição gratuita de um es-
paço no site do BNDES para 
exposição do catálogo dos 
produtos da empresa; a dis-
ponibilidade de utilização de 
materiais de divulgação da 
instituição federal; a prefer-
ência em editais; e, por fim, a 
agilidade no credenciamento 
do cartão BNDES.

O processo para a realiza-
ção do cadastro é efetivado 
em duas etapas: mapeamen-
to e pleito de inclusão. A 

equipe técnica do BNDES 
analisa a documentação téc-
nica e administrativa, com-
pila os dados e então calcula 
o índice de nacionalização. 
A empresa pode acompanhar 
todo o processo pelo site.

A nova metodologia de 
credenciamento é positiva 
para as empresas brasileiras 
pois foi criada em uma visão 
de longo prazo e, portanto, 
leva em consideração a im-
portância para o desenvolvi-
mento de fatores como a 
complexidade econômica, a 
diversificação do parque in-
dustrial, a forma de inserção 
nas cadeias globais de valor 
e a qualificação da mão de 
obra.

Mais do que programas 
de financiamento, esse tipo 
de iniciativa deve priorizar o 
crescimento e inovação das 
empresas, criando empregos 
qualificados, proporcionan-
do produtividade e competi-
tividade das empresas para 
um crescimento sustentável 
do nosso país.

q Andressa Melo
Especialista de Produtos da F. 

Iniciativas.

A extraordinária Bibi Ferreira

O que muda com a nova metodologia de credenciamento no Finame?

“Nunca pensei em parar. 
Essas palavras nunca fiz-
eram parte do meu vocabu-
lário, mas entender a vida 
é ser inteligente. Fui muito 
feliz com minha carreira. 
Me orgulho muito de tudo 
o que fiz. Obrigada a todos 
que, de alguma forma, es-
tiveram comigo, a todos a 
que me assistiram, a todos 
que me acompanharam por 
anos e anos. Muito obriga-
do, Bibi.”

Essa foi a nota encamin-
hada pela artista à imprensa, 
em setembro de 2018, quan-
do resolveu se despedir dos 
palcos e sair de cena, aos 
95 anos, depois de percor-
rer as principais capitais do 
Brasil, com o espetáculo Por
Toda Minha Vida, com um 
repertório só com músicas 
brasileiras.

A atriz, cantora e diretora 
Bibi Ferreira morreu, aos 
96 anos, um ano após sair 
de cena, de parada cardíaca, 
em seu belo apartamento da 
Avenida Rui Barbosa, com 
vista privilegiada para o Pão 
de Açúcar e a Enseada de 
Guanabara. No momento da 
sua morte, ela estava acom-
panhada da única filha, Te-
resa Cristina Ferreira, con-
hecida como Tina, fruto de 
seu casamento com Arman-
do Carlos Magno, e de sua 
cuidadora. Em seu velório, 
no Theatro Municipal, mais 
de 600 pessoas, entre amigos 
e fãs, passaram por lá para 
reverenciar a maior dama 
dos palcos brasileiros.

No ano passado, essa ge-
nial artista, considerada a 
grande estrela do Teatro Mu-
sical brasileiro, teve sua vida 
retratada no musical Bibi 
– Uma Vida em Musical, es-
trelado pela atriz e cantora 

Amanda Acosta, conhecida 
desde a década de 80, quan-
do integrou o grupo musical 
Trem da Alegria, e que, coin-
cidentemente, em 2007, viveu 
a personagem Eliza Doolittlte, 
também vivida por Bibi.

Escrito por Luanna Gui-
marães e Artur Xexéo, com 
direção de Tadeu Aguiar, di-
reção musical de Tony Luc-
chesi, música original de 
Thereza Tinoco e coreogra-
fias de Sueli Guerra, o espe-
táculo arrebatou multidões e 
foi visto inclusive por Bibi, 
que cantou, da plateia, algu-
mas das suas músicas mais 
emblemáticas, acompanhada 
por Amanda. Tratou-se, sem 
dúvida, do melhor musical 
exibido nos últimos tempos 
no Rio de Janeiro.

O espetáculo foi inspira-
dor e revelou, de forma ex-
traordinária, Bibi Ferreira 
em todos os seus ângulos 
pessoais e profissionais. O 
musical perpassou a longa 
trajetória de Bibi. Esse show 
biográfico, para contar a 
história da Dama maior do 
Teatro do Brasil, precisou 
se reinventar, se reestruturar 
com a história não somente 
do teatro, mas também com 
a da música. Afinal, Bibi foi 
absoluta: interpretou, can-
tou, dançou, dirigiu, pro-
duziu, escreveu, roteirizou. 
Uma artista completa e im-
pecável. Disciplinada.

Foi uma noite memorável 
e inesquecível. E eu pude, 
honrado, estar lá, nesse dia, 
aplaudindo, como todos os 
que lá estavam, Bibi de pé. 
Foi ovacionada. A emoção 
tomou conta dos presentes e 
lágrimas desceram dos olhos 
dessa extraordinária atriz, 
que agora está junto de tan-
tas outras estrelas de primei-

ra grandeza no firmamento. 
E, certamente, com sua voz 
poderosa, deve estar fazendo 
a alegria de outros amigos 
cantando canções em ital-
iano, espanhol, francês, in-
glês e português, encenando 
cenas, recitando poesias e 
dirigindo esquetes. Impres-
sionando sempre.

Nascida numa família de 
artistas, teve uma formação 
cultural cuidada. O seu pai, 
Procópio Ferreira, foi um 
dos maiores atores nacio-
nais. A sua mãe, Aída Iz-
quierdo Ferreira, bailarina e 
atriz, pertencia a uma famí-
lia artística circense. Bibi 
casou-se, em 1943, com o 
diretor Carlos Martins Lage. 
Casou-se, a segunda vez, em 
1954, com Armando Carlos 
Magno, com quem teve sua 
única filha, Teresa Cristina, 
A terceira vez, em 1956, 
casou-se com o ator Herval 
Rossano. Depois, com o ator 
Édson França, em 1963, e 
com o ator Paulo Porto, em 
1966. Sua última união, em 
1968, foi com Paulo Pontes, 
com quem viveu por quase 
oito anos, até a morte dele, 
em 1976.

Fez sua estreia teatral 
aos 24 dias de vida, na peça 
Manhãs de Sol, de autoria de 
Oduvaldo Vianna, substitu-
indo uma boneca que desa-
parecera pouco antes do iní-
cio do espetáculo. Logo após 
os pais se separaram, e Bibi 
passou a viver com a mãe, 
que foi trabalhar na Com-
panhia Velasco, uma com-
panhia de teatro de revista 
espanhola. Seu primeiro idi-
oma, até os quatro anos, foi 
o espanhol. O idioma por-
tuguês e o grande amor pela 
ópera ela viria a aprender 
com o pai.

De volta ao Brasil, tor-
nou-se a atriz mirim mais 
festejada do Rio de Janei-
ro. Entrou para o Corpo de 
Baile do Teatro Municipal 
do Rio de Janeiro, onde per-
maneceu por longo tempo, 
até estrear na companhia do 
pai. Aos nove anos teve ne-
gada a matrícula no Colégio 
Sion, em Laranjeiras, por ser 
filha de um ator de teatro.

Completou o curso 
secundário no Colégio 
Anglo-Americano. E quan-
do esse colégio comple-
tou 90 anos, em 2008, eu 
tive o prazer de recebê-la, 
pois atuava como reitor do 
Grupo Educacional Anglo-
Americano. Sua entrada no 
auditório foi apoteótica. E, 
depois de agradecer a hon-
raria que recebia dos alu-
nos, professores e dirigen-
tes, a artista, sem qualquer 
ensaio, além de discursar 
de improviso, ainda cantou 
cinco canções, tendo sido 
intensamente aplaudida 
de pé pelas quase mil pes-
soas que foram até lá rev-
erenciá-la. Maravilha. Fui 
deixá-la em casa e no tra-
jeto, da Barra ao Flamen-
go, foi narrando histórias 
e mais histórias, sempre 
com elegância, vigor e in-

teligência lúcida. Elogiou, 
e muito, Adriana Galisteu a 
quem tinha dirigido.

Sua estreia profissional 
nos palcos aconteceu em 28 
de fevereiro de 1941, quan-
do interpretou Mirandolina 
na peça La Locandiera. Em 
1944, montou sua própria 
companhia teatral, reunindo 
alguns dos nomes mais im-
portantes do teatro brasileiro, 
como Cacilda Becker, Maria 
Della Costa e a diretora Hen-
riette Morineau.

Bibi Ferreira participou, 
atuando ou dirigindo, de 
alguns dos grandes espe-
táculos teatrais e musicais 
montados no Brasil, desde 
a década de 70 e até os dias 
atuais. Brasileiro, Profissão: 
Esperança, O Homem de La 
Mancha, Gota d’Água, Deus 
Lhe Pague, Toalhas Quen-
tes, Um Rubi no Umbigo, 
Calúnia e O Melhor dos 
Pecados são alguns deles.

Em 1983 voltou aos palcos 
com Piaf, a Vida de uma Es-
trela da Canção, espetáculo 
de grande sucesso de público 
e crítica. Em Bibi in Con-
cert, comemorou 50 anos de 
carreira e, depois de anos de 
temporada, fez o Bibi in Con-
cert 2. Em 1999, dirigiu pela 
primeira vez uma ópera, Car-
men, de Georges Bizet. Em 
2003, na Marquês de Sapucaí, 
recebeu homenagem da Es-
cola de Samba Unidos do Vi-
radouro.

Na década de 2010, Bibi 
começou a realizar espe-
táculos focados em apenas 
um artista, como a francesa 
Edith Piaf, a portuguesa 
Amália Rodrigues e o norte-
americano Frank Sinatra. Em 
2007, após 50 anos afastada 
do teatro de comédia, volta 
aos palcos fazendo Às Favas 

com os Escrúpulos, texto de 
Juca de Oliveira e direção 
de Jô Soares Em 2015, en-
trou para a lista 10 Grandes 
Mulheres que Marcaram a 
História do Rio.

Mesmo nos últimos anos, 
quando já vinha enfrentando 
alguns problemas de saúde, 
não deixou os palcos. Fez 
espetáculos como Bibi Fer-
reira Canta Repertório 
Sinatra. E se apresentou, 
em Nova York, tendo sido 
prestigiada por Liza Minelli, 
com quem dançou, brincou 
e cantou, no palco. Foi ho-
menageada com um musi-
cal sobre sua trajetória, um 
teatro, um prêmio e também 
foi lembrada em um samba-
enredo da escola de samba 
Viradouro, no Carnaval do 
Rio de Janeiro.

Seu legado para as artes 
do Brasil é incomensurável. 
Espera-se que seu acervo 
particular, avaliado em RS 
5 milhões, seja adquirido 
por uma fundação, por uma 
sociedade, para que, tantas 
passagens importantes des-
sa longa trajetória, não seja 
perdido e possa permanecer, 
em um museu, à disposição 
do público e de estudiosos 
da cultura brasileira.

Foi-se a imensa Bibi. Resta 
o consolo de ter vivido um 
longo período, mais de 70 
anos atuando nos palcos, e 
deixado realizações das mais 
importantes, marcantes e in-
esquecíveis, e de ter contribuí-
do de forma absolutamente 
extraordinária para o incre-
mento da cultura nacional.

Bibi Ferreira jamais será 
substituída. Foi única.

q Paulo Alonso
Jornalista e dirigente 

universitário.

Mercado de 
máquinas e 
equipamentos 
deve estar atento 
aos prazos do 
BNDES

Foi absoluta: 
interpretou, 
cantou, dançou, 
dirigiu, produziu, 
escreveu, 
roteirizou
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Descriminalização das drogas
Considero lúcida, inteligente e oportuna a declaração do 

general Cardoso sobre a necessária descriminalização das 
drogas. Temos visto o caso da maconha, que já está liberada 
em diversos países, com efeitos positivos para a sociedade, o 
governo e a saúde pública. Estudos sérios comprovaram que 
após a descriminalização houve diminuição no consumo, os 
usuários passaram a ter acesso a produtos menos nocivos, 
governo teve grande aumento de arrecadação, gerou em-
pregos, a polícia ficou livre para prevenir e investigar outros 
crimes, mais vagas nas prisões e um enorme prejuízo ao crime 
organizado e aos corruptos. A descriminalização das drogas 
somente tem aspectos positivos, visto que a proibição nunca 
funcionou, e todas as drogas estão disponíveis em qualquer 
esquina de qualquer localidade de qualquer país. Infelizmente 
o Brasil parece querer imitar o passado ao ter sido um dos 
últimos países a abolir a escravidão devido à enorme influên-
cia dos traficantes de escravos na política e na legislação da 
época, continuando até os dias atuais (...)

q Daniel Marques
Virginópolis – MG
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70% do pré-sal serão transferidos em março
Previsão é do 
ministro Bento 
Albuquerque para 
o novo modelo de 
cessão onerosa

Até o final de março es-
pera ter definida a proposta 
para a revisão do contrato de 
cessão onerosa firmado en-
tre a Petrobras e o governo 
federal, modelo que, se for 
aprovado, permitirá à em-
presa transferir até 70% dos 
direitos de exploração de pe-
tróleo e gás na área do pré-
sal para outras companhias 
do setor.

A previsão foi dada nesta 
quinta-feira pelo ministro 
de Minas e Energia, almi-
rante de esquadra Bento 
Albuquerque, acrescentan-
do que no próximo dia 28, 
durante reunião do Con-
selho Nacional de Política 
Energética (CNPE), espera 
equacionar a questão da 
revisão do contrato com a 
Petrobras.

“No dia 28, eu espero 
chegar com o formato. Va-
mos discutir os números 
e talvez em mais um mês 
tenhamos isso resolvido”. 
Caso o CNPE aprove o for-

mato que será apresentado, 
será marcada nova reunião, 
onde o ministro espera che-
gar ao formato final e aos 
valores que a Petrobras terá 
a receber. “Esse número, eu 
acredito que a gente vá che-
gar nele no final de março”, 
disse.

No modelo atual, as com-
panhias petrolíferas que 
operam no Brasil só podem 
explorar áreas do pré-sal 
que foram leiloadas no re-
gime de partilha, uma vez 
que os campos de cessão 
onerosa são exclusivos da 
Petrobras.

O ministro informou ain-
da que o assunto está sendo 
discutido pelo ministério, 
em conjunto com o Tribunal 
de Contas da União (TCU), 
Advocacia-Geral da União 
(AGU), a Petrobras, “para 
que a gente tenha um mo-
delo que seja juridicamente 
perfeito, não seja contestado 
e não ultrapasse nenhum dos 
limites que nós temos, sejam 
eles fiscais, sejam de valores 
a receber”. Deixou claro que 
a Petrobras poderá se mani-
festar sobre a liderança em 
todas as áreas da cessão one-
rosa.

Pagamento à Petrobras

O contrato de cessão one-
rosa foi firmado pela Petro-
bras com a União em 2010 e 

Bento Albuquerque: ‘No dia 28, eu espero chegar com o formato’

garante à empresa explorar 
5 bilhões de barris de petró-
leo pelo prazo de 40 anos. 
As áreas da cessão onerosa 
da Petrobras estão situadas 
na Bacia de Santos. A re-
visão do contrato de cessão 
onerosa implicará ao gover-
no pagar à Petrobras em tor-
no de US$ 15 bilhões.

Segundo o ministro, no dia 
28 poderá ser definido como 
esses números serão alcan-
çados. “Se será em barril ou 
em valores, isso nós vamos 
ver como vai ser fechado”. A 
aprovação do CNPE será de-
terminante para a realização 
do leilão das áreas de cessão 
onerosa no último trimestre 
deste ano.

Eletrobras

Em relação à Eletrobras, 
Bento Albuquerque esclare-
ceu que o governo não está 
cogitando a privatização 
da estatal, mas um modelo 
de capitalização, que possa 
promover sua recuperação 
financeira. O assunto está 
sendo debatido com outras 
esferas do governo, como 
o Ministério da Economia 
e o TCU. “Enquanto isso, 
nós estamos trabalhando no 
modelo que seria a forma 
de capitalizá-la para que 
ela possa ter algum valor e 
a importância que tem para 
o setor elétrico”.

Projeto de desmanche da 
Previdência esconde armadilha

A proposta de desmantelamento da Previdência envia-
da ao Congresso nesta quarta-feira traz uma armadilha, 
observa o economista e jornalista José Carlos de Assis, 
integrante do Conselho Editorial do MONITOR MER-
CANTIL. “Qualquer deputado pode propor implantar 
imediatamente o sistema de capitalização, atendendo aos 
anseios imediatistas do setor financeiro”, alertou.

A proposta de capitalização, além de reduzir as apo-
sentadorias e acabar com o sistema solidário consagrado 
no Brasil e na quase totalidade dos países, é recessiva, 
pois os 10% retirados dos salários dos trabalhadores não 
voltam para a economia real, explica Assis. Tal qual no 
Chile, o dinheiro fica circulando no mercado financeiro, 
nacional e estrangeiro, pouco contribuindo para financiar 
o investimento.

O economista diz que os cortes na Previdência são o 
resultado de uma visão neoliberal míope, pois o que so-
lucionará os defeitos atuais no sistema é o crescimento 
econômico. “O problema é o comportamento da econo-
mia, voltando a crescer, o problema some”, analisa. As-
sis afirma que na Europa, a Previdência sempre foi vista 
como estabilizador automático da economia: em caso de 
retração, as aposentadorias pagas funcionam como um 
freio à queda. Os dogmas neoliberais, porém, estão exig-
indo cortes, o que só tem agravado os problemas.

Os podres de FHC
Sobre a nota “Privatizações: a história se repete”, pub-

licada no final de janeiro, Maria Lucia Fattorelli, coorde-
nadora Nacional da Auditoria Cidadã da Dívida, entrou 
em contato com a coluna para fazer um adendo: os títulos 
podres usados na privatização durante o Governo FHC 
eram em grande parte os títulos Brady (títulos da dívida 
externa resultantes da troca feita em Luxemburgo pela 
comissão negociadora chefiada por Pedro Malan).

“Esses títulos eram considerados podres porque eram 
resultantes da troca de dívida com forte suspeita de pre-
scrição. Por isso, não eram aceitos em nenhuma bolsa de 
valores do planeta. Eram podres por isso, inegociáveis. 
O Brasil aceitou tais títulos como moeda para compra de 
empresas privatizadas”, critica.

Dinheiro na mão
Em países como Suécia e Noruega, o dinheiro vivo 

está se tornando coisa do passado, representando menos 
de 2% do PIB (Produto Interno Bruto). A média na União 
Europeia é de 10% do PIB. Nos Estados Unidos, a cir-
culação em cash é pouco inferior a 8%. No Japão, chega 
a quase 18%.

A quantidade de dinheiro vivo em circulação afeta a 
eficácia de políticas monetárias com juros próximos ou 
até mesmo abaixo de zero. Quanto menos cash, melhor a 
resposta, afirma o Fundo Monetário Internacional (FMI).

A voz da banca
Em relação a Bolsonaro, há um simulacro de oposição; 

mas quando o assunto é desmanche da Previdência, a 
grande mídia marcha unida com Paulo Guedes.

Rápidas
A Abimaq RJ realizará, dia 27, das 10h às 12h, a ofi-

cina “B2B Sales Academy Brazil”. O encontro pretende 
fazer com que os executivos se afastem do marketing 
focado em preço e trabalhem com mais ênfase na ex-
periência do cliente. Será na Firjan *** O Torneio de 
Abertura do Circuito Caxiense de Judô será realizado dia 
24, no Caxias Shopping, com apresentações de judocas 
entre 3 e 12 anos *** Para celebrar o Dia Internacional 
da Mulher, o Shopping Grande Rio, em parceria com a 
Secretaria Municipal de Cultura de São João de Meriti, 
realizará, dias 27 e 28, uma ação social, em ritmo de pré-
carnaval, onde serão oferecidos diversos serviços gratui-
tos e a realização do baile Respeita as Minas.

Mourão discutirá na Colômbia crise venezuelana
O vice-presidente da Re-

pública, general Hamilton 
Mourão, irá para Colômbia 
na próxima segunda-feira 
(25) representar o Brasil no 
Grupo de Lima (que reúne 
14 países), em um encon-
tro em Bogotá, comandado 
pelo presidente colombiano, 
Iván Duque, e no qual esta-
rá presente também o vice-
presidente norte-americano, 
Mike Pence.

Mourão confirmou sua 
presença na reunião em 

mensagem postada na conta 
pessoal no Twitter. Segundo 
ele, foi designado pelo pre-
sidente Jair Bolsonaro para 
participar da reunião em Bo-
gotá, capital da Colômbia. O 
porta-voz da Presidência da 
República, Otávio do Rêgo 
Barros, confirmou que o mi-
nistro das Relações Exterio-
res, Eenesto Araújo, partici-
pará do encontro no dia 25.

“Por determinação do 
presidente Jair Bolsonaro 
estarei na segunda-feira, 

25, em Bogotá, na Colôm-
bia, para representar o Bra-
sil na reunião do Grupo 
de Lima. Discutiremos os 
desdobramentos da crise na 
Venezuela, que fechou sua 
fronteira hoje com nosso 
país.”

A reunião ocorre poucos 
dias depois de o presidente 
da Venezuela, Nicolás Ma-
duro, anunciar o fechamento 
da fronteira com o Brasil,o 
que  ocorreu nesta quinta-
feira.

Com a fronteira fecha-
da, aumenta a dificuldade 
para o repasse de ajuda hu-
manitária, organizada pelo 
Brasil, que instalou duas 
centrais de distribuição em 
Boa Vista e Pacaraima, em 
Roraima. No entanto, o go-
vernador de Roraima, An-
tonio Denarium, afirmou à 
Agência Brasil, que busca 
alternativas para garantir 
que medicamentos e ali-
mentos cheguem aos vene-
zuelanos.

Trabalho em condições análogas a de escravo na fronteira
A Secretaria do Trabalho 

do Ministério da Economia 
resgatou nesta quinta-feira 
seis trabalhadores encontra-
dos em condição análoga à 
de escravo em São João da 
Baliza, região sul de Rorai-
ma. Eles trabalhavam com 
extração de madeira em 
uma região de mata fecha-
da no município. De acordo 
com a secretaria, nenhum 
deles tinha registro profis-
sional e todos eram man-
tidos em um local que não 
oferecia condições mínimas 
de dignidade.

“Eles estavam alojados 
em barraco constituído de 

estacas de madeira com 
cobertura de lona plástica, 
sem qualquer proteção la-
teral, e de chão batido. Sa-
tisfaziam suas necessidades 
fisiológicas no meio da ve-
getação; extraíam com bal-
des, de uma cacimba desco-
berta, sem proteção contra 
contaminação, a água usada 
para higiene e para o con-
sumo pessoal, a qual apre-
sentava coloração turva e 
consistência barrenta após 
as chuvas”, disse a auditora 
fiscal do trabalho, Andrea 
Doninem, em nota divulga-
da pela secretaria.

Segundo a secretaria, o 

proprietário da área, que 
submetia os empregados às 
condições degradantes, teve 
de pagar verbas rescisórias 
no valor total de R$ 30,7 mil. 
Ele firmou ainda um termo 
de compromisso para paga-
mento de danos morais indi-
viduais aos trabalhadores no 
valor total de R$ 15,3 mil. 

Venezuelanos

A ação ocorreu também 
em serrarias nos municí-
pios de Rorainópolis e São 
Luiz, ambos em Roraima. 
No total, foram emitidos 36 
autos de infração em decor-

rência do descumprimento 
de obrigações trabalhistas 
e de segurança do trabalho. 
Foram encontrados 102 tra-
balhadores brasileiros e ve-
nezuelanos em situação de 
informalidade. Entre eles, 
havia dois jovens abaixo 
de 18 anos. Também foram 
verificados atrasos no pa-
gamento de salário, numa 
soma de R$ 107,8 mil. 
“Um total de 110 empre-
gados não havia recebido 
o salário de janeiro, sendo 
que muitos deles foram de-
mitidos em fevereiro sem 
receber o salário atrasado”, 
informou Andrea Donin.

Pressa para indicar o relator  
da reforma da Previdência

O presidente do Senado, 
Davi Alcolumbre (DEM-
AP), quer antecipar a defi-
nição do relator do texto da 
reforma da Previdência na 
Casa. A proposta de mudan-
ças no sistema de aposenta-
dorias, apresentada ontem 
(20) pelo governo federal, 
ainda vai tramitar ao lon-
go dos próximos meses na 
Câmara dos Deputados e só 
deve chegar ao Senado no 
final do semestre, caso seja 
aprovada. A ideia de Alco-
lumbre, no entanto, é criar 
desde já uma comissão espe-
cial de senadores para acom-
panhar a tramitação da maté-
ria na Câmara. Nesse caso, 
o relator dessa comissão 
especial seria, mais adiante, 
efetivado como relator da 
matéria no Senado.

“Se nós fizermos uma 
comissão especial, a gen-
te nomearia um presidente 
para essa comissão especial, 

nomearia um relator, que 
fosse membro titular da CCJ 
[Comissão de Constituição 
e Justiça], já que a reforma 
tem que passar na CCJ, e esse 
relator da comissão especial 
já passaria automaticamen-
te a ser o relator, no Senado, 
da reforma da Previdência, 
quando ela chegar na Casa”, 
afirmou, em conversa com 
jornalistas nesta quinta-feira . 

Segundo Alcolumbre, a 
iniciativa, que ainda será ne-
gociada com os líderes dos 
partidos e blocos partidários 
do Senado, tem o objetivo de 
dar celeridade à análise da re-
forma pelo Legislativo, ante-
cipando o trabalho do futuro 
relator da reforma na Casa. 
“Ele [relator da reforma no 
Senado] vai poder ter inter-
locução, lá na comissão espe-
cial da Câmara, com todos os 
partidos, então essa interface 
vai dar celeridade em todo o 
processo”, justifica. 

Famílias de baixa renda sofrem 
mais com inflação de janeiro

Segundo informações do 
Instituto de Pesquisa Eco-
nômica Aplicada (Ipea), 
divulgadas nesta quinta-
feira, as famílias de menor 
poder aquisitivo foram as 
mais afetadas pela inflação 
de janeiro. O impacto nas 
contas desse segmento foi 
de 0,41%, contra 0,25% 
das classes mais ricas – ou 
seja, uma diferença de 0,16 
ponto percentual.

O resultado de janei-
ro deve-se, sobretudo, ao 
aumento dos preços dos 
alimentos, com destaque 
para os cereais (4,4%), 
frutas (5,5%), leites e de-
rivados (1,1%). O segun-

do maior vilão das classes 
mais baixas foi o preço dos 
transportes (0,09%), devi-
do aos reajustes das tarifas 
de ônibus urbano (2,7%), 
trem (2,7%) e metrô (3%). 
Já a queda de 2,1% no pre-
ço dos combustíveis foi 
o principal fator de alívio 
inflacionário para as faixas 
de renda mais alta no mês, 
apontou o Ipea.

Em relação a janeiro do 
ano passado, os segmentos 
de renda mais baixa sofre-
ram aceleração da inflação, 
enquanto as duas classes de 
renda mais elevada tiveram 
desaceleração dos preços 
de bens e serviços.

Assine o Monitor Mercantil
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Intenção de consumo  
das famílias cresce 2,7%

De acordo com a Confe-
deração Nacional do Comér-
cio de Bens, Serviços e Tu-
rismo (CNC), a Intenção de 
Consumo das Famílias (ICF) 
cresceu 2,7% na passagem 
de janeiro para fevereiro 
deste ano.

Com essa que foi a quarta 
alta consecutiva, o indicador 
chegou a 98,5 pontos, em 
uma escala de zero a 200, 
o maior patamar desde abril 
de 2015 (102,9 pontos). Na 
comparação com fevereiro 
de 2018, a ICF teve alta de 
13,1%.

Nos dois tipos de compa-
ração (mensal e anual), os 
sete componentes do indica-
dor tiveram alta. Em relação 
a janeiro, a maior alta foi 
observada no momento para 

a compra de bens duráveis, 
que cresceu 4,4%. Outro 
crescimento importante foi 
percebido na perspectiva de 
consumo (3,4%).

Na comparação com feve-
reiro de 2018, as maiores al-
tas foram observadas no ní-
vel de consumo atual (22%) 
e na perspectiva de consumo 
(20,2%).

Segundo a CNC, o cenário 
de inflação baixa e de queda 
gradual do desemprego tem 
impulsionado o consumo 
das famílias nos últimos me-
ses. Outro ponto que explica 
a alta é a sinalização de que 
os juros básicos deverão per-
manecer inalterados no curto 
prazo, o que contribui para 
o resgate das condições de 
consumo a prazo.

Mais de 25 mil lojas cerraram 
as portas no Rio em 2018

A queda das vendas e da 
atividade econômica, com alta 
do desemprego, a crescente 
violência, o aumento desre-
grado da camelotagem e a cri-
se no Estado do Rio de Janeiro 
são os principais responsáveis 
pelo fechamento de 25.920 
estabelecimentos comerciais 
no estado em 2018, número 
23% pior que em 2017. Se-
gundo pesquisa do Centro de 
Estudos do Clube de Diretores 
Lojistas (CDLRio), na capital, 
entre janeiro/dezembro de 
2018, foram fechados 10 mil 
estabelecimentos, um aumen-
to de 15% em comparação 
com o mesmo período do ano 
anterior.

Só no mês de dezembro 
fecharam 1.445 lojas na ci-
dade, mais 33% em com-
paração com o mesmo mês 
de 2017. Em todo o estado, 
cerraram as portas 3.580 es-
tabelecimentos comerciais, 
um aumento de 44% em rea-
lação ao último mês de 2017.

De acordo com Aldo Gon-
çalves, presidente do CDL-
Rio, o quadro econômico 
do estado afetou profunda-
mente o comportamento do 
consumidor, influencian-
do a sua disposição para a 
compra. “Nos momentos de 
incertezas, a primeira atitu-
de do consumidor é reduzir 
os gastos, entre eles, com as 
compras. Com isso, o co-
mércio lojista, já massacrado 
pelo peso da burocracia e da 
alta carga tributária, acaba 
sucumbindo e não encontra 
alternativa a não ser o encer-
ramento de sua atividade”, 
diz Aldo.

Ele destaca também que a 
violência urbana e a desor-
denada invasão dos camelôs 
na capital vem prejudicando 
bastante a atividade. “Para 
se ter idéia, o comércio gas-
tou mais de R$ 1,5 bilhão 
com segurança no ano pas-
sado. Isso poderia ter sido 
investido na ampliação dos 

negócios, como novas lojas, 
reformas, treinamento de 
pessoal, gerando mais em-
prego e renda. Só assim os 
lojistas poderão transformar 
esse vultuoso gasto, que re-
presenta uma considerável 
parcela do seu faturamento, 
em investimento na melho-
ria e no crescimento dos ne-
gócios, beneficiando toda a 
cadeia produtiva do comér-
cio”, conclui o presidente do 
CDLRio.

Na capital, do total de 
1.445 estabelecimentos co-
merciais que encerram as 
suas atividades em dezem-
bro, 250 estavam localiza-
dos no Centro, 550 na Zona 
Norte, 425 na Zona Oeste e 
220 na Zona Sul. Entre ja-
neiro/dezembro de 2018 os 
números foram os seguin-
tes: 3.950 na Zona Norte, 
3.150 na Zona Oeste, 1.724 
na Zona Sul e 1.742 no 
Centro.

Metade dos brasileiros não 
fica 1 dia sem smartphone
Pesquisa revela 
percepção de  
como aparelho  
prejudica 
internauta

Por quanto tempo você 
consegue ficar sem usar seu 
smartphone? O Ibope Co-
necta fez essa pergunta aos 
internautas brasileiros e des-
cobriu que 52% deles não 
conseguem ficar um dia in-
teiro longe do aparelho. Os 
que conseguem ficar um dia 
sem o smartphone somam 
18% e há 30% que indicam 
que conseguem ficar sem 
seu celular por mais de um 
dia.

Dentre os que pouco con-
seguem ficar sem o aparelho, 
8% dizem que aguentam no 
máximo uma hora, 11% ci-
tam entre duas e três horas, 
mesmo percentual dos que 
mencionam até seis horas, e 
7% aguentam até 12 horas. 

Todavia, há 15% que reve-
lam que não conseguem fi-
car sem smartphone em mo-
mento algum.

O celular afeta negati-
vamente sua vida? Três em 
cada dez internautas (31%) 
apontam que não. No en-
tanto, 27% informam que se 
sentem afetados pelo dispo-
sitivo na hora de dormir e 
23% indicam que o aparelho 
afeta o relacionamento com 
as pessoas, mesmo percentu-
al dos que indicam distração 
com as tarefas diárias.

A pesquisa mostra tam-
bém que 16% dos entrevis-
tados dizem que o uso do 
smartphone atrapalha no âm-
bito profissional, quantidade 
similar de internautas que 
relata que o relacionamento 
com a família é afetado. Há 
também 12% que revelam 
ser afetados quando estão di-
rigindo e recebem ligações/
mensagens, 9% que dizem 
que sua saúde é atingida de 
maneira negativa, 8% que se 
sentem afetados no ambiente 
escolar e 6% apontam que 
o smartphone atrapalha na 
vida sexual.

A pesquisa inédita Perfil da Liderança em Comunicação 
no Brasil, divulgada pela Associação Brasileira de Co-
municação Empresarial (Aberje), mostra que apesar 

de ocupar 69% dos cargos de liderança na comunicação cor-
porativa no Brasil, as mulheres representam 45% do total de 
cargos de direção ou vice-presidência nas empresas onde tra-
balham. A pesquisa foi feita com 578 profissionais de 20 es-
tados, dos quais 78% são empregados em empresas privadas 
de grande porte (62%), sendo 41% em multinacionais e 37% 
em companhias nacionais de todos os setores da economia, 
com destaque para o de serviços (27%), que inclui agências 
de comunicação. São Paulo abriga a maioria dessas lideranças 
(57%). Do total de participantes, 398 são mulheres. Setenta 
e quatro por cento dos profissionais estão contratados pelo 
regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e 11% 
sob regime societário. 
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PORTO PRIMAVERA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.
CNPJ/ME nº 07.081.291/0001-39 - NIRE 33.3.0028032-4

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 8 de Fevereiro de 
2019. Ata lavrada em forma de sumário, nos termos do parágrafo 1º, do artigo 130, 
da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 e alterações posteriores (“Lei das 
Sociedades por Ações”). 1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 8 de fevereiro de 
2019, às 9:30 horas, na sede social da Porto Primavera Transmissora de Energia 
S.A. (“Companhia”), na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na 
Avenida Presidente Vargas, nº 955, 14º andar, sala 1401 (parte), Centro, CEP 
20.071-004. 2. Presença: Presentes as Acionistas representando a totalidade 
das ações de emissão da Companhia, como se verificou pelas assinaturas apos-
tas no Livro de Presença de Acionistas. 3. Convocação: Dispensada a convoca-
ção prévia, tendo em vista a presença de todas as Acionistas, na forma do dispos-
to no parágrafo 4º do artigo 124 da Lei das Sociedades por Ações. 4. Mesa: Os 
trabalhos foram presididos peloSr. Zhongjiao Chang e secretariados pelo Sr. 
Chungang Zhang. 5. Ordem do Dia: Deliberar sobre as seguintes matérias: (i) a 
realização, pela Companhia, da 1ª (primeira) emissão de debêntures simples, não 
conversíveis em ações, da espécie com garantia real, com garantia fidejussória 
adicional, em série única, no valor total de R$112.310.000,00 (cento e doze mi-
lhões, trezentos e dez mil reais) (“Emissão” e “Debêntures”, respectivamente), as 
quais serão objeto de distribuição pública com esforços restritos de distribuição, 
nos termos da Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Ofer-
ta Restrita”), da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 476, de 
16 de janeiro de 2009, conforme alterada (“Instrução CVM 476”), da Lei nº 12.431, 
de 24 de junho de 2011, conforme alterada (“Lei 12.431”), e das demais disposi-
ções legais e regulamentares aplicáveis; (ii) a prestação, pela Companhia, de 
garantia real em favor dos titulares das Debêntures (“Debenturistas”), representa-
dos pela Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, na qualida-
de de agente fiduciário (“Agente Fiduciário”), que consistirá na Cessão Fiduciária 
de Direitos Creditórios (conforme abaixo definido), bem como a celebração, na 
qualidade de interveniente anuente, do Contrato de Alienação Fiduciária (confor-
me abaixo definido); (iii) a autorização à Diretoria da Companhia e/ou aos seus 
procuradores para: (a) negociar os demais termos e condições das Debêntures, 
observados os limites aprovados nesta assembleia; e (b) adotar todos e quaisquer 
atos necessários à implementação e formalização das deliberações tomadas nes-
ta assembleia, incluindo mas não se limitando ao registro da Oferta Restrita peran-
te a B3 (conforme definida abaixo) e demais órgãos competentes, à contratação 
de instituições integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários para a 
realização da Oferta Restrita e de prestadores de serviços da Oferta Restrita e à 
celebração do “Instrumento Particular de Escritura da 1ª (Primeira) Emissão de 
Debêntures Simples, não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, 
com Garantia Fidejussória Adicional, em Série Única, para Distribuição Pública 
com Esforços Restritos de Distribuição, da Porto Primavera Transmissora de 
Energia S.A.” (“Escritura de Emissão”), do aditamento à Escritura de Emissão 
para refletir o resultado do Procedimento de Bookbuilding (conforme abaixo defi-
nido), do Contrato de Cessão Fiduciária (conforme abaixo definido), do Contrato 
de Alienação Fiduciária (conforme abaixo definido), do Contrato de Distribuição 
(conforme abaixo definido), e dos demais contratos, declarações, requerimentos, 
formulários e outros tipos de instrumentos necessários e/ou convenientes para a 
realização da Emissão e/ou da Oferta Restrita ou para a constituição das Garan-
tias (conforme abaixo definido); (iv) a outorga pela Companhia de procuração ao 
Agente Fiduciário, em razão e na forma do Contrato de Cessão Fiduciária, com 
vigência até a final liquidação das obrigações garantidas; (v) a ratificação de todos 
os atos praticados pela Diretoria da Companhia e/ou pelos seus procuradores no 
âmbito da Emissão e da Oferta Restrita; e (vi) a autorização à Diretoria da Com-
panhia e/ou aos seus procuradores para praticarem atos para registro e publica-
ção da presente ata. 6. Deliberações:Após a discussão das matérias constantes 
da ordem do dia, os acionistas, por unanimidade de votos, tomaram as seguintes 
deliberações, sem quaisquer ressalvas ou restrições: (i) aprovar a realização, pela 
Companhia, da Emissão e da Oferta Restrita com as principais condições e carac-
terísticas descritas abaixo: (a) Número da Emissão: 1ª (primeira) emissão de de-
bêntures da Companhia; (b) Data da Emissão: Para todos os fins e efeitos legais, 
a data da emissão das Debêntures será definida na Escritura de Emissão (“Data 
da Emissão”); (c) Valor Total da Emissão: R$112.310.000,00 (cento e doze mi-
lhões, trezentos e dez mil reais), na Data de Emissão (“Valor Total da Emissão”); 
(d) Quantidade de Debêntures: Serão emitidas 112.310 (cento e doze mil, trezen-
tas e dez) Debêntures; (e) Séries: A Emissão será realizada em série única; (f)
Colocação e Procedimento de Distribuição. As Debêntures serão objeto de distri-
buição pública, com esforços restritos de distribuição, em regime de garantia firme
de colocação, com a intermediação de instituição financeira integrante do sistema
de distribuição de valores mobiliários (“Coordenador Líder”), sendo certo que a 
garantia firme de colocação será prestada pelo Coordenador Líder para o equiva-
lente ao Valor Total da Emissão (“Garantia Firme”), conforme os termos e condi-
ções do “Contrato de Distribuição Pública com Esforços Restritos de Distribuição
da 1ª (Primeira) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações,
da Espécie com Garantia Real, com Garantia Fidejussória Adicional, em Série
Única, em Regime de Garantia Firme de Colocação, da Porto Primavera Trans-
missora de Energia S.A.”, a ser celebrado entre o Coordenador Líder e a Compa-
nhia (“Contrato de Distribuição”); (g) Conversibilidade, Tipo e Forma. As Debêntu-
res serão simples, ou seja, não conversíveis em ações de emissão da Companhia. 
As Debêntures serão escriturais e nominativas, sem emissão de cautelas ou cer-
tificados; (h) Espécie. As Debêntures serão da espécie com garantia real, com
garantia fidejussória adicional, nos termos do artigo 58, caput, da Lei das Socieda-
des por Ações; (i) Prazo e Data de Vencimento. Ressalvadas as hipóteses de (i)
Aquisição Facultativa (conforme abaixo definido), com o consequente cancela-
mento da totalidade das Debêntures; (ii) Oferta de Resgate Antecipado (conforme 
abaixo definido) da totalidade das Debêntures com o consequente cancelamento
das Debêntures; e (iii) vencimento antecipado das obrigações decorrentes das
Debêntures, nos termos da Escritura de Emissão, ocasiões em que a Companhia 
obriga-se a proceder ao pagamento das Debêntures pelo Valor Nominal Atualiza-
do (conforme abaixo definido), acrescido dos Juros Remuneratórios (conforme
abaixo definido) devidos, e em observância à regulamentação aplicável, as De-
bêntures terão data de vencimento em 15 de fevereiro de 2029 (“Data de Venci-
mento das Debêntures”); (j) Valor Nominal Unitário das Debêntures. O valor nomi-
nal unitário das Debêntures será de R$1.000,00 (mil reais) na Data de Emissão
(“Valor Nominal Unitário”); (k) Prazo e Forma de Subscrição e Integralização. As 
Debêntures serão subscritas no mercado primário, pelo seu Valor Nominal Unitá-
rio, e integralizadas à vista, em moeda corrente nacional, no ato de subscrição,
durante o prazo de colocação das Debêntures na forma dos artigos 7º-A e 8° da
Instrução CVM 476, de acordo com as normas de liquidação aplicáveis à B3 S.A. 
– Brasil, Bolsa, Balcão - Segmento CETIP UTVM (“B3”). A “Data da Primeira Inte-
gralização” será considerada como a data da primeira subscrição e integralização 
das Debêntures. Caso ocorra a integralização das Debêntures em mais de uma
data, o preço de subscrição para as Debêntures que foram integralizadas após a
Data da Primeira Integralização será equivalente ao Valor Nominal Atualizado das 
Debêntures (conforme definido abaixo), acrescido dos Juros Remuneratórios,
calculados pro rata temporis desde a Data da Primeira Integralização até a data
de sua efetiva integralização. O preço de integralização poderá contar com ágio
ou deságio, conforme apurado no Procedimento de Bookbuilding (conforme defi-
nido abaixo); (l) Atualização Monetária. O Valor Nominal Unitário ou o saldo do
Valor Nominal Unitário das Debêntures, conforme o caso, será atualizado mone-
tariamente pela variação acumulada do Índice Nacional de Preços ao Consumi-
dor Amplo (“IPCA”), calculado e divulgado mensalmente pelo Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística (“IBGE”), desde a Data da Primeira Integralização até a 
data de seu efetivo pagamento (“Atualização Monetária”), sendo o produto da
Atualização Monetária automaticamente incorporado ao Valor Nominal Unitário
das Debêntures ou, se for o caso, ao saldo do Valor Nominal Unitário das Debên-
tures (“Valor Nominal Atualizado”), calculado de forma pro rata temporis, com
base em 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, de acordo com a fórmula a
ser descrita na Escritura de Emissão; (m) Juros Remuneratórios. Sobre o Valor
Nominal Atualizado das Debêntures incidirão juros remuneratórios, a serem defi-
nidos em Procedimento de Bookbuilding, nos termos da Escritura de Emissão,
correspondentes ao maior entre (i) a taxa interna de retorno indicativa divulgada
pela ANBIMA, em sua página na internet (http://www.anbima.com.br), do Tesouro 
IPCA+ com juros semestrais com vencimento em 2024 (“Tesouro IPCA+/2024”),
acrescida exponencialmente de um spread máximo equivalente a 1,00% (um in-
teiro por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis; e (ii) a 
uma taxa máxima de 5,25% (cinco inteiros e vinte e cinco centésimos por cento)
ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis (“Juros Remunerató-
rios”); (n) Pagamento dos Juros Remuneratórios. Os Juros Remuneratórios das
Debêntures serão apurados semestralmente, sempre no dia 15 (quinze) dos me-
ses de fevereiro e agosto de cada ano, sendo certo que: (i) no período compreen-
dido entre a Data da Primeira Integralização até 15 de agosto de 2020 (inclusive), 
os Juros Remuneratórios capitalizados serão incorporados semestralmente ao
Valor Nominal Unitário no dia 15 (quinze) dos meses de fevereiro e agosto de cada 
ano (“Data de Incorporação”), (ii) o primeiro pagamento de Juros Remuneratórios
será realizado em 15 de fevereiro de 2021 (data do primeiro pagamento); e (iii) os 
demais pagamentos de Juros Remuneratórios ocorrerão sucessivamente, nas
mesmas datas de pagamento das parcelas de amortização, conforme previstas
na Escritura de Emissão, sendo o último pagamento realizado na Data de Venci-
mento das Debêntures (cada uma dessas datas, uma “Data de Pagamento dos
Juros Remuneratórios”, conforme aplicável). Farão jus aos Juros Remuneratórios
aqueles que forem titulares de Debêntures ao final do Dia Útil imediatamente an-
terior à Data de Pagamento dos Juros Remuneratórios; (o) Procedimento de
Bookbuilding. Será adotado o procedimento de coleta de intenções de investi-
mento, sem recebimento de reservas, sem lotes mínimos ou máximos (“Procedi-
mento de Bookbuilding”), organizado pelo Coordenador Líder, para a verificação,
junto aos Investidores Profissionais, da demanda pelas Debêntures em diferentes
níveis de taxas de juros, de forma a definir a taxa final dos Juros Remuneratórios
das Debêntures, observado o disposto no Contrato de Distribuição. O resultado
do Procedimento de Bookbuilding será ratificado por meio de aditamento à Escri-
tura de Emissão, sem a necessidade de prévia aprovação societária pela Compa-
nhia e/ou pela Garantidora (conforme abaixo definido) ou de realização prévia de
assembleia geral de debenturistas; (p) Amortização. O Valor Nominal Atualizado
das Debêntures será amortizado em 17 (dezessete) parcelas semestrais e conse-
cutivas, nas respectivas datas de amortização, sendo o primeiro pagamento em
15 de fevereiro de 2021, conforme cronograma a ser previsto na Escritura de
Emissão; (q) Amortização Extraordinária Facultativa. As Debêntures não estarão
sujeitas à amortização extraordinária facultativa pela Companhia; (r) Repactua-
ção Programada. Não haverá repactuação programada das Debêntures; (s) Res-
gate Antecipado Facultativo. As Debêntures não estarão sujeitas ao resgate ante-
cipado facultativo pela Companhia, seja ele total ou parcial; (t) Oferta de Resgate
Antecipado Total. A Companhia poderá realizar oferta de resgate antecipado fa-
cultativo da totalidade das Debêntures, a ser endereçada a todos os Debenturis-
tas, sem distinção, sendo assegurado a todos os Debenturistas igualdade de
condições para aceitar ou recusar, a seu exclusivo critério, a oferta de resgate
antecipado das Debêntures por eles detidas, desde que observados os termos da 
Escritura de Emissão, da Lei 12.431 e da Lei das Sociedades por Ações, e obser-
vadas as regras que vierem a ser expedidas pelo Conselho Monetário Nacional
(“CMN”) e as demais regulamentações aplicáveis, inclusive em relação ao even-
tual prazo mínimo entre a Data de Emissão e a data da oferta de resgate antecipa-
do, se houver (“Oferta de Resgate Antecipado”); (u) Aquisição Facultativa. Após
decorridos 2 (dois) anos contados da Data de Emissão, observado o disposto na 
Lei 12.431, nas regras expedidas ou que vierem a ser expedidas pelo CMN e nas
demais regulamentações aplicáveis, as Debêntures poderão ser adquiridas pela 

Companhia, no mercado secundário, a qualquer momento, condicionado ao acei-
te do respectivo Debenturista vendedor e observado o disposto no artigo 55, pa-
rágrafo 3º, da Lei das Sociedades por Ações, por valor igual ou inferior ao Valor 
Nominal Atualizado, devendo o fato constar do relatório da administração e das 
demonstrações financeiras da Companhia, ou por valor superior ao Valor Nominal 
Atualizado, desde que observe as regras expedidas pela CVM. As Debêntures 
que venham a ser adquiridas nos termos desta Cláusula poderão: (i) ser cancela-
das, desde que observado o disposto na Lei 12.431, nas regras expedidas ou que 
vierem a ser expedidas pelo CMN e nas demais regulamentações aplicáveis, in-
clusive em relação a eventual prazo mínimo para tal cancelamento, se houver; (ii) 
permanecer na tesouraria da Companhia; ou (iii) ser novamente colocadas no 
mercado. As Debêntures adquiridas pela Companhia para permanência em te-
souraria nos termos desta Cláusula, se e quando recolocadas no mercado, farão 
jus aos mesmos valores de Atualização Monetária e Juros Remuneratórios das 
demais Debêntures (“Aquisição Facultativa”); (v) Garantias Reais. Para assegu-
rar, até o cumprimento de todas as obrigações decorrentes da Escritura de Emis-
são, o fiel, pontual e integral pagamento do Valor Total da Emissão, na Data de 
Emissão, acrescido da Atualização Monetária, Juros Remuneratórios e dos En-
cargos Moratórios (conforme definido abaixo), conforme aplicável, bem como das 
demais obrigações pecuniárias presentes e futuras, principais e acessórias, a 
serem previstas na Escritura de Emissão e nos Contratos de Garantia (conforme 
definido abaixo), inclusive honorários do Agente Fiduciário e despesas judiciais e 
extrajudiciais comprovadamente incorridas pelo Agente Fiduciário ou Debenturis-
tas na constituição, formalização, execução e/ou excussão das Garantias, serão 
constituídas as seguintes garantias: (1) Alienação Fiduciária de Ações: aliena-
ção fiduciária das ações representativas de de 22% (vinte e dois por cento) do 
capital social da Companhia, de titularidade da State Grid Brazil Holding S.A., so-
ciedade por ações de capital fechado, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, 
Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Presidente Vargas, nº 955, 15º andar, sala 
1.501 (parte), Centro, CEP 20.071-004, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 
11.938.558/0001-39 (“Garantidora”), correspondentes a 47.087.700 (quarenta e 
sete milhões oitenta e sete mil e setecentas) ações ordinárias, nominativas e sem 
valor nominal do capital social da Companhia na Data de Emissão (“Ações Aliena-
das” e “Alienação Fiduciária de Ações”, respectivamente), bem como, observada 
a proporção das Ações Alienadas, quaisquer outros títulos e valores mobiliários 
representativos do capital social da Companhia que venham a ser subscritos, in-
tegralizados, recebidos, conferidos, comprados ou de outra forma adquiridos pela 
Garantidora, e ainda todos os direitos acessórios relacionados aos bens mencio-
nados anteriormente, incluindo frutos, rendimentos, remuneração, bonificação ou 
reembolso de capital, de titularidade da Garantidora. A constituição da Alienação 
Fiduciária de Ações em favor dos Debenturistas será formalizada por meio da 
celebração do “Contrato de Alienação Fiduciária de Ações em Garantia e Outras 
Avenças”, a ser celebrado entre o Agente Fiduciário, a Garantidora e a Compa-
nhia, na qualidade de interveniente (“Contrato de Alienação Fiduciária”); e (2)
Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios: cessão fiduciária pela Companhia, 
nos termos do parágrafo 3º do artigo 66-B da Lei nº 4.728, de 14 de julho de 1965, 
em caráter irrevogável e irretratável, de (a) 35% (trinta e cinco por cento) dos direi-
tos creditórios de que é titular, emergentes do Contrato de Concessão de Trans-
missão de Energia Elétrica nº 009/2005 -ANEEL, celebrado em 4 de março de 
2005, entre a União, representada pela ANEEL e a Companhia, e seus posteriores 
aditivos (“Valor Cedido Fiduciariamente” e “Contrato de Concessão”, respectiva-
mente), compreendendo, mas não se limitando ao direito de receber todos e 
quaisquer valores que, efetiva ou potencialmente, sejam ou venham a se tornar 
exigíveis e pendentes de pagamento pelo Poder Concedente à Companhia na 
proporção do Valor Cedido Fiduciariamente, incluído o direito de receber, na pro-
porção do Valor Cedido Fiduciariamente, todas as indenizações pela extinção da 
concessão outorgada nos termos do Contrato de Concessão, conforme tais valo-
res sejam atualizados e/ou revisados de tempos em tempos nos termos do Con-
trato de Concessão; (b) dos direitos creditórios de sua titularidade decorrentes da 
prestação de serviços de transmissão de energia elétrica, previstos no Contrato 
de Concessão (inclusive decorrentes de resoluções autorizativas no âmbito da 
concessão de serviço público), no Contrato de Prestação de Serviços de Trans-
missão nº 006/2005 firmado entre a Companhia e o Operador Nacional do Siste-
ma Elétrico - ONS (“ONS”), em 01 de abril de 2005 e seus posteriores aditivos 
(“Contrato de Prestação de Serviços de Transmissão”), e nos Contratos de Uso do 
Sistema de Transmissão, estes últimos celebrados entre o ONS e os usuários do 
sistema de transmissão (“Contratos de Uso do Sistema de Transmissão”), obser-
vada a proporção do Valor Cedido Fiduciariamente, e incluindo, mas não se limi-
tando, o direito de receber todos e quaisquer valores, observada a proporção do 
Valor Cedido Fiduciariamente, que, efetiva ou potencialmente, sejam ou venham 
a se tornar exigíveis e pendentes de pagamento pelos usuários do sistema de 
transmissão à Companhia, conforme tais valores sejam atualizados e/ou revisa-
dos de tempos em tempos nos termos do Contrato de Concessão; (c) dos direitos 
creditórios de conta do Projeto de Expansão (conforme abaixo definido) e respec-
tivas aplicações a ela relacionadas, a serem definidas na Escritura de Emissão; e 
(d) de todos os demais direitos, corpóreos ou incorpóreos, potenciais ou não, re-
lacionados aos itens (a), (b) e (c) acima, que possam ser objeto de cessão fiduci-
ária de acordo com as normas legais e regulamentares aplicáveis, decorrentes do 
Contrato de Concessão, do Contrato de Prestação de Serviços de Transmissão, 
e dos Contratos de Uso do Sistema de Transmissão, ou decorrentes, a qualquer 
título da prestação de serviços de transmissão de energia elétrica pela Compa-
nhia, observada a proporção do Valor Cedido Fiduciariamente (“Cessão Fiduciá-
ria de Direitos Creditórios” e, em conjunto com a Alienação Fiduciária de Ações, as 
“Garantias Reais”). A constituição da Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios em
favor dos Debenturistas será formalizada por meio da celebração do “Instrumento
Particular de Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Emergentes e Direitos
Creditórios e Outras Avenças”, a ser celebrado entre a Companhia e o Agente Fi-
duciário (“Contrato de Cessão Fiduciária” e, em conjunto com o Contrato de Alie-
nação Fiduciária, os “Contratos de Garantia”); (w) Garantia Fidejussória: Fiança, 
a ser outorgada pela Garantidora, nos termos da Escritura de Emissão, a qual
permanecerá em vigor até o Completion Físico e Financeiro (conforme definido na
Escritura de Emissão) ou até a quitação integral das Debêntures, o que ocorrer
primeiro (“Fiança” e, em conjunto com as Garantias Reais, as “Garantias”); (x)
Depósito para Distribuição e Negociação. As Debêntures serão depositadas para 
distribuição pública no mercado primário por meio do MDA - Módulo de Distribui-
ção de Ativos, administrado e operacionalizado pela B3, sendo a distribuição liqui-
dada financeiramente através da B3. As Debêntures serão depositadas para ne-
gociação, observado o disposto na Escritura de Emissão, no mercado secundário 
por meio do CETIP 21 - Títulos e Valores Mobiliários, administrado e operaciona-
lizado pela B3, sendo as negociações liquidadas financeiramente por meio da B3
e as Debêntures custodiadas eletronicamente na B3; (y) Vencimento Antecipado:
As Debêntures poderão ser objeto de vencimento antecipado, podendo ser exigi-
do o imediato pagamento, pela Companhia ou pela Garantidora, aos Debenturis-
tas, fora do âmbito da B3, por meio de instituição prestadora de serviços de banco 
liquidante e escrituração das Debêntures (“Banco Liquidante”), do Valor Nominal 
Atualizado das Debêntures, acrescido dos Juros Remuneratórios devidos, calcu-
lados pro rata temporis desde a Data da Primeira Integralização, data de incorpo-
ração ou pagamento dos Juros Remuneratórios aplicável, conforme o caso, e dos
Encargos Moratórios e multas, se houver, incidentes até a data do seu efetivo
pagamento, sem prejuízo ainda da busca de indenização por perdas e danos que 
compense integralmente o eventual dano causado pelo inadimplemento da Com-
panhia, na ocorrência de quaisquer das situações previstas na Escritura de Emis-
são, respeitados os respectivos prazos de cura (cada um desses eventos, um
“Evento de Inadimplemento”), e observado que o pagamento a ser realizado nos 
termos deste item, pela Companhia aos Debenturistas, será considerado final e
deverá ser calculado nos termos da Escritura de Emissão e pago aos Debenturis-
tas informados pelo Banco Liquidante, conforme o caso; (z) Local de Pagamento.
Os pagamentos a que fizerem jus as Debêntures serão efetuados pela Compa-
nhia utilizando-se, conforme o caso: (a) os procedimentos adotados pela B3, para 
as Debêntures custodiadas eletronicamente na B3; ou (b) os procedimentos ado-
tados pelo Banco Liquidante, para as Debêntures que eventualmente não este-
jam custodiadas eletronicamente na B3, ou, conforme o caso, pela instituição fi-
nanceira contratada para este fim, ou ainda na sede da Companhia, se for o caso;
(aa) Encargos Moratórios: Sem prejuízo da Atualização Monetária e dos Juros
Remuneratórios, ocorrendo impontualidade no pagamento de qualquer quantia
devida aos Debenturistas, os débitos em atraso ficarão sujeitos, desde a data do
inadimplemento até a data do efetivo pagamento, independentemente de aviso
ou notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, a: (i) juros moratórios à ra-
zão de 1% (um por cento) ao mês sobre o montante devido calculados pro rata
temporis; e (ii) multa convencional, irredutível e de natureza não compensatória,
de 2% (dois por cento) sobre o valor devido e não pago (“Encargos Moratórios”);
(bb) Destinação dos Recursos. Os recursos captados pela Companhia por meio
da Emissão serão utilizados exclusivamente para pagamentos futuros e/ou reem-
bolso de gastos, despesas ou dívidas relacionadas à implantação de reforços na 
Subestação Nova Porto Primavera, referentes à instalação do 3º banco de auto-
transformadores monofásicos 440/230 kV de 3x150 MVA, a conexões e à ade-
quação do setor, nos termos da Portaria nº 165/SPE, emitida pelo MME, de 30 de 
julho de 2018, e Resolução Autorizativa da ANEEL n° 6.687, de 17 de outubro de 
2017 (“Projeto de Expansão”); e (cc) Demais Características: As demais caracte-
rísticas e condições da Emissão e das Debêntures estão previstas na Escritura de 
Emissão. (ii) autorizar a prestação, pela Companhia, da Cessão Fiduciária de
Direitos Creditórios por meio do Contrato de Cessão Fiduciária, bem como a cele-
bração, na qualidade de interveniente anuente, do Contrato de Alienação Fiduci-
ária. (iii) autorizar os diretores da Companhia e/ou seus procuradores a (a) nego-
ciar os demais termos e condições das Debêntures não definidos nesta data,
observados os limites aprovados nesta assembleia; e (b) adotar todos e quaisquer 
atos necessários à implementação e formalização das deliberações tomadas
nesta assembleia, incluindo mas não se limitando ao registro da Oferta Restrita
perante a B3 e demais órgãos competentes, à contratação de instituições inte-
grantes do sistema de distribuição de valores mobiliários para a realização da
Oferta Restrita e de prestadores de serviços da Oferta Restrita e à assinatura da 
Escritura de Emissão, do aditamento à Escritura de Emissão para refletir o resul-
tado do Procedimento de Bookbuilding, do Contrato de Cessão Fiduciária, do
Contrato de Alienação Fiduciária, do Contrato de Distribuição e dos demais con-
tratos, declarações, requerimentos, formulários e outros tipos de instrumentos
necessários e/ou convenientes para a realização da Emissão e/ou da Oferta Res-
trita ou para a constituição das Garantias. (iv) autorizar a outorga pela Companhia
de procuração ao Agente Fiduciário, em razão e na forma do Contrato de Cessão 
Fiduciária, que deverá permanecer vigente até a final liquidação das obrigações
garantidas. (v) ratificar, nesta data, todos e quaisquer atos até então adotados e
todos e quaisquer documentos até então assinados pelos diretores da Compa-
nhia e/ou pelos seus procuradores para a implementação da Emissão e da Oferta 
Restrita. (vi) autorizar os diretores da Companhia e/ou aos seus procuradores a
praticarem todos e quaisquer atos necessários ao registro e publicação da pre-
sente ata nos órgãos e livros próprios. 7. Encerramento: Nada mais havendo a
ser tratado, foi encerrada a presente Assembleia Geral Extraordinária de Acionis-
tas, da qual se lavrou a presente Ata que, lida e achada conforme, foi por todos os 
presentes assinada. Rio de Janeiro, 8 de fevereiro de 2019. Zhongjiao Chang,
Presidente; Chungang Zhang, Secretário; Acionistas presentes: State Grid Brazil 
Holding S.A., representada por seus representantes legais, o Sr. Hongxian Cai, na
qualidade de seu Diretor Presidente e o Sr. Zhongjiao Chang, na qualidade de seu 
Diretor Vice-Presidente; e International Grid Holdings Limited, representada por
seus procuradores, o Sr. Chungang Zhang e o Sr. Changwei Chen. A presente é 
cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Jucerja nº 3523685, em 18/02/19. Ber-
nardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

Gestão hospitalar
A saúde pública anda mal, é verdade, não apenas no 

Estado do Rio, mas na maioria absoluta das cidades 
brasileiras. No entanto, o problema não é falta de dinhei-
ro, mas de gestão e de fiscalização sistemática de como e 
onde o dinheiro da saúde é aplicado.

Ninguém fiscaliza o emprego do dinheiro, a gestão 
hospitalar, a aquisição de equipamentos médicos-hospi-
talares, remédios e outros insumos, nem mesmo fiscal-
izam o trabalho dos médicos, paramédicos e demais pes-
soas envolvidas com a saúde pública.

Neste início do ano, o secretário estadual de saúde do 
Estado do Rio, Edmar Santos, autorizou a repactuação 
de sete contratos de gestão hospitalar e prestação de ser-
viços com um gasto total de R$ 136,095 milhões. Com a 
Cruz Vermelha Brasileira, a secretaria assinou o 3º Termo 
Aditivo ao contrato de gestão nº 001/2017, com prazo de 
vigência de seis meses (17-01 a 16-7 de 2019), e valor 
estimado em R$ 48,960 milhões, conforme publicação 
no DO 25 de janeiro deste ano.

Brigada paraquedista
A novel deputada Alana Passos, eleita para seu 

primeiro mandato pelo PSL, partido do presidente da 
República, com 106.253 votos, começou bem o ano leg-
islativo ao apresentar requerimento para realizar sessão 
extraordinária em homenagem ao Dia do Paraquedista.

Alienações avançam
O programa lançado pelo Governo do Estado do Rio, 

desde os primeiros meses de 2018, para fazer caixa e re-
duzir o déficit do Rioprevidência, órgão que paga apo-
sentados e pensionistas, com a alienação de imóveis na 
capital e interior do estado, continua avançando neste ano 
e, ao que parece, só vai parar quando não existir nenhum 
imóvel para vender.

O DO de 8 deste mês publica dez avisos da Comissão 
Permanente de Licitação (alienação), com estimava de 
arrecadação de R$ 17,299 milhões. O preço mínimo dos 
imóveis varia de R$ 235 mil a R$ 4,990 milhões.

 
Aluguéis da Câmara

A Mesa Diretora do Legislativo carioca, sob o coman-
do do vereador Jorge Felippe, autorizou o pagamento de 
R$ 2,203 milhões à administradora de imóveis Nova Mo-
ema Empreendimentos Ltda., referentes aos aluguéis de 
diversas salas no prédio 51 da Praça Floriano Peixoto, no 
Centro do Rio.

E a PE Ribeiro Empreendimentos Ltda. levou R$ 
599,339 mil, também referentes a alugueis, no período 
de janeiro a dezembro deste ano, dos quais já foram lib-
erados R$ 216 mil, conforme publicou o DCM de 30 de 
janeiro.

Deputada Alana Passos

ALESD RJ PARTICIPAÇÕES LTDA.
CNPJ/MF:21.659.887/0001-02 - NIRE: 33.2.0989555-9

(“Sociedade”)
Edital de Convocação de Assembleia de Sócios. Convocamos os senhores 
sócios da Sociedade a se reunirem em Assembleia de Sócios, a ser realizada 
à 10:00hs do dia 28/02/2019, na sede social da Sociedade, na Cidade do Rio 
de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Rio Branco, nº 138, sala 402, 
Centro, a fim de discutirem e deliberarem sobre alteração da sede da Sociedade e 
aumento de capital da Sociedade. Em obediência ao art. 1.074 do Código Civil (Lei 
Federal nº 10.406, de 10/01/2002), a Assembleia de Sócios instala-se, em primeira 
chamada, com 3/4 (três quartos) do capital social e, em segunda, com qualquer 
número. Os Sócios que não puderem comparecer na data e no horário marcados 
poderão se fazer representar por procuradores devidamente constituídos 
através de outorga de mandato, com especificação precisa dos poderes e dos 
atos autorizados. Este instrumento deverá ser levado a registro juntamente 
com a ata da respectiva Assembleia de Sócios. Rio de Janeiro, 19/02/2019.

Rafael Pesce - Administrador. Alesd RJ Participações Ltda.

Stig Projetos e Consultoria de Energia Ltda. (“Sociedade”)
CNPJ/MF:20.909.371/0001-06 - NIRE: 33.2.0867698-5

Edital de Convocação de Assembleia de Sócios. Convocamos os senhores 
sócios da Sociedade a se reunirem em Assembleia de Sócios, a ser realizada 
à 11:00hs do dia 28/02/2019, na sede social da Sociedade, na Cidade do Rio 
de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Rio Branco, nº 138, sala 
402, Centro, a fim de discutirem e deliberarem sobre a alteração de sede 
da Sociedade e aumento de capital com a Sociedade. Em obediência ao 
art.1.074 do Código Civil (Lei Federal nº 10.406, de 10/01/2002), a Assembleia 
de Sócios instala-se, em primeira chamada, com 3/4 (três quartos) do capital 
social e, em segunda, com qualquer número. Os Sócios que não puderem 
comparecer na data e no horário marcados poderão se fazer representar por 
procuradores devidamente constituídos através de outorga de mandato, com 
especificação precisa dos poderes e dos atos autorizados. Este instrumento 
deverá ser levado a registro juntamente com a ata da respectiva Assembleia 
de Sócios. Rio de Janeiro, 19/02/2019.

Rafael Pesce - Diretor - Stig Projetos e Consultoria de Energia Ltda.
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Banco do Brasil Lojas Americanas

Gol B2W

Klabin JBS

As ações ordinárias do Banco do Brasil terminaram co-
tadas a R$ 53,07, com alta de 0,21%. Os três indicadores 
semanais mostram mercado comprado vendido.

As ações preferenciais das Lojas Americanas termina-
ram cotadas a R$ 19,18, com desvalorização de 1,03% e os 
três indicadores semanais mostram mercado vendido.

As ações preferenciais da Gol terminaram cotadas em 
R$ 27,29 e com desvalorização de 3,40%. Os três indicado-
res semanais mostram mercado vendido.

As ações ordinárias da B2W terminaram cotadas a R$ 
44,11, com desvalorização de 1,98%. Os três indicadores 
semanais mostram mercado vendido.

As ações preferenciais da Klabin terminaram cotadas a 
R$ 3,14 com desvalorização de 1,87%. Os três indicadores 
semanais mostram mercado vendido.

As ações ordinárias da JBS terminaram cotadas a R$ 
13,91, com desvalorização de 2,25%. Os três indicadores 
semanais mostram mercado vendido.

n Monitor Mercantil 6 Financeiro Sexta-feira, 22 de fevereiro de 2019

O. Ribeiro Administração S.A
CNPJ/MF: 33.523.747/0001-83

Aviso e Convocação: Convocam-se os Srs. Acionistas a se reunirem em 
22/03/2019 em AGO às 10hs, na sede social, Rua da Alfândega, 352, sobr/
parte, nesta, para apreciação das contas  do  exercício  encerrado  em 
31/12/2018.a) Aprovação das contas do exercício encerrado em 31/12/2018 
;b)Destinação do Lucro Líquido;  c) Remuneração da Diretoria;  d) Assuntos
Gerais. Comunicamos que se encontram à disposição, na sede social, os 
documentos a que se refere Art. 133 da Lei 6.404/76 RJ. 18/02/2019.Marcio 
Pereira Ribeiro-Diretor Presidente.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS DA POLÍCIA CIVIL DO ES-
TADO DO RIO DE JANEIRO – SINPOL – RUA RIACHUELO, 191 B– 
CENTRO – RIO DE JANEIRO – CNPJ 73.435.570/001-88, CONVOCA 
SEUS ASSOCIADOS EM DIA COM SUAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS A 
SE REUNIREM EM ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA A SER REALIZA-
DA NO PRÓXIMO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2019 (quarta-feira), ÀS 
10Hs, EM 1ª CONVOCAÇÃO E ÀS 10:30HS EM 2ª E ÚLTIMA CONVO-
CAÇÃO, A FIM DE DELIBERAREM SOBRE A SEGUINTE ORDEM DO 
DIA: 1) APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DAS CONTAS DOS EXERCÍCIOS 
DE 2014;2015;2016;2017;2018 2) PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O 
EXERCÍCIO DE 2019. RIO DE JANEIRO, 22 DE FEVEREIRO DE 2019.

FERNANDO BANDEIRA – PRESIDENTE.

Air France-KLM registra marca  
de 100 milhões de passageiros 

Em 2018, a Air France-KLM 
ultrapassou a marca de 100 mi-
lhões de passageiros transpor-
tados, permanecendo como o 
principal grupo europeu para o 
tráfego de longa-distância, além 
de ter diminuído a dívida e cres-
cido em todos os segmentos de 
negócio. O grupo informou que 
a capacidade total de 2018 au-
mentou 2,1%, impulsionada 
principalmente pelas operações 
na América do Sul - que teve a 
inauguração do terceiro hub do 
Grupo no Brasil, em Fortaleza - 
Atlântico Norte e Ásia. 

O Conselho de Administra-
ção da Air France-KLM, presi-
dido por Anne-Marie Couderc, 
reuniu-se em 19 de fevereiro de
2019 para aprovar as definições 
financeiras para a totalidade do 
ano de 2018. A capacidade to-
tal do ano de 2018 aumentou 
2,1%, impulsionada principal-
mente pelas operações na Amé-

rica do Sul, Atlântico Norte e 
Ásia, com crescimentos respec-
tivos de 8,6%, 3,0% e 2,1%.

O grupo revelou que a ma-
lha de longa-distância teve 
um desempenho sólido com 
mais capacidade e uma receita 
unitária que cresceu 1,2%. A 
capacidade adicional foi bem 
absorvida pela robustez da 
demanda e graças ao forte de-
sempenho das equipes comer-
ciais. Na América do Sul, por 
exemplo, a capacidade adicio-
nal de 8,6% foi impulsionada 
pelo crescimento das rotas 
andinas e pela abertura de 
Fortaleza. As novas rotas e a 
receita unitária tiveram com-
portamento estável e em linha 
com as expectativas, apesar 
do fraco segundo semestre de 
2018, devido a dificuldades 
econômicas na Argentina e 
incertezas políticas durante as 
eleições no Brasil. 

Aeroporto de Shanghai  
espera lucro maior em 14,9%

O Aeroporto Internacio-
nal de Shanghai, o segun-
do mais movimentado do 
país, espera uma alta de 
14,9% no seu lucro líqui-
do em 2018, devido à sua 
melhora na eficiência e ao 
aumento de passageiros. 
As ações da companhia do 
Aeroporto Internacional 
de Shanghai cresceram 
0,87%, para 56,8 iuans 
nesta quinta-feira.

A expectativa é que recei-
ta líquida atribuída aos acio-
nistas atingirá 4,2 bilhões de 

iuans (US$ 625 milhões), 
de acordo com a estimati-
va preliminar de lucros não 
auditados da operadora do 
Aeroporto Internacional de 
Pudong entregue à Bolsa de 
Shanghai.

Estima-se que a receita 
aumente 15,4% em termos 
anuais, para 9,3 bilhões de 
iuans. O Aeroporto Interna-
cional de Pudong em Shan-
ghai recebeu 74 milhões de 
passageiros e 3,77 milhões 
toneladas de carga e correio 
em 2018.

Banco BS2 assume 30% do controle da Butiá
Carteira gestora 
de investimentos 
soma R$ 500 
milhões e tem 
mais de 1,6 mil 
cotistas ativos

O Banco mineiro BS2, 
antigo Banco Bonsucesso, 
comprou 30% da gestora 
de recursos independen-
te Butiá Investimentos. O 
acordo comtemplou aporte 
de R$ 100 milhões nas car-
teiras sob gestão da asset. 
Com apenas quatro anos de 
existência, a Butiá tem uma 
carteira de R$ 500 milhões, 
mais de 1,6 mil cotistas ati-
vos e uma equipe de 15 pro-
fissionais especializados na 
gestão de fundos de ações, 

multimercado, renda fixa, 
crédito e previdência priva-
da. A efetivação da parceria 
está sujeita ainda a aprova-
ção do Banco Central.

Segundo o banco, a par-
ceria tem o objetivo de com-
plementar a oferta de pro-
dutos de investimentos do 
BS2, que já tem a BS2 Asset 
focada na alocação de recur-
sos e fundos estruturados. A 
participação do BS2 na Bu-
tiá pode alcançar os 49,9% 
até 2024.

Expansão da plataforma

Na avaliação da diretora-
executiva do BS2, Juliana 
Pentagna Guimarães, a par-
ceria é mais um passo na ex-
pansão e no desenvolvimen-
to da plataforma do BS2. 
“Queremos oferecer aos 
nossos clientes as melhores 
e mais estratégicas opções 
de investimento do mercado, 
com a melhor rentabilida-

de. Identificamos na Butiá 
propósitos parecidos com 
os nossos e, portanto, essa 
associação foi um processo 
natural”.

Após 25 anos atuando 
como Banco Bonsucesso, a 
instituição renovou a marca 
em 2017 para BS2, e tendo 
como lema de inovação a 
estratégia de atuação total-
mente digital. O banco não 
tem tarifas de manutenção 
e anuidade. O interessado 
pode abrir uma conta cor-
rente com o processo to-
talmente digital em apenas 
três minutos. Produtos como 
investimentos, operações de 
câmbio, realização de trans-
ferências internacionais, 
meios de pagamento, pla-
nos de previdência, seguros, 
cartões de débito e crédito 
estarão disponíveis para os 
clientes.

O fundador e presidente 
da Butiá, Rodrigo Dias, vê a 
negociação como uma valio-

sa oportunidade de criação 
de valor para os investidores. 
Rodrigo está no mercado há 
20 anos com atuação desta-
cada nas áreas de Asset e We-
alth Management. Em 2015 
decidiu seguir carreira solo e 
fundou a Butiá Investimen-
tos, asset bastante conhecida 
pelo sucesso de seu fundo de 
investimentos de crédito pri-
vado com histórico bastante 
positivo desde 2016.

O BS2 valida o trabalho 
que vem sendo realizado 
desde o início da gestora 
e tem convicção que esse 
movimento estratégico 
irá potencializar o cresci-
mento da Butiá. “O Banco 
BS2 é uma referência no 
setor financeiro com seus 
mais de 25 anos de ativi-
dade e tem como caracte-
rística buscar constante-
mente inovações. Temos 
objetivos e valores seme-
lhantes, crescer com qua-
lidade. Devemos aumen-

tar a equipe de 15 para 
20 profissionais até o fim 
deste ano, para atingir um 

patrimônio de R$ 1 bilhão 
no período de um ano”, 
afirma Rodrigo Dias.

Juliana: ‘Identificamos na Butiá propósitos 
parecidos com os nossos’ 



SEC pega grupo com  
19 empresas fantasmas

A corretora Spartan Securities Group, Ltd. e a agente 
de transferência Island Capital Management LLC, que 
faz negócios com o nome de Island Stock Transfer, ajuda-
ram a criar e vender pelo menos 19 empresas fantasmas. 
A Securities and Exchange Commission descobriu que o 
grupo, entre 2009 e 2014, entrou com pedidos fraudulen-
tos junto à Autoridade Reguladora da Indústria Financeira 
(Finra) para listar as ações ordinárias dessas companhias. 
Tais solicitações foram assinadas pelos dirigentes Carl E. 
Dilley, Micah J. Eldred e David D. Lopez. A Island Stock 
Transfer e a Dilley facilitaram as transações de pelo me-
nos 12 das empresas falsas através da emissão e transfer-
ência em bloco dos títulos de “livre negociação”.

Theresa May demitirá 15 ministros?
Atualmente, 15 membros do governo de Theresa May 

se mostram abertamente contra um Brexit sem acordo. 
Isso poderá obrigar a primeira-ministra a ter de escolher 
entre aceitar a rebelião ou demitir todos. Se optar pela de-
missão, criará uma crise?
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SINDICATO DOS TRABALHADORES NO 
COMÉRCIO HOTELEIRO E SIMILARES 
DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL – AUTORIZAÇÃO PRÉVIA E EXPRESSA 
O Presidente do Sindicato dos Trabalhadores no Comércio Hoteleiro e 
Similares do Município do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais 
e estatutárias, CONVOCA todos os integrantes das categorias de hotéis 
restaurantes, bares e similares, associados e não associados, que 
mantém relação de emprego com as empresas do comércio de Hotéis, 
Motéis, Hostel, Restaurantes, Comida a Quilo, Bares, Churrascarias, 
Lanchonetes, Botequins, Casa de Chá, Sorveterias, Cafés, Pensões, 
Hospedarias, Pousadas, todos os meios de hospedagens, Quiosques, 
Pizzarias, Pastelarias, gastronomia em geral e similares, estabelecidas no 
Município do Rio de Janeiro-RJ, a PARTICIPAREM da ASSEMBLÉIA GERAL 
EXTRAORDINARIA, a qual realizar-se-á no próximo dia 28/02/2019 (vinte 
e oito de fevereiro do corrente ano) às 14:00 horas, na sede da e Rua 
do Senado, n.264 - Centro - Rio de Janeiro-RJ, telefone (21) 2221.6007 
e-mail contato@sindicatohoteleirorj.com.br , para deliberarem sobre a 
seguinte Ordem do Dia: 1) Leitura, discussão e deliberação sobre a Ata da 
Assembleia anterior; 2) Apresentação, discussão e deliberação da proposta 
de concessão ou não de autorização para o desconto e recolhimento da 
contribuição sindical de toda a categoria profissional(associados ou não), 
servindo a deliberação da assembleia geral extraordinária, na hipótese 
de sua aprovação, como prévia e expressa autorização ao desconto da 
contribuição sindical na folha de pagamento de todos os empregados da 
categoria profissional na base territorial, em favor do sindicato e demais 
credores/beneficiários indicados no artigo 589 da CLT, caput, c.c. o inciso 
II, alínea "a" até "e"; 3) Autorização para a Diretoria do Sindicato profissional 
notificar todas as empresas da categoria econômica, comunicando a 
expressa autorização para o desconto da contribuição sindical e recolhimento 
a seu favor de todos os integrantes da categoria que mantenham contrato de 
trabalho na base territorial, caso a proposta seja aprovada, notificação essa 
que será inserida no bojo dos próprios Editais que serão publicados na forma 
do artigo 605 da CLT. O item 1 será votado. por aclamação e os itens 02 e 
03 serão votados por escrutinio secreto. Em conformidade com o artigo 106 
do Estatuto Social do sindicato, o quorum para instalação, funcionamento e 
validade da Assembleia será o da maioria absoluta dos votos associados e 
não-associados, em primeira convocação, e de qualquer número de sócios 
e não sócios presentes, em segunda convocação uma hora após o horário 
marcado, ou seja, as 15:00 horas, no mesmo dia e local. Os sócios serão 
identificados pela carteira social onde conste o número da matrícula no 
sindicato; os não-sócios deverão exibir a CTPS onde conste o contrato de 
trabalho em qualquer empresa da base territorial do sindicato cuja atividade 
econômica esteja dentro do âmbito de sua representação. Afixe-se no 
quadro de Avisos do sindicato e publique-se na forma estatutária.

Rio de Janeiro, 20 de fevereiro de 2019. 
RAIMUNDO CASSIANO DE SOUSA 

PRESIDENTE

EDITAL DE CITAÇÃO
Com o prazo de vinte dias O MM Juiz de Direito, Dr.(a) Luiz Felipe Negrão - 
Juiz Titular do Cartório da 3ª Vara Cível da Regional da Barra da Tijuca, RJ, 
FAZ SABER aos que o presente edital com o prazo de vinte dias virem ou dele 
conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo, que funciona a 
Av. Luiz Carlos Prestes, s/nº 2º andar CEP: 22775-055 - Barra da Tijuca - Rio 
de Janeiro - RJ Tel.: 3385-8700 e-mail: btj03vciv@tjrj.jus.br, tramitam os autos 
da Classe/Assunto Monitória - Duplicata, de nº 0008620-63.2014.8.19.0209, 
movida por DELTA FOMENTO MERCANTIL LTDA em face de UTILIDAD 
COMERCIO DE MOVEIS E ELETRO LTDA; ANDERSON RODRIGO 
MARQUES; FILIPE DA COSTA COELHO, objetivando CITAR. Assim, pelo 
presente edital CITA o réu UTILIDAD COMERCIO DE MOVEIS E ELETRO 
LTDA; ANDERSON RODRIGO MARQUES; FILIPE DA COSTA COELHO, 
que se encontram em lugar incerto e desconhecido, para no prazo de quinze 
dias oferecer embargos e que, não oferecidos os embargos, nem cumprida 
a obrigação, constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial, 
convertendo-se o mandado monitório em mandado executivo, prosseguindo-
se na forma do processo de execução (art. 1102c, caput, do CPC). Dado e 
passado nesta cidade de Rio de Janeiro, Aos vinte e cinco dias do mês de 
janeiro do ano de dois mil e dezenove. Eu, Flavia Benevenuto Nascimento 
- Analista Judiciário - Matr. 01/31017, digitei. E eu, Tereza Cristina Pereira
Campos - Responsável pelo Expediente - Matr. 01/28146, o subscrevo.

Até aprovação país deverá
passar por volatilidades pontuais
Reforma da 
Previdência 
pode ampliar 
investimentos 
de capital externo

Desde quarta-feira, quan-
do a proposta de reforma 
da Previdência foi entregue 
pelo governo ao Congresso 
Nacional, analistas e investi-
dores do mercado financeiro 
avaliam e repercutem o im-
pacto disso. O objetivo do 
governo é economizar cer-
ca de R$ 1,16 trilhão em 10 
anos com a reforma. 

Para parte do mercado, a 
reforma é crucial para a reto-
mada do crescimento e para 
deixar os investidores mais 
confiantes com os rumos do 
país. Sob impacto, na quar-
ta-feira, o Ibovespa chegou a 
cair 1,14%, aos 96.544 pon-
tos. Declarações de alguns 
economistas na imprensa 
apontam que foi uma reação 
que denota o “caráter ambí-
guo das opiniões de mercado 
sobre a capacitação política 
do governo”.

Para repercutir o tema 
o MONITOR MERCAN-

TIL obteve declarações de 
dois executivos do Travelex 
Bank, instituição que atua 
com soluções em câmbio 
para importação, exportação 
e operações financeiras. João 
Manuel Campanelli Freitas,
diretor de tesouraria, e Feli-
pe Pellegrini, gerente de te-
souraria, responderam a qua-
tro mãos algumas perguntas 
enviadas por e-mail\ pela re-
portagem. Eles ressaltaram a 
importância da reforma para 
o mercado.  “Os investimen-
tos estrangeiros viriam com 
maior volume e velocidade 
devido ao aumento da con-
fiança”.

A reforma da Previdên-
cia é considerada priori-
dade para o país conseguir 
reequilibrar as contas pú-
blicas nos próximos anos. 
Parece que parte do mer-
cado financeiro também 
entende que as mudanças 
no sistema de aposenta-
dorias e pensões é crucial 
para a retomada do cres-
cimento econômico. Qual 
a opinião de vocês sobre a 
proposta?

- Sem a reforma da Previ-
dência, corremos o risco de 
colapso nas contas públicas, 
pois embora o Brasil seja 
um país jovem, sua carga 
de aposentadoria é bastante 
elevada e crescente. A ade-

quação desta conta de paga-
mento do governo propicia-
rá o reequilíbrio das contas 
públicas no âmbito federal, 
estadual e municipal.

Como a proposta do jei-
to que está impacta o mer-
cado no âmbito nacional e 
internacional?

- No âmbito nacional, 
impacta na retomada da 
economia como um todo e 
a própria credibilidade do 
governo. No âmbito inter-
nacional, gera a oportunida-
de de investimentos que se 
retiraram nos últimos anos, 
retomando assim um fluxo 
financeiro importante para a 
economia local.

Que ajustes deveriam 
ser feitos no texto entregue 
nesta quarta-feira pelo go-
verno ao Congresso para 
melhor atender o merca-
do?

- O importante para a 
estabilidade imediata é que 
a reforma seja aprovada. 
Quanto aos ajustes, deverão 
ser analisados pontualmente.

Qual a preocupação 
maior do mercado neste 
processo?

- Que a reforma não seja 
aprovada ou que a proposta 
não atinja o valor de ajuste 
divulgado. (R$1.1 trilhão)

Como o investidor es-
trangeiro está avaliando o 

que está acontecendo por 
aqui?

- A aprovação da reforma 
traria uma maior garantia de 
equilíbrio às contas públi-
cas. Depois de passar alguns 
anos em recessão e ter o seu
rating do país rebaixado, este 
ponto pode ser visto como 
uma virada, uma demonstra-
ção de que nossa economia 
tem fôlego e cumpre com 
suas obrigações. Os investi-
mentos estrangeiros viriam 
com maior volume e veloci-
dade devido ao aumento da 
confiança.

O principal indicador 
da bolsa paulista, a B3, fe-
chou em queda na quarta-
feira, com os investidores 
digerindo e repercutindo 
a proposta da reforma.  
Como o investidor deve se 
comportar até a aprova-
ção?

- Até que a reforma seja 
aprovada deveremos pas-
sar por volatilidades pon-
tuais, tanto no mercado de 
bolsa, quanto no mercado 
de câmbio. Ambos os mer-
cados ainda não atingiram 
um nível que representa 
uma mudança de tendên-
cia. No médio e longo pra-
zo, os números apontam 
bolsa para cima e dólar 
para baixo.  

Ex-ministro da Defesa é o novo diretor de Itaipu
General 
da reserva  
participará da 
revisão do tratado 
da hidrelétrica 
binacional

O ex-ministro da Defesa, 
general da reserva, Joaquim 
Silva e Luna foi nomeado 
diretor-geral brasileiro da 
Usina Hidrelétrica de Itaipu, 
no rio Paraná, na divisa entre 
o Brasil e Paraguai. A esco-
lha foi publicada nesta quin-
ta-feira no Diário Oficial
da União (DOU).  O vice-
almirante Anatalício Risden 
Júnior vai ocupar a diretoria 
financeira da usina. Os dois 
substituem Marcos Vitório 
Stamm e Mário Antônio Ce-
cato, respectivamente. Os 
mandatos vão até 16 de maio 
de 2022.

Luna comandará a parte 
brasileira da usina hidrelé-
trica, que pertence ao Brasil 
e ao Paraguai, e terá, entre 
outros compromissos, ini-
ciar as tratativas para a re-
negociação do Anexo C do 
Tratado de Itaipu. Assinado 

em 1973, o tratado prevê que 
em 2023 haverá revisão dos 
valores para a venda ao Bra-
sil de parte da energia pro-
duzida a que o Paraguai tem 
direito. O Brasil e o Paraguai 
têm direito a 50% da energia 
produzida.

Tratado binacional

No último dia 13, o Mi-
nistério de Minas e Energia 
criou um grupo de trabalho 
para coordenar os estudos 
do processo de revisão do 
tratado da hidrelétrica bina-
cional Itaipu. O GT tem 60 
dias para apresentar um pla-
no de trabalho com as etapas 
necessárias para conclusão 
dos estudos.

Entre outros pontos, a dis-
cussão sobre a revisão do 
Anexo C vai recair sobre o 
custo da tarifa e a possibilida-
de de permitir que a energia da 
usina seja vendida a qualquer 
comprador e não somente en-
tre Brasil e Paraguai. Depois 
dessa data, nova revisão só 
ocorrerá em 2073

A energia vendida ao 
Brasil abastece clientes 
nas regiões Sul e Sudeste. 
Uma redução no volume 
ofertado ao Brasil ou o 
aumento no preço cobra-
do pela energia importada 
poderiam afetar a tarifa de 

Setor de energia liderou fusões e aquisições dos últimos 20 anos
Pesquisa realizada tri-

mestralmente pela empre-
sa de consultoria e audi-
toria KPMG aponta que o 
setor de energia registrou 
em 2018 a terceira maior 
alta em fusões e aquisi-
ções dos últimos 20 anos. 
No acumulado de 2018, 
foram realizadas 55 transa-
ções, ficando atrás apenas 
das médias alcançadas em 
2014 (56) e em 2006 (61). 
Desse total, grande parte 
foi realizada por empresas 
de energia renovável (31). 
Ao se comparar o ano pas-
sado com 2017, houve um 
aumento no número de ne-
gócios fechados de quase 
31%. O movimento de fu-
sões e aquisições no setor 
elétrico deve seguir forte 

este ano.
A principal operação de 

aquisição registrada no ano 
passado foi a do controle 
da Eletropaulo, maior dis-
tribuidora do país, pela ita-
liana Enel, em uma acirrada 
disputa com a Neoenergia, 
controlada pelo grupo espa-
nhol Iberdrola. O negócio, 
incluindo um aumento de ca-
pital, somou R$ 8,6 bilhões.

De acordo ainda com o 
levantamento da KPMG, das 
55 operações realizadas em 
2018, a maioria foi domés-
tica (33), sendo ainda 11 do 
tipo CB1 (empresa de capi-
tal majoritário estrangeiro 
adquirindo, de brasileiros, 
capital de empresa estabele-
cida no Brasil), 1 CB2 (em-
presa de capital majoritário 

brasileiro adquirindo, de es-
trangeiros, capital de empre-
sa estabelecida no exterior),  
4 CB3 (empresa de capital 
majoritário brasileiro adqui-
rindo, de estrangeiros, capi-
tal de empresa estabelecida 
no Brasil),  5 CB4 (empresa 
de capital majoritário estran-
geiro adquirindo, de estran-
geiros, capital de empresa 
estabelecida no Brasil) , e 1 
CB5 (empresa de capital ma-
joritário estrangeiro adqui-
rindo, de brasileiros, capital 
de empresa estabelecida no 
exterior).

“O grande número de 
transações domésticas indi-
ca que o mercado de ener-
gia está aquecido em linha 
com o mercado mundial. 
O destaque do ano passado 

também ficou com as ope-
rações realizadas por em-
presas de energia renováveis 
que aumentando a cada ano 
em linha com a tendência 
de uma mudança da matriz 
energética de carbono para 
renovável”, analisa o sócio 
da KPMG, Paulo Guilherme 
Coimbra.

Houve redução do ritmo 
de aquisições por parte de 
companhias chinesas. “Os 
chineses estavam muito ati-
vos. Eles claramente tiraram 
o pé do acelerador em 2018. 
O investimento chinês ao re-
dor do mundo deu uma redu-
zida em 2018. Caiu cerca de 
20% o investimento direto”, 
explicou o sócio da KPMG 
em uma entrevista a jornal 
paulista.

Usina é líder mundial na geração 
de energia limpa e renovável

energia elétrica no Brasil.
A tarifa de Itaipu é calcu-

lada pelo custo, e um compo-
nente importante nessa conta 
é o pagamento da dívida - de 
aproximadamente US$ 27 
bilhões - contraída para cons-
trução da usina. Esse financia-
mento, cujo pagamento equi-
vale a cerca de dois terços da 
tarifa, estará totalmente amor-
tizada em 2023.

Usina

Com um orçamento de 
US$ 3,5 bilhões, a usina 
de Itaipu Binacional é lí-
der mundial na geração de 
energia limpa e renovável, 
com 20 unidades geradoras 

e 14 mil MW de potência 
instalada. Atualmente a 
usina responde por 17% do 
mercado brasileiro de ele-
tricidade e 85% do consu-
mo paraguaio.

O general da reserva Silva 
e Luna foi o primeiro militar 
a ocupar a chefia do Ministé-
rio da Defesa. Luna é doutor 
em Ciências Militares pela 
Escola de Comando e Esta-
do-Maior do Exército

O novo diretor financeiro, 
vice-almirante Anatalício Ris-
den Júnior, é mestre em Ciên-
cias Navais e doutor em Altos 
Estudos de Política e Estraté-
gia – Marítimas. Desde 2015, 
é consultor da Fundação Ge-
tulio Vargas (FGV).
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STERLITE BRAZIL PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ n.º 28.704.797/0001-27 - NIRE: 33.3.0032478-0

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 8 DE FEVEREIRO DE 2019
1. Data, Hora e Local: No dia 8 de fevereiro de 2019, às 10:00 horas, na sede social da Sterlite Brazil Participações
S.A. (“Companhia”), na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Rio Branco, 1, 12° andar,
sala 1201, Centro, CEP 20.090-907. 2. Convocação: Dispensadas as formalidades de convocação, nos termos do
artigo 124, § 4º da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”), em virtude da
presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia. 3. Presença: Presentes
acionistas titulares da totalidade das ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal de emissão da Companhia,
representativas do capital social da Companhia, conforme assinaturas constantes do “Livro de Presença de
Acionistas” da Companhia. 4. Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Rui Chammas e secretariados pelo Sr.
Paulo Heli Alves Ferreira. 4.1. Ordem do dia: Reuniram-se os acionistas da Companhia para examinar, discutir e
votar a respeito da seguinte ordem do dia: (i) a aprovação da realização da 1ª (primeira) emissão de debêntures
simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, com garantia fi dejussória adicional, em série
única, da SE Vineyards Transmissão de Energia S.A. (CNPJ n.º 28.008.733/0001-91) (“Emissora”), no valor total de
R$ 120.000.000,00 (cento e vinte milhões de reais) na Data de Emissão (conforme defi nida abaixo) (“Emissão” e
“Debêntures”, respectivamente), as quais serão objeto de distribuição pública com esforços restritos, nos termos da
Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada
(“Instrução CVM 476”) e das demais disposições legais e regulamentares aplicáveis (“Oferta”), automaticamente
dispensada de registro perante a CVM, nos termos da Instrução CVM 476, bem como os demais termos e condições
da Emissão e da Oferta; (ii) aprovação da concessão de garantias, pela Companhia, em favor dos titulares das
Debêntures (“Debenturistas”), representados pela Planner Trustee Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Ltda. (CNPJ nº 67.030.395/0001-46), na qualidade de agente fi duciário, representando a comunhão de Debenturistas
(“Agente Fiduciário”), quais sejam, (a) prestação de garantia fi dejussória representada por Fiança (conforme defi nida
abaixo), e (b) outorga de garantia real representada por Alienação Fiduciária de Ações (conforme defi nida abaixo);
(iii) aprovação da celebração, pela Companhia, do ESA (conforme defi nido abaixo), da Escritura de Emissão
(conforme abaixo defi nida) e do Contrato de Alienação Fiduciária de Ações (conforme abaixo defi nido); (iv)
autorização para a Diretoria da Companhia, seus procuradores e/ou representantes, conforme o caso, praticar todos
e quaisquer atos necessários à implementação da Emissão e da Oferta, incluindo sem limitação, a negociação e
celebração dos documentos necessários à realização da Emissão e da Oferta e seus eventuais aditivos, incluindo
sem limitação, o Contrato de Alienação Fiduciária de Ações; e (v) ratifi cação de todos e quaisquer atos até então
praticados e/ou adotados pela Diretoria da Companhia, por procuradores e/ou representantes da Companhia,
conforme o caso, para a implementação da Emissão e da Oferta e para a concessão das garantias, incluindo a
Fiança e a Alienação Fiduciária de Ações. 5. Deliberações: Após análise e discussão das matérias constantes da
ordem do dia, a assembleia geral extraordinária da Companhia deliberou, por unanimidade, o quanto segue: 5.1.
Aprovar a lavratura da ata desta assembleia na forma de sumário dos fatos ocorridos contendo transcrição apenas
das deliberações tomadas, conforme dispõe o artigo 130, § 1º da Lei das S.A.; 5.2. Aprovar a realização da Emissão
e da Oferta pela Emissora, nos termos e condições descritos no “Instrumento Particular de Escritura da Primeira
Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, com Garantia
Fidejussória Adicional, em Série Única, para Distribuição Pública, com Esforços Restritos, da SE Vineyards
Transmissão de Energia S.A.” (“Escritura de Emissão”), com as seguintes caracterísicas principais: 120.000 (cento
e vinte mil) Debêntures, cada uma com valor nominal unitário de R$ 1.000,00 (mil reais) em 18 de fevereiro de 2019
(“Data de Emissão” e “Valor Nominal Unitário”, respectivamente), com prazo de vencimento de 12 (doze) meses
contados da Data de Emissão, com a remuneração e amortização devidas em parcela única na data de vencimento,
ressalvadas, conforme o caso, as hipóteses de aquisição facultativa, amortização, resgate e vencimento antecipado
a serem previstas na Escritura de Emissão, sendo que as Debêntures não serão atualizadas monetariamente e
sobre o valor nominal unitário ou o saldo do valor nominal unitário das Debêntures, conforme o caso, incidirão juros
remuneratórios correspondentes à variação acumulada de 100% (cem por cento) das taxas médias diárias dos
depósitos interfi nanceiros de 1 (um) dia, denominadas “Taxa DI over extra-grupo”, expressa na forma percentual ao
ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, calculada e divulgada diariamente pela B3 no informativo
diário disponível em sua página da Internet (http://www.b3.com.br) (“Taxa DI”), acrescida de sobretaxa de 1,9000%
(um inteiro e nove mil milésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis (“Sobretaxa”
e, em conjunto com a Taxa DI, “Remuneração”), calculados conforme fórmula e condições a serem previstas na
Escritura de Emissão. Em caso de impontualidade no pagamento das Debêntures, sobre o valor devido e não pago
incidirão encargos moratórios equivalentes a (i) juros de mora de 1,00% (um por cento) ao mês, calculados pro rata
temporis, desde a data de inadimplemento até a data do efetivo pagamento; e (ii) multa moratória não compensatória
de 2,00% (dois por cento) sobre o valor devido, independentemente de aviso, notifi cação ou interpelação judicial ou
extrajudicial (em conjunto, “Encargos Moratórios”); 5.3. Em garantia do fi el, pontual e integral pagamento de
quaisquer valores devidos nos termos da Escritura de Emissão, que contempla o pagamento das Debêntures, seu
Valor Nominal Unitário ou o saldo do Valor Nominal Unitário, conforme aplicável, acrescido da Remuneração e todos
os seus acessórios, aí incluídos, mas não se limitando, os Encargos Moratórios e outros acréscimos, eventuais
indenizações, todo e qualquer custo ou despesa comprovadamente incorridos pelos Debenturistas e/ou pelo Agente
Fiduciário em decorrência de processos, procedimentos e outras medidas judiciais ou extrajudiciais necessários à
salvaguarda dos direitos e interesses relacionados às Debêntures e à execução da Fiança (“Obrigações Garantidas”),
aprovar a concessão das seguintes garantias, pela Companhia, no âmbito da Emissão (A) prestação de fi ança para
assegurar o fi el e pontual cumprimento de todas as Obrigações Garantidas, obrigando-se, dessa forma, de forma
solidária com a Emissora, como fi adora e principal pagadora das Obrigações Garantidas, nos termos a serem
previstos na Escritura de Emissão, conforme os artigos 818 e 822 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002,
conforme alterada (“Código Civil”), e com renúncia expressa aos benefícios de ordem, direitos e faculdades de
exoneração de qualquer natureza previstos nos artigos 333, parágrafo único, 364, 366, 368, 821, 824, 827, 829, 830,
834, 835, 837, 838 e 839 do Código Civil, e nos artigos 130, 131 e 794 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015,
conforme alterada (“Fiança”), e (B) outorga, pela Companhia, de alienação fi duciária da totalidade das ações de
emissão da Emissora e de titularidade da Companhia, representativas de 100% (cem por cento) do capital social de
emissão da Emissora (“Ações”), bem como todo e qualquer direito relativo às Ações e a quaisquer futuras ações a
serem emitidas pela Emissora (“Alienação Fiduciária de Ações” e, em conjunto com a Fiança, as “Garantias”), nos
termos do “Contrato de Alienação Fiduciária de Ações e Outras Avenças”, a ser celebrado entre o Agente Fiduciário
e a Companhia, com interveniência da Emissora (“Contrato de Alienação Fiduciária de Ações”); 5.4. Aprovar a
celebração, pela Companhia (i) de contrato de suporte de acionista entre a Companhia e o Agente Fiduciário, com
interveniência da Emissora (“ESA”), nos termos a serem previstos na Escritura de Emissão, por meio do qual a
Companhia contrairá obrigação de aportar recursos na Emissora para cobrir eventuais insufi ciências de recursos
fi nanceiros necessários à conclusão do projeto de transmissão de energia elétrica referente ao Lote 10 do Leilão nº
04/2017, realizado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (“ANEEL”), composto pelas seguintes instalações de
transmissão: (i) LT 230 kV Lajeado 3 - Garibaldi, CS, 47 Km, com origem na SE Lajeado 3 e término na SE Garibaldi;
(ii) LT 230 kV Lajeado 2 - Lajeado 3, CS, 16,4 Km, com origem na SE Lajeado 2 e término na SE Lajeado 3; (iii) LT
230 kV Candiota 2 - Bagé 2, CS, 49 Km, com origem na SE Candiota 2 e término na SE Bagé 2; (iv) SE Vinhedos
230/69-13,8 kV, 2x165 MVA; (v) SE Lajeado 3 230/69-13,8 kV, 2x83 MVA; (vi) conexões de unidades de transformação,
entradas de linha, interligações de barramentos, barramentos, instalações vinculadas e demais instalações
necessárias às funções de medição, supervisão, proteção, comando, controle, telecomunicação, administração e
apoio; e (vii) LT 230 kV, CD, com extensão aproximada de 2 Km entre o ponto de seccionamento da unha de
transmissão em 230 kV Monte Claro - Garibaldi e a SE Vinhedos, as entradas de unha correspondentes na SE
Vinhedos, e a aquisição dos equipamentos necessários às modifi cações, substituições e adequações nas entradas
de unha das SEs Monte Claro e Garibaldi, além de sobrecustos e multas, nos termos e condições a serem previstos
no ESA, (ii) da Escritura de Emissão, e (iii) do Contrato de Alienação Fiduciária de Ações; 5.5. Aprovar a autorização
para a Diretoria da Companhia, seus procuradores e/ou seus representantes, conforme o caso, praticar todos os
atos necessários à realização, formalização, aperfeiçoamento e conclusão da Emissão, da Oferta e a concessão
das Garantias incluindo, mas sem se limitar a (i) celebração, pela Companhia, da Escritura de Emissão, do Contrato
de Alienação Fiduciária de Ações e do Contrato de Suporte de Acionista, (ii) assinatura de quaisquer aditamentos,
procurações, formulários, cartas, declarações e notifi cações relacionados a ou necessários no âmbito da Emissão e
da Oferta, (iii) prática de atos necessários ao registro e à publicação da presente ata, bem como dos demais
documentos eventualmente necessários à condução da Emissão e da Oferta, à outorga pela Companhia das
Garantias e à efetivação das deliberações acima; e 5.6. Aprovar a ratifi cação de todos e quaisquer atos até então
adotados pela Diretoria e/ou procuradores e/ou representantes da Companhia para a implementação da Emissão e
da Oferta e para a outorga pela Companhia das Garantias. 6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi
encerrada a Assembleia Geral Extraordinária, da qual se lavrou a presente ata na forma de sumário dos fatos
ocorridos, conforme faculta o artigo 130, § 1.º, da Lei das S.A., que lida e achada conforme, foi assinada por todos
os presentes. Rio de Janeiro, 8 de fevereiro de 2019. Mesa: Rui Chammas (Presidente); e Paulo Heli Alves Ferreira
(Secretário). Acionistas: Sterlite Grid 5 Limited, neste ato representada pelo Sr. Rui Chammas (p.p.), e Sterlite
Power Grid Ventures Limited, neste ato representada pelo Sr. Rui Chammas (p.p.). Rio de Janeiro, 8 de fevereiro de
2019. Mesa: Rui Chammas - Presidente, Paulo Heli Alves Ferreira - Secretário. JUCERJA nº 00003522251 em
18/02/2019. Bernardo Feijó Sampaio Berwanger - Secretário Geral.

STATE GRID BRAZIL HOLDING S.A.
CNPJ/ME nº 11.938.558/0001-39 - NIRE 33.3.0029538-1

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 8 de fevereiro de 2019. Ata lavrada na forma de sumário, nos 
termos do parágrafo 1º, do artigo 130 da Lei 6.404 de 15 de dezembro de 1976 e alterações posteriores (“Lei das Socieda-
des por Ações”). 1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 8 do mês de fevereiro do ano de 2019, às 9 horas, na sede social 
da State Grid Brazil Holding S.A. (“Companhia”), localizada na Avenida Presidente Vargas, nº 955, 15º andar, sala 1.501 
(parte), na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro. 2. Presença: Presentes as Acionistas representando a 
totalidade das ações de emissão da Companhia, como se verificou pelas assinaturas apostas no Livro de Presença de 
Acionistas. 3. Convocação: Dispensada a convocação prévia, tendo em vista a presença de todas as Acionistas, na forma 
do disposto no parágrafo 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/1976, conforme alterada. 4. Mesa: Presidente: Zhongjiao Chang; 
Secretário: Chungang Zhang. 5. Ordem do Dia: Deliberar sobre as seguintes matérias: (i) os termos e condições do “Ins-
trumento Particular de Escritura da 1ª (Primeira) Emissão de Debêntures Simples, não Conversíveis em Ações, da Espécie 
com Garantia Real, com Garantia Fidejussória Adicional, em Série Única, para Distribuição Pública com Esforços Restritos 
de Distribuição, da Porto Primavera Transmissora de Energia S.A.” (“Escritura de Emissão”, “Emissão”, “Debêntures” e 
“Emissora”, respectivamente); (ii) a constituição, pela Companhia, de Alienação Fiduciária de Ações (conforme definido 
abaixo), em favor dos titulares das Debêntures (“Debenturistas”), representados pela Pentágono S.A. Distribuidora de Tí-
tulos e Valores Mobiliários, na qualidade de agente fiduciário (“Agente Fiduciário”) para garantir, as obrigações principais 
e acessórias assumidas pela Emissora na Escritura de Emissão, com a consequente celebração, pela Companhia, do 
respectivo Contrato de Alienação Fiduciária (conforme definido abaixo); (iii) a outorga, pela Companhia, da Fiança (con-
forme definido abaixo) em garantia de todas as obrigações principais e acessórias assumidas pela Emissora na Escritura 
de Emissão; (iv) a assunção das obrigações a serem previstas na Escritura de Emissão, de acordo com os termos da 
Escritura de Emissão; (v) a outorga pela Companhia de procuração ao Agente Fiduciário, em razão e na forma do Contra-
to de Alienação Fiduciária, com vigência até a final liquidação das obrigações garantidas; (vi) a ratificação de todos os atos 
praticados pela Diretoria da Companhia e/ou pelos seus procuradores no âmbito da Emissão; e (vii) a autorização à Dire-
toria da Companhia e/ou aos seus procuradores para praticar e assinar todos e quaisquer documentos necessários a re-
alização dos itens (i) a (vi) acima. 6. Deliberações: Após a discussão das matérias constantes da ordem do dia, os acio-
nistas, por unanimidade de votos, tomaram as seguintes deliberações, sem quaisquer ressalvas ou restrições: 6.1. Aprovar 
os termos e condições da Escritura de Emissão. As Debêntures terão as seguintes principais características: (a) Valor 
Total da Emissão: R$112.310.000,00 (cento e doze milhões, trezentos e dez mil reais), na Data de Emissão (conforme 
será definida na Escritura de Emissão) (“Valor Total da Emissão”); (b) Atualização Monetária: O valor nominal unitário ou 
o saldo do valor nominal unitário das Debêntures, conforme o caso, será atualizado monetariamente pela variação acumu-
lada do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (“IPCA”), calculado e divulgado mensalmente pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (“IBGE”), desde a data da primeira integralização das Debêntures até a data de seu 
efetivo pagamento (“Atualização Monetária”), sendo o produto da Atualização Monetária automaticamente incorporado ao 
valor nominal unitário das Debêntures ou, se for o caso, ao saldo do valor nominal unitário das Debêntures (“Valor Nominal 
Atualizado”), calculado de forma pro rata temporis, com base em 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, de acordo 
com a fórmula a ser descrita na Escritura de Emissão; (c) Juros Remuneratórios: Sobre o Valor Nominal Atualizado das 
Debêntures incidirão juros remuneratórios, a serem definidos em procedimento de coleta de intenção de investimento nas
Debêntures (“Procedimento de Bookbuilding”), observado os termos previstos na Escritura de Emissão, correspondentes 
ao maior entre (i) a taxa interna de retorno indicativa divulgada pela ANBIMA, em sua página na internet (http://www.anbi-
ma.com.br), do Tesouro IPCA+ com juros semestrais com vencimento em 2024 (“Tesouro IPCA+/2024”), acrescida expo-
nencialmente de um spread máximo equivalente a 1,00% (um inteiro por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta 
e dois) Dias Úteis e (ii) a uma taxa máxima de 5,25% (cinco inteiros e vinte e cinco centésimos por cento) ao ano, base 252 
(duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis (“Juros Remuneratórios”); (d) Amortização: O Valor Nominal Atualizado das
Debêntures será amortizado em 17 (dezessete) parcelas semestrais e consecutivas, nas respectivas datas de amortiza-
ção, sendo o primeiro pagamento em 15 de fevereiro de 2021, conforme cronograma a ser previsto na Escritura de Emis-
são; (e) Data de Vencimento: Ressalvadas as hipóteses de (i) aquisição facultativa, com o consequente cancelamento
da totalidade das Debêntures; (ii) oferta de resgate antecipado da totalidade das Debêntures com o consequente cance-
lamento das Debêntures; e (iii) vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures, nos termos da Escri-
tura de Emissão, ocasiões em que a Emissora obriga-se a proceder ao pagamento das Debêntures pelo Valor Nominal
Atualizado, acrescido dos Juros Remuneratórios devidos, e em observância à regulamentação aplicável, as Debêntures 
terão data de vencimento em 15 de fevereiro de 2029 (“Data de Vencimento das Debêntures”); (f) Encargos Moratórios:
sem prejuízo da Atualização Monetária e dos Juros Remuneratórios, ocorrendo impontualidade no pagamento de qual-
quer quantia devida aos Debenturistas, os débitos em atraso ficarão sujeitos, desde a data do inadimplemento até a data
do efetivo pagamento, independentemente de aviso ou notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, a: (i) juros
moratórios à razão de 1% (um por cento) ao mês sobre o montante devido calculados pro rata temporis; e (ii) multa con-
vencional, irredutível e de natureza não compensatória, de 2% (dois por cento) sobre o valor devido e não pago(“Encargos
Moratórios”). As demais características e condições da Emissão e das Debêntures estão previstas na ata da Assembleia 
Geral Extraordinária da Emissora, bem como na Escritura de Emissão. 6.2. Aprovar a constituição, pela Companhia, de
alienação fiduciária das ações representativas de 22% (vinte e dois por cento) do capital social da Emissora, de titularida-
de da Companhia, correspondentes a 47.087.700 (quarenta e sete milhões oitenta e sete mil e setecentas) ações ordiná-
rias, nominativas e sem valor nominal do capital social da Companhia na Data de Emissão (conforme definida na Escritu-
ra de Emissão) (“Ações Alienadas” e “Alienação Fiduciária de Ações”, respectivamente), em favor dos Debenturistas,
representados pelo Agente Fiduciário, para garantir todas as obrigações principais e acessórias a serem assumidas pela 
Emissora no âmbito da Escritura de Emissão, com a consequente celebração, pela Companhia, do “Contrato de Alienação
Fiduciária de Ações em Garantia e Outras Avenças” a ser celebrado entre a Emissora, como interveniente, a Companhia 
e o Agente Fiduciário (“Alienação Fiduciária de Ações” e “Contrato de Alienação Fiduciária”, respectivamente). Observada 
a proporção das Ações Alienadas, a Alienação Fiduciária de Ações abrangerá quaisquer outros títulos e valores mobiliários 
representativos do capital social da Emissora que venham a ser subscritos, integralizados, recebidos, conferidos, compra-
dos ou de outra forma adquiridos pela Companhia, e ainda todos os direitos acessórios relacionados aos bens menciona-
dos anteriormente, incluindo frutos, rendimentos, remuneração, bonificação ou reembolso de capital, de titularidade da
Companhia. 6.3. Aprovar a outorga, pela Companhia, de garantia fidejussória, na forma de fiança, em favor dos Debentu-
ristas, representados pelo Agente Fiduciário, em garantia ao fiel, pontual e integral pagamento de todas as obrigações
principais e acessórias a serem assumidas pela Emissora no âmbito da Escritura de Emissão, tais como Valor Total da
Emissão, na sua data de emissão, acrescido da Atualização Monetária, Juros Remuneratórios e dos Encargos Moratórios, 
conforme aplicável, inclusive honorários do Agente Fiduciário e despesas judiciais e extrajudiciais comprovadamente in-
corridas pelo Agente Fiduciário ou Debenturistas na constituição, formalização, execução e/ou excussão das garantias
das Debêntures no limite de sua participação acionária na Emissora (“Fiança”). A Fiança permanecerá em vigor até o
Completion Físico e Financeiro (conforme definido na Escritura de Emissão) ou até a quitação integral das Debêntures, o
que ocorrer primeiro. 6.4. As Acionistas autorizaram, ainda, a outorga pela Companhia de procuração ao Agente Fiduciá-
rio, em razão e na forma do Contrato de Alienação Fiduciária, que deverá permanecer vigente até a final liquidação das
obrigações garantidas. 6.5. Autorizar a Diretoria da Companhia e/ou aos seus procuradores à (a) negociar os termos e
condições das Debêntures, da Alienação Fiduciária de Ações e da Fiança, observados os limites aprovados nesta assem-
bleia; e (b) adotar todos e quaisquer atos necessários e/ou convenientes à implementação e formalização das delibera-
ções tomadas nesta assembleia, incluindo mas não se limitando à (i) celebração da Escritura de Emissão; (ii) do aditamen-
to à Escritura de Emissão para refletir o resultado do Procedimento de Bookbuilding; e (iii) do Contrato de Alienação
Fiduciária. 6.6. Ratificar, nesta data, todos e quaisquer atos até então adotados e todos e quaisquer documentos até então
assinados pelos diretores da Companhia e/ou pelos seus procuradores para a implementação da Emissão. 7. Encerra-
mento: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a presente Assembleia, da qual se lavrou a presente Ata que, lida
e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. Rio de Janeiro, 8 de fevereiro de 2019. Mesa: Zhongjiao Chang,  
Presidente. Chungang Zhang, Secretário.Acionistas: International Grid Holdings Limited - Chungang Zhang, Pro-
curador - Changwei Chen, Procurador. Top View Grid Investiment Limited - Chungang Zhang, Procurador; Changwei
Chen, Procurador. Jucerja nº 3523345, em 18/02/19. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

TELESPAZIO BRASIL S.A.
CNPJ/MF nº 02.214.014/0001-33 - NIRE 33.3.0016636-0

Assembleia Geral Ordinária - Primeira Convocação: O Presidente do 
Conselho de Administração da TELESPAZIO BRASIL S.A. convoca os Senhores 
Acionistas para se reunir em Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada no dia 
25 de março de 2019 às 10h (dez horas), na sede da Companhia, situada na 
Av. Rio Branco, 1/1803, CEP 20090-003, Rio de Janeiro, Estado do Rio de 
Janeiro, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) tomar as contas dos 
administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras; (ii) 
deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de 
dividendos; e (iii) eleger os administradores. Comunicamos que se encontram 
à disposição dos acionistas, na sede da Companhia, os documentos a que se 
refere o art. 133 da Lei nº 6.404/76. Rio de Janeiro, 21 de fevereiro de 2019.  
Jean Marc Gardin - Presidente do Conselho de Administração.

ALIANÇA S.A - INDUSTRIA NAVAL E EMPRESA DE NAVEGAÇÃO
CNPJ: 33.055.732/0004-80

A ALIANÇA S/A - INDÚSTRIA NAVAL E EMPRESA DE NAVEGAÇÃO, 
torna público que entregou ao Instituto Estadual do Ambiente – INEA, em 
05/11/2018, Relatório de Auditoria Ambiental do ano de 2017 para realizar as 
atividades de construção e reparação de embarcações de pequeno e médio 
porte e estruturas flutuantes, e informa que este estará à disposição para 
consulta na Travessa Braga, 2 - Barreto, município de Niterói, no período 
de 12/11/2018 a 16/11/2018 no horário das 09h às 16h. Informa, ainda, que 
o referido relatório também estará disponível para consulta na biblioteca do
INEA, na Av. Venezuela, 110 – Saúde, no horário das 09h às 12h e das 13h30
às 17h30.

ALESD RJ PARTICIPAÇÕES LTDA.
CNPJ/MF:21.659.887/0001-02 - NIRE: 33.2.0989555-9

(“Sociedade”)
Edital de Convocação de Assembleia de Sócios. Convocamos os senhores 
sócios da Sociedade a se reunirem em Assembleia de Sócios, a ser realizada 
à 10:00hs do dia 28/02/2019, na sede social da Sociedade, na Cidade do Rio 
de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Rio Branco, nº 138, sala 402, 
Centro, a fim de discutirem e deliberarem sobre alteração da sede da Sociedade e 
aumento de capital da Sociedade. Em obediência ao art. 1.074 do Código Civil (Lei 
Federal nº 10.406, de 10/01/2002), a Assembleia de Sócios instala-se, em primeira 
chamada, com 3/4 (três quartos) do capital social e, em segunda, com qualquer 
número. Os Sócios que não puderem comparecer na data e no horário marcados 
poderão se fazer representar por procuradores devidamente constituídos 
através de outorga de mandato, com especificação precisa dos poderes e dos 
atos autorizados. Este instrumento deverá ser levado a registro juntamente 
com a ata da respectiva Assembleia de Sócios. Rio de Janeiro, 19/02/2019.

Rafael Pesce - Administrador. Alesd RJ Participações Ltda.

Stig Projetos e Consultoria de Energia Ltda. (“Sociedade”)
CNPJ/MF:20.909.371/0001-06 - NIRE: 33.2.0867698-5

Edital de Convocação de Assembleia de Sócios. Convocamos os senhores 
sócios da Sociedade a se reunirem em Assembleia de Sócios, a ser realizada 
à 11:00hs do dia 28/02/2019, na sede social da Sociedade, na Cidade do Rio 
de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Rio Branco, nº 138, sala 
402, Centro, a fim de discutirem e deliberarem sobre a alteração de sede 
da Sociedade e aumento de capital com a Sociedade. Em obediência ao 
art.1.074 do Código Civil (Lei Federal nº 10.406, de 10/01/2002), a Assembleia 
de Sócios instala-se, em primeira chamada, com 3/4 (três quartos) do capital 
social e, em segunda, com qualquer número. Os Sócios que não puderem 
comparecer na data e no horário marcados poderão se fazer representar por 
procuradores devidamente constituídos através de outorga de mandato, com 
especificação precisa dos poderes e dos atos autorizados. Este instrumento 
deverá ser levado a registro juntamente com a ata da respectiva Assembleia 
de Sócios. Rio de Janeiro, 19/02/2019.

Rafael Pesce - Diretor - Stig Projetos e Consultoria de Energia Ltda.

Assine o
Monitor 

Mercantil

Gerdau: Ebitda de R$ 6,7 bi é o melhor dos últimos 10 anos
Preços maiores 
de aço ajudaram 
a operação na 
América do Norte 

Preços maiores de aço aju-
daram a operação da Gerdau 
na América do Norte a ter o 
melhor desempenho opera-
cional dos últimos 10 anos. 
O grupo siderúrgico  conse-
guiu o melhor resultado dos 
últimos 10 anos no quarto 
trimestre e no de 2018.

A empresa reportou nesta 
quinta-feira que obteve no 
ano passado um Ebitda de 
R$ 6,7 bilhões e um montan-
te de R$ 765 milhões em di-
videndos deliberados, maio-
res valores dos últimos anos. 
No quarto trimestre o lucro 
líquido foi de R$ 389 mi-
lhões. O resultado reverteu 
prejuízo de R$ 1,38 bilhão 
registrado em 2017.

O grupo siderúrgico teve 

lucro antes de juros, impos-
tos, depreciação e amortiza-
ção (Ebitda) ajustado de R$ 
1,4 bilhão, crescimento de 
18,9% na comparação com o 
quarto trimestre de 2017. A 
margem subiu de 12% para 
12,9%, apesar de ter regis-
trado queda de produção e 
nas vendas em volume. O 
volume de aço produzido 
recuou 18,4%, para 3,22 mi-
lhões de toneladas, e as ven-
das caíram 16,1%, para 3,17 
milhões de toneladas.

A receita líquida cresceu 
11%, para R$ 10,9 bilhões, 
enquanto o custo de vendas 
subiu 9,3%, para R$ 9,6 bi-
lhões e as despesas gerais e 
administrativas tiveram re-
dução de 5,1%. A margem 
bruta da Gerdau passou de 
10,6% para 12% no quarto 
trimestre do ano passado.

Fluxo de caixa

Outro dado relevante foi a 
geração de fluxo de caixa li-
vre de R$ 2,6 bilhões no ano 
de 2018 e geração de fluxo 

de caixa livre de R$ 2,0bi-
lhões no 4T18. A Gerdau 
arquivou nesta quarta-feira o 
documento contendo os Re-
sultados do 4T18 na Securi-
ties and Exchange Commis-
sion (SEC) e na Comissão de 
Valores Mobiliários (CVM).

Segundo a Gerdau, em 
termos consolidados, a pro-
dução de aço bruto e as ven-
das de aço do 4T18 apresen-
taram redução em relação ao 
4T17, devido, principalmen-
te, aos menores volumes de 
produção e vendas pela des-
consolidação dos ativos ao 
longo do ano de 2018. Em 
relação ao 3T18, a produ-
ção de aço bruto e as vendas 
apresentaram redução devi-
do à sazonalidade em todas 
as Operações de Negócios 
(ONs) e, principalmente, 
pela desconsolidação dos 
ativos de vergalhões na ON 
América do Norte e da Índia 
na ON Aços Especiais.

No 4T18 a receita líquida 
consolidada apresentou au-
mento em relação ao 4T17, 
devido à maior receita líqui-

da por tonelada vendida de 
todas as ONs, consequência 
dos maiores preços interna-
cionais, com destaque para 
a ON América do Norte. Em 
termos consolidados, o custo 
das vendas apresentou au-
mento em relação ao 4T17, 
em função dos maiores custos 
por tonelada de todas as ONs, 
influenciados pelo aumento 
de insumos em geral, princi-
palmente eletrodos. O lucro 
bruto consolidado apresentou 
aumento em relação ao 4T17, 
em virtude da melhor perfor-
mance principalmente da ON 
América do Norte. 

A margem bruta, por sua 
vez, foi superior em razão 
dos custos não terem acom-
panhado os preços prati-
cados na ON América do 
Norte, melhorando o spread 
metálico nessa operação. 
As despesas com vendas, 
gerais e administrativas no 
4T18 tiveram queda tanto 
em relação ao 4T17, quanto 
ao 3T18, sendo as menores 
despesas com vendas, gerais 
e administrativas da compa-

nhia, representando 3,6% da 
receita líquida, reflexo dos 
contínuos esforços de sim-
plificação e inovação digital.

A companhia, que no ano 
passado concluiu processo de 
venda de ativos que consolidou 
a atuação do grupo nas Améri-
cas, fechou 2018 com dívida lí-
quida de R$ 11,58 bilhões, ante 
R$ 13,1 bilhões no fim de 2017. 
A relação entre dívida líquida e 
Ebitda voltou a cair, encerrando 
o ano passado em 1,7 vez ante 
2,2 vezes em setembro e 3 ve-
zes no fim do ano anterior.

Em 31 de dezembro de 
2018, 12,2% da dívida bruta 
era de curto prazo e 87,8% 
de longo prazo. Em termos 
de composição da dívida por 
moeda, a dívida era 26,2% 
denominada em reais, 73,3% 
em dólar norte-americano 
e 0,5% em outras moedas. 
Para fins de comparação, 
em 31 de dezembro de 2017, 
80,8% da dívida bruta era 
em dólar norte-americano, 
o que demonstra a estratégia 
da companhia de redução da 
exposição em dólar e conse-

quente maior adequação à 
composição da geração de 
caixa. Em 31 de dezembro de 
2018, 61,0% do caixa era de-
tido pelas empresas Gerdau 
no exterior, principalmente 
em dólar norte-americano. 

Desinvestimentos

Em 31 de outubro de 
2018, a Gerdau concluiu 
a venda de 100% das suas 
operações e ativos na Ín-
dia, incluindo sua unidade 
industrial de aços especiais 
naquele país, com capaci-
dade anual instalada de 250 
mil toneladas de aço bruto 
e 300 mil toneladas de aço 
laminado, para Blue Coral 
Investment Holdings Pte. 
Ltd e Mountainpeak Invest-
ment Holdings Ltd, por US$ 
120 milhões. No dia 5 de no-
vembro, a Gerdau concluiu a 
venda de quatro usinas pro-
dutoras de vergalhões, as-
sim como unidades de corte 
e dobra de aço nos Estados 
Unidos, para a Commercial 
Metals Company (CMC).
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Ágora Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Empresa da Organização Bradesco

CNPJ 74.014.747/0001-35 
Sede: Praia de Botafogo, nº 300 - Salas 601 e 301, Parte, Botafogo - Rio de Janeiro - RJ

Senhores Acionistas,
Submetemos à apreciação de V.Sas. as demonstrações contábeis do exercício fi ndo em 31 de dezembro 

de 2018, da Ágora Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (Ágora CTVM ou Instituição), de acordo com 
as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central 
do Brasil.

No exercício, a Ágora CTVM registrou Prejuízo Líquido de R$ 3,3 milhões, correspondente a R$ 234,45 

por lote de mil ações, Patrimônio Líquido de R$ 462,8 milhões e Ativos Totais de R$ 842,6 milhões. A política de 
dividendos da Instituição assegura aos acionistas, o dividendo mínimo obrigatório, em cada exercício, de 1% do 
lucro líquido ajustado, conforme previsto em seu estatuto social.

Rio de Janeiro, RJ, 30 de janeiro de 2019.

Diretoria

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO - Em Reais mil

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

CIRCULANTE ................................................................................................ 516.555 421.180
DISPONIBILIDADES (Nota 4) ........................................................................  5.643 5.316
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ (Nota 5a) .....................  203.599 373.118
Aplicações no Mercado Aberto ....................................................................... 203.599 373.118
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS 
 DERIVATIVOS (Nota 6a) ..............................................................................  267.830 8.652
Carteira Própria .............................................................................................. 251.576 8.652
Vinculados à Prestação de Garantias ............................................................ 16.254 -
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (Nota 7) ............................................................  1 -
Financiamentos de Títulos e Valores Mobiliários ........................................... 1 -
OUTROS CRÉDITOS .....................................................................................  38.097 32.376
Rendas a Receber (Nota 9a).......................................................................... 254 16
Negociação e Intermediação de Valores (Nota 8) .......................................... 31.024 29.418
Diversos (Nota 9b).......................................................................................... 7.440 4.062
Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa (Nota 7f) ................. (621) (1.120)
OUTROS VALORES E BENS ........................................................................  1.385 1.718
Despesas Antecipadas (Nota 10) ................................................................... 1.385 1.718
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO .................................................................. 207.107 441.769
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS 
 DERIVATIVOS (Nota 6a) ..............................................................................  168.265 412.754
Carteira Própria .............................................................................................. 144.561 377.527
Vinculados à Prestação de Garantias ............................................................ 23.704 35.227
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (Nota 7) ............................................................  21.896 10.496
Financiamentos de Títulos e Valores Mobiliários ........................................... 22.000 10.544
Provisão para Operações de Créditos de Liquidação Duvidosa (Nota 7f) ..... (104) (48)
OUTROS CRÉDITOS .....................................................................................  16.946 18.519
Diversos (Nota 9b).......................................................................................... 16.946 18.519
PERMANENTE .............................................................................................. 118.924 20.332
INVESTIMENTOS (Nota 11) ..........................................................................  3.131 3.041
Participações em Coligadas e Controladas:
- No País......................................................................................................... 2.224 2.134
Outros Investimentos...................................................................................... 907 907
IMOBILIZADO DE USO (Nota 12)..................................................................  6.690 6.698
Outras Imobilizações de Uso.......................................................................... 19.882 17.409
Depreciação Acumulada................................................................................. (13.192) (10.711)
INTANGÍVEL (Nota 13) ..................................................................................  109.103 10.593
Ativos Intangíveis .. ........................................................................................ 132.576 29.507
Amortização Acumulada . ............................................................................... (23.473) (18.914)
TOTAL ............................................................................................................ 842.586 883.281

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO - Em Reais mil

RECEITAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA ................ 25.444 54.570 82.976

Operações de Crédito ........................................................... 4.568 8.259 9.165

Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários 

 (Nota 6b) .............................................................................. 20.876 46.311 73.811

DESPESAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA .............. (201) (228) (1.096)

Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa (Nota 7f).... (201) (228) (1.096)

RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA 25.243 54.342 81.880

OUTRAS RECEITAS/(DESPESAS) OPERACIONAIS ......... (44.553) (58.384) (30.485)

Receitas de Prestação de Serviços (Nota 17)....................... 21.932 51.865 59.453

Despesas de Pessoal (Nota 18) ............................................ (16.887) (31.116) (25.016)

Outras Despesas Administrativas (Nota 19).......................... (30.828) (56.382) (54.384)

Despesas Tributárias (Nota 20) ............................................. (2.927) (6.620) (8.368)

Resultado de Participação em Controlada (Nota 11a) .......... 46 91 150

Outras Receitas Operacionais (Nota 21)............................... 1.035 1.883 4.857

Outras Despesas Operacionais (Nota 22)............................. (16.924) (18.105) (7.177)

RESULTADO OPERACIONAL ............................................. (19.310) (4.042) 51.395

RESULTADO NÃO OPERACIONAL .................................... - - 189

RESULTADO ANTES DA TRIBUTAÇÃO SOBRE O 

 LUCRO ................................................................................ (19.310) (4.042) 51.584

IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 

 (Notas 24a e b) ................................................................... 7.846 696 (30.301)

Provisão para Imposto de Renda .......................................... 2.761 (1.145) (17.679)

Provisão para Contribuição Social ........................................ 2.336 (947) (12.911)

Ativo Fiscal Diferido ............................................................... 2.749 2.788 289

LUCRO(PREJUÍZO) LÍQUIDO ............................................. (11.464) (3.346) 21.283

Número de ações (Nota 16a) ................................................ 14.271.890 14.271.890 14.271.890

Lucro(Prejuízo) por lote de mil ações em R$ ........................ (803,26) (234,45) 1.491,25

ATIVO 2018 2017

Exercícios fi ndos em
2o Semestre 31 de dezembro  

2018 2018 2017

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

CIRCULANTE ................................................................................................ 367.497 412.170
OUTRAS OBRIGAÇÕES ...............................................................................  367.497 412.170
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados.................................. 1 1
Sociais e Estatutárias (Nota 16a) ................................................................... - 202
Fiscais e Previdenciárias (Nota 15a) .............................................................. 1.952 23.404
Negociação e Intermediação de Valores (Nota 8) .......................................... 350.530 378.298
Diversas (Nota 15b)........................................................................................ 15.014 10.265

EXIGÍVEL A LONGO PRAZO ........................................................................ 12.323 5.772
OUTRAS OBRIGAÇÕES ...............................................................................  12.323 5.772
Fiscais e Previdenciárias (Nota 15a) .............................................................. 2.049 1.359
Diversas (Nota 15b)........................................................................................ 10.274 4.413

PATRIMÔNIO LÍQUIDO ................................................................................. 462.766 465.339
Capital:
- De Domiciliados no País (Nota 16a) ............................................................ 284.000 284.000
Reservas de Lucros (Nota 16b)...................................................................... 177.462 180.808
Ajustes de Avaliação Patrimonial ................................................................... 1.304 531

TOTAL ............................................................................................................ 842.586 883.281

PASSIVO 2018 2017

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - Em Reais mil

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais:

 Lucro/Prejuízo Líquido antes do Imposto de Renda e

  Contribuição Social .............................................................  (19.310) (4.042) 51.584

 Ajustes ao Lucro Líquido antes do Imposto de Renda e

  Contribuição Social .............................................................  4.853 8.022 5.370

 Resultado de Participação em Controlada ............................ (46) (91) (150)

 Depreciações e Amortizações ...............................................  4.440 7.040 5.231

 Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa ................... 201 228 1.096

 Despesas com Provisões Cíveis e Trabalhistas .................... 258 845 (822)

 Ganho na Venda de Imobilizado ............................................ - - 15

Lucro Líquido Ajustado antes dos Impostos .......................  (14.457) 3.980 56.954

 (Aumento)/Redução em Operações de Crédito ......................  (4.865) (11.457) 25.299

 (Aumento)/Redução em Outros Créditos e Outros Valores 

  e Bens ....................................................................................  16.919 (1.200) 53.665

 Aumento/(Redução) em Outras Obrigações............................  37.667 (20.571) (7.870)

 Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos .....................  (2.232) (20.457) (36.122)

Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais ...  33.032 (49.705) 91.926

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos:

 Aumento em Títulos Disponível para Venda ............................ (538) (13.745) (37.925)

 Aquisição de Imobilizado de Uso .............................................  (2.029) (2.473) (4.017)

 Alienação de Imobilizado de Uso............................................. - - 104

 Aquisição de Intangível ............................................................  (67.210) (103.068) (5.748)

 Dividendos Recebidos ............................................................. - 1 1

Caixa Líquido Utilizado nas Atividades de Investimentos  (69.777) (119.285) (47.585)

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos:

 Dividendos Pagos .................................................................... - (202) (424)

Caixa Líquido Utilizado nas Atividades de Financiamentos - (202) (424)

(Redução)/Aumento Líquido, de Caixa e Equivalentes de

 Caixa .......................................................................................  (36.745) (169.192) 43.917  

Caixa e Equivalentes de Caixa - Início do Período ...................  245.987 378.434 334.517

Caixa e Equivalentes de Caixa - Fim do Período ......................  209.242 209.242 378.434

(Redução)/Aumento Líquido, de Caixa e Equivalentes de

 Caixa .......................................................................................  (36.745) (169.192) 43.917  

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

Exercícios fi ndos em
2o Semestre 31 de dezembro  

2018 2018 2017

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - Em Reais mil

Saldos em 30.6.2018..................................................................................... 284.000 7.921 180.928 788 - 473.637

Ajustes de Avaliação Patrimonial ................................................................... - - - 516 - 516

Prejuízo Líquido.............................................................................................. - - - - (11.464) (11.464)

Destinações: - Reservas ................................................................................ - (406) (10.981) - 11.387 -

            - Reversão de Dividendos Propostos no 1º semestre de 2018 - - - - 77 77
  

Saldos em 31.12.2018................................................................................... 284.000 7.515 169.947 1.304 - 462.766

Saldos em 31.12.2016................................................................................... 284.000 6.451 153.276 19 - 443.746

Ajustes de Avaliação Patrimonial ................................................................... - - - 512 - 512

Lucro Líquido .................................................................................................. - - - - 21.283 21.283

Destinações: - Reservas ................................................................................ - 1.065 20.016 - (21.081) -

            - Dividendos Propostos ............................................................. - - - - (202) (202)

Saldos em 31.12.2017................................................................................... 284.000 7.515 173.293 531 - 465.339

Ajustes de Avaliação Patrimonial ................................................................... - - - 773 - 773

Prejuízo Líquido.............................................................................................. - - - - (3.346) (3.346)

Destinações: - Reservas ................................................................................ - - (3.346) - 3.346 -
  

Saldos em 31.12.2018................................................................................... 284.000 7.515 169.947 1.304 - 462.766

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

Capital Reservas de Lucros Ajustes de Avaliação Lucros  
Eventos Social Legal Estatutária Patrimonial Acumulados Totais
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Ágora Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Empresa da Organização Bradesco

CNPJ 74.014.747/0001-35 
Sede: Praia de Botafogo, nº 300 - Salas 601 e 301, Parte, Botafogo - Rio de Janeiro - RJ

6) TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS
a) Classifi cação por categorias e prazos

Em 31 de dezembro - R$ mil  
2018 2017  

Valor de Valor de Valor de
1 a 30 31 a 180 181 a 360 Acima de mercado/ custo Marcação mercado/ Marcação

Títulos (1) dias dias dias 360 dias contábil (2) atualizado a mercado contábil (2) a mercado    
Títulos disponíveis para venda
Letras fi nanceiras do tesouro ................................ - 267.622 - 168.201 435.823 433.654 2.169 418.142 883
Certifi cados de depósito bancário ......................... - 174 - - 174 174 - 3.176 -
Notas do tesouro nacional ..................................... - 34 - 64 98 94 4 88 3
Total em 2018 ....................................................... - 267.830 - 168.265 436.095 433.922 2.173
Total em 2017 ....................................................... - - 8.652 412.754 421.406 886

(1) O valor de mercado dos títulos e valores mobiliários é apurado de acordo com a cotação de preço de mercado disponível na data do balanço. Se não houver cotação de preços de mercado disponível, os valores são esti-
mados com base em cotações de distribuidores, modelos de precifi cação, modelos de cotações ou cotações de preços para instrumentos com características semelhantes; e

(2) Representado pelos títulos de carteira própria e vinculados à prestação de garantias, sendo que o ajuste no patrimônio líquido corresponde a R$ 1.304 mil (2017 - R$ 531 mil), líquido dos efeitos tributários.
b) Resultado com títulos e valores mobiliários

Exercícios fi ndos em 31 de dezembro - R$ mil
2018 2017

Títulos de renda fi xa .............................................................................................................................................................................................................................................. 25.579 37.314
Aplicações interfi nanceiras de liquidez (Nota 5b).................................................................................................................................................................................................. 20.759 36.497
Títulos de renda variável ....................................................................................................................................................................................................................................... (27) -
Total ...................................................................................................................................................................................................................................................................... 46.311 73.811
c) Instrumentos fi nanceiros derivativos
A Ágora CTVM não operou com instrumentos fi nanceiros derivativos próprios nos exercícios fi ndos em 31 de dezembro de 2018 e 2017.

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

1) CONTEXTO OPERACIONAL
A Ágora Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (Ágora CTVM ou
Instituição) tem como objetivo principal intermediar operações de ações
e contratos futuros, admitidas às negociações na B3, inclusive a admi-
nistração de carteira de valores mobiliários por intermédio de carteiras de 
fundos, clubes de investimentos e outros assemelhados, além da execu-
ção de outros serviços ou atividades correlacionados à administração de
recursos, podendo, para tal fi m, celebrar convênios, bem como comprar
e vender participações societárias e participar como sócia ou acionis-
ta de outras Sociedades. É parte integrante da Organização Bradesco
(Organização), sendo suas operações conduzidas de forma integrada
a um conjunto de empresas, que atuam nos mercados fi nanceiros e de
capitais, utilizando-se de seus recursos administrativos e tecnológicos e
na gestão de riscos, e suas demonstrações contábeis devem ser enten-
didas neste contexto.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práti-
cas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis as instituições autorizadas a
funcionar pelo Banco Central do Brasil (Bacen), e estão em conformida-
de com as diretrizes contábeis emanadas das Leis nos 4.595/64 (Lei do
Sistema Financeiro Nacional) e 6.404/76 (Lei das Sociedades por Ações)
com as alterações introduzidas pelas Leis nos 11.638/07 e 11.941/09, para
a contabilização das operações, associadas às normas e instruções do
Conselho Monetário Nacional (CMN). Incluem estimativas e premissas,
tais como: a mensuração de perdas estimadas com operações de crédito;
estimativas do valor justo de determinados instrumentos fi nanceiros; provi-
sões cíveis, fi scais e trabalhistas; perdas por redução ao valor recuperável
(impairment) de títulos e valores mobiliários classifi cados na categoria de
títulos disponíveis para venda e ativos não fi nanceiros. Os resultados efe-
tivos podem ser diferentes daqueles estabelecidos por essas estimativas
e premissas.
A Administração declara que as divulgações realizadas nas demonstra-
ções contábeis da Ágora CTVM evidenciam todas as informações relevan-
tes, utilizadas na sua gestão e que as práticas contábeis foram aplicadas
de maneira consistente entre os períodos.
As demonstrações contábeis foram aprovadas pela Administração em 
30 de janeiro de 2019.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
a) Moeda funcional e de apresentação
As demonstrações contábeis estão apresentadas em Real, que é a moeda
funcional da Instituição.
b) Apuração do resultado
O resultado é apurado de acordo com o regime de competência, que es-
tabelece que as receitas e despesas devem ser incluídas na apuração
dos resultados dos períodos em que ocorrerem, sempre simultaneamente
quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pa-
gamento. As operações com taxas prefi xadas são registradas pelo valor
de resgate, e as receitas e despesas correspondentes ao período futuro
são apresentadas em conta redutora dos respectivos ativos e passivos. As
receitas e despesas de natureza fi nanceira são contabilizadas pelo critério
pro rata dia e calculadas com base no método exponencial, exceto aquelas
relativas a operações no exterior, que são calculadas pelo método linear.
As operações com taxas pós-fi xadas ou indexadas a moedas estrangeiras
são atualizadas até a data do balanço.
c) Caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa são representados por disponibilidades
em moeda e aplicações no mercado aberto, cujo vencimento das ope-
rações, na data da efetiva aplicação, seja igual ou inferior a 90 dias e
apresentem risco insignifi cante de mudança de valor justo. Esses recur-
sos são utilizados pela Instituição para gerenciamento de seus compro-
missos de curto prazo.
d) Aplicações interfi nanceiras de liquidez
As operações compromissadas realizadas com acordo de livre movimen-
tação são ajustadas pelo seu valor de mercado. As demais aplicações são
registradas ao custo de aquisição, acrescidas dos rendimentos auferidos
até a data do balanço, deduzidas de provisão para desvalorização, quando
aplicável.
e) Títulos e valores mobiliários - classifi cação
• Títulos para negociação - são aqueles adquiridos com o propósito de se-

rem ativa e frequentemente negociados. São registrados pelo custo de
aquisição, acrescidos dos rendimentos auferidos e ajustados pelo valor
de mercado em contrapartida ao resultado do período. A Instituição não
possui títulos classifi cados nesta categoria;

• Títulos disponíveis para venda - são aqueles que não se enquadram
como para negociação nem como mantidos até o vencimento. São re-
gistrados pelo custo de aquisição, acrescidos dos rendimentos auferi-
dos, em contrapartida ao resultado do período e ajustados pelo valor de
mercado em contrapartida ao patrimônio líquido, deduzidos dos efeitos
tributários, os quais só serão reconhecidos no resultado quando da efe-
tiva realização; e

• Títulos mantidos até o vencimento - são aqueles adquiridos com a inten-
ção e para os quais haja capacidade fi nanceira para sua manutenção
em carteira até o vencimento. São registrados pelo custo de aquisição,
acrescidos dos rendimentos auferidos em contrapartida ao resultado do
período. A Instituição não possui títulos classifi cados nesta categoria.

Os títulos e valores mobiliários classifi cados nas categorias de negocia-
ção e disponível para venda, bem como os instrumentos fi nanceiros de-
rivativos, são demonstrados no balanço patrimonial pelo seu valor justo 
estimado. O valor justo, geralmente, baseia-se em cotações de preços de 
mercado ou cotações de preços de mercado para ativos ou passivos com 
características semelhantes. Se esses preços de mercado não estiverem 
disponíveis, os valores justos são baseados em cotações de operadores 
de mercado, modelos de precifi cação, fl uxo de caixa descontado ou téc-
nicas similares, para as quais a determinação do valor justo possa exigir 
julgamento ou estimativa signifi cativa por parte da Administração.
f) Instrumentos fi nanceiros derivativos (ativos e passivos)
São classifi cados de acordo com a intenção da Administração, na data da
contratação da operação, levando-se em consideração se sua fi nalidade é
para proteção contra risco (hedge) ou não.
As operações que envolvem instrumentos fi nanceiros derivativos desti-
nam-se a atender as necessidades próprias para administrar a exposição
global da Instituição, no sentido de administrar suas posições. As valoriza-
ções ou desvalorizações são registradas em contas de receitas ou despe-
sas dos respectivos instrumentos fi nanceiros.
g) Negociação e intermediação de valores (valores a pagar e a
receber)
Representadas por operações na B3 (bolsa), por conta e ordem de tercei-
ros. As corretagens sobre essas operações são classifi cadas como recei-

tas de prestação de serviços e são reconhecidas por ocasião da realização 
das operações.
Este grupo contábil encontra-se subdividido nas seguintes rubricas:
• Caixa de registro e liquidação: representada pelo registro das operações

realizadas nas bolsas de valores por conta própria e de clientes; e
• Devedores/Credores Conta de liquidação pendente: representados

pelos saldos devedores ou credores de clientes, face à realização de
operações com títulos de renda fi xa, ações, mercadorias e ativos fi nan-
ceiros, pendentes de liquidação na data do balanço.

h) Operações de créditos, outros créditos com características
de concessão de crédito e provisão para créditos de liquidação
duvidosa
As operações de crédito e outros créditos com características de conces-
são de crédito são classifi cados nos respectivos níveis de risco, obser-
vando: (i) os parâmetros estabelecidos pela Resolução no 2.682/99 do
CMN, que requerem a sua classifi cação em nove níveis, sendo “AA” (risco
mínimo) e “H” (risco máximo); e (ii) a avaliação da Administração quanto
ao nível de risco. Essa avaliação, realizada periodicamente, considera a
conjuntura econômica, a experiência passada e os riscos específi cos e
globais em relação às operações, aos devedores e garantidores.

Classifi cação
Período de atraso do cliente
• de 15 a 30 dias ........................................................... B
• de 31 a 60 dias ........................................................... C
• de 61 a 90 dias ........................................................... D
• de 91 a 120 dias ......................................................... E
• de 121 a 150 dias .......................................................  F
• de 151 a 180 dias ....................................................... G
• superior a 180 dias .....................................................  H
A atualização (accrual) das operações vencidas até o 59o dia é contabiliza-
da em receitas e, a partir do 60o dia, em rendas a apropriar, sendo que o re-
conhecimento em receitas só ocorrerá quando do seu efetivo recebimento.
As operações em atraso classifi cadas como nível “H” permanecem nessa 
classifi cação por seis meses, quando então, são baixadas contra a provi-
são existente e controladas em contas de compensação por no mínimo 
cinco anos.
As operações renegociadas são mantidas, no mínimo, no mesmo nível em 
que estavam classifi cadas. As renegociações que já haviam sido baixadas 
contra a provisão e que estavam controladas em contas de compensação 
são classifi cadas como nível “H”, e os eventuais ganhos provenientes da 
renegociação somente são reconhecidos quando efetivamente recebidos. 
Quando houver amortização signifi cativa da operação, ou quando novos 
fatos relevantes justifi carem a mudança do nível de risco, poderá ocorrer a 
reclassifi cação da operação para categoria de menor risco.
A provisão estimada para créditos de liquidação duvidosa é apurada em 
valor sufi ciente para cobrir prováveis perdas e leva em consideração as 
normas e instruções do CMN e do BACEN, associadas às avaliações rea-
lizadas pela Administração na determinação dos riscos de crédito.
i) Imposto de renda e contribuição social (ativo e passivo)
Os créditos tributários de imposto de renda e contribuição social sobre o
lucro líquido, calculados sobre prejuízo fi scal, base negativa de contribui-
ção social e de adições temporárias, são registrados na rubrica “Outros
Créditos - Diversos”, e as provisões para as obrigações fi scais diferidas
sobre ajustes a valor de mercado dos títulos e valores mobiliários e atu-
alização de depósitos judiciais são registradas na rubrica “Outras Obriga-
ções - Fiscais e Previdenciárias”.
Os créditos tributários sobre as adições temporárias serão realizados
quando da utilização e/ou reversão das respectivas provisões sobre as
quais foram constituídos. Os créditos tributários sobre prejuízo fi scal e
base negativa de contribuição social serão realizados de acordo com a
geração de lucros tributáveis, observado o limite de 30% do lucro real do
período-base. Tais créditos tributários são reconhecidos contabilmente
com base nas expectativas atuais de realização, considerando os estudos
técnicos e análises realizadas pela Administração.
A provisão para imposto de renda é constituída à alíquota-base de 15%
do lucro tributável, acrescida de adicional de 10%. A contribuição social
sobre o lucro foi calculada até agosto de 2015, considerando a alíquota de
15%. Para o período compreendido entre setembro de 2015 e dezembro
de 2018, a alíquota foi alterada para 20%, conforme Lei no 13.169/15 e
retornará à alíquota de 15% a partir de janeiro de 2019.
Em decorrência da alteração da alíquota, a Ágora CTVM constituiu, em
setembro de 2015, um complemento do crédito tributário de contribuição
social, considerando as expectativas anuais de realização e as suas res-
pectivas alíquotas vigentes em cada período, de acordo com o estudo
técnico realizado.
Foram constituídas provisões para os demais impostos e contribuições
sociais, de acordo com as respectivas legislações vigentes.

j) Despesas antecipadas
São representadas pelas aplicações de recursos em pagamentos ante-
cipados, cujos direitos de benefícios ou prestação de serviços ocorrerão 
em períodos futuros, sendo registrados nos resultados de acordo com o 
regime de competência.
Os custos incorridos que estão relacionados com ativos correspondentes, 
que gerarão receitas em períodos subsequentes, são apropriados ao re-
sultado de acordo com os prazos e montantes dos benefícios esperados e 
baixados diretamente no resultado, quando os bens e direitos correspon-
dentes já não fi zerem parte dos ativos da Instituição ou quando não são 
mais esperados benefícios futuros.

k) Investimentos
Os investimentos em empresas controladas e coligadas, com infl uência
signifi cativa ou participação de 20% ou mais do capital votante, são avalia-
dos pelo método de equivalência patrimonial.
Os incentivos fi scais e outros investimentos são avaliados pelo custo de
aquisição, deduzidos de provisão para perdas/redução ao valor recuperá-
vel (impairment), quando aplicável.
l) Imobilizado
Corresponde aos direitos que tenham por objeto bens corpóreos desti-
nados à manutenção das atividades ou exercidos com essa fi nalidade,
inclusive os decorrentes de operações que transfi ram os riscos, benefícios
e controles dos bens para a entidade.
É demonstrado ao custo de aquisição, líquido das respectivas deprecia-
ções acumuladas, calculadas pelo método linear de acordo com a vida
útil-econômica estimada dos bens, sendo: instalações, equipamentos de
uso, móveis e utensílios e sistemas de segurança e comunicação - 10% ao 

ano e sistemas de processamento de dados - 20% ao ano e ajustado por 
redução ao valor recuperável (impairment), quando aplicável.
m) Intangível
Corresponde aos direitos adquiridos que tenham por objeto bens incor-
póreos destinados à manutenção da Instituição ou exercidos com essa
fi nalidade. Compostos basicamente por software, que são registrados ao
custo, deduzidos da amortização pelo método linear durante a vida útil
estimada (20% ao ano), a partir da data da sua disponibilidade para uso
e ajustado por redução ao valor recuperável (impairment), quando aplicá-
vel. Gastos com o desenvolvimento interno de software são reconheci-
dos como ativo quando é possível demonstrar a intenção e a capacidade
de concluir tal desenvolvimento, bem como mensurar com segurança os
custos diretamente atribuíveis ao intangível. Tais custos são amortizados
durante sua vida útil estimada, considerando os benefícios econômicos
futuros esperados.
n) Redução ao valor recuperável de ativos (impairment)
Os ativos fi nanceiros e não fi nanceiros são avaliados para verifi car se há
evidência objetiva de que tenha ocorrido uma perda no seu valor contábil.
A evidência objetiva de que os ativos fi nanceiros perderam valor pode
incluir o não pagamento ou atraso no pagamento por parte do devedor,
indicações de processo de falência ou mesmo, um declínio signifi cativo ou
prolongado do valor do ativo.
Uma perda por redução ao valor recuperável (impairment) de um ativo
fi nanceiro ou não fi nanceiro é reconhecida no resultado do período se o
valor contábil do ativo ou unidade geradora de caixa exceder o seu valor
recuperável.
o) Provisões, ativos e passivos contingentes e obrigações legais -
fi scais e previdenciárias
O reconhecimento, a mensuração e a divulgação das provisões, das con-
tingências ativas e passivas, e também, das obrigações legais são efetua-
dos de acordo com os critérios defi nidos pelo CPC 25, o qual foi aprovado 
pela Resolução no 3.823/09 do CMN e de acordo com a Carta Circular 
no 3.429/10 sendo:
• Ativos Contingentes: não são reconhecidos contabilmente, exceto quan-

do há garantias reais ou decisões judiciais favoráveis, sobre as quais
não caibam mais recursos, caracterizando o ganho como praticamente
certo, e pela confi rmação da capacidade de sua recuperação por rece-
bimento ou compensação com outro passivo exigível. Os ativos contin-
gentes, cuja expectativa de êxito é provável, são divulgados nas notas
explicativas;

• Provisões: são constituídas levando em consideração a opinião dos as-
sessores jurídicos, a natureza das ações, a similaridade com processos
anteriores, a complexidade e o posicionamento de tribunais, sempre que
a perda for avaliada como provável, o que ocasionaria uma provável
saída de recursos para a liquidação das obrigações, e quando os mon-
tantes envolvidos forem mensuráveis com sufi ciente segurança;

• Passivos Contingentes: de acordo com o CPC 25, o termo “contingente”
é utilizado para passivos que não são reconhecidos, pois a sua exis-
tência somente será confi rmada pela ocorrência ou não de um ou mais
eventos futuros e incertos que não estejam totalmente sob o controle da
Administração. Os passivos contingentes não satisfazem os critérios de
reconhecimento, pois são considerados como perdas possíveis, deven-
do apenas ser divulgados em notas explicativas, quando relevantes. As
obrigações classifi cadas como remotas não são provisionadas e nem
divulgadas; e

• Obrigações Legais - Provisão para Riscos Fiscais: decorrem de proces-
sos judiciais, cujo objeto de contestação é a sua legalidade ou constitu-
cionalidade que, independentemente da avaliação acerca da probabili-
dade de sucesso, têm os seus montantes reconhecidos integralmente
nas demonstrações contábeis.

p) Outros ativos e passivos
Os ativos estão demonstrados pelos valores de realização, incluindo,
quando aplicável, os rendimentos e as variações monetárias, auferidos
(em base pro rata dia) e provisão para perda, quando julgada necessária.
Os passivos demonstrados incluem os valores conhecidos e mensurá-
veis, acrescidos dos encargos e das variações monetárias, incorridos
(em base pro rata dia).
q) Eventos subsequentes
Correspondem aos eventos ocorridos entre a data-base das demonstra-
ções contábeis e a data de autorização para sua emissão.
São compostos por:
• Eventos que originam ajustes: são aqueles que evidenciam condições

que já existiam na data-base das demonstrações contábeis; e
• Eventos que não originam ajustes: são aqueles que evidenciam con-

dições que não existiam na data-base das demonstrações contábeis.
4) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Em 31 de dezembro - R$ mil  
2018 2017

Disponibilidades em moeda nacional .... 5.643 5.316
Total de disponibilidades (caixa) ....... 5.643 5.316
Aplicações no mercado aberto (1)......... 203.599 373.118
Total caixa e equivalentes de caixa ... 209.242 378.434

(1) Referem-se às operações cujo vencimento na data da efetiva aplicação 
foi igual ou inferior a 90 dias e que apresentem risco insignifi cante de
mudança de valor justo.

5) APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ
a) Vencimentos

Em 31 de dezembro - R$ mil    
1 a 90 Total  
dias 2018 2017

Aplicações no mercado 
 aberto:
Posição bancada ......  203.599 203.599 373.118
Letras do tesouro 
 nacional ....................  203.599 203.599 373.118
Total em 2018 ............  203.599 203.599
Total em 2017 ............  373.118 373.118
b) Receitas de aplicações interfi nanceiras de liquidez
Classifi cadas na demonstração de resultado como resultado de operações
com títulos e valores mobiliários.

Exercícios fi ndos em 
31 de dezembro - R$ mil  

2018 2017
Rendas de aplicações em operações 
 compromissadas:
Posição bancada ................................... 20.759 36.497
Total (Nota 6b) ...................................... 20.759 36.497
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NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

7) OPERAÇÕES DE CRÉDITOS E PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA
a) Modalidades e prazos

Em 31 de dezembro - R$ mil  
Curso anormal  

Parcelas vencidas  
1 a 30 31 a 60 61 a 90 91 a 180 Acima de Total em Total em

Operações de crédito dias dias dias dias 360 dias 2018 (A) % 2017 (A) %
Financiamentos ..................................................... - 1 - - - 1 - - -
Outros créditos (1) ................................................. 4 33 27 95 459 618 100,0 1.452 100,0
Total em 2018 ....................................................... 4 34 27 95 459 619 100,0
Total em 2017 ....................................................... 1 - 73 586 792 1.452 100,0

(1) Outros créditos compreendem títulos e créditos a receber.
Em 31 de dezembro - R$ mil    

Curso normal  
Total (B) Total geral (A+B)    

1 a 30 Acima de
Operações de crédito dias 360 dias 2018 % 2017 % 2018 % 2017 %
Financiamentos ......................................................... - 22.000 22.000 99,7 10.544 92,5 22.001 96,9 10.544 82,1
Outros créditos (1) ..................................................... 77 - 77 0,03 850 7,5 695 3,1 2.302 17,9
Total em 2018 ........................................................... 77 22.000 22.077 100,0 22.696 100,0
Total em 2017 ...........................................................  850 10.544 11.394 100,0 12.846 100,0

(1) Outros créditos compreendem títulos e créditos a receber.
b) Modalidades e níveis de riscos

Em 31 de dezembro - R$ mil    
Níveis de risco Total      

Operações de crédito AA A B C D E F G H 2018 % 2017 %
Financiamentos ........................................  1.259 20.741 - 1 - - - - - 22.001 96,9 - 82,1
Outros créditos (1) .................................... 1 75 1 34 27 6 5 83 463 695 3,1 17,9
Total em 2018 ..........................................  1.260 20.816 1 35 27 6 5 83 463 22.696
% .............................................................. 5,6 91,7 - 0,2 0,1 - - 0,4 2,0  100,0
Total em 2017 ..........................................  1.318 9.912 2 164 72 465 13 105 795  12.846
% .............................................................. 10,3 77,1 - 1,3 0,6 3,6 0,1 0,8 6,2  100,0

(1) Outros créditos compreendem títulos e créditos a receber.
c) Composição das operações de crédito por nível de risco e situação de atraso
I) N íveis de risco

Em 31 de dezembro - R$ mil    
Operações em curso anormal (3)    

Níveis de risco Total      
AA A B C D E F G H 2018 % (1) 2017 % (1)

Parcelas Vincendas ................................ - - - - - - - - - - - - -
1 a 30........................................................ - - - - - - - - - - - - -
31 a 60...................................................... - - - - - - - - - - - - -
61 a 90...................................................... - - - - - - - - - - - - -
91 a 180.................................................... - - - - - - - - - - - - -
181 a 360.................................................. - - - - - - - - - - - - -
Acima de 360............................................  - - - - - - - - - - - - -
Parcelas Vencidas (2) ............................. - - 1 34 27 6 5 83 463 619 100,0 1.452 100,0
1 a 14........................................................ - - - - - - - - - - - - -
15 a 30...................................................... - - 1 - - - - - 3 4 0,6 1 0,1
31 a 60...................................................... - - - 34 - - - - - 34 5,5 - -
61 a 90...................................................... - - - - 27 - - - - 27 4,4 73 5,0
91 a 180.................................................... - - - - - 6 5 83 1 95 15,3 586 40,4
181 a 360.................................................. - - - - - - - - - - - 792 54,5
Acima de 360............................................ - - - - - - - - 459 459 74,2 - -
Subtotal ................................................... - - 1 34 27 6 5 83 463 619  1.452
Provisão específi ca .................................. - - - 1 3 2 2 58 463 529  1.021

(1) Relação entre prazos de vencimento e tipo de parcela;
(2) Para as operações com prazo a decorrer superior a 36 meses, é realizada a contagem em dobro dos períodos de atraso, conforme facultado pela Resolução nº 2.682/99; e
(3) Para as operações com parcelas vencidas há mais de 14 dias ou empresas que apresentem eventos falimentares, recuperação judicial e reestruturação de dívidas.

Em 31 de dezembro - R$ mil    
Operações em curso normal (2)    

Níveis de risco Total      
AA A B C D E F G H 2018 % (1) 2017 % (1)

Parcelas Vincendas ................................  1.260 20.774 - 1 - - - - - 22.035 99,8 10.544 92,5
1 a 30........................................................ 1 33 - 1 - - - - - 35 0,1 - -
31 a 60...................................................... - - - - - - - - - - - - -
61 a 90...................................................... - - - - - - - - - - - - -
91 a 180.................................................... - - - - - - - - - - - - -
181 a 360.................................................. - - - - - - - - - - - - -
Acima de 360............................................  1.259 20.741 - - - - - - - 22.000 99,7 10.544 92,5
Vencidas até 14 dias............................... - 42 - - - - - - - 42 0,2 850 7,5
Subtotal ................................................... 1.260 20.816 - 1 - - - - - 22.077 100,0 11.394 100,0
Provisão genérica ..................................... - 104 - - - - - - - 104 55
Total geral em 2018 ................................  1.260 20.816 1 35 27 6 5 83 463 22.696
Provisão existente .................................... - 104 - 1 3 2 2 58 463 633
Provisão mínima requerida....................... - 104 - 1 3 2 2 58 463 633
Provisão excedente .................................. - - - - - - - - - -
Total geral em 2017 ................................  1.318 9.911 2 164 72 466 13 105 795 12.846
Provisão existente .................................... - 50 - 5 7 140 6 73 795  1.076
Provisão mínima requerida....................... - 50 - 5 7 140 6 73 795  1.076
Provisão excedente .................................. - - - - - - - - - -

(1) Relação entre prazos de vencimento e tipo de parcela; e
(2) Operações com atraso inferior a 15 dias e que não apresentem eventos falimentares, recuperação judicial e reestruturação de dívidas.
II) Operação

Operação  
Atraso de Atraso de Atraso de Atraso de Atraso de Atraso acima

Exposição Em dia 0 a 14 dias 15 a 60 dias 61 a 90 dias 91 a 180 dias 181 a 360 dias de 360 dias Total      
Operações de crédito ............................................ 22.034 42 39 27 95 - 459 22.696

d) Concentração das operações de crédito e outros créditos

Em 31 de dezembro - R$ mil    
 2018  2017    

R$ % (1) R$ % (1)
Maior devedor.......................................... 2.200 9,7 2.206 17,2
Dez maiores devedores........................... 10.165 44,8 6.277 48,9
Vinte maiores devedores ......................... 14.278 62,9 8.227 64,0
Cinquenta maiores devedores................. 19.351 85,3 10.624 82,7
Cem maiores devedores ......................... 21.796 96,0 10.866 84,6

(1) Em relação ao total da carteira - critério BACEN.

e) Setor de atividade econômica

Em 31 de dezembro - R$ mil    
 2018  2017    

R$ % (1) R$ % (1)
Setor privado
Pessoa física ........................................... 22.234 98,0 12.448 96,9
Comércio ................................................. 7 - - -
Serviços ................................................... 455 2,0 398 3,1
Total ........................................................ 22.696 100,0 12.846 100,0

(1) Em relação ao total da carteira - critério BACEN.

f) Composição das operações de crédito e da provisão para créditos de liquidação duvidosa
Em 31 de dezembro - R$ mil    

Saldo da carteira Provisão  
Percentual

Curso Provisão Requerida Requerido      
Níveis de risco Normal Anormal Total % Genérica Específi ca 2018 2017 Mínimo
AA .......................................................................... 1.260 - 1.260 5,6 - - - - -
A ............................................................................ 20.816 - 20.816 91,7 104 - 104 50 0,50
B ............................................................................ - 1 1 - - - - - 1,00
C ............................................................................ 1 34 35 0,2 - 1 1 5 3,00
Subtotal ................................................................ 22.077 35 22.112 97,5 104 1 105 55
D ............................................................................ - 27 27 0,1 - 3 3 7 10,0
E ............................................................................ - 6 6 - - 2 2 140 30,0
F ............................................................................ - 5 5 - - 2 2 6 50,0
G ............................................................................ - 83 83 0,4 - 58 58 73 70,0
H ............................................................................ - 463 463 2,0 - 463 463 795 100,0
Subtotal ................................................................ - 584 584 2,5 - 528 528 1.021
Total em 2018 ....................................................... 22.077 619 22.696 100,0 104 529 633
% ........................................................................... 97,3 2,7 100,0 16,4 83,6 100,0
Total em 2017 ....................................................... 11.394 1.452 12.846 55 1.021 1.076
% ........................................................................... 88,7 11,3 100,0 5,1 94,9 100,0

g) Movimentação da provisão para créditos de liquidação duvidosa

Em 31 de dezembro - R$ mil  
2018 2017

Saldo Inicial em 1o de janeiro ...................................................................... 1.076 308
Constituição líquida de reversão .................................................................... 228 1.096
Baixas para prejuízo ....................................................................................... (671) (328)
Saldo fi nal - Com característica de concessão de crédito (A) ................. 633 1.076
Provisão específi ca (1) ................................................................................... 529 1.021
Provisão genérica (2) ..................................................................................... 104 55
Saldo fi nal - Sem característica de concessão de crédito (B) ................. 92 92
Total da provisão para créditos de liquidação duvidosa (A+B) ............... 725 1.168

(1) Para as operações que apresentem parcelas vencidas há mais de 14 dias; e
(2) Constituída em razão da classificação do cliente ou da operação e, portanto, não enquadradas no

item anterior.

A Ágora CTVM não teve recuperação de créditos baixados como prejuízo e operações renegociadas, nos exer-
cícios fi ndos em 31 de dezembro de 2018 e 2017.
8) NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES
Os saldos ativos e passivos referem-se às transações efetuadas por conta de clientes nas bolsas de valores cuja 
liquidação fi nanceira é efetuada em até D+3, conforme composição demonstrada a seguir:

Em 31 de dezembro - R$ mil    
Outros créditos Outras obrigações    

2018 2017 2018 2017
Devedores/credores por conta de
 liquidação pendente............................... 7.655 8.356 334.242 375.535
Caixa de registro e liquidação ................. 23.278 20.971 15.775 1.513
Comissões e corretagens a pagar........... - - 426 1.135
Outros créditos/obrigações por 
 negociação e intermediação de valores 91 91 87 115
Total ........................................................  31.024 29.418 350.530 378.298
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NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

9) OUTROS CRÉDITOS
a) Rendas a receber

Em 31 de dezembro - R$ mil
2018 2017

Serviços prestados - taxa de custódia e de administração ................................................................................................................................................................................... 253 15
Dividendos ............................................................................................................................................................................................................................................................. 1 1
Total ...................................................................................................................................................................................................................................................................... 254 16
b) Diversos

Em 31 de dezembro - R$ mil
2018 2017

Créditos tributários (Notas 24c e d) ....................................................................................................................................................................................................................... 9.032 6.244
Devedores por depósito em garantia .................................................................................................................................................................................................................... 8.508 11.525
Impostos e contribuições a compensar ................................................................................................................................................................................................................ 6.020 2.336
Títulos e créditos a receber (Nota 7a) ................................................................................................................................................................................................................... 695 2.302
Adiantamentos e antecipações salariais ............................................................................................................................................................................................................... 52 112
Outros .................................................................................................................................................................................................................................................................... 79 62
Total ...................................................................................................................................................................................................................................................................... 24.386 22.581
10) DESPESAS ANTECIPADAS
Refere-se ao diferimento dos custos com prestação de serviços de terceiros relativos a consultoria tecnológica de R$ 1.385 mil (2017 - R$ 1.718 mil).
11) INVESTIMENTOS
a) Os ajustes decorrentes da avaliação pelo método de equivalência patrimonial dos investimentos foram registrados em contas de resultado, sob a rubrica de “Resultado de participação em controlada”.

Em 31 de dezembro - R$ mil    
Quantidade Participação Resultado de

de cotas no capital equivalência
Capital Patrimônio Lucro possuídas social Valor contábil patrimonial      

Empresa social líquido líquido (em milhares) % 2018 2017 2018 2017
Ágora Educacional Ltda.  ...................................... 1.574 2.224 91 1.574 99,999936 2.224 2.134 91 150

b) Outros investimentos no montante de R$ 907 mil (2017 - R$ 907 mil)
referem-se, basicamente, a Título Patrimonial da B3 no valor de R$ 898
mil (2017 - R$ 898 mil).
12) IMOBILIZADO DE USO
Demonstrado ao custo de aquisição. As depreciações são calculadas
pelo método linear, com base em taxas anuais que contemplam a vida
útil-econômica dos bens.

Em 31 de dezembro - R$ mil    
Custo líquido 

de depreciação   
Taxa Custo Depreciação 2018 2017     

Imobilizado de uso:
Imobilizações em 
 curso ....................   512 - 512 -
Instalações, móveis e 
 equipamentos de uso 10% 3.550 (1.510) 2.040 1.419
- Sistema de

segurança e
  comunicação ......  10% 1.647 (1.053) 594 12
- Sistema de

processamento de
  dados .................  20% 14.173 (10.629) 3.544 5.267
Total em 2018 .......  19.882 (13.192) 6.690
Total em 2017 .......  17.409 (10.711) 6.698
13) INTANGÍVEL
Os ativos intangíveis são compostos por software adquiridos com valor de
custo de R$ 26.939 mil (2017 - R$ 25.111 mil) e programa de reestrutu-
ração de R$ 105.637 mil (2017 - R$ 4.396 mil). A amortização acumulada
corresponde a R$ 23.473 mil (2017 - R$ 18.914 mil).
14) PROVISÕES, ATIVOS E PASSIVOS CONTINGENTES E
OBRIGAÇÕES LEGAIS - FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS
a) Ativos contingentes
Não são reconhecidos contabilmente ativos contingentes.
b) Provisões classifi cadas como perdas prováveis e obrigações
legais - fi scais e previdenciárias
A Instituição é parte em processos judiciais, de natureza trabalhista, cível
e fi scal, decorrentes do curso normal de suas atividades.
Na constituição das provisões a Administração leva em conta: a opinião
dos assessores jurídicos, a natureza das ações, a similaridade com pro-
cessos anteriores, a complexidade e o posicionamento dos tribunais, sem-
pre que a perda for avaliada como provável.
A Administração entende que a provisão constituída é sufi ciente para aten-
der às perdas decorrentes dos respectivos processos.
O passivo relacionado à obrigação legal em discussão judicial é manti-
do até o desfecho da ação, representado por decisões judiciais, sobre as
quais não caiba mais recursos, ou a sua prescrição.
I. Processos trabalhistas
São ações ajuizadas por ex-empregados, visando a obter indenizações, 
em especial, o pagamento de “horas extras” em razão de interpretação do 
artigo 224 da Consolidação das Leis do Trabalho. Nos processos em que é 
exigido depósito judicial para garantia de execução, o valor das provisões 
trabalhistas é constituído considerando a efetiva perspectiva de perda des-
tes depósitos. Para os demais processos, a provisão é constituída com 
base no valor médio apurado dos pagamentos efetuados de processos 
encerrados nos últimos 12 meses.
II. Processos cíveis
São pleitos de indenização por dano moral e patrimonial. Essas ações são 
controladas individualmente por meio de sistema informatizado e provisiona-
das sempre que a perda for avaliada como provável, considerando a opinião 
de assessores jurídicos, natureza das ações, similaridade com processos 
anteriores, complexidade e posicionamento de tribunais. Não existem, em 
curso, processos administrativos signifi cativos por descumprimento de nor-
mas do Sistema Financeiro Nacional ou de pagamento de multas que pos-
sam causar impactos representativos no resultado fi nanceiro da Instituição.
Em geral, as provisões referentes às ações judiciais da Ágora CTVM são 
consideradas de longo prazo, devido à imprevisibilidade do tempo de dura-
ção dos processos no sistema judiciário brasileiro, razão pela qual não foi 
divulgada a estimativa com relação ao ano específi co em que essas ações 
judiciais serão encerradas.
III. Movimentação das provisões

 R$ mil
Trabalhistas Cíveis

Saldo em 31 de dezembro de 2017 .... 708 3.705
Constituições líquidas de reversões ...... 23 271
Atualização monetária ........................... 66 485
Pagamentos .......................................... (19) (57)
Saldo em 31 de dezembro de 2018 
 (Nota 15b) ........................................... 778 4.404
c) Passivos contingentes classifi cados como perdas possíveis
A Instituição mantém um sistema de acompanhamento para todos os processos 
administrativos e judiciais em que a Ágora CTVM fi gura como “autora” ou “ré”
e, amparada na opinião dos assessores jurídicos, classifi ca as ações de acordo
com a expectativa de insucesso. Periodicamente são realizadas análises sobre
as tendências jurisprudenciais e efetivada, se necessária, a reclassifi cação dos
riscos desses processos. Neste contexto, os processos contingentes avaliados
como de risco de perda possível não são reconhecidos contabilmente. Os prin-
cipais processos com essa classifi cação são os seguintes: a) Autuação de IRPJ
e CSLL, ano-base 2008, relativo a Incentivos à Inovação Tecnológica no valor
total de R$ 3.188 mil (2017 - R$ 3.095 mil); b) Autuação de INSS, ano base
2010, referente a contribuição previdenciária sobre os valores pagos a título de
PLR no valor total de R$ 6.913 mil (2017 - R$ 6.649 mil).
15) OUTRAS OBRIGAÇÕES
a) Fiscais e previdenciárias

Em 31 de dezembro - R$ mil  
2018 2017

Provisão para imposto de renda diferido 
 (Nota 24c) ............................................ 2.049 1.359
Impostos e contribuições a recolher ...... 1.952 8.508
Provisão para impostos e contribuições 
 sobre lucros ......................................... - 14.896
Total ...................................................... 4.001 24.763
b) Diversas

Em 31 de dezembro - R$ mil  
2018 2017

Participação dos empregados nos lucros 8.900 6.854
Provisão para perdas ............................ 4.827 -
Provisão para pagamentos a efetuar (1) 4.617 1.178
Provisões cíveis (Nota 14b - III) ............ 4.404 3.705
Provisão para pagamentos a efetuar 
 de despesas de pessoal ...................... 1.497 1.978
Provisões trabalhistas (Nota 14b - III) ... 778 708
Outras .................................................... 265 255
Total ...................................................... 25.288 14.678
(1) Em 2018, refere-se basicamente, ao Projeto Corretora do Futuro.

16) PATRIMÔNIO LÍQUIDO
a) Capital social
O capital social, totalmente subscrito e integralizado, no montante de
R$ 284.000 mil (2017 - R$ 284.000 mil) é representado por 14.271.890
(2017 - 14.271.890) ações ordinárias, nominativas escriturais, sem
valor nominal.
b) Reservas de lucros

Em 31 de dezembro - R$ mil  
2018 2017

Reservas de lucros.............................. 177.462 180.808
- Reserva legal (1) ................................. 7.515 7.515
- Reserva estatutária (2) ........................ 169.947 173.293

(1) Constituída obrigatoriamente à base de 5% do lucro líquido do exercí-
cio, até atingir 20% do capital social realizado, ou 30% do capital social,
acrescido das reservas de capital. Após esse limite a apropriação não
mais se faz obrigatória. A reserva legal somente poderá ser utilizada
para aumento de capital ou para compensar prejuízos; e

(2) Visando à manutenção de margem operacional compatível com o de-
senvolvimento das operações ativas da Sociedade, pode ser constituí-
da em 100% do lucro líquido remanescente após destinações estatutá-
rias, sendo o saldo limitado a 95% do Capital Social Integralizado.

c) Dividendos e juros sobre o capital próprio
Aos acionistas estão assegurados juros sobre o capital próprio e/ou divi-
dendo mínimo obrigatório, em cada exercício, que somados não seja in-
ferior a 1% do lucro líquido ajustado, nos termos da legislação societária.
Fica a Diretoria autorizada a declarar e pagar dividendos intermediários,
especialmente semestrais e mensais, utilizando-se das contas de Lucros
Acumulados ou de Reservas de Lucros existentes, e, podendo ainda,
autorizar a distribuição de lucros a título de juros sobre o capital próprio
em substituição total ou parcial aos dividendos intermediários, ou, em
adição aos mesmos.
No exercício fi ndo em 31 de dezembro de 2018 não houve distribuição de
dividendos devido ao prejuízo líquido apurado (2017 - R$ 202 mil registra-
dos em “Outras Obrigações - Sociais e Estatutárias”).
17) RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Exercícios fi ndos em 
31 de dezembro - R$ mil  

2018 2017
Rendas de corretagens de operações 
 em bolsas ............................................ 32.736 38.150
Rendas de serviços de custódia............ 10.097 10.322
Comissão de intermediação de ações .. 6.450 8.573
Taxa de administração........................... 1.818 1.588
Comissões de colocação de títulos ....... 764 820
Total ...................................................... 51.865 59.453
18) DESPESAS DE PESSOAL

Exercícios fi ndos em 
31 de dezembro - R$ mil  

2018 2017
Proventos .............................................. 15.121 11.659
Benefícios .............................................. 5.659 3.858
Participação dos empregados nos 
 lucros ................................................... 5.102 2.531
Encargos sociais ................................... 4.961 4.770
Indenizações trabalhistas ...................... 196 2.080
Treinamentos ......................................... 77 118
Total ...................................................... 31.116 25.016
19) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Exercícios fi ndos em 
31 de dezembro - R$ mil  

2018 2017
Serviços do sistema fi nanceiro .............. 15.775 19.029
Processamento de dados ...................... 13.838 14.332
Depreciações e amortizações ............... 7.040 5.231
Propaganda, promoções e publicidade 5.725 2.689
Comunicação......................................... 3.364 3.150
Aluguéis ................................................. 3.212 3.624
Serviços técnicos especializados .......... 3.092 2.663
Manutenção e conservação de bens..... 1.308 955
Viagens .................................................. 910 545
Serviços de terceiros ............................. 467 496
Materiais, água, energia e gás .............. 398 312
Transporte ............................................. 201 108
Contribuições fi lantrópicas .................... 39 158
Outras .................................................... 1.013 1.092
Total ...................................................... 56.382 54.384
20) DESPESAS TRIBUTÁRIAS

Exercícios fi ndos em 
31 de dezembro - R$ mil  

2018 2017
Contribuição à Cofi ns ............................ 4.305 5.799
Imposto sobre Serviços de Qualquer 
 Natureza - ISSQN ................................ 1.433 1.525
Contribuição ao PIS............................... 700 942
Outras .................................................... 182 102
Total ...................................................... 6.620 8.368
21) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS

Exercícios fi ndos em 
31 de dezembro - R$ mil  

2018 2017
Receitas fi nanceiras .............................. 509 677
Reversão de provisão............................ 181 -
Outras (1) .............................................. 1.193 4.180
Total ...................................................... 1.883 4.857

1) Refere-se basicamente: R$ 1.171 mil (2017 - R$ 970 mil) a incenti-
vos concedidos pela B3 (2017 - R$ 900 mil levantamento de depósito
judicial trabalhista e R$ 1.276 mil reversão de provisão de processos
cíveis).

22) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS
Exercícios fi ndos em 

31 de dezembro - R$ mil  
2018 2017

Outras despesas fi nanceiras ................. 2 473
Provisões cíveis..................................... 756 202
Doações e patrocínios ........................... 193 396
Multas e juros ........................................ 36 5.597
Outras (1) .............................................. 17.118 509
Total ...................................................... 18.105 7.177

(1) Em 2018, refere-se substancialmente, a ressarcimento a clientes.

23) TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS
a) As transações com partes relacionadas (diretas e indiretas) são efetua-
das de acordo com a resolução no 3.750/09 do CMN. A Instituição faz parte
da Organização Bradesco, que dispõe de política de transações com par-
tes relacionadas que são divulgadas no site de Relações com Investidores.
Essas operações são realizadas em condições e taxas compatíveis com
as médias praticadas com terceiros vigentes nas datas das operações. As
principais transações estão assim representadas:

Controladores  
2018 2017

Ativos
Disponibilidades .................................... 3.004 3.067
Aplicações no mercado aberto .............. 203.599 373.118
Títulos e valores mobiliários e instru-
 mentos fi nanceiros derivativos ............ 174 3.176
Passivos
Dividendos ............................................. - 202

Exercícios fi ndos em 
31 de dezembro - R$ mil  
Controladores  

2018 2017
Receitas de intermediação fi nanceira ... 20.759 36.497
Outras despesas, líquidas de outras 
 receitas, operacionais .......................... 467 -
b) Remuneração do pessoal-chave da Administração
Anualmente, na Assembleia Geral Ordinária são fi xados:
• O montante global anual da remuneração dos Administradores, que é

defi nido em reunião do Conselho de Administração da Organização Bra-
desco, a ser pago aos membros do próprio Conselho e da Diretoria,
conforme determina o Estatuto Social; e

• A verba destinada a custear Planos de Previdência Complementar aber-
ta dos Administradores, dentro do Plano de Previdência destinado aos
Funcionários e Administradores da Organização.

Para o exercício de 2018 foram fi xados o montante global anual de até 
R$ 2.755 mil (2017 - R$ 24 mil) para remuneração dos Administradores, e 
verba anual de até R$ 2.550 mil destinada a custear o Plano de Previdên-
cia dos Administradores.
Ainda em relação à remuneração da Administração, a atual política esta-
belece que 50% do valor líquido da remuneração variável, caso haja, deve 
ser destinada à aquisição de ações PN do Banco Bradesco S.A., que terão 
sua movimentação disponível em três parcelas iguais, anuais e sucessi-
vas, vencendo a primeira parcela no ano subsequente da data de paga-
mento. Este procedimento está aderente à Resolução CMN no 3.921/10, 
que dispõe sobre a política de remuneração de administradores das insti-
tuições fi nanceiras.
A Instituição não possui benefícios de longo prazo, de rescisão de contrato 
de trabalho ou remuneração em instrumento baseado em ações, nos ter-
mos do CPC 10 - Pagamento Baseado em Ações, aprovado pela Resolu-
ção CMN no 3.989/11, para seu pessoal-chave da Administração.

24) IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
a) Demonstração do cálculo dos encargos com imposto de renda e
contribuição social

Exercícios fi ndos em 
31 de dezembro - R$ mil  

2018 2017
Resultado antes do imposto de 
 renda e contribuição social .............. (4.042) 51.584
Encargo total do imposto de renda e 
 contribuição social às alíquotas 
 vigentes (1) .......................................... 1.819 (23.213)
Efeito no cálculo dos tributos:
Participações em controlada ................. 41 68
Despesas indedutíveis líquidas de 
 receitas não tributáveis ........................ (939) (1.819)
Outros valores ....................................... (225) (5.337)
Imposto de renda e contribuição 
 social do exercício............................. 696 (30.301)

(1) Alíquotas vigentes: (i) de 25% para o imposto de renda; (ii) de 15% para
a contribuição social e de 20%, de setembro de 2015 até dezembro de
2018, de acordo com a Lei no 13.169/15.

b) Composição da conta de resultado do imposto de renda e contri-
buição social

Exercícios fi ndos em 
31 de dezembro - R$ mil  

2018 2017
Impostos correntes:
Imposto de renda e contribuição 
 social devidos .................................... (2.092) (30.590)
Impostos diferidos:
Constituição/realização no exercício, 
 sobre adições temporárias .................. 2.788 289
Total dos ativos fi scais diferidos ....... 2.788 289
Imposto de renda e contribuição 
 social do exercício............................. 696 (30.301)
c) Origem dos créditos tributários de imposto de renda e contribui-
ção social diferidos

R$ mil
Saldo em Consti-  Saldo em

31.12.2017 tuição Realização 31.12.2018       
Provisão para outros 
 créditos de liquidação 
 duvidosa .................... 1.337 392 (301) 1.428
Provisões cíveis........... 1.514 2.282 (103) 3.693
Provisão trabalhistas ... 283 77 (49) 311
Provisão para partici-
 pação nos lucros/
 gratifi cações............... 2.777 2.196 (1.527) 3.446
Outros .......................... 333 10 (189) 154
Total dos créditos 
tributários

 (Nota 9b) (1) .............. 6.244 4.957 (2.169) 9.032
Obrigações fi scais 
diferidas (Nota 15a)  1.359 718 (28) 2.049

Crédito tributário 
líquido das 
obrigações fi scais 

 diferidas .................... 4.885 4.239 (2.141) 6.983

(1) Os créditos tributários das empresas dos segmentos fi nanceiro e de
seguros foram constituídos considerando a elevação da alíquota de
contribuição social, determinada pela Lei no 11.727/08 (Nota 3i).
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RELAT ÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Aos Acionistas e aos Administradores da
Ágora Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Rio de Janeiro - RJ

Opinião
Examinamos as demonstrações contábeis da Ágora Corretora de Títulos 
e Valores Mobiliários S.A. (“Instituição”), que compreendem o balanço pa-
trimonial em 31 de dezembro de 2018 e as respectivas demonstrações do 
resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fl uxos de caixa para 
o semestre e exercício fi ndos nessa data, bem como as correspondentes
notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresen-
tam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimo-
nial e fi nanceira da Ágora Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. 
em 31 de dezembro de 2018, o desempenho de suas operações e os seus 
fl uxos de caixa para o semestre e exercício fi ndos nessa data, de acordo 
com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições 
autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil.
Base para opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e inter-
nacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com 
tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilida-
des dos auditores pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos 
independentes em relação à Instituição, de acordo com os princípios éticos 
relevantes previstos no Código de Ética Profi ssional do Contador e nas 
normas profi ssionais 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 sufi ciente e 
apropriada para fundamentar nossa opinião.

Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis e 
o relatório dos auditores
A administração da Instituição é responsável por essas outras informações 
que compreendem o Relatório da Administração.
Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não abrange o Relató-
rio da Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de 
auditoria sobre esse relatório.
Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa respon-
sabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar 
se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demons-
trações contábeis ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de 
outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no 
trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da 

Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada 
a relatar a este respeito.

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 adota-
das no Brasil aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco 
Central do Brasil e pelos controles internos que ela determinou como ne-
cessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres 
de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é respon-
sável pela avaliação da capacidade da Instituição continuar operando, 
divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua con-
tinuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das de-
monstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a 
Instituição ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa 
realista para evitar o encerramento das operações.
Os responsáveis pela governança da Instituição são aqueles com respon-
sabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações 
contábeis.

Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações 
contábeis
Nossos objetivos são os de obter segurança razoável de que as demons-
trações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevan-
te, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de 
auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de 
segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo 
com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam 
as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser 
decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, indi-
vidualmente ou em conjunto, possam infl uenciar, dentro de uma perspecti-
va 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 profi ssional e mante-
mos ceticismo profi ssional ao longo da auditoria. Além disso:
• Identifi camos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demons-

trações 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 sufi ciente
para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção

relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já 
que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, 
falsifi cação, omissão ou representações falsas intencionais.

• Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a audi-
toria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às cir-
cunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a
efi cácia dos controles internos da Instituição.

• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoa-
bilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas
pela administração.

• Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base con-
tábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria 
obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições 
que possam levantar dúvida signifi cativa em relação à capacidade de con-
tinuidade operacional da Instituição. Se concluirmos que existe incerteza 
relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para 
as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modi-
fi cação 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 Instituição a não mais se manter em continuidade operacional.

• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demons-
trações 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.

• Obtemos evidência de auditoria apropriada e sufi ciente referente às in-
formações fi nanceiras das entidades ou atividades de negócio do grupo
para expressar uma opinião sobre as demonstrações contábeis. Somos
responsáveis pela direção, supervisão e desempenho da auditoria e,
consequentemente, pela opinião de auditoria.

Comunicamo-nos com a administração e os responsáveis pela governan-
ça a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da 
auditoria e das constatações signifi cativas de auditoria, inclusive as even-
tuais defi ciências signifi cativas nos controles internos que identifi camos 
durante nossos trabalhos.

Osasco, 21 de fevereiro de 2019

KPMG Auditores Independentes André Dala Pola
CRC 2SP028567/O-1 F-SP Contador CRC 1SP214007/O-2
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A DIRETORIA

d) Previsão de realização dos créditos tributários sobre diferenças 
temporárias

R$ mil
Diferenças temporárias  

Imposto de Contribuição
renda social Total

2019..................... 1.507 904 2.411
2020..................... 1.881 1.129 3.010
2021..................... 1.882 1.129 3.011
2022..................... 375 225 600
Total .................... 5.645 3.387 9.032

A projeção de realização de crédito tributário é uma estimativa e não está 
diretamente relacionada à expectativa de lucros contábeis.
O valor presente dos créditos tributários, calculados considerando a taxa 
média de captação, líquida dos efeitos tributários, monta a R$ 8.636 mil 
(2017 - R$ 5.979 mil).
Todos os créditos tributários da Ágora CTVM foram devidamente ativados.
e) Obrigações fi scais diferidas
As obrigações fi scais diferidas de imposto de renda e contribuição social
no montante de R$ 2.049 mil (2017 - R$ 1.359 mil) relativas a: ajuste
a valor de mercado dos títulos e valores mobiliários R$ 869 mil (2017 -

R$ 354 mil) e atualização monetária de depósitos judiciais R$ 1.180 mil 
(2017 - R$ 1.005 mil).
25) OUTRAS INFORMAÇÕES
a) Gerenciamento de riscos
A atividade de gerenciamento de riscos é altamente estratégica em virtude 
da crescente complexidade dos serviços e produtos, e da globalização dos 
negócios da Organização. O dinamismo dos mercados nos conduz a um 
constante aprimoramento desta atividade, na busca das melhores práticas.
A Organização exerce o controle corporativo dos riscos de modo integra-
do e independente, preservando e valorizando o ambiente de decisões 
colegiadas, desenvolvendo e implementando metodologias, modelos, fer-
ramentas de mensuração e controle.
A Ágora CTVM, como parte integrante da Organização, adota a estrutura 
de gerenciamento de riscos desta, no gerenciamento de risco de crédito, 
de mercado, de liquidez e operacional.
b) Em aderência ao processo de convergência com as normas interna-
cionais de contabilidade, o Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC)
emitiu vários pronunciamentos contábeis, bem como suas interpretações e 
orientações, os quais serão aplicáveis às instituições fi nanceiras somente
quando aprovados pelo CMN. Até 31 de dezembro de 2018, os pronuncia-
mentos contábeis, aprovados pelo CMN e adotados pelo Bradesco foram:

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

• Resolução no 3.566/08 - Redução ao Valor Recuperável de Ativos
(CPC 01);

• Resolução no 3.604/08 - Demonstração do Fluxo de Caixa (CPC 03);
• Resolução no 3.750/09 - Divulgação sobre Partes Relacionadas

(CPC 05);
• Resolução no 3.823/09 - Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Con-

tingentes (CPC 25);
• Resolução no 3.973/11 - Evento Subsequente (CPC 24);
• Resolução no 3.989/11 - Pagamento Baseado em Ações (CPC 10 - R1);
• Resolução no 4.007/11 - Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e 

Retifi cação de Erro (CPC 23);
• Resolução no 4.144/12 - Pronunciamento Conceitual Básico (R1); e
• Resolução no 4.424/15 - Benefícios a Empregados (CPC 33 - R1).
Atualmente, não é possível estimar quando o CMN irá aprovar os demais
pronunciamentos contábeis do CPC e tampouco se, a adoção dos mes-
mos será de maneira prospectiva ou retrospectiva.
c) Não houve eventos subsequentes que, requeiram ajustes ou divul-
gações, nas demonstrações contábeis encerradas em 31 de dezembro
de 2018.

 Fonte: Coad

26 A 28 DE FEVEREIRO/2019

CALENDÁRIO FISCAL

DIA ESPECIFICAÇÃO
25 COFINS – DEMAIS EMPRESAS - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas de direito privado e as que lhes são equiparadas pela legislação do Imposto 

de Renda, exceto instituições financeiras e equiparadas.
FATO GERADOR: Receitas auferidas no mês de janeiro/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
IOF - PESSOAS OBRIGADAS: Instituições financeiras; empresas de factoring; pessoa jurídica que conceder o crédito, nas operações de mútuo de 
recursos financeiros; instituições autorizadas a operar em câmbio; seguradoras; instituições autorizadas a operar na compra e venda de títulos e valores 
mobiliários; bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas; administrador do fundo de investimento; instituição que intermediar recursos, 
junto a clientes, para aplicações em fundos de investimentos administrados por outra instituição; e as instituições autorizadas pelo Bacen que efetuarem a 
primeira aquisição do ouro, ativo financeiro, ou instrumento cambial, dentre outras.
FATO GERADOR: Operações de crédito, câmbio, seguro ou relativas a títulos ou valores mobiliários, exceto derivativos financeiros.
OBSERVAÇÃO: O vencimento do IOF toma por base a aquisição, no caso de ouro, ativo financeiro, e a cobrança ou o registro contábil, nos demais casos, 
efetuados no 2º decêndio de fevereiro/2019. Nas localidades onde não houver expediente bancário, deve ser refeita a contagem do 3º dia útil subsequente 
ao fato gerador.
IPI – DEMAIS PRODUTOS - PESSOAS OBRIGADAS: Estabelecimentos importadores, industriais e os a estes equiparados, com exceção das empresas 
que tenham prazos específicos.
FATO GERADOR: Apuração no mês de janeiro/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
IR/FONTE - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas que efetuaram retenção na fonte nos pagamentos ou créditos decorrentes de juros sobre capital 
próprio e aplicações financeiras, inclusive os atribuídos a residentes ou domiciliados no exterior, e títulos de capitalização; prêmios, inclusive os distribuídos 
sob a forma de bens e serviços, obtidos em concursos e sorteios de qualquer espécie e lucros decorrentes desses prêmios; e de multa ou qualquer 
vantagem, de que trata o artigo 70 da Lei 9.430/96.
FATO GERADOR: Pagamento ou crédito efetuado no 2º decêndio de fevereiro/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, deve ser refeita a contagem do 3º dia útil subsequente ao fato gerador.
PIS – DEMAIS EMPRESAS - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas de direito privado e as que lhes são equiparadas pela legislação do Imposto de 
Renda, exceto instituições financeiras e equiparadas.
FATO GERADOR: Receitas auferidas no mês de janeiro/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
PIS – FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAS OBRIGADAS: Entidades sem fins lucrativos, inclusive condomínios, e as cooperativas que excluírem da base 
de cálculo do PIS-Faturamento ou da Cofins qualquer das receitas elencadas nos artigos 15 da Medida Provisória 2.158-35/2001 ou 30-A da Lei 11.051/2004.
FATO GERADOR: Folha de pagamento de janeiro/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
TAXA PELA UTILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS CONTADORES DE PRODUÇÃO - PESSOAS OBRIGADAS: Os fabricantes de cigarros classificados na 
posição 2402.20.00 da Tipi, excetuados os classificados no Ex 01, obrigados à instalação do Sistema de Controle e Rastreamento da Produção de Cigarros 
(Scorpios); e os estabelecimentos industriais envasadores de bebidas obrigados à instalação do Sistema de Controle de Produção de Bebidas (Sicobe).
FATO GERADOR: Utilização de equipamento contador de produção de cigarros e bebidas no mês de fevereiro/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.

28 COMPROVANTE ANUAL DE RETENÇÃO DE CSLL, COFINS E PIS/PASEP - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas de direito privado que, no ano-
calendário de 2018, efetuaram a retenção da CSLL, da Cofins e do PIS/Pasep nos pagamentos a outra pessoa jurídica de direito privado referentes à 
prestação dos seguintes serviços: limpeza, conservação, manutenção, segurança, vigilância, transporte de valores, locação de mão de obra, assessoria 
creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção e riscos, administração de contas a pagar e a receber e de serviços profissionais.
OBSERVAÇÃO: Deve ser utilizado o formulário aprovado pela Instrução Normativa 459 SRF/2004. Opcionalmente, o comprovante poderá ser 
disponibilizado por meio da internet à pessoa jurídica beneficiária do pagamento que possua endereço eletrônico.
COMPROVANTE ANUAL DE RETENÇÃO DE IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP - PESSOAS OBRIGADAS: Órgãos da administração federal direta, 
autarquias e fundações federais, empresas públicas, sociedades de economia mista e demais entidades em que a União, direta ou indiretamente, detenha 
a maioria do capital social com direito a voto, e que dela recebam recursos do Tesouro Nacional e estejam obrigadas a registrar sua execução orçamentária 
e financeira na modalidade total no Siafi que, no ano-calendário de 2018, efetuaram a retenção de IRPJ, CSLL, Cofins e PIS/Pasep, nos pagamentos a 
pessoas jurídicas pelo fornecimento de bens ou prestação de serviços em geral, inclusive obras, na forma das Leis 9.430/96 e 10.833/2003.
OBSERVAÇÃO: Deve ser utilizado o formulário aprovado pela Instrução Normativa 1.234 RFB/2012. Opcionalmente, as informações poderão ser 
disponibilizadas à pessoa jurídica beneficiária dos pagamentos por meio da internet.
COMPROVANTE DE RENDIMENTOS PAGOS A PESSOAS FÍSICAS - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas físicas e jurídicas que efetuaram pagamento de 
rendimentos a pessoas físicas, no ano-calendário de 2018, sujeitos à retenção do IR/Fonte.
OBSERVAÇÃO: Deve ser utilizado o formulário aprovado pela Instrução Normativa 1.682 RFB/2016. Opcionalmente, o comprovante poderá ser 
disponibilizado por meio da internet à pessoa física que possua endereço eletrônico, ficando dispensado, neste caso, o seu fornecimento impresso.
COMPROVANTE DE RENDIMENTOS PAGOS OU CREDITADOS A PESSOAS JURÍDICAS - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas que efetuaram 
pagamento ou crédito de rendimentos sujeitos à retenção do IR/Fonte a outras pessoas jurídicas no ano-calendário de 2018.
OBSERVAÇÃO: Deve ser utilizado o formulário aprovado pela Instrução Normativa 119 SRF/2000. Opcionalmente, o comprovante poderá ser 
disponibilizado por meio da internet à pessoa jurídica que possua endereço eletrônico, ficando dispensado, neste caso, o seu fornecimento impresso.
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL – AUTÔNOMOS E PROFISSIONAIS LIBERAIS - PESSOAS OBRIGADAS: Autônomos e profissionais liberais, que tenham 
optado.
FATO GERADOR: O exercício da atividade no ano de 2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação pode ser prorrogado para o primeiro dia útil 
subsequente.
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL – EMPREGADOS - PESSOAS OBRIGADAS: Empregadores, assim definidos pela CLT – Consolidação das Leis do Trabalho, 
desde que autorizados prévia e expressamente pelos empregados.
FATO GERADOR: Remuneração do mês do mês de janeiro/2019 dos empregados admitidos em dezembro/2018 que não sofreram desconto no mês de 
março/2018.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – ESTIMATIVA - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas que apuram o IRPJ com base na receita bruta e acréscimos ou no 
lucro real apurado em balanço/balancete de redução/suspensão.
FATO GERADOR: Receita bruta, ganhos de capital, ganhos líquidos e rendimentos de aplicações financeiras e demais receitas e resultados obtidos 
(artigos 29 e 30 da Lei 9.430/96), ou o resultado contábil ajustado na forma da legislação vigente, referentes ao mês de janeiro/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.

CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – LUCRO PRESUMIDO – 4º TRIMESTRE DE 2018 – 2ª QUOTA - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas que optaram pela 
tributação com base no lucro presumido e pelo recolhimento parcelado da contribuição.
FATO GERADOR: Receita bruta, ganhos de capital, ganhos líquidos e rendimentos de aplicações financeiras e demais receitas e resultados (artigos 29 e 
30 da Lei 9.430/96), obtidos no 4º trimestre/2018.
OBSERVAÇÕES: O valor da quota deverá ser acrescido de juros de 1%. Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta 
obrigação deve ser antecipado. 
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – LUCRO REAL – 4º TRIMESTRE DE 2018 – 2ª QUOTA - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas que adotaram o regime 
trimestral de apuração do lucro real, na forma do artigo 1º da Lei 9.430/96 e optaram pelo recolhimento parcelado da contribuição.
FATO GERADOR: Resultado contábil do 4º trimestre/2018, devidamente ajustado na forma da legislação vigente.
OBSERVAÇÕES: O valor da quota deverá ser acrescido de juros de 1%. Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta 
obrigação deve ser antecipado.
DECRED – DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES COM CARTÕES DE CRÉDITO - PESSOAS OBRIGADAS: Administradoras de cartões de crédito, para 
informar as operações efetuadas com cartões de crédito em que o montante global movimentado no mês seja igual ou superior a R$ 5.000,00, para 
pessoas físicas, e R$ 10.000,00, para pessoas jurídicas, neste caso, compreendendo todos os seus estabelecimentos. 
FATO GERADOR: Operações efetuadas no 2º semestre/2018.
DIF-PAPEL IMUNE - PESSOAS OBRIGADAS: Fabricantes, distribuidores, importadores, empresas jornalísticas ou editoras e gráficas que realizarem 
operações com papel destinado à impressão de livros, jornais e periódicos.
FATO GERADOR: Operações realizadas no 2º semestre/2018.
OBSERVAÇÕES: A entrega deve ser realizada mesmo se no período não houver operação com papel imune. O estabelecimento matriz efetuará a entrega 
com as informações de todos os estabelecimentos que operarem com papel destinado à impressão de livros, jornais e periódicos.

DIMOB – DECLARAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES IMOBILIÁRIAS - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas e equiparadas que:
a) comercializarem imóveis que houverem construído, loteado ou incorporado para esse fim;
b) intermediarem aquisição, alienação ou aluguel de imóveis; 
c) realizarem sublocação de imóveis; ou
d) se constituírem para construção, administração, locação ou alienação de patrimônio próprio, de seus condôminos ou de seus sócios.
FATO GERADOR: Operações realizadas no ano-calendário de 2018.
OBSERVAÇÃO: A Dimob deverá ser apresentada pelo estabelecimento matriz, em relação a todos os estabelecimentos da pessoa jurídica, com as 
informações sobre:
a) as operações de construção, incorporação, loteamento e intermediação de aquisições/alienações, no ano em que foram contratadas; e 
b) os pagamentos efetuados no ano, discriminados mensalmente, decorrentes de locação, sublocação e intermediação de locação, independentemente 
do ano em que essa operação foi contratada.
DIRF – DECLARAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOAS OBRIGADAS: A Dirf deve ser apresentada pelas pessoas físicas 
e as seguintes pessoas jurídicas que pagaram ou creditaram rendimentos sobre os quais tenha incidido retenção do Imposto de Renda na fonte, ainda 
que em um único mês do ano-calendário de 2018, por si ou como representantes de terceiros: estabelecimentos matrizes de pessoas jurídicas de 
direito privado domiciliadas no Brasil, inclusive as imunes ou isentas; pessoas jurídicas de direito público, inclusive os fundos públicos de que trata o 
artigo 71 da Lei 4.320/64; filiais, sucursais ou representações de pessoas jurídicas com sede no exterior; empresas individuais; caixas, associações e 
organizações sindicais de empregados e empregadores; titulares de serviços notariais e de registro; condomínios edilícios; instituições administradoras ou 
intermediadoras de fundos ou clubes de investimentos; e órgãos gestores de mão de obra do trabalho portuário. 
Além dessas pessoas, também devem apresentar a Dirf: 

• ainda que não tenha havido a retenção do imposto, os órgãos e entidades  da administração pública federal direta, autarquias e fundações da administração 
pública federal, empresas públicas, sociedades de economia mista e demais entidades de cujo capital social com direito a voto, a União, direta ou 
indiretamente, detenha a maioria, e que recebam recursos do Tesouro Nacional e estejam obrigadas a registrar a sua execução orçamentária e financeira no 
Siafi que efetuaram pagamento, pelo fornecimento de bens e serviços, a instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, que prestem 
os serviços para os quais houverem sido instituídas e os coloquem à disposição da população em geral, em caráter complementar às atividades do Estado, 
e instituições de caráter filantrópico, recreativo, cultural, científico e às associações civis que prestem os serviços para os quais houverem sido instituídas 
e os coloquem à disposição do grupo de pessoas a que se destinam, sem fins lucrativos; os candidatos a cargos eletivos, inclusive vices e suplentes; e as 
pessoas físicas e jurídicas domiciliadas no País que efetuaram pagamento, crédito, entrega, emprego ou remessa a pessoa física ou jurídica residente ou 
domiciliada no exterior, de valores referentes a: aplicações em fundos de investimento de conversão de débitos externos; royalties, serviços técnicos e de 
assistência técnica; juros e comissões em geral; juros sobre o capital próprio; aluguel e arrendamento; aplicações financeiras em fundos ou em entidades 
de investimento coletivo; carteiras de valores mobiliários e mercados de renda fixa ou renda variável; fretes internacionais; previdência complementar; 
remuneração de direitos; obras audiovisuais, cinematográficas e videofônicas; lucros e dividendos distribuídos; cobertura de gastos pessoais, no exterior, 
de pessoas físicas residentes no País, em viagens de turismo, negócios, serviço, treinamento ou missões oficiais; rendimentos de que trata o artigo 1º do 
Decreto 6.761/2009 que tiveram a alíquota do Imposto de Renda reduzida a zero; e demais rendimentos considerados como rendas e proventos de qualquer 
natureza, na forma da legislação específica; 
• as pessoas jurídicas que tenham efetuado retenção, ainda que em um único mês do ano-calendário de 2018, da CSLL, da Cofins e do PIS/Pasep 
sobre pagamentos efetuados a outras pessoas jurídicas de direito privado, nos termos dos artigos 3º da Lei 10.485/2002, e dos artigos 30, 33 e 34 da Lei 
10.833/2003.
DME – DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES LIQUIDADAS COM MOEDA EM ESPÉCIE - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas físicas ou jurídicas residentes 
ou domiciliadas no Brasil que tenham recebido valores em espécie cuja soma seja igual ou superior a R$ 30.000,00, ou o equivalente em outra moeda, 
decorrentes de alienação ou cessão onerosa ou gratuita de bens e direitos, de prestação de serviços, de aluguel ou de outras operações que envolvam 
transferência de moeda em espécie, realizadas com uma mesma pessoa física ou jurídica.
FATO GERADOR: Valores recebidos em espécie no mês de janeiro/2019.
OBSERVAÇÕES: O limite de RS 30.000,00 será aplicado por operação se esta for realizada entre o declarante e mais de uma pessoa física ou jurídica, 
independentemente do valor recebido de cada pessoa. As instituições financeiras e as instituições autorizadas a funcionar pelo Bacen estão dispensadas 
da apresentação da DME.
DMED – DECLARAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E DE SAÚDE - PESSOAS OBRIGADAS: As pessoas jurídicas ou equiparadas nos termos da 
legislação do Imposto de Renda, prestadoras de serviços de saúde, e as operadoras de planos privados de assistência à saúde.
FATO GERADOR: Pagamentos recebidos no ano de 2018.
OBSERVAÇÃO: A Dmed será apresentada de forma centralizada pela matriz, contendo as informações de todos os estabelecimentos.
e-FINANCEIRA – TRANSMISSÃO AO SPED - PESSOAS OBRIGADAS: A e-Financeira deverá ser apresentada:
a) pelas pessoas jurídicas autorizadas a estruturar e comercializar planos de benefícios de previdência complementar, autorizadas a instituir e administrar 
Fundos de Aposentadoria Programada Individual (Fapi) ou que tenham como atividade principal ou acessória a captação, intermediação ou aplicação 
de recursos financeiros próprios ou de terceiros, incluídas as operações de consórcio, em moeda nacional ou estrangeira, ou a custódia de valor de 
propriedade de terceiros; e
b) pelas sociedades seguradoras autorizadas a estruturar e comercializar planos de seguros de pessoas.
FATO GERADOR: Fatos ocorridos no 2º semestre de 2018.
OBSERVAÇÃO: A obrigatoriedade de apresentação alcança, em relação ao módulo de operações financeiras, as entidades supervisionadas pelo Banco 
Central do Brasil (Bacen), pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), pela Superintendência de Seguros Privados (Susep) e pela Superintendência 
Nacional de Previdência Complementar (Previc).
INFORME DE RENDIMENTOS FINANCEIROS – APLICAÇÕES FINANCEIRAS/MÚTUO – BENEFICIÁRIO PESSOA FÍSICA - PESSOAS OBRIGADAS: 
Instituições financeiras, sociedades corretoras de títulos e valores mobiliários, sociedades distribuidoras de títulos e valores mobiliários, sociedades 
seguradoras, entidades de previdência complementar, sociedades de capitalização, pessoa jurídica que, atuando por conta e ordem de cliente, intermediar 
recursos para aplicações em fundos de investimento administrados por outra pessoa jurídica e as demais fontes pagadoras.
FATO GERADOR: Informações relativas ao ano-calendário de 2018.
OBSERVAÇÕES: Deve ser utilizado o formulário aprovado pela Instrução Normativa 698 SRF/2006. Para as pessoas físicas que possuam endereço 
eletrônico e clientes que utilizem Internet Banking ou Office Banking, é permitida a disponibilização do Informe de Rendimentos Financeiros por meio da 
internet ou outros meios eletrônicos.
A fonte pagadora fica dispensada dessa obrigação quando os saldos de conta-correntes, de poupança, dos créditos em trânsito e das demais aplicações 
financeiras, assim como o total anual dos rendimentos, à exceção daqueles provenientes de previdência complementar, Fundo de Aposentadoria 
Programada Individual (Fapi), Plano Gerador de Benefício Livre (PGBL) e Vida Gerador de Benefício Livre (VGBL), forem de valores individuais iguais ou 
inferiores a R$ 140,00, e quando se tratar de investidores residentes no exterior.
IR – GANHOS EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA VARIÁVEL- PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas físicas ou jurídicas, inclusive isentas.
FATO GERADOR: Ganhos obtidos no mês de janeiro/2019, em operações na bolsa de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhados, em alienação 
de ouro, ativo financeiro, fora de bolsa, e alienação de participação societária, por pessoa jurídica, fora de bolsa.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
IRPF – CARNÊ-LEÃO - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas físicas residentes no País que receberam:
a) rendimentos de outras pessoas físicas que não tenham sido tributados na fonte no País, tais como decorrentes de arrendamento, subarrendamento, 
locação e sublocação de móveis ou imóveis, e os decorrentes do trabalho não assalariado, assim compreendidas todas as espécies de remuneração por 
serviços ou trabalhos prestados sem vínculo empregatício;
b) rendimentos ou quaisquer outros valores de fontes do exterior, tais como trabalho assalariado ou não assalariado, uso, exploração ou ocupação de bens 
móveis ou imóveis, transferidos ou não para o Brasil, lucros e dividendos;
c) emolumentos e custas dos serventuários da Justiça, como tabeliães, notários, oficiais públicos e outros, independentemente de a fonte pagadora ser 
pessoa física ou jurídica, exceto quando forem remunerados exclusivamente pelos cofres públicos;
d) importância paga em dinheiro, a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, 
inclusive a prestação de alimentos provisionais, acordo homologado judicialmente, ou de separação consensual ou divórcio consensual realizado por 
escritura pública;
e) rendimentos em função de prestação de serviços a embaixadas, repartições consulares, missões diplomáticas ou técnicas ou a organismos internacionais 
de que o Brasil faça parte.
FATO GERADOR: Recebimento dos valores relacionados nas letras “a” a “e” anteriores, no mês de janeiro/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
IRPF – GANHO DE CAPITAL - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas físicas que auferiram ganhos na alienação de bens ou direitos de qualquer natureza, 
exceto moeda estrangeira mantida em espécie.
FATO GERADOR: Ganhos auferidos na alienação de bens ou direitos no mês de janeiro/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
IRPJ – ESTIMATIVA - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real que optaram pela apuração anual, com recolhimentos 
mensais do imposto calculado sob a forma de estimativa.
FATO GERADOR: Receita bruta e acréscimos do artigo 32 da Lei 8.981/95, ou lucro real apurado em balanço/balancete de redução, referentes ao mês 
de janeiro/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
IRPJ – GANHO DE CAPITAL – ME E EPP OPTANTES PELO SIMPLES NACIONAL - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas optantes pelo Simples 
Nacional que apuraram ganho de capital na alienação de ativos.
FATO GERADOR: Ganhos percebidos na alienação de ativos no mês de janeiro/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
IRPJ – LUCRO PRESUMIDO – 4º TRIMESTRE DE 2018 – 2ª QUOTA - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas tributadas com base no lucro presumido 
que optaram pelo recolhimento parcelado do imposto.
FATO GERADOR: Receita bruta, ganhos de capital, juros sobre o capital próprio (artigo 9º da Lei 9.249/95), rendimentos e ganhos líquidos de aplicações 
financeiras e demais receitas e resultados obtidos no 4º trimestre/2018.
OBSERVAÇÕES: O valor da quota deverá ser acrescido de juros de 1%. Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta 
obrigação deve ser antecipado.
IRPJ – LUCRO REAL – 4º TRIMESTRE DE 2018 – 2ª QUOTA - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas que adotaram o regime trimestral de apuração 
do lucro real, na forma do artigo 1º da Lei 9.430/96, e optaram pelo recolhimento parcelado do imposto.
FATO GERADOR: Lucro real do 4º trimestre/2018.
OBSERVAÇÃO: O valor da quota deverá ser acrescido de juros de 1%. Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta 
obrigação deve ser antecipado.

PIS – COFINS – RETENÇÃO NA FONTE - PESSOAS OBRIGADAS: Fabricantes de máquinas, implementos e veículos classificados nos códigos 73.09, 
7310.29, 7612.90.12, 8424.81, 84.29, 8430.69.90, 84.32, 84.33, 84.34, 84.35, 84.36, 84.37, 87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05, 87.06 e 8716.20.00 da Tipi 
aprovada pelo Decreto 7.660/2011, bem como os fabricantes de peças, componentes ou conjuntos destinados a estes produtos, que efetuaram a retenção 
na fonte do PIS e da Cofins nos pagamentos à pessoa jurídica pela aquisição de autopeças constantes dos Anexos I e II da Lei 10.485/2002 (exceto 
pneumáticos).
FATO GERADOR: Pagamentos efetuados na 1ª quinzena de fevereiro/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
SISCOSERV – REGISTROS DE VENDAS E DE AQUISIÇÕES - PESSOAS OBRIGADAS: Os residentes ou domiciliados no Brasil que realizem, com 
residentes ou domiciliados no exterior, operações de aquisição ou venda de serviços, intangíveis e outras operações que produzam variações no patrimônio 
das pessoas físicas, das pessoas jurídicas ou dos entes despersonalizados, inclusive operações de importação e exportação de serviços.
FATO GERADOR: Aquisições e vendas realizadas nos mês de novembro/2018.
OBSERVAÇÃO: As atividades econômicas já obrigadas ao registro das informações constam no cronograma aprovado pelo Anexo Único da Portaria 
Conjunta 1.908 RFB/SCS/2012.
TCIF – TAXA DE CONTROLE DE INCENTIVOS FISCAIS - PESSOAS OBRIGADAS: A pessoa jurídica e a entidade equiparada que solicitarem o 
licenciamento de importação ou o registro de ingresso de mercadorias procedentes do território nacional, no âmbito da Zona Franca de Manaus.
FATO GERADOR: Pedido de licenciamento de importação ou de protocolo de ingresso de mercadorias procedentes do território nacional para ingresso na 
Zona Franca de Manaus, nas áreas de livre comércio e na Amazônia Ocidental, relativamente aos registros realizados no mês de janeiro/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.

NOTA: As Tabelas de Recolhimento em Atraso são divulgadas no Portal COAD, em Tabelas Dinâmicas.
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1. Data, Hora e Local: No dia 8 de fevereiro de 2019, às 11:00 horas, na sede social da SE Vineyards Transmissão
de Energia S.A. (“Companhia”), na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Rio Branco, 1,
12° andar, sala 1201, Centro, CEP 20.090-907. 2. Convocação: Dispensadas as formalidades de convocação, nos
termos do artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”), em virtude
da presença de acionista representando a totalidade do capital social da Companhia. 3. Presença: Presente a
acionista titular da totalidade das ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal de emissão da Companhia,
representativas do capital social da Companhia, conforme assinaturas constantes do “Livro de Presença de
Acionistas” da Companhia. 4. Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Rui Chammas e secretariados pelo Sr.
Paulo Heli Alves Ferreira. 5. Ordem do dia: Examinar, discutir e votar a respeito da seguinte ordem do dia:
(i) autorização para realização, pela Companhia, de sua 1ª (primeira) emissão de debêntures simples, não
conversíveis em ações, da espécie com garantia real, com garantia fi dejussória adicional, em série única, no valor
total de R$ 120.000.000,00 (cento e vinte milhões de reais) na Data de Emissão (conforme defi nida abaixo) (“Emissão”
e “Debêntures”, respectivamente), as quais serão objeto de distribuição pública com esforços restritos, nos termos da
Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada (“Instrução
CVM 476”) e das demais disposições legais e regulamentares aplicáveis (“Oferta”), automaticamente dispensada de
registro perante a CVM, nos termos da Instrução CVM 476, bem como os demais termos e condições da Emissão e
da Oferta; (ii) autorização para outorga, pela Companhia, da Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios (conforme
defi nida abaixo), em favor dos titulares das Debêntures (“Debenturistas”); (iii) autorização para a Diretoria da
Companhia, seus procuradores e/ou seus representantes, conforme o caso, praticar todos e quaisquer atos
necessários à implementação da Emissão e da Oferta, incluindo, mas não se limitando a, (a) contratar os sistemas
de distribuição e negociação das Debêntures nos mercados primário e secundário e a contratar os prestadores de
serviço necessários à realização da Emissão e da Oferta, e (b) negociar e celebrar os documentos necessários à
realização da Emissão e da Oferta incluindo, sem limitação, a Escritura de Emissão e o Contrato de Distribuição
(conforme abaixo defi nidos); e (iv) ratifi cação de todos e quaisquer atos até então praticados pela Diretoria da
Companhia, por procuradores e/ou representantes da Companhia para a implementação da Emissão, da Oferta e
para a outorga pela Companhia da Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios. 6. Deliberações: Após análise e
discussão das matérias constantes da ordem do dia, a assembleia geral extraordinária da Companhia deliberou, por
unanimidade, o quanto segue: 6.1. Aprovar a lavratura da ata desta assembleia na forma de sumário dos fatos
ocorridos contendo transcrição apenas das deliberações tomadas, conforme dispõe o artigo 130, § 1º da Lei das S.A.
6.2. Aprovar, conforme atribuições previstas no artigo 59 da Lei das S.A., a realização pela Companhia da Emissão
e da Oferta, cujas condições e características serão detalhadas e reguladas por meio do “Instrumento Particular de
Escritura da Primeira Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real,
com Garantia Fidejussória Adicional, em Série Única, para Distribuição Pública com Esforços Restritos, da SE
Vineyards Transmissão de Energia S.A.” (“Escritura de Emissão”), a ser celebrada entre a Companhia e a Planner
Trustee Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (CNPJ nº 67.030.395/0001-46), na qualidade de agente
fi duciário, representando a comunhão de Debenturistas (“Agente Fiduciário”) e a Sterlite Brazil Participações S.A.
(CNPJ nº 28.704.797/0001-27), na qualidade de fi adora (“Fiadora”), dentre as quais destacam-se as seguintes
características e condições principais: (a) Número da Emissão: A Emissão será a primeira emissão de debêntures
da Companhia; (b) Data de Emissão: Para todos os fi ns e efeitos legais, a data de emissão das Debêntures será 18
de fevereiro de 2019 (“Data de Emissão”); (c) Valor Total da Emissão: O valor total da emissão será de R$
120.000.000,00 (cento e vinte milhões de reais), na Data de Emissão; (d) Valor Nominal Unitário: O valor nominal
unitário das Debêntures será de R$ 1.000,00 (mil reais), na Data de Emissão (“Valor Nominal Unitário”); (e)
Quantidade de Debêntures: Serão emitidas 120.000 (cento e vinte mil) Debêntures; (f) Número de Séries: A 
Emissão será realizada em série única, sendo certo que na Data de Emissão as Debêntures deverão corresponder a
R$ 120.000.000,00 (cento e vinte milhões de reais); (g) Conversibilidade e Permutabilidade: As Debêntures serão
simples, portanto, não conversíveis em ações de emissão da Companhia, tampouco permutáveis em ações de outras
sociedades ou por outros valores mobiliários de qualquer natureza; (h) Espécie: As Debêntures serão da espécie
com garantia real; (i) Prazo e Data de Vencimento: O vencimento fi nal das Debêntures ocorrerá ao término do prazo
de 12 (doze) meses contados da Data de Emissão, vencendo-se, portanto, em 18 de fevereiro de 2020 (“Data de
Vencimento”), ressalvadas as hipóteses de declaração de vencimento antecipado das Debêntures e/ou de Resgate
Antecipado Facultativo Total (conforme abaixo defi nido) e/ou de Resgate Antecipado Obrigatório (conforme abaixo
defi nido), conforme será previsto na Escritura; (j) Forma e Emissão de Certifi cados: As Debêntures serão emitidas
sob a forma nominativa e escritural, sem a emissão de cautelas ou certifi cados; (k) Agente de Liquidação e
Escriturador: A Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com sede na cidade do Rio de
Janeiro, estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Américas, nº 3.434, bloco 07, sala 201, inscrita no CNPJ sob o nº
36.113.876/0001-91, atuará como agente de liquidação e como escriturador das Debêntures (“Agente de Liquidação”
e “Escriturador”); (l) Destinação dos Recursos: Os recursos líquidos captados por meio da Emissão serão destinados
ao fi nanciamento de curto prazo do projeto de transmissão de energia elétrica referente ao Lote 10 do Leilão nº
04/2017, realizado pela agência nacional de energia elétrica (“ANEEL”), composto pelas seguintes instalações de
transmissão: (i) LT 230 kV Lajeado 3 – Garibaldi, CS, 47 Km, com origem na SE Lajeado 3 e término na SE Garibaldi;
(ii) LT 230 kV Lajeado 2 – Lajeado 3, CS, 16,4 Km, com origem na SE Lajeado 2 e término na SE Lajeado 3; (iii) LT
230 kV Candiota 2 – Bagé 2, CS, 49 Km, com origem na SE Candiota 2 e término na SE Bagé 2; (iv) SE Vinhedos
230/69-13,8 kV, 2x165 MVA; (v) SE Lajeado 3 230/69-13,8 kV, 2x83 MVA; (vi) conexões de unidades de transformação,
entradas de linha, interligações de barramentos, barramentos, instalações vinculadas e demais instalações
necessárias às funções de medição, supervisão, proteção, comando, controle, telecomunicação, administração e
apoio; e (vii) LT 230 kV, CD, com extensão aproximada de 2 Km entre o ponto de seccionamento da unha de
transmissão em 230 kV Monte Claro – Garibaldi e a SE Vinhedos, as entradas de unha correspondentes na SE
Vinhedos, e a aquisição dos equipamentos necessários às modifi cações, substituições e adequações nas entradas
de unha das SEs Monte Claro e Garibaldi   (“Projeto”); (m) Colocação e Procedimento de Distribuição: As
Debêntures serão objeto de distribuição pública com esforços restritos, sob o regime de garantia fi rme para a
totalidade das Debêntures, na proporção defi nida no Contrato de Distribuição, com a intermediação de instituições
fi nanceiras integrantes do sistema de valores mobiliários (em conjunto, os “Coordenadores”), por meio do módulo
MDA (conforme abaixo defi nido), administrado e operacionalizado pela B3 (conforme abaixo defi nida), conforme
termos e condições do “Contrato de Coordenação, Colocação e Distribuição Pública com Esforços Restritos, sob
Regime de Garantia Firme, da Primeira Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie
com Garantia Real, com Garantia Fidejussória Adicional, em Série Única, para Distribuição Pública com Esforços
Restritos, da SE Vineyards Transmissão de Energia S.A”, a ser celebrado entre os Coordenadores e a Companhia
(“Contrato de Distribuição”). O plano de distribuição, conforme será previsto no Contrato de Distribuição, seguirá o
procedimento descrito na Instrução CVM 476. Para tanto, os Coordenadores poderão acessar no máximo 75 (setenta
e cinco) Investidores Profi ssionais, sendo possível a subscrição das Debêntures por, no máximo, 50 (cinquenta)
Investidores Profi ssionais. Adicionalmente, os fundos de investimento e carteiras administradas de valores mobiliários
cujas decisões de investimento sejam tomadas pelo mesmo gestor serão considerados como um único investidor
para os fi ns dos limites previstos acima, conforme o parágrafo primeiro do artigo 3º da Instrução CVM 476. Para fi ns
da Emissão e da Oferta consideram-se (i) “Investidores Qualifi cados” aqueles investidores referidos no artigo 9º-B da
Instrução da CVM nº 539, de 13 de novembro de 2013, conforme alterada (“Instrução da CVM 539”); e (ii) “Investidores
Profi ssionais” aqueles investidores referidos no artigo 9º-A da Instrução da CVM 539, sendo certo que, nos termos do
artigo 9º-C da Instrução da CVM 539, os regimes próprios de previdência social instituídos pela União, pelos Estados,
pelo Distrito Federal ou por Municípios são considerados Investidores Profi ssionais ou Investidores Qualifi cados
apenas se reconhecidos como tais conforme regulamentação específi ca do Ministério da Previdência Social; (n)
Depósito, Distribuição, Negociação e Custódia Eletrônica: As Debêntures serão depositadas para (a) distribuição
pública no mercado primário por meio do MDA – Módulo de Distribuição de Ativos (“MDA”), administrado e
operacionalizado pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão – Segmento CETIP UTVM (“B3”), sendo a distribuição liquidada
fi nanceiramente por meio da B3; (b) observado o que será previsto na Escritura de Emissão, negociação no mercado
secundário por meio do Cetip21 – Títulos e Valores Mobiliários, administrado e operacionalizado pela B3, sendo as
negociações e os eventos de pagamentos liquidados fi nanceiramente por meio da B3; e (c) custódia eletrônica na B3.
As Debêntures somente poderão ser negociadas nos mercados regulamentados de valores mobiliários entre
Investidores Qualifi cados depois de decorridos 90 (noventa) dias contados da data de cada subscrição ou aquisição
por Investidores Profi ssionais, conforme disposto nos artigos 13 e 15 da Instrução CVM 476, condicionado ainda ao
cumprimento pela Companhia das obrigações previstas no artigo 17 da Instrução CVM 476, sendo que a negociação
das Debêntures deverá sempre respeitar as disposições legais e regulamentares aplicáveis. O prazo de 90 (noventa)
dias para restrição de negociação das Debêntures referido acima não será aplicável às instituições intermediárias
para as Debêntures que tenham sido subscritas e integralizadas em razão do exercício da garantia fi rme de colocação,
nos termos do Contrato de Distribuição (conforme abaixo defi nido), observado o disposto no inciso II do artigo 13 da
Instrução CVM 476, desde que sejam observadas as seguintes condições: (i) o Investidor Profi ssional adquirente das
Debêntures observe o prazo de 90 (noventa) dias de restrição de negociação, contado da data do exercício da
garantia fi rme pelos Coordenadores; (ii) os Coordenadores verifi quem o cumprimento das regras previstas nos art. 2º
e 3º da Instrução CVM 476; e (iii) a negociação das Debêntures deve ser realizada nas mesmas condições aplicáveis
à Oferta, podendo o valor de transferência das Debêntures ser o seu Valor Nominal Unitário ou o saldo do Valor
Nominal Unitário acrescido da Remuneração, calculada pro rata temporis, desde a primeira Data de Integralização
até a data de sua efetiva negociação.; (o) Atualização Monetária das Debêntures: Não haverá atualização
monetária do Valor Nominal Unitário; (p) Remuneração das Debêntures: As Debêntures farão jus a juros
remuneratórios estabelecidos com base na variação acumulada de 100% (cem por cento) das taxas médias diárias
dos depósitos interfi nanceiros de 1 (um) dia, denominadas “Taxa DI over extra-grupo”, expressa na forma percentual
ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, calculada e divulgada diariamente pela B3 no informativo
diário disponível em sua página da Internet (http://www.b3.com.br) (“Taxa DI”), acrescida de sobretaxa de 1,9000%
(um inteiro e nove mil milésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis (“Sobretaxa”
e, em conjunto com a Taxa DI, “Remuneração”), calculados de forma exponencial e cumulativa, pro rata temporis, por
Dias Úteis decorridos, incidentes sobre o Valor Nominal Unitário ou sobre o saldo do Valor Nominal Unitário, conforme
o caso, desde a primeira Data de Integralização até a Data de Pagamento da Remuneração (conforme abaixo
defi nida) ou a data do efetivo pagamento das Debêntures, conforme aplicável. A Remuneração será calculada de
acordo com fórmula a ser prevista na Escritura de Emissão; (q) Pagamento da Remuneração: A Remuneração das
Debêntures será integralmente paga na Data de Vencimento (“Data de Pagamento da Remuneração”), exceto nas
hipóteses de declaração de vencimento antecipado das Debêntures e/ou de Aquisição Facultativa e/ou de Amortização
Extraordinária Facultativa e/ou de Amortização Extraordinária Obrigatória e/ou de Resgate Antecipado Facultativo
Total e/ou de Resgate Antecipado Obrigatório; (r) Pagamento do Valor Nominal Unitário: O Valor Nominal Unitário
das Debêntures será pago na Data de Vencimento; (s) Preço de Subscrição e Forma de Integralização: As
Debêntures serão subscritas e integralizadas no mercado primário preferencialmente em uma única data, pelo seu
Valor Nominal Unitário (“Preço de Subscrição”). A integralização das Debêntures será realizada à vista, no ato da
subscrição, em moeda corrente nacional, pelo Preço de Subscrição das Debêntures, de acordo com as normas de
liquidação e procedimentos aplicáveis da B3. A data em que ocorrer a primeira integralização das Debêntures, bem
como as datas em que ocorrerem as integralizações subsequentes das Debêntures serão denominadas, em conjunto,
“Datas de Integralização” e, cada uma, uma “Data de Integralização”. Caso não ocorra a subscrição e a integralização
da totalidade das Debêntures na primeira Data de Integralização por motivos operacionais, esta deverá ocorrer,
impreterivelmente, em até 3 (três) Dias Úteis contados da primeira Data de Integralização. Nesse caso, o Preço de

Subscrição para as Debêntures que foram integralizadas após a primeira Data de Integralização será o Valor Nominal 
Unitário, acrescido da respectiva Remuneração, calculada pro rata temporis desde a primeira Data de Integralização 
até a efetiva Data de Integralização, de acordo com as normas de liquidação aplicáveis à B3; (t) Repactuação 
Programada: Não haverá repactuação programada das Debêntures; (u) Aquisição Facultativa: A Companhia 
poderá, a qualquer tempo, adquirir Debêntures, desde que observe o disposto no artigo 55, parágrafo 3º, da Lei das 
S.A., nos artigos 13 e 15 da Instrução CVM 476 e na regulamentação aplicável da CVM. As Debêntures adquiridas
pela Companhia poderão, a critério da Companhia, ser canceladas, permanecer em tesouraria ou ser novamente
colocadas no mercado (“Aquisição Facultativa”). As Debêntures adquiridas pela Companhia para permanência em
tesouraria nos termos a serem previstos na Escritura de Emissão, se e quando recolocadas no mercado, farão jus à
mesma Remuneração aplicável às demais Debêntures; (v) Amortização Extraordinária Facultativa: A Companhia
poderá, a seu exclusivo critério e independentemente da anuência dos Debenturistas, realizar a amortização
extraordinária facultativa, limitada a 98% (noventa e oito por cento), do Valor Nominal Unitário das Debêntures ou
saldo do Valor Nominal Unitário, conforme o caso, que deverá abranger, proporcionalmente, todas as Debêntures,
mediante o envio de comunicação de amortização extraordinária facultativa (“Amortização Extraordinária Facultativa”).
Em razão da Amortização Extraordinária Facultativa, os Debenturistas farão jus ao pagamento (i) de parcela do Valor
Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário, conforme o caso, acrescido (ii) da Remuneração total devida na
data da Amortização Extraordinária Facultativa, calculada pro rata temporis desde a primeira Data de Integralização
até a data da efetiva Amortização Extraordinária Facultativa, e (iii) de eventuais Encargos Moratórios (se houver)
(“Valor de Amortização Extraordinária Facultativa”), acrescido de prêmio  at de 0,60% (sessenta centésimos por
cento) sobre o Valor de Amortização Extraordinária Facultativa; (w) Amortização Extraordinária Obrigatória: A 
Companhia deverá realizar a amortização extraordinária, limitada a 98% (noventa e oito por cento), do Valor Nominal
Unitário das Debêntures que deverá abranger, proporcionalmente, todas as Debêntures, mediante o envio de
comunicação de amortização extraordinária obrigatória, com pelo menos 7 (sete) Dias Úteis de antecedência da data
prevista para o primeiro desembolso de qualquer endividamento contraído pela Companhia decorrente de
fi nanciamentos contratados junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES e/ou por
meio da realização de oferta pública de debêntures que goze do tratamento fi scal previsto no artigo 2º da Lei nº
12.431, de 24 de junho de 2011, conforme alterada, em qualquer hipótese, cujo prazo de vencimento seja superior
ou igual a 5 (cinco) anos (“Financiamento de Longo Prazo”), em montante inferior ao saldo do Valor Nominal Unitário
da totalidade das Debêntures (“Amortização Extraordinária Obrigatória”). Em razão da Amortização Extraordinária
Obrigatória, os Debenturistas farão jus ao pagamento (i) de parcela do Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor
Nominal Unitário, conforme o caso, acrescido (ii) da Remuneração total devida na data da Amortização Extraordinária
Obrigatória, calculada pro rata temporis desde a primeira Data de Integralização até a data da efetiva Amortização
Extraordinária Obrigatória, e (iii) de eventuais Encargos Moratórios (se houver); (x) Resgate Antecipado Facultativo
Total: A Companhia poderá, a seu exclusivo critério e independentemente da anuência dos Debenturistas, realizar o
resgate antecipado da totalidade (e não menos que a totalidade) das Debêntures, mediante o envio de comunicação
de resgate antecipado facultativo total (“Resgate Antecipado Facultativo Total”). Em razão do Resgate Antecipado
Facultativo Total, com o consequente cancelamento das Debêntures, os Debenturistas farão jus ao pagamento (i) do
Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário, conforme o caso, acrescido (ii) da Remuneração, calculada
pro rata temporis desde a primeira Data de Integralização até a data do efetivo Resgate Antecipado Facultativo Total,
e (iii) de eventuais Encargos Moratórios (se houver) (“Valor de Resgate Antecipado Facultativo Total”), acrescido de
prêmio de 0,60% (sessenta centésimos por cento) sobre o Valor de Resgate Antecipado Facultativo Total; (y) Resgate
Antecipado Obrigatório: A Companhia deverá realizar o resgate antecipado da totalidade das Debêntures, mediante
o envio de comunicação de resgate antecipado obrigatório, com pelo menos 7 (sete) Dias Úteis de antecedência da
data prevista para o primeiro desembolso de qualquer Financiamento de Longo Prazo em montante igual ou superior
ao saldo do Valor Nominal Unitário da totalidade das Debêntures (“Resgate Antecipado Obrigatório”). Em razão do
Resgate Antecipado Obrigatório, com o consequente cancelamento das Debêntures, os Debenturistas farão jus ao
pagamento (i) do Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário, conforme o caso, acrescido (ii) da
Remuneração, calculada pro rata temporis desde a primeira Data de Integralização até a data do efetivo Resgate
Antecipado Obrigatório, e (iii) de eventuais Encargos Moratórios (se houver); (z) Local de Pagamento: Os
pagamentos a que fazem jus as Debêntures serão efetuados pela Companhia: (i) utilizando-se os procedimentos
adotados pela B3 para as Debêntures custodiadas eletronicamente na B3; ou (ii) na hipótese de as Debêntures não
estarem custodiadas eletronicamente na B3, os referidos pagamentos serão efetuados conforme os procedimentos
adotados pelo Agente de Liquidação e pelo Escriturador; (aa) Prorrogação dos Prazos: Considerar-se-ão
automaticamente prorrogados os prazos e as datas de pagamento de qualquer obrigação decorrente da Escritura de
Emissão, até o 1º (primeiro) Dia Útil subsequente, se a data de vencimento da respectiva obrigação não for Dia Útil,
sem qualquer acréscimo aos valores a serem pagos, ressalvados os casos cujos pagamentos devam ser realizados
por meio da B3, hipótese em que somente haverá prorrogação quando a data de pagamento da respectiva obrigação
coincidir com sábado, domingo ou dia declarado feriado nacional. Entende-se por “Dia Útil” (i) com relação a qualquer
obrigação pecuniária realizada por meio da B3, inclusive para fi ns de cálculo, qualquer dia da semana, exceto
sábado, domingos e feriados declarados nacionais; e (ii) com relação a qualquer obrigação não pecuniária a ser
prevista na Escritura de Emissão, qualquer dia que não seja sábado ou domingo ou feriado na cidade em que se
localiza a sede da Companhia e na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. Quando a indicação de prazo contado
por dia na Escritura de Emissão não vier acompanhada da indicação de “Dia Útil”, entende-se que o prazo é contado
em dias corridos. (bb) Encargos Moratórios: Sem prejuízo da Remuneração, ocorrendo impontualidade no
pagamento pela Companhia de quaisquer obrigações pecuniárias relativas às Debêntures, os débitos vencidos e não
pagos serão acrescidos de juros de mora de 1,00% (um por cento) ao mês, calculados pro rata temporis, desde a
data de inadimplemento até a data do efetivo pagamento, bem como de multa moratória não compensatória de
2,00% (dois por cento) sobre o valor devido, independentemente de aviso, notifi cação ou interpelação judicial ou
extrajudicial (em conjunto, “Encargos Moratórios”); (cc) Pacote de Garantias: Em garantia do fi el, pontual e integral
pagamento de quaisquer valores devidos nos termos da Escritura de Emissão, que contempla o pagamento das
Debêntures, seu Valor Nominal Unitário ou o saldo do Valor Nominal Unitário, conforme aplicável, acrescido da
Remuneração e todos os seus acessórios, aí incluídos, mas não se limitando, os Encargos Moratórios e outros
acréscimos, eventuais indenizações, todo e qualquer custo ou despesa comprovadamente incorridos pelos
Debenturistas e/ou pelo Agente Fiduciário em decorrência de processos, procedimentos e outras medidas judiciais
ou extrajudiciais necessários à salvaguarda dos direitos e interesses relacionados às Debêntures e à execução da
Fiança da Sterlite Brazil (conforme abaixo defi nida), nos termos dos artigos 818 e 822 da Lei nº 10.406, de 10 de
janeiro de 2002, conforme alterada (“Código Civil”), serão outorgadas em favor dos Debenturistas, representados
pelo Agente Fiduciário, em caráter irrevogável e irretratável, as seguintes garantias: (a) garantia fi dejussória
representada por fi ança a ser prestada pela Fiadora , nos termos a serem previstos na Escritura de Emissão (“Fiança
da Sterlite Brazil”); e (b) previamente à subscrição das Debêntures, nos termos do artigo 66-B, da Lei nº 4.728, de 14
de julho de 1965, conforme alterada, dos artigos 18 ao 20 da Lei 9.514, de 20 de novembro de 1997, no que for
aplicável, dos artigos 1.361 e seguintes do Código Civil e dos artigos 40, 100 e 113 da Lei das S.A., conforme
aplicável, as seguintes garantias: (i) alienação fi duciária da totalidade das ações de emissão da Companhia
(“Alienação Fiduciária de Ações” e “Ações”, respectivamente), bem como todo e qualquer direito relativo às Ações e
a quaisquer futuras ações a serem emitidas pela Companhia, nos termos do “Contrato de Alienação Fiduciária de
Ações em Garantia e Outras Avenças”, a ser celebrado entre o Agente Fiduciário, a Fiadora e a Companhia (“Contrato
de Alienação Fiduciária de Ações”); (ii) cessão fi duciária de direitos creditórios, incluindo, sem limitação, a receita
anual permitida, emergentes da concessão para prestação de serviço público de transmissão de energia elétrica
objeto do contrato de concessão nº 31/2017-ANEEL (Processo nº 48500.002552/2016-13), celebrado entre a ANEEL 
e a Companhia, em 11 de agosto de 2017, com a interveniência da Sterlite Power Grid Ventures Limited, com sede
na Survet, nº 68/1, Rakholi Village, Madhuban Dam Road, Cidade de Silvassa, Redião de Dadar & Nagar Haveli,
396.230, India, inscrita no CNPJ sob o nº 27.506.352/0001-70, conforme alterado de tempos em tempos (“Cessão
Fiduciária de Direitos Creditórios” e “Direitos Creditórios”, respectivamente), bem como de conta vinculada
eventualmente aberta para recebimento dos Direitos Creditórios nos termos do “Contrato de Cessão Fiduciária de
Direitos Creditórios em Garantia e Outras Avenças”, a ser celebrado entre a Companhia e o Agente Fiduciário
(“Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios” e, quando em conjunto com o Contrato de Alienação
Fiduciária de Ações, os “Contratos de Garantia”); (dd) Suporte de Acionista: Sem prejuízo das garantias objeto dos
Contratos de Garantia, será celebrado contrato de suporte de acionista entre a Fiadora e o Agente Fiduciário, na
qualidade de representante dos Debenturistas, com interveniência da Companhia (“ESA”), por meio do qual a Fiadora
comprometer-se-á a aportar recursos na Companhia para cobrir eventuais insufi ciências de recursos fi nanceiros
necessários à conclusão do Projeto, além de sobrecustos e multas, nos termos e condições a serem previstos no
ESA; (ee) Vencimento Antecipado: Observado os termos e condições a serem previstos na Escritura de Emissão,
os Debenturistas, representados pelo Agente Fiduciário, terão o direito de declarar antecipadamente vencidas todas
as obrigações objeto da Escritura de Emissão e exigir o imediato pagamento pela Companhia e/ou pela Fiadora do
Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário, conforme o caso, acrescido da Remuneração, calculada
pro rata temporis a partir da Data de Integralização até a data do efetivo pagamento, e dos Encargos Moratórios, se
houver, na ocorrência de quaisquer dos eventos de inadimplemento, a serem previstos na Escritura de Emissão; e
(ff ) Demais Características: As demais características das Debêntures e da Oferta encontrar-se-ão descritas na
Escritura de Emissão e nos demais documentos a elas pertinentes. 6.3. Autorizar a outorga, pela Companhia, da
Cessão Fiduciária dos Direitos Creditórios em favor dos Debenturistas, representados pelo Agente Fiduciário, no
âmbito do Contrato de Cessão Fiduciária. 6.4. Aprovar a autorização para a Diretoria da Companhia e/ou seus
procuradores e/ou representantes, conforme o caso, a praticar todos os atos necessários à realização, formalização,
aperfeiçoamento e conclusão da Emissão, da Oferta, das garantias objeto dos Contratos de Garantia e do ESA,
incluindo, mas sem se limitar a, (i) a contratação dos sistemas de distribuição e negociação das Debêntures nos
mercados primário e secundário e a contratação dos prestadores de serviço necessários à realização da Emissão e
da Oferta, incluindo, sem limitação, os Coordenadores para realizar a colocação das Debêntures no âmbito da Oferta,
o Agente de Liquidação, o Escriturador, o Agente Fiduciário e os assessores legais, dentre outros prestadores de
serviços que se fi zerem necessários, podendo, para tanto, negociar e fi xar o preço e as condições para a respectiva
prestação dos serviços e assinar os respectivos contratos, (iii) a negociação e a celebração dos documentos
necessários à realização da Emissão e da Oferta, incluindo, mas sem se limitar a, a Escritura de Emissão, defi nindo
as condições da distribuição pública das Debêntures não especifi cadas na presente deliberação, o Contrato de
Distribuição, os Contratos de Garantia, o ESA e eventuais aditamentos que se façam necessários aos referidos
documentos, bem como de todos e quaisquer documentos necessários à formalização e aperfeiçoamento das
garantias objeto dos Contratos de Garantia e do ESA, e (v) a prática de atos necessários ao registro e à publicação
da presente ata, bem como dos demais documentos eventualmente necessários à condução da Emissão e da Oferta,
e eventuais aditamentos que se façam necessários; e 6.5. Aprovar a ratifi cação de todos e quaisquer atos até então
adotados pela Diretoria e/ou procuradores e/ou representantes da Companhia para a implementação da Emissão e
da Oferta e para a outorga pela Companhia da Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios. 7. Encerramento: Nada
mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia Geral Extraordinária, da qual se lavrou a presente ata na forma de
sumário dos fatos ocorridos, conforme faculta o artigo 130, § 1.º, da Lei das S.A., que lida e achada conforme, foi
assinada por todos os presentes. Rio de Janeiro, 8 de fevereiro de 2019. Mesa: Rui Chammas (Presidente); e Paulo
Heli Alves Ferreira (Secretário). Acionista única: Sterlite Brazil Participações S.A., neste ato representada pelo Sr.
Rui Chammas. Rio de Janeiro, 8 de fevereiro de 2019. Mesa: Rui Chammas - Presidente, Paulo Heli Alves Ferreira -
Secretário. JUCERJA nº 00003522272 em 18/02/2019. Bernardo Feijó Sampaio Berwanger - Secretário Geral.
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Empresa em recuperação pode 
celebrar contratos de factoring

Independentemente de auto-
rização do juízo competente, as 
empresas em recuperação judi-
cial podem celebrar contratos de 
factoring no curso do processo 
de reerguimento. A decisão é da 
3ª Turma do Superior Tribunal de 
Justiça ao reformar acórdão do 
Tribunal de Justiça de São Paulo 
e afastar as restrições impostas a 
três empresas.

A relatora, ministra Nancy An-
drighi, explicou que os negócios 
sociais de empresas em recupera-
ção judicial permanecem geridos 
por elas durante o processo de so-
erguimento, exceto se verificada 
alguma das causas de afastamento 
ou destituição legalmente previstas.

Segundo a ministra, o arti-

go 66 da Lei de Falência e Re-
cuperação de Empresas (Lei 
11.101/2005) impõe ao devedor 
certas restrições quanto à práti-
ca de atos de alienação ou one-
ração de bens ou direitos de seu 
ativo permanente, após o pedido 
de recuperação.

Nancy Andrighi salientou que os 
bens alienados em decorrência de 
contratos de factoring (direitos de 
crédito) não integram nenhum dos 
subgrupos que compõem o ativo 
permanente da empresa, pois não 
podem ser enquadrados nas catego-
rias investimentos, ativo imobiliza-
do ou ativo diferido.

“Assim, sejam os direitos cre-
ditórios (a depender de seu ven-
cimento) classificados como ativo 

circulante ou como ativo realizá-
vel a longo prazo, o fato é que, 
como tais rubricas não podem ser 
classificadas na categoria ativo 
permanente, a restrição à celebra-
ção de contratos de factoring por 
empresa em recuperação judicial 
não está abrangida pelo comando 
normativo do artigo 66 da Lei de 
Falências e Recuperação de Em-
presas”, ressaltou.

Para a relatora, os contratos de 
fomento mercantil, na medida em 
que propiciam sensível reforço na 
obtenção de capital de giro (auxi-
liando como fator de liquidez), po-
dem servir como importante aliado 
das empresas que buscam superar a 
situação de crise econômico-finan-
ceira.

Blocos usam a criatividade  
para pular Carnaval

Os blocos se viram como podem para “brincar” no Carnaval desse ano. 
Uns criam vaquinhas (crowdfunding), bingos ou realizam eventos. Outros, 
como o Bloco da Harmonia, vendem rifas para arrecadar recursos e, assim, 
conseguir pagar músicos, técnico de som/equipamento, banheiros quími-
cos, taxas etc.

Segundo a diretoria do bloco, nesse ano ficou difícil conseguir patrocínio 
e o uso da criatividade é a estratégia para conseguir verba. “Aqui no Har-
monia corremos como loucos contra o tempo para fechar apoio/parceria. 
Estamos agregando valor a rifa para podermos vendê-la aos foliões com 
mais facilidade”, disse Élida Gallo.

De acordo com a diretora, até suíte de hotel entrou na premiação da rifa. 
“Conseguimos, através de doação do Te Adoro Hotel, um apartamento para 
o vencedor do primeiro prêmio. Agora, é importante frisar: tudo pelo Car-
naval. Se não fosse os Amigos da Cultura, não conseguiríamos botar o blo-
co na rua.”

A diretora faz questão de agradecer aos amigos doadores: “Sem a Fun-
dição Progresso, que doou dois ingressos do show do Pretinho da Serrinha 
convida Lulu Santos e Maria Rita no dia 21/3; da Casa Porto, que doou qua-
tro almoços, e o Te Adoro Hotel, não sairíamos nesse Carnaval”, finaliza.

Mais informações:
https://1857mhr.blogspot.com/2019/02/blocos-usam-criatividade-para-

pular.html e https://www.facebook.com/events/579055015891378/




