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Franquias no Rio 
superam crise e 
crescem 6,2%
Estado ocupa a 
segunda posição do 
país em número de 
redes e unidades

O setor de franquias fluminense 
faturou mais de R$ 16 bilhões em 
2018, o que representa um cresci-
mento de 6,2% na receita frente ao 
ano anterior, segundo balanço da 
Associação Brasileira de Franchi-
sing (ABF).

O Rio de Janeiro é o segundo 
maior estado em número de redes 
e unidades de franquias do Brasil, 
atrás de São Paulo. O mercado flu-
minense cresceu 19% em número 
de marcas, atingindo o patamar de 
766 redes em operação. Além dis-
so, em unidades expandiu 12%, 
com 10.649 pontos de venda.

“Mesmo com toda a instabili-
dade ainda percebida em 2018, 
estes números refletem a força 

do mercado fluminense. O esta-
do possui grandes marcas, com 
atuação em todo o país e está en-
frentando com profissionalismo 
e dedicação o desafiador cenário 
econômico”, afirma a presidente 
da Seccional Rio de Janeiro da 
ABF, Eliane Bernardino.

“Além dos números que já são 
animadores, se comparados aos anos 
anteriores, vemos com otimismo a 
retomada dos índices de confiança 
dos consumidores e dos empresá-
rios nesses primeiros dois meses de 
2019, o que está gerando reaqueci-
mento nas vendas e também na de-
manda de candidatos a franquias”, 
complementa a executiva.

A maioria das redes fluminenses 
atua nos mercados de alimentação 
(33,2%), saúde, beleza e bem-estar 
(16,5%), e moda (13,6%), o que 
mostra que o estado está alinhado 
com o mercado nacional. Os nú-
meros da ABF balizam o mercado 
e são utilizados pelo próprio setor, 
além de instituições financeiras e 
órgãos governamentais.

Apesar da Lava Jato, 
Odebrecht cresce no exterior

Os efeitos da Operação Lava 
Jato nas empreiteiras nacionais foi 
devastador. As seis maiores cons-
trutoras – Odebrecht, Andrade Gu-
tierrez, Camargo Corrêa, Queiroz 
Galvão, Mendes Júnior e Constran 
– viram suas receitas encolherem 
de R$ 77 bilhões, em 2015, para R$ 
22 bilhões, em 2017. Foram demi-
tidos 200 mil trabalhadores.

A Odebrecht, que chegou a ter, 
ao final de 2014, 49% da receita do 
grupo (além da empreiteira, inclui 
concessionárias, petroquímica e di-
versos outros ramos) gerada fora do 
Brasil, perdeu contratos à medida 
que as denúncias foram exportadas: 
concessões de uma usina hidrelétri-
ca no Panamá e de uma rodovia na 
Colômbia e construção de refina-
rias da Pemex (México).

Mas o jogo começa a virar. Nos 
últimos meses, a Odebrecht Enge-
nharia & Construção foi vencedora 

de contratos nos Estados Unidos 
– aditivo na obra do aeroporto de 
Miami – e para construção do me-
trô do Panamá.

Desde 2015, as obras da empre-
sa no exterior faturaram US$ 714 
milhões. Esta semana, foi iniciada 
a geração de energia na Unidade 1 
da termelétrica de Punta Catalina, 
na República Dominicana. Quando 
concluída, a central será responsá-
vel por um incremento de até 35% 
na produção de energia no país.

O projeto é financiado pelo go-
verno dominicano e pela agência de 
exportação de bens e serviços ita-
liana. Por ideologia, o Brasil perde 
oportunidades de exportar produ-
tos que gerariam empregos aqui. A 
perseguição ao BNDES dificulta a 
conquista de espaços importantes 
para a venda de serviços brasilei-
ros, abrindo caminho para empre-
sas de outros países.

Desigualdade entre homem e mulher no 
trabalho custa US$ 160 trilhões ao mundo

O Banco Mundial estimou que a 
desigualdade de gênero estendida 
ao ambiente profissional custa ao 
mundo US$ 160 trilhões. A quan-
tia está relacionada à significativa 
participação feminina no mercado 
de trabalho, pois as mulheres repre-
sentam, no mínimo, 40% da força 
laborativa em 80 países, de acordo 
com o Pew Research Center.

E essa diferença está presen-
te nos contracheques. De acor-
do com documento divulgado na 
última quinta-feira pela Organi-
zação Internacional do Trabalho 
(OIT), as mulheres ganham, em 
média, salário 20% menor que o 
dos homens.

No que se refere especificamen-
te ao Brasil, um estudo feito pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE) mostra que as 
mulheres ganham menos do que 
os homens em todas as ocupações 
selecionadas na pesquisa. Mesmo 
com uma queda na desigualdade 
salarial entre 2012 e 2018, as traba-
lhadoras ganham, em média, 20,5% 
menos que os homens no país, um 
pouco acima da média mundial.

O estudo do IBGE feito para o 
Dia Internacional da Mulher teve 
como base a Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios Contínua 
(Pnad Contínua) de 2018. Hoje, as 
mulheres respondem por 43,8% dos 
93 milhões de brasileiros ocupados. 
Na população acima de 14 anos, por 
exemplo, a proporção é diferente: 
89,4 milhões (52,4%) são mulhe-
res, enquanto 81,1 milhões (47,6%) 
são homens, constata o estudo.

Quando a comparação entre os 
rendimentos das mulheres e dos 
homens é feita de acordo com a 
ocupação, o estudo mostra que a 
desigualdade é disseminada no 
mercado de trabalho, embora varie 
de intensidade.

“A mulher acaba tendo participa-

Em pelo menos 45 cidades brasileiras, incluindo 17 capitais, protestos 
marcaram nesta sexta-feira o Dia Internacional da Mulher. Os atos da 

Marcha Mundial das Mulheres defendem o fim da violência, o respeito aos 
direitos civis e direitos reprodutivos e sexuais. As imigrantes e refugiadas, 

as mulheres com deficiência, a questão da representatividade política, além 
do respeito aos direitos do público LGBTQIA+ estão entre as bandeiras das 
manifestações que ocorreram ao longo do dia. A vereadora Marielle Franco 

(PSOL-RJ), cujo assassinato completa um ano sem solução no dia 14, foi 
homenageada em várias manifestações. O movimento também contesta a 

reforma da previdência.

ção maior na população desocupa-
da e na população fora da força de 
trabalho. Temos muitas procurando 
trabalho ou na inatividade, ou seja, 

não procuram emprego, por inúme-
ras questões”, avalia Adriana, ana-
lista da Coordenação de Trabalho 
do IBGE.

Reprodução/YouTube

Mês chuvoso  
evita produção  
de energia 
mais cara

O aumento das chuvas nos últi-
mos dias levou o Comitê de Monito-
ramento do Setor Elétrico (CMSE) a 
recomendar o não acionamento das 
usinas termelétricas com maior cus-
to de operação. Em nota, o CMSE 
informou nesta sexta-feira que uma 
nova avaliação das condições de su-
primentos de energia elétrica no país 
apontou melhores condições de ar-
mazenamento em comparação com 
a semana anterior.

“Segundo informações do Ope-
rador Nacional do Sistema Elétrico 
(ONS), houve aumento no arma-
zenamento equivalente de todas as 
regiões do país, com destaque para 
a região Sudeste/Centro-Oeste, que 
ganhou 3,4 pontos percentuais e 
atingiu 33,0%. Dessa forma, perma-
nece a estratégia operativa aprovada 
pelo CMSE de não despachar usinas 
termelétricas fora da ordem de méri-
to”, informou o comitê em nota.

No início de fevereiro, o comitê 
havia decidido acionar as termelé-
tricas com custo de produção mais 
alto, fora da ordem de mérito, em 
razão do baixo volume de chuvas 
registrado no mês de janeiro. Em 
decorrência da onda de calor, o mês 
registrou quatro recordes de carga 
de energia. 

O meio ambiente e o 
desenvolvimento sustentável

Cresce o protagonismo femi-
nino em iniciativas que incenti-
vem o direito ao meio ambiente 
saudável e o desenvolvimento 
sustentável. “Em todos os cam-
pos destaca-se a participação 
feminina: mulheres catadoras de 
material reciclável, as mulheres 
na defesa das nascentes, na agri-
cultura familiar. Alguns projetos 
sustentáveis de baixo custo con-
seguem reverter a situação de 
pobreza de mulheres em zonas 
rurais e urbanas”, apresenta Ana 
Rita V. Albuquerque, que inicia 
sua participação no MONITOR 
MERCANTIL como titular da 
coluna Meio Ambiente.

A coluna bebe na fonte de Di-

reito & Meio Ambiente, que o sau-
doso desembargador Sidney Har-
tung escreveu até agosto do ano 
passado. Ana Rita é defensora pú-
blica do Estado do Rio de Janeiro 
e doutora em direito Civil-Consti-
tucional pela Universidade do Es-
tado do Rio de Janeiro (Uerj). Foi 
amiga de Sidney Hartung, com 
quem já escreveu artigos.

Atualmente, Ana Rita desen-
volve atividades jurídicas e aca-
dêmicas no campo dos direitos 
humanos, especialmente ligadas 
ao direito de posse, propriedade 
e meio ambiente. A coluna será 
publicada quinzenalmente aos 
sábados, alternando com Vinhos 
Etc. Página 5
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O bode na sala A capacidade  
de carga e  
o turismo

A quantidade de pessoas que partici-
pa de um evento ou visita uma cidade 
devem fazer parte do planejamento de 
núcleos turísticos. É vital que se avalie 
a quantidade máxima de visitantes que 
um atrativo turístico pode comportar, 
por exemplo. Assim, cabe aos governos 
e aos integrantes da cadeia turística con-
tratarem estudos de capacidade de carga 
para preservar os produtos turísticos.

Há cidades, por exemplo, na Costa 
do Sol do Rio de Janeiro, que recebem 
quantidade muito grandes de ônibus em 
determinados momentos, sem nenhum 
controle das prefeituras. Acabam ge-
rando inúmeros problemas para os mo-
radores e para a limpeza e ordenamento 
urbano.

É um fluxo contraproducente, que re-
sulta num caos urbano, salientando que 
chegam constantemente em transporta-
doras irregulares e com motoristas des-
preparados, e as operadas por agências 
de turismo, sem guia, na maior parte dos 
casos. Ocupam espaços em locais de 
interesse turístico, sem consumir e fa-
zendo eventos particulares, com música 
alta.

É claro que existe um direito de “ir e 
vir”, previsto na Lei Máxima, mas que 
não pode colidir com a sobrevivência dos 
locais. No momento de novas administra-
ções, o foco deve ser na estruturação dos 
produtos e não em ações pontuais fora de 
qualquer planejamento, que querem apelo 
da mídia no lugar de ações concretas.

Um outro problema é a proliferação, 
cada vez maior, de blocos, que ilham 
moradores em suas residências e não 
apresentam nenhum plano de evacu-
ação, em caso de uma briga ou de um 
acidente, como demonstraram recentes 
acontecimentos. Há necessidade de se 
buscar uma solução para que a alegria 
não seja inibida, mas que possamos sis-
tematizar de alguma forma as autoriza-
ções para blocos de mais de 1 milhão 
de foliões. Como exemplo, dou a Praça 
Santos Dumont, no Jardim Botânico, em 
que moradores não conseguem deixar 
suas casas, e, numa emergência, uma 
ambulância não entraria.

Eventos também de cunho religioso 
e cultural em espaços públicos, como 
praias, criam engarrafamentos que pa-
ram as cidades e acabam gerando re-
volta na população que não consegue 
se deslocar. Devo confessar que faltam 
planejamento e um grupo de estudo com 
técnicos que avaliem como um todo a 
capacidade verdadeira de carga. Vamos 
motivar os agentes públicos a pensarem 
em tal ação, no lugar de comemorações 
de sucesso e ocupação hoteleira. Os que 
nos visitam e vivem uma situação de não 
deslocamento não voltam mais.

Há exemplos de sucesso no Brasil e 
no mundo. Paris, uma das maiores ci-
dades turísticas do mundo, planeja em 
conjunto com os atrativos e as agências, 
a distribuição de pessoas em determina-
dos horários. Fernando de Noronha, de 
forma exemplar, controla os que visitam 
um dos mais bonitos locais de nosso 
país. A Ilha Grande, no Rio, precisa se 
espelhar em exemplos de sustentabilida-
de, para se manter viva.

São algumas reflexões que devem 
criar um grande debate e desenhar su-
gestões e soluções para um problema, 
que tende a se agravar e que é prioritário.

q  Bayard Do Coutto Boiteux
Vice-presidente executivo da Associação 

dos Embaixadores de Turismo do RJ 
e presidente do Portal Consultoria em 
Turismo (www.bayardboiteux.com.br)

Nova Previdência sim, mas sem o assassinato dos velhinhos

Branding digital: o que estamos esquecendo?

Afinal o que está acontecendo, 
o Brasil está ao contrário e nin-
guém reparou? Ou as ideias não 
correspondem aos fatos? Daí que, 
que em pleno Carnaval, diversas 
escolas de samba (a campeã Man-
gueira) e blocos de rua resolveram 
escancarar as críticas necessárias 
que a mídia nativa busca escon-
der, em relação à histórica incapa-
cidade de nossa nação satisfazer 
as necessidades básicas da maio-
ria da população. Tudo isso, num 
dos países mais desiguais do pla-
neta, com uma pobreza (material/
cultural) totalmente evitável, que 
reduz a expectativa de vida de mi-
lhões de pessoas.

Na véspera da folia de momo, o 
IBGE divulgou as estatísticas do 
comportamento rastejante da ati-
vidade econômica, já pelo segun-
do ano consecutivo e após uma 
recessão que reduziu em 10% 
a renda per capita, entre 2014 e 

2016. Inacreditável!
O “desenvolvimento” eco-

nômico tupiniquim baseado na 
depredação ambiental (vide Bru-
madinho) e no escravismo foi, 
historicamente, perverso e exa-
cerbou as desigualdades regio-
nais. O desempenho medíocre, 
inacreditavelmente, fortalece o 
controle da elite sobre os recursos 
naturais e as instituições políticas 
(monopolizadas pela plutocracia 
do dinheiro).

Daí o nível, a composição e 
a distribuição do investimen-
to, da geração de empregos, do 
comércio exterior, das finanças 
(públicas e privadas) e do pro-
duto nacional. O capital fictício/
especulativo comanda a orques-
tra. Lembra os minutos finais do 
Titanic, onde o barco já afundava 
e ninguém percebia.

Sob o manto do Carnaval e do 
verniz da integração e da cordia-

lidade supostamente presentes na 
cervejinha, no samba e no fute-
bol, perdura a exclusão e a violên-
cia cotidiana. Outra estatística do 
IBGE revela um contingente de 
desempregados de quase 13 mi-
lhões de chefes de família e um 
salário médio recebido por quem 
ainda está empregado equivalente 
à metade do salário mínimo neces-
sário para uma família de quatro 
membros – calculado pelo Dieese. 

A onda de ataque aos direitos 
sociais (CLT e Previdência Social) 
limita a expansão da cidadania e 
escancara a lógica excludente, de-
teriora as condições de vida e do 
trabalho da maioria e fomenta ain-
da mais a concentração da renda, 
em nome da “austeridade” e do 
pagamento, rigorosamente em dia, 
dos encargos da dívida pública.

Abstraindo-se cada vez mais de 
seu papel transformador, o Estado 
brasileiro (cada dia mais conser-

vador) garante apenas as relações 
de dominação – reproduzindo o 
modo de exploração e preserva-
ção dos padrões de desigualda-
de de renda, riqueza e privilégio 
– independente do desempenho 
econômico da oitava economia 
em escala planetária.

Daí que nossa elite dirigente 
não consegue planejar de forma 
adequada a expansão da capaci-
dade produtiva, a infraestrutura 
econômica, social e ambiental, 
ou desenvolver novas vantagens 
competitivas e nem garantir o fi-
nanciamento de longo prazo sufi-
ciente para sustentar o necessário 
crescimento acelerado, perfeita-
mente possível mediante nosso 
mercado interno e nossas riquezas 
naturais. Uma tragédia. Reagir é 
a senha.

q  Ranulfo Vidigal
Economista.

A nova ordem mundial, regi-
da pelo capitalismo financeiro 
global, segue fielmente as pala-
vras de Mateus (25:29): “Porque 
a todo o que tem, dar-se-lhe-á, e 
terá em abundância; mas ao que 
não tem, até aquilo que tem ser-
lhe-á tirado”.

A questão de quem mais tem 
e de quem menos tem é relativa. 
Tudo depende do ponto referen-
cial. Do velhinho pobre e mise-
rável, que hoje recebe um salário 
mínimo a partir dos 65 anos, “até 
aquilo que tem ser-lhe-á tirado”. 
Uma aberração, mas isso é que foi 
proposto. No Parlamento há uma 
reação forte contra isso.

A propaganda oficial é: quem 
tem mais, paga mais; quem tem 
menos, paga menos. Trata-se de 
uma meia verdade. Essa lógica 
é válida quando comparamos a 
classe média com a classe traba-
lhadora precarizada ou com os 
excluídos miseráveis. A classe 
média vai pagar mais. Mas há 
algo escondido por detrás dessa 
lógica.

Um dos propósitos do novo ca-

pitalismo financeiro mundial é li-
quidar com os médios e pequenos 
proprietários (fazendeiros, indús-
tria e comércio) assim como com 
a classe média. Eles não fazem 
parte das elites do poder.

A reforma da previdência tira 
de todo mundo e preserva os 
grandes poderosos, com renún-
cias e isenções previdenciárias, 
não cobrança das suas dívidas etc.

As castas que verdadeiramente 
dominam o Brasil e o mundo são 
os beneficiários da primeira par-
te da profecia de Mateus: “Todo 
o que tem, dar-se-lhe-á, e terá em 
abundância”.

Toda abundância é para aque-
les que controlam os recursos e 
os orçamentos das nações. São os 
que vivem da quebradeira geral 
(dos governos deficitários, dos 
proprietários pouco capitalizados 
e do povo endividado).

Na reforma, os velhinhos po-
bres estão sendo levados para o 
“curral da morte”. Talvez esse 
seja o bode mais evidente posto 
na sala dos debates da nova pre-
vidência. O bode é posto na sala 

exatamente para se poder nego-
ciar.

Paga-se hoje para os velhinhos 
pobres e miseráveis com 65 anos 
ou mais um BPC (Benefício de 
Prestação Continuada). É a apo-
sentadoria (pensão) dos idosos. 
Um salário mínimo por mês.

Nosso salário mínimo é, do 
ponto de vista das necessidades e 
carências humanas, ridículo. Mas 
qual é a proposta do governo? 
Pagar apenas R$ 400 reais para 
pessoas a partir dos 60 anos e em 
condição de miséria. A partir dos 
70 anos o valor seria o salário mí-
nimo.

Se nossa expectativa de vida 
alcançou agora 74,4 anos (confor-
me o IBGE), é muito difícil que 
um velhinho pobre e miserável, 
que passou a vida em condições 
precaríssimas, alcance os 70 anos. 
O valor de R$ 400 reais entre 60 
e 70 anos significa um “curral da 
morte”. É mais um auxílio-fune-
ral que um benefício.

Tudo isso é de uma crueldade 
sem precedente. Os especialistas 
estão dizendo que, na verdade, 

trata-se de um bode colocado na 
sala para negociação. Meu voto 
é pagar aos idosos (60 anos ou 
mais) pobres e miseráveis uma 
quantia mensal decente.

A proposta de R$ 400 reais 
para os velhinhos é aberrante, 
mais ainda quando se sabe que 
os caloteiros da previdência so-
negam bilhões de reais por ano 
e não são devidamente cobrados. 
Ou contam com renúncias fis-
cais e previdenciárias bilionárias. 
Contra esses nada foi anunciado 
de oficial até agora.

A reforma da Previdência, que 
será muito debatida e seguramen-
te vai acontecer, nesse ponto, 
propõe a aniquilação física dos 
velhinhos pobres e miseráveis. 
Não podemos concordar com esse 
ponto, disse o líder do PSDB, Car-
los Sampaio. Meu voto será pela 
rejeição dessa crueldade, buscan-
do-se uma alternativa equilibrada.

q  Luiz Flávio Gomes
Professor, jurista e deputado federal 

(PSB-SP).

Na construção de marcas e 
produtos, empresas como Nike, 
Samsung e G&E, entre tantas, 
têm um legado constituído pela 
soma de oportunidades, cresci-
mento do mercado, evolução do 
consumidor, comunicação e posi-
cionamento. Além de vender, era 
preciso ocupar espaço na mente 
das pessoas.

Mas os tempos mudaram. 
Nos últimos 25 anos, a chegada 
da internet provocou um verda-
deiro tsunami, com o surgimento 
de redes sociais como Orkut e 
Facebook, de buscadores como 
o Google, ao lado da populariza-
ção dos notebooks, smartphones e 
smartTVs.

Logo se percebeu a oportuni-
dade que todos esses meios ofe-
reciam para coletar, entender e 
tratar dados. Com o tempo, redes 
sociais e gadgets se transforma-
ram em data providers, empresas 
que fornecem dados de audiência, 
ou plataformas de gerenciamento 
de dados (DMP, na sigla em in-
glês).

O surgimento de uma fer-
ramenta de busca abre a possi-
bilidade de entregar aquilo que 
o usuário procura, com base em 
suas necessidades. Isso trouxe 
nova dimensão ao investimento 
de mídia online. Passou a imperar 
o discurso de “mídia de resulta-
do”. Mas qual resultado?

A resposta é quase sempre a 
mesma: volume de cliques. Essa 
busca por cliques deixou de 
fora a construção da marca (ou 
branding), frequentemente sob a 
alegação de que o brand se con-
strói offline. Mas o consumidor 
online de hoje já nasceu e foi 
criado nesse ambiente; o con-
tato dele com o offline pode ser 
muito reduzido.

O perfil do consumidor mudou. 
Ele não está mais interessado em 
bens de longa duração. Prefere 
investir em internet de qualidade, 
em um device fácil de transportar 
para armazenar fotos, músicas e 
arquivos. A genialidade de Steve 
Jobs, aliás, foi entender a im-
portância de incorporar o brand à 

performance do produto e, assim, 
transformar a marca em sonho 
de consumo. Porsche, Omega e 
Harley Davidson já tinham feito o 
mesmo. A inovação da Apple foi 
fazer isso nesse novo modelo de 
negócios digital.

Uma tendência crescente é o 
consumidor se orientar não pela 
marca e sim pelo preço. Com a 
abertura para mercados como a 
China, isso se torna um grande 
problema, já que é bem difícil 
competir com eles quando o as-
sunto são custos. As marcas pre-
cisarão ter algo a oferecer além 
do preço. Precisarão refletir sobre 
sua presença digital e não se con-
centrar somente em número de 
cliques.

Pesquisa apresentada durante 
o Programática I/O em NY pon-
tuou que as marcas vão perder 
de 20% a 30% de mercado até 
2022 justamente por não apos-
tar no branding digital. Afinal, 
o consumidor chega focando 
no preço e sabe que o bem ad-
quirido vai durar pouco. Sendo 

assim, por que ele deve se preo-
cupar em adquirir um produto 
que não é o mais barato?

Atualmente, o Big Data nos 
auxilia a entender melhor o que, 
como, quando e onde vender. 
Quem não tiver uma marca bem 
estruturada, bem posicionada e 
com todas as ferramentas do mar-
keting digital alinhadas, sentirá 
o baque. Haverá um grande tra-
balho para desenvolver um bom 
produto e, no fim, ver os consum-
idores optarem pelo menor preço. 
É indispensável empregar o Big 
Data para construir mensagens 
de impacto e se apropriar dos ter-
ritórios relevantes para cada cli-
ente.

Nos próximos três anos, vere-
mos uma verdadeira revolução de 
preço, a marca, produto e quali-
dade. Comparando com o que vi-
vemos nas últimas décadas, é um 
tempo curto para nos preparamos. 
Precisamos começar já.

q  Bruno Pompeu
CMO/CFO da FitMedia.
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA PRIMEIRA ASSEMBLÉIA 
GERAL ORDINÁRIA DE 2019 E PRIMEIRA ASSEMBLEIA GERAL 

EXTRAODINÁRIA DE 2019 DA COPRERJ - COOPERATIVA DE 
CONSUMO DOS PROFISSIONAIS VENDEDORES, GESTORES, 

REPRESENTANTES E PROPAGANDISTAS 
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.

O presidente da COPRERJ - COOPERATIVA DE CONSUMO DOS 
PROFISSIONAIS VENDEDORES, GESTORES, REPRESENTANTES 
E PROPAGANDISTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, CNPJ 
21.551.464/0001-66, NIRE 33.40005368-1, com sede na Rua Doutor 
Alfredo Backer nº 115 sala 407, Bairro Mutondo, São Gonçalo, RJ, CEP 
24452-000, convida a presença de todo o quadro societário composto de 
(20) vinte cooperantes para comparecer em sua sede no dia 23 de março 
de 2019 com primeira chamada as 09:00h, segunda chamada as 10:00h 
e terceira e última chamada as 11:00h, para participar da PRIMEIRA
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE 2019 em cumprimento ao Artigo 
44º da Lei 5.764/71, onde uma cópia deste edital também será afixado 
em local visível na sede da cooperativa e uma cópia enviada por circular 
via e-mail para todo o quadro social, para deliberar, votar, aprovar ou não 
com número estatutário legal, os assuntos constantes deste Edital, quais 
sejam: (1) A prestação de contas dos órgãos diretivos da cooperativa 
no exercício 2018; (2) O balanço e da destinação das sobras apuradas 
ou rateio das perdas decorrentes, caso exista, com todos os relatórios 
comprovatórios necessários no exercício 2018; (3) Efetuar a eleição com 
rodízio obrigatório anual de 2/3 dos componentes do Conselho Fiscal para 
o exercício 2019. Logo após será realizada a primeira chamada as 13:00h, 
segunda chamada as 14:00h e terceira e última chamada as 15:00h, para 
a PRIMEIRA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 2019, para 
deliberar, votar, aprovar ou não com número estatutário legal, os assuntos 
constantes deste Edital, quais sejam: (1) Alterações estatutárias e (2)
Entrada e saída de cooperantes. São Gonçalo/RJ, 11 de março de 2019.

Edson Felipe Rodrigues Pimentel
Diretor Presidente - CPF nº 910.552.537-34.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA PRIMEIRA ASSEMBLÉIA 
GERAL ORDINÁRIA DE 2019 E PRIMEIRA ASSEMBLEIA GERAL 

EXTRAODINÁRIA DE 2019 DA COPROVERJ - COOPERATIVA 
HABITACIONAL DOS PROFISSIONAIS VENDEDORES, GESTORES, 

REPRESENTANTES E PROPAGANDISTAS DO ESTADO DO RJ.
O presidente da COPROVERJ - COOPERATIVA HABITACIONAL DOS 
PROFISSIONAIS VENDEDORES, GESTORES, REPRESENTANTES E 
PROPAGANDISTAS DO ESTADO DO RJ, CNPJ 20.875.288/0001-55,
NIRE 334.00053.33-8, com sede na Rua Doutor Alfredo Backer nº 115 sala 
407, Bairro Mutondo, São Gonçalo, RJ, CEP 24452-000, convida a presença 
de todo o quadro societário composto de (20) vinte cooperantes para 
comparecer em sua sede no dia 23 de março de 2019 com primeira chamada 
as 09:00h, segunda chamada as 10:00h e terceira e última chamada as 
11:00h, para participar da PRIMEIRA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 
DE 2019 em cumprimento ao Artigo 44º da Lei 5.764/71, onde uma cópia 
deste edital também será afixado em local visível na sede da cooperativa 
e uma cópia enviada por circular via e-mail para todo o quadro social, para 
deliberar, votar, aprovar ou não com número estatutário legal, os assuntos 
constantes deste Edital, quais sejam: (1) A prestação de contas dos órgãos 
diretivos da cooperativa no exercício 2018; (2) O balanço e da destinação das 
sobras apuradas ou rateio das perdas decorrentes, caso exista, com todos 
os relatórios comprovatórios necessários no exercício 2018; (3) Efetuar a 
eleição com rodízio obrigatório anual de 2/3 dos componentes do Conselho 
Fiscal para o exercício 2019. Logo após será realizada a primeira chamada 
as 13:00h, segunda chamada as 14:00h e terceira e última chamada as 
15:00h, para a PRIMEIRA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 
2019, para deliberar, votar, aprovar ou não com número estatutário legal, os 
assuntos constantes deste Edital, quais sejam: (1) Alterações estatutárias e 
(2) Entrada e saída de cooperantes. São Gonçalo/RJ, 11 de março de 2019.

Marcelo Cunha Barbosa
Diretor Presidente - CPF nº 052.033.867-73.

Saques da poupança superam depósitos em R$ 4,02 bi em fevereiro 
Pelo segundo mês segui-

do os saques da caderneta de 
poupança superaram os de-
pósitos em fevereiro. A reti-
rada líquida (descontados os 
depósitos) ficou em R$ 4,020 
bilhões, informou nesta sexta-
feira o Banco Central (BC). A 
retirada líquida em janeiro foi 
de R$ 11,232 bilhões.

Em fevereiro de 2018, 
também houve retirada líqui-

da, no total de R$ 708,116 
milhões. Segundo o BC, o 
resultado negativo do mês 
passado foi o maior para o 
mês desde de 2016, quando 
houve retirada líquida de R$ 
6,638 bilhões.

Em fevereiro, foram de-
positados na caderneta de 
poupança R$ 181,996 bi-
lhões. Os saques durante o 
segundo mês do ano soma-

ram R$ 186,017 bilhões. 
Também em fevereiro des-
te ano, os rendimentos da 
aplicação mais popular do 
país chegaram a R$ 2,965 
bilhões. O saldo atualmente 
depositado na poupança está 
em R$ 787,933 bilhões.

Pela legislação em vigor, 
o rendimento da poupança é 
calculado pela soma da Taxa 
Referencial (TR), definida 

pelo BC, mais 0,5% ao mês, 
sempre que a taxa básica de 
juros (Selic) estiver acima 
de 8,5% ao ano. Quando a 
Selic é igual ou inferior a 
8,5% ao ano, como ocorre 
atualmente, a remuneração 
da poupança passa a ser a 
soma da TR com 70% da 
Selic. Hoje, a taxa Selic está 
em 6,5% ao ano.

EUA contribuem para redução do comércio exterior da China
O comércio exterior de 

bens da China caiu 13,8% 
em termos anualizados em 
fevereiro, para US$ 266,36 
bilhões. A exportação caiu 
20,7% , para US$ 135,24 bi-
lhões e a importação, 5,2% 
para US$ 131,12 bilhões, 
informou nesta sexta-feira 
disse a Administração Ge-
ral das Alfândegas. Nos dois 
dois primeiros meses do ano, 
a exportação para os EUA di-
minuiu 9,9% e a importação, 
32,2%.

Porém, excluindo o fator 
da Festa da Primavera, o 
comércio exterior da China 
cresceu 3,9% em fevereiro 
termos anualizados, com a 
exportação e a importação 
crescendo 1,5% e 6,5%, 
respectivamente, em valo-
res em dólares.

Durante os primeiros 
dois meses, o comércio ex-
terior da China somou US$ 
622,72 bilhões, queda anual 
de 3,9%. A exportação teve 
queda de 4,6%, registrando 
US$ 353,21 bilhões, e a im-
portação, de 3,1%, para US$ 
309,51 bilhões. O superavit 
comercial foi de US$ 43,7 
bilhões, queda de 13,6% 
ante o mesmo período do 
ano passado.

Durante o período de 
janeiro a fevereiro, o co-
mércio da China com a 
União Europeia, os paí-
ses do Sudeste Asiático e 
o Japão aumentou 8,9%, 
1,9% e 4%, respectiva-
mente, enquanto o com os 
países ao longo do Cintu-
rão e Rota registrou um 
aumento mais rápido que 

Bolsonaro confirma viagem
O presidente Jair Bolso-

naro confirmou nesta serxta-
feira que fará uma viagem à 
China ainda este ano. O con-
vite oficial foi feito pelo novo 
embaixador da China no Bra-
sil, Yang Wanming, durante 
cerimônia, no Palácio do Pla-
nalto, de entrega das suas cre-
denciais para que represente 
oficialmente o país no Brasil. 
“Nós queremos nos aproxi-
mar do mundo todo, ampliar 
nossos negócios, nossas fron-
teiras e essa foi a diretriz dada 
a todos os ministros”, disse o 
presidente.

Ao deixar a cerimônia, o 

embaixador chinês, também 
confirmou que o presidente 
Xi Jinping virá ao Brasil para 
a 10ª Cúpula do Brics, gru-
po que reúne Brasil, Rússia, 
Índia, China e África do Sul. 
O encontro não tem data con-
firmada para acontecer. Wan-
ming disse “o Brasil é um 
dos sócios principais e mais 
importantes da China tanto 
no sentido político, quanto 
econômico e comercial, por 
isso que as reformas e as mu-
danças da instituição política 
e econômica do Brasil vão 
trazer mais oportunidades de 
negócios com China’.

a média, com o volume 
comercial combinado fi-
cando em 1,28 trilhão de 

iuanes (US$ 191 bilhões), 
uma alta de 2,4% em ter-
mos anuais. 

Driblar o Estado é  
caminho equivocado

A destinação de uma montanha de dinheiro para os 
integrantes da Lava Jato comandarem através de uma 
fundação criada só para isto dificilmente vencerá as 
resistências que estão se erguendo no Congresso e na 
justiça, após o fato vir à tona. Os R$ 2,5 bilhões repas-
sados pela Petrobras são superiores ao orçamento do 
Ministério Público, e só um medo injustificável – ou 
oculto – permitirá que a ideia vá à frente sem um con-
trole do Estado.

Os comandantes da Lava Jato retrucaram, divulgando 
nota em que afirmam que não controlarão a fundação. A 
administração será feita por pessoas da sociedade civil, 
indicadas por entidades e ONGs e selecionadas… pela 
Lava Jato. E vai aí mais uma impropriedade: toda funda-
ção é fiscalizada pelo Ministério Público. Assim, a enti-
dade cujo conselho será escolhido pelo MP será fiscal-
izada pelo MP, que ainda estuda se ocupará um assento 
no órgão superior da fundação.

Seguir as estruturas formais é possível, e o exemplo 
vem do Rio de Janeiro, onde recursos de multas e res-
sarcimentos à justiça federal em diversas operações, 
inclusive a Lava Jato, foram carimbados para execução 
de reformas nas escolas do estado, em uma parceria da 
Secretaria de Educação com o MPF, MPE, PGE e o TRF 
do Rio.

Apesar de, à frente da Lava Jato no Rio, estar um dis-
cípulo de Sergio Moro, o formato foi completamente 
diferente do que vem sendo arquitetado em Curitiba. 
O controle é do Estado, por mais que isso possa causar 
aversão nos que veem o Estado apenas como uma porta 
de desvios e corrupção.

O convênio foi assinado em 2018, e os recursos ai-
nda não entraram nos cofres estaduais, pois os projetos 
executivos ainda estão em finalização; a seguir, virão as 
licitações. O objetivo é dar transparência na aplicação do 
dinheiro. O projeto rendeu à procuradora da República 
Maria Cristina um prêmio na categoria Educação.

Preços represados
A coluna antecipou na edição de ontem que os preços 

ao produtor têm subido bem acima do consumidor desde 
o ano passado. Nesta sexta-feira, a FGV divulgou o Ín-
dice Geral de Preços – Disponibilidade Interna (IGP-DI) 
de fevereiro, que subiu 1,25%.

O Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA) subiu 
1,79%. O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) variou 
apenas 0,35%. O resultado é que, em 12 meses, o IGP-DI 
registra alta de 7,73%, o IPA de 9,68%, e o IPC menos da 
metade: 4,38%. Uma das explicações é que as empresas 
não estão conseguindo repassar o aumento de custos, por 
conta da economia frágil.

Insensibilidade
Desde março de 2010, a vacina contra meningite tipo 

C é oferecida pelo SUS, dentro do Programa Nacional de 
Imunizações. Portanto, é fake atribuir ao ex-presidente 
Lula a falta de proteção na rede pública, devido a um 
veto em dezembro de 2010. Nove meses antes, a vacina 
já estava disponível.

O esclarecimento foi feito pela Associação Brasileira 
de Saúde Coletiva (Abrasco), após os desumanos boa-
tos que tentavam atribuir a Lula responsabilidade pelo 
falecimento de seu neto Arthur Lula da Silva, de 7 anos, 
vítima de meningite.

Estradas
O pedágio nas estradas do Paraná ficará 30% mais 

barato após acordo entre a justiça e a concessionária 
CCR, que confessou pagar propinas aos governantes do 
PSDB em troca de aumentos maiores e obras menores.

A redução mostra que as concessões feitas no Gov-
erno Dilma, em que vencia a empresa que oferecesse 
pedágio mais barato, estavam corretas, e que a intenção 
do Governo Bolsonaro em rever as tarifas cheira a ben-
esse – ou pior.

Assumindo riscos
“Empreendedor só é empreendedor na vida quando 

corre riscos”, escreveu João Doria Jr. Faça o que eu digo, 
não faça o que eu faço, o governador mitigou os riscos 
das montadoras que investirem em São Paulo oferecendo 
um subsídio de 25% do ICMS.

Rápidas
A Associação de Embaixadores de Turismo do RJ 

recebe o secretário de Turismo do Estado do Rio, Otávio 
Leite, para um café da manhã no dia 14. O convidado 
apresentará o plano de Turismo do Rio *** Andre Salles, 
diretor de investimentos da Driftwood, participará do 
congresso da Loyalty Miami, em 29 de março, em São 
Paulo. O especialista falará sobre o visto EB-5, fundos 
de investimentos em mercado hoteleiro e a obtenção 
do green card. Inscrições no site www.palestras.loyalty.
miami *** A Associação Brasileira de Empresas de Se-
gurança Eletrônica (Abese) debaterá como a tecnologia 
pode colaborar com a segurança pública, de condomínios 
e monitoramento urbano, no dia 12, no Hotel Windsor 
Guanabara. Inscrições: www.eventos.abese.org.br/sim-
posio-abese-rio-de-janeiro/

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS

ERRATA DE AVISO
Publicado na Edição do dia 08/03/2019

Onde-se lêr “...O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES RO-
DOVIÁRIOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO torna público, 
para conhecimento dos interessados, que no dia 29 de mar-
ço de 2019, às 10h00min, no auditório do, situado na Av. Rio 
Branco, 124, 18° andar...” deve-se lêr “...O DEPARTAMENTO 
DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DO ESTADO DO RIO DE 
JANEIRO torna público, para conhecimento dos interessados, 
que no dia 27 de março de 2019, às 10h00min, no auditório do, 
situado na Av. Rio Branco, 124, 18° andar

COMPANHIA DE TRANSPORTES COMERCIAL E IMPORTADORA
CNPJ 33.015.124/0001-08 - NIRE 33.3.0015932-1

CONVOCAÇÃO: Ficam convidados os acionistas para se reunirem em As-
sembléia Geral Ordinária em primeira convocação no dia 18.04.2019 às 
onze horas na Praça Saens Pena 45 sobreloja 228, sede da Empresa, a 
fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: A) Exame do Relatório 
da Diretoria, Balanço Patrimonial e Demonstração da Conta de Resultado 
e Outras demonstrações financeiras, relativas ao exercício encerrado em 
31.12.2018; B) Fixação da remuneração dos Diretores para o exercício de 
2019; C) Assuntos Gerais. Aviso – Artº 133, Lei 6404/76: Acham-se a disposi-
ção dos acionistas na sede social, todos os documentos sobre os negócios 
sociais e os principais fatos administrativos do exercício findo. Ficam sus-
pensas a partir de 28.03.2019 as transferências de ações. Rio de Janeiro 08 
de março de 2019. Ass. Nelson Heggendorn de Seixas – Diretor Presidente. 

R$ 2,5 bi para Lava Jato combater corrupção?
Juíza homologa 
acordo entre a 
Petrobras com 
autoridades  
dos EUA  

A juíza Federal substituta 
Gabriela Hardt, da 13ª vara 
de Curitiba, que condenou o 
ex-presidente Lula a 12 anos 
e 11 meses de prisão pelos 
crimes de corrupção passiva 
e lavagem de dinheiro, ho-
mologou o acordo firmado 
entre a Petrobras e autori-
dades norte-americanas que 
destina R$ 2,5 bilhões à for-
ça tarefa da operação Lava 
Jato para supostamente pro-
mover políticas e iniciativas 
contra a corrupção.

Ao justificar a homologa-
ção do acordo, a magistrada 
afirma que a multa acordada 
pela Petrobras com as autori-
dades dos EUA “tem nature-
za eminentemente criminal”, 
com ênfase na prevenção ge-
ral dos crimes pelos quais a 
estatal foi investigada naque-
le país. Ressalta, também, 
que o acordo com Ministério 

Público Federal (MPF) “visa 
implementar concessão feita 
em cláusula de acordo com 
efeitos eminentemente cri-
minais, ainda que em jurisdi-
ção estrangeira”;

‘Esquisitice jurídica’

“Mais uma esquisitice 
jurídica: Um acordo inter-
nacional, não aprovado pelo 
Congresso Nacional, gera R$ 
2,5 bilhões, a serem admi-
nistrados por uma fundação 
privada, sem fiscalização 
do TCU (Tribunal de Con-
tas da União), sem Portal da 
Transparência e sem submis-
são ao PPA (Plano Plurianu-
al), LDO (Lei de Diretrizes 
Orçamentária) e LOA (Lei 
Orçamentária Anual) ”, es-
creveu o governador dp Ma-
ranhão, Flavio Dino (PC de 
B) em seu perfil no Twitter.

Segundo ele, a chance 
desse acordo dar certo é 
igual a zero. “Para proteger o 
próprio Judiciário e o Minis-
tério Público, melhor coisa a 
fazer é devolver esse dinhei-
ro ao patrimônio público. 
Imediatamente”.

Segundo o governador, 
quanto mais se explica sobre 
o assunto, mais piora. “Quem 
escolhe as tais entidades ges-

Gabriela Hardt: ‘Tem natureza eminentemente criminal’

Reprodução/TV Globo

toras? Por que essas e não 
outras? Onde está a lei que 
criou o Fundo, conforme exi-
ge o artigo 167, inciso IX, da 
Constituição? São 2,5 bilhões 
de dinheiro público, que se-
riam simplesmente privatiza-
dos”, ressalta.

Por fim, o governador diz 

não duvidar de boas inten-
ções, mas a gestão do patri-
mônio público obedece a re-
gras constitucionais e legais. 
“E tais regras são incompatí-
veis com essa esquisita fun-
dação privada bilionária, ge-
renciando dinheiro público”, 
conclui..
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AUSTRAL RESSEGURADORA S.A.
CNPJ/MF Nº 11.536.561/0001-26 - NIRE 33.3.0029245-4

Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinára. 1. Data, Hora e Local: Aos 31/03/2017, às 14h, na sede, na Av. 
Bartolomeu Mitre, 336, Parte, Leblon, RJ/RJ, CEP: 22.431-002. 2. Convocação e Presença: Dispensada a convocação 
em razão da presença do acionista representante de 100% do capital social da Cia., conforme assinaturas constantes 
do Livro de Presença de Acionistas da Cia., observado o disposto no §4º do Art. 133 da Lei 6.404/76 (“Lei das S.A.”), 
bem como nos termos do § 3º do Art. 8º do Estatuto Social da Cia.. 3. Mesa:  Presidente: Sr. Petrônio Duarte Cançado. 
Secretário: Sr. Bernardo de Gonçalves Campos. 4. Ordem do Dia: Em AGO, apreciar e deliberar sobre: (i) a aprovação 
das Demonstrações Financeiras, do Balanço Patrimonial e do Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao ex-
ercício findo em 31/12/2016; (ii) o registro da existência de lucro líquido no exercício findo em 31/12/2016, bem como sua 
destinação e distribuição de dividendos; e (iii) a fixação da Remuneração Global Anual dos Administradores da Cia.. Em 
AGE, apreciar e deliberar sobre: (i) a lavratura da ata em forma de sumário; e (ii) o crédito da Cia. em favor do acionista de 
juros sobre capital próprio, apurado no primeiro trimestre de 2017. 5. Deliberações: Todas as deliberações foram tomadas 
e aprovadas pelo acionista presente, sem quaisquer restrições: AGO: (i) A aprovação das Demonstrações Financeiras, 
do Balanço Patrimonial e do Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício findo em 31/12/2016. Foram 
aprovadas, sem reservas, as Demonstrações Financeiras e o Balanço Patrimonial referente ao exercício social findo
em 31/12/2016, em conformidade com as publicações efetivadas em 24/02/2017 no DOERJ, Parte V, pág. 38 e em 
24/02/2017 no Monitor Mercantil, pág. 38, as quais estiveram à disposição do acionista com a antecedência legal, estando 
o acionista de acordo com os veículos de publicação que foram utilizados. (ii) O registro da existência de lucro no exercício 
findo em 31/12/2016, bem como sua destinação e distribuição de dividendos. Foi aprovada e ratificada a proposta da
administração para a destinação lucro líquido apurado no exercício social encerrado em 31/12/2016, no montante de
R$ 33.788.558,75, da seguinte forma: (i) R$ 1.689.427,94, correspondente a 5% do lucro líquido, para constituição da
Reserva Legal; (ii) o valor do lucro líquido remanescente, no montante de R$ 11.934.130,81, foi alocado para conta de
outras reservas de lucro. Fica, ainda, consignado que o montante de R$ 20.165.000,00, registrado a título de crédito de
juros sobre capital próprio ao acionista da Cia., devidamente apurado e pago, conforme as deliberações constantes nas
Assembleias Gerais realizadas em 31/03/2016, 30/06/2016, 30/09/2016 e 28/12/2016, foi imputado ao valor do dividendo 
mínimo obrigatório relativo ao exercício de 2016 previsto no Art. 32 do Estatuto Social da Cia.; e (iii) R$ 22.000.000,00,
a título de dividendos a serem distribuídos da conta de outras reservas de lucro, sendo certo que referido montante será
pago ao acionista da Cia. em até 90 dias a contar da presente data, nos termos do Art. 33 do Estatuto Social da Cia.. (iii)
A fixação da Remuneração Global Anual dos Administradores da Cia.. Aprovada a remuneração global do Conselho de
Administração e da Diretoria da Cia., para o exercício que se inicia, de até R$ 2.125.000,00. AGE: (i) A lavratura da ata
em forma de sumário. O acionista aprova a lavratura da presente ata em forma de sumário, conforme Art. 130 § 1º da Lei 
6.404/76. (ii) O crédito da Cia. em favor do acionista de juros sobre capital próprio, apurado no primeiro trimestre de 2017.
Resolve o acionista aprovar o crédito nesta data, devido pela Cia. em favor deste, de juros sobre capital próprio, apurado
com relação ao primeiro trimestre de 2017, no montante total bruto de R$ 5.072.000,00, tendo sido tal apuração realizada 
com observância a todas as disposições legais aplicáveis, incluindo aquelas previstas na Lei 9.249/1995. Resolve ainda
o acionista autorizar os diretores da Cia. a tomarem todas as providências necessárias para o registro do referido crédito
de juros sobre capital próprio, crédito esse a ser pago ao acionista ou incorporado ao capital social da Cia. durante o
exercício de 2017, conforme for estipulado pelo acionista em futura Assembleia Geral. 6. Administradores: Presentes os
administradores da Cia., consoante o disposto no Art. 134, § 1º da Lei das S.A.. 7. Auditores Independentes: Foi dispensa-
da a presença dos Auditores Independentes. 8. Conselho Fiscal: O Conselho Fiscal da Cia. não foi ouvido por não se en-
contrar instalado no período. 9. Documentos Arquivados: Foram arquivados na sede da Cia., devidamente autenticados
pela Mesa, os documentos submetidos à apreciação da Assembleia, referidos nesta ata. 10. Encerramento, Lavratura,
Aprovação e Assinatura da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, foi a presente ata lavrada, lida, aprovada e assinada por 
todos os presentes. Mesa: Sr. Petrônio Duarte Cançado - Presidente; e Sr. Bernardo de Gonçalves Campos - Secretário. 
Acionista presente: Austral Participações S.A. Administradores Presentes: Petrônio Duarte Cançado e Bruno de Abreu
Freire. RJ, 31/03/2017, às 14h. Jucerja. Reg. nº 3028868 em 12/04/2017. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.
Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária. 1. Data, Hora e Local: Aos 30/03/2018, às 14h, na sede da Austral
Resseguradora S.A. (“Cia.”), localizada na Av. Bartolomeu Mitre, 336, Parte, Leblon, RJ/RJ, CEP: 22.431-002. 2. Con-
vocação e Presença: Dispensada a convocação em razão da presença do acionista representante de 100% do capital
social da Cia., conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas da Cia., observado o disposto no §4º 
do art. 133 da Lei 6.404/76 (“Lei das S.A.”), bem como nos termos do § 3º do art. 8º do Estatuto Social da Cia.. 3. Mesa:  
Presidente: Sr. Petrônio Duarte Cançado. Secretário: Sr. Bernardo de Gonçalves Campos. 4. Ordem do Dia: Apreciar
e deliberar sobre: (i) a aprovação das Demonstrações Financeiras, do Balanço Patrimonial e do Parecer dos Auditores
Independentes, referentes ao exercício findo em 31/12/2017; (ii) o registro da existência de lucro líquido no exercício
findo em 31/12/2017, bem como sua destinação e distribuição de dividendos; (iii) a fixação da Remuneração Global
Anual dos Administradores da Cia.; (iv) a reeleição dos membros do Conselho de Administração da Cia.; (v) a ratificação 
da composição do Conselho de Administração da Cia.; e (vi) a lavratura da ata em forma de sumário. 5. Deliberações:
Todas as deliberações foram tomadas e aprovadas pelo acionista presente, sem quaisquer restrições: (i) a aprovação
das Demonstrações Financeiras, do Balanço Patrimonial e do Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao ex-
ercício findo em 31/12/2017. Foram aprovadas, sem reservas, as Demonstrações Financeiras e o Balanço Patrimonial
referente ao exercício social findo em 31/12/2017, em conformidade com as publicações efetivadas em 28/02/2018 no
DOERJ, Parte V, pág. 95 e em 28/02/2018 no Monitor Mercantil, pág. 5, as quais estiveram à disposição do acionista com
a antecedência legal, estando o acionista de acordo com os veículos de publicação que foram utilizados. (ii) o registro
da existência de lucro no exercício findo em 31/12/2017, bem como sua destinação e distribuição de dividendos. Foi
aprovada e ratificada a proposta da administração para a destinação lucro líquido apurado no exercício social encerrado
em 31/12/2017, no montante de R$25.840.390,98, da seguinte forma: (i) R$1.292.019,55, correspondente a 5% do lucro
líquido, para constituição da Reserva Legal; (ii) o valor do lucro líquido remanescente, no montante de R$5.440.371,43, foi
alocado para conta de outras reservas de lucro. Fica, ainda, consignado que o montante de R$19.108.000,00, registrado
a título de crédito de juros sobre capital próprio ao acionista da Cia., devidamente apurado, parte capitalizado e parte
pago, conforme as deliberações constantes nas Assembleias Gerais realizadas em 31/03/2017, 30/06/2017, 29/09/2017
e 29/12/2017, foi imputado ao valor do dividendo mínimo obrigatório relativo ao exercício de 2017 previsto no Art. 32 do
Estatuto Social da Cia.; e (iii) R$1.050.000,00, a título de dividendos a serem distribuídos da conta de outras reservas de
lucro, sendo certo que referido montante será pago ao acionista da Cia. em até 90 dias a contar da presente data, nos
termos do Art. 33 do Estatuto Social da Cia.. (iii) a fixação da Remuneração Global Anual dos Administradores da Cia..
Aprovada a remuneração global do Conselho de Administração e da Diretoria da Cia., para o exercício que se inicia, de
até R$2.220.000,00. (iv) a reeleição dos membros do Conselho de Administração da Cia.. O acionista aprovou a reeleição
dos Srs. Alessandro Monteiro Morgado Horta, brasileiro, casado, engenheiro elétrico, CI 835.740-ES, expedida pela SSP/
ES, CPF 005.153.267-04; Bruno Augusto Sacchi Zaremba, brasileiro, divorciado, economista, CI 08.423.755-1, IFP/RJ,
CPF 034.032.377-96; e Antônio Alberto Gouvea Vieira Filho, brasileiro, casado, economista, CI 11.568.592-7, IFP/RJ,
CPF 056.577.087-09, todos com escritório no RJ/RJ, na Av. Bartolomeu Mitre 336, Parte, Leblon, RJ/RJ, CEP: 22.431-
002, para ocuparem os cargos de membros do Conselho de Administração da Cia., todos com mandato unificado de 3
anos, contado a partir da presente data. Os Srs. Alessandro Monteiro Morgado Horta, Bruno Augusto Sacchi Zaremba
e Antônio Alberto Gouvea Vieira Filho ora eleitos, que assinarão os Termos de Posse a serem lavrados em livro próprio,
declaram, sob as penas da lei, que atendem aos requisitos estabelecidos na Resolução CNSP 330/15, e que não estão
impedidos por lei especial, nem condenados ou se encontram sob efeitos da condenação, a pena que vede, ainda que
temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão,
peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência,
contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, de acordo com o art. 147 da Lei das S.A.. (v) a ratificação
da composição do Conselho de Administração da Cia.. O acionista ratifica a composição do Conselho de Administração
da Cia., com mandato unificado de 3 (três) anos, contados a partir desta data, que será composto por: (a) Alessandro
Monteiro Morgado Horta, brasileiro, casado, engenheiro elétrico, CI 835.740-ES, SSP/ES, CPF 005.153.267-04, com
escritório no RJ/RJ, na Av. Bartolomeu Mitre, 336, Parte, Leblon, RJ/RJ, CEP: 22.431-002; (b) Bruno Augusto Sacchi
Zaremba, brasileiro, divorciado, economista, CI 08.423.755-1, IFP/RJ, CPF 034.032.377-96, com escritório no RJ/RJ, na
Av. Bartolomeu Mitre, 336, Parte, Leblon, RJ/RJ, CEP: 22.431-002; e (c) Antônio Alberto Gouvea Vieira Filho, brasileiro,
casado, economista, CI 11.568.592-7, IFP/RJ, CPF 056.577.087-09 e com escritório no RJ/RJ, na Av. Bartolomeu Mitre
336, Parte, Leblon, RJ/RJ, CEP: 22.431-002. (vi) A lavratura da ata em forma de sumário. O acionista aprova a lavratura
da presente ata em forma de sumário, conforme Art. 130 § 1º da Lei 6.404/76. 6. Administradores: Presentes os admin-
istradores da Cia., consoante o disposto no art. 134, § 1º da Lei das S.A.. 7. Auditores Independentes: Foi dispensada
a presença dos Auditores Independentes. 8. Conselho Fiscal: O Conselho Fiscal da Cia. não foi ouvido por não se en-
contrar instalado no período. 9. Documentos Arquivados: Foram arquivados na sede da Cia., devidamente autenticados
pela Mesa, os documentos submetidos à apreciação da Assembleia, referidos nesta ata. 10. Encerramento, Lavratura,
Aprovação e Assinatura da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, foi a presente ata lavrada, lida, aprovada e assinada por 
todos os presentes. Mesa: Sr. Petrônio Duarte Cançado - Presidente; e Sr. Bernardo de Gonçalves Campos - Secretário. 
Acionista presente: Austral Participações II S.A. Administradores Presentes: Petrônio Duarte Cançado e Bruno de Abreu
Freire. RJ, 30/03/2018, às 14h. Jucerja. Reg. nº 3199038 em 24/05/2018. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

Monotrilho: metroviários 
denunciam que CCR 
já ganhou licitação
Governo de SP 
é acusado de 
garantir vitória 
da empresa

Os metroviários de SP 
afirmam que o edital de li-
citação do monotrilho da Li-
nha 15-Prata (Oratório/Vila 
União) do Metrô, cuja con-
corrência deve ocorrer nesta 
segunda-feira, contém regras 
e exigências que favorecem 
a vitória do Grupo CCR, for-
mado pelas empreiteiras Ca-
margo Corrêa e Andrade Gu-
tierrez. O sindicato da cate-
goria vai ingressar com ação 
civil pública no judiciário 
paulista contra a licitação.

 O grupo já opera as linhas 
4-Amarela (Butantã/Luz) 
e 5-Lilás (Capão Redondo/
Santa Cruz), além de rodo-
vias por todo o país. “É mais 
um jogo de cartas marcadas 
em benefício das empresas 
privadas”, ressaltou o coor-
denador do sindicato Wag-
ner Fajardo.

Dentre os problemas le-
vantados pelos trabalhadores, 
está a comprovação de expe-
riência no sistema de metrô 
leve, metrô ou trens, por no 
mínimo 12 meses seguidos 
com transporte de 200 mil 
passageiros por dia. Só exis-
te uma operação compatível 

com a exigência: um consór-
cio da própria CCR, que ope-
ra com cerca de 60 mil pesso-
as por dia no monotrilho do 
Rio de Janeiro - mais o Metrô 
do estado da Bahia -, com 
a Bombardier, responsável 
pela instalação de sistemas e 
operação da própria linha 15. 
O edital abre a possibilidade 
de somar as experiências dos 
consorciados.

“É um alinhamento cla-
ro para definir o vencedor. 
Pode haver mais uma empre-
sa no consórcio, mas temos 
clareza de que essas duas 
estarão na concessão”, dis-
se Fajardo. Os metroviários 
fizeram avaliação semelhan-
te no caso da concessão da 
Linha 5-Lilás e o resultado 
comprovou as suspeitas: a 
CCR conseguiu a concessão 
do trecho no ano passado. As 
licitações de linhas do Metrô 
tiveram início no governo de 
Geraldo Alckmin (PSDB), 
atravessaram os oito meses 
da gestão Márcio França 
(PSB) e seguem na gestão de 
João Doria (PSDB).

Os trabalhadores também 
apontam os problemas de 
segurança da linha 15 como 
um fator que deveria ser de-
terminante para o adiamento 
da concessão. As compo-
sições contam apenas com 
o sistema CBTC (sistemas 
de operação e controle dos 
trens) para evitar colisões 
entre os trens e, se um trem 
for desligado, ele deixa de 

ser percebido pelas demais 
composições. Esse foi o fa-
tor determinante para a co-
lisão entre os trens M22 e 
M23 no dia 29 de janeiro.

Na ação, os metroviários 
também criticam o valor da 
outorga pedido pelo governo 
paulista. A valor mínimo es-
tabelecido é de pouco mais 
de R$ 150 milhões. Somente 
a implementação do CBTC 
custou aproximadamente de 
R$ 170 milhões. A obra da li-
nha até a estação São Mateus 
tem previsão de investimen-
to R$ 5,2 bilhões. A outorga 
equivale a apenas 3% do valor 
gasto pelo governo paulista.

Mais uma vez, o governo 
tucano define que a empresa 
privada que vencer a con-
corrência terá prioridade no 
saque de verbas da Câmara 
de Compensação Tarifária, 
como já ocorre com a Linha 
4-Amarela (Butantã-Luz), 
que em 2017 tinha uma tari-
fa de R$ 4,03, quando no sis-
tema estatal era de R$ 3,80. 
Enquanto as linhas estatais 
recebem o valor pago pelo 
passageiro ou o proporcional 
pela integração, as conces-
sionárias recebem um valor 
estipulado em contrato. Em-
bora o pagamento seja feito 
por passageiro transportado, 
o contrato de concessão ga-
rante ao consórcio privado 
um reajuste anual na remu-
neração, em fevereiro, in-
dependente do reajuste da 
tarifa.

Liminar que obrigava planos de saúde 
do Rio a fornecer home care é suspensa

A Justiça do Rio de Ja-
neiro suspendeu liminar que 
obrigava planos de saúde a 
fornecer internação domi-
ciliar aos beneficiários do 
estado sempre que houvesse 
indicação médica. A decisão 
atende a um agravo interpos-
to pela Amil.

A liminar dizia que “a 
probabilidade do direito 
está caracterizada diante dos 
inúmeros feitos individuais 
distribuídos ao TJ-RJ com o 
mesmo pedido. O perigo de 
dano é evidente, vez que a 
demora no fornecimento do 
serviço home care pode cau-
sar o óbito do paciente”.

No entanto, segundo a de-
sembargadora Maria Aglaé 
Tedesco Vilardo, não se pode 
deduzir que a demora no for-
necimento do home care cau-
se morte, “pois antes disso os 
pacientes encontram-se inter-
nados e se vierem a óbito não 
será, necessariamente, pela 
ausência de transferência 
para seus domicílios, mas em 
decorrência de sua doença”.

A liminar havia sido de-
ferida em ação do Procon 
estadual contra os principais 
planos de saúde - Amil, As-
sim Saúde, Bradesco Saúde, 
Sul América e Unimed-Rio.

Segundo a autarquia, há 
uma negativa sistemática das 
operadoras em fornecer o ser-
viço de home care, sob o argu-
mento de que esta não é uma 
obrigação estabelecida pela 
Agência Nacional de Saúde 

Suplementar (ANS) ou que 
consta explicitamente em seus 
contratos que esse serviço não 
faz parte do plano.

Alegando que o servi-
ço de home care não pode 
ser negado pelos planos de 
saúde, devendo prevalecer a 
proteção da vida dos consu-
midores, o órgão pediu que 
os planos fossem obrigados 
a fornecer a internação do-
miciliar.

O pedido foi aceito pela 
juíza Maria Cristina de Brito 
de Lima, da 6ª Vara Empre-
sarial do Rio de Janeiro, que 
obrigou os planos a fornecer 
internação domiciliar sob 
pena de multa de R$ 100 mil 
para cada negativa.

Contra essa decisão, a 
Amil interpôs agravo, ale-
gando que a liminar ignora 
a ANS e viola jurisprudência 
do Superior Tribunal de Jus-
tiça. Segundo a operadora, a 
liminar promove liberação 
do home care, gera severo 
desequilíbrio atuarial na rede 
de contratos de planos e se-
guros de saúde, repercutindo 
sobre toda a massa de consu-
midores, podendo trazer pre-
juízos clínicos aos pacientes.

No recurso, a operadora 
aponta que o perigo de mor-
te generalizada não existe, 
uma vez que o pedido de 
internação domiciliar pres-
supõe que o consumidor já 
está internado no hospital, 
com todo o acompanhamen-
to médico necessário.

Além disso, a Amil afir-
mou que o STJ já definiu 
que, para ser cabível a in-
ternação domiciliar, é pre-
ciso analisar os detalhes de 
cada caso, como o histórico 
do paciente, a adequada in-
dicação médica, os custos 
com a operação, a opinião 
da família e se a moradia do 
paciente tem condições para 
viabilizar uma internação 
domiciliar sem gerar prejuí-
zos à sua saúde.

Ao julgar o agravo, a de-
sembargadora Maria Cristi-
na de Brito de Lima acolheu 
os argumentos da Amil e sus-
pendeu a liminar, uma vez 
que não se pode deduzir que 
a demora no fornecimento 
do home care cause a morte 
do paciente, já que encontra-
se internado no hospital.

“Portanto, não há perigo 
em se instaurar o contraditó-
rio e produzir as provas ca-
bíveis para que seja realiza-
do o julgamento com maior 
tranquilidade e segurança 
sem causar prejuízo ao con-
sumidor que permanecerá 
como alvo de cuidados mé-
dicos e, se necessário, in-
ternado em seu domicílio”, 
complementou.

Segundo a desembargado-
ra, se por um lado não há pe-
rigo de dano iminente à saú-
de dos pacientes, por outro, 
se mantida a liminar, haverá 
desde já danos irreversíveis 
por causa dos custos às se-
guradoras.

Feminicídio: processos cresceram 
34% entre 2016 e 2018

O número de casos de fe-
minicídio que chegaram ao 
Poder Judiciário aumentou 
34% de 2016 para 2018, pas-
sando de 3.339 para 4.461 
processos. Os dados são de 
levantamento do Conselho 
Nacional de Justiça, que 
acompanha o tema desde 
2016.

Também aumentou o nú-
mero de processos pendentes 
relativos à violência contra a 
mulher. Em 2016, havia qua-
se 892 mil ações aguardando 
decisão da Justiça. Dois anos 
depois, esse número cresceu 
13%, superando a marca de 
um milhão de casos.

O total de sentenças de 
medidas protetivas aplicadas 
também apresentou mudança. 
No ano passado, foram conce-
didas cerca de 339,2 mil medi-
das — alta de 36% em relação 
ao ano de 2016, quando foram 
registradas 249,5 mil decisões 
dessa natureza.  

Os números de casos de 
feminicídios que tramitam 
no Brasil foram revisados 
pelos tribunais de Justiça, 
passando de 10 mil para 
4.461. Especialmente três 
tribunais (Paraná, Rio Gran-
de do Norte e Goiás) atuali-
zaram seus dados, impactan-
do para baixo os dados ante-
riormente publicados.

O Poder Judiciário na 
Aplicação da Lei Maria da 
Penha, elaborado pelo CNJ, 

em 2018, o Tribunal de Jus-
tiça do Paraná dizia tramitar 
em sua corte 4.925 casos (re-
ferente ao ano de 2017). Após 
a revisão, o número caiu para 
200. Os dados informados 
pelo Tribunal de Justiça do 
Rio Grande do Norte também 
apresentaram uma expressiva 
diferença. No ano passado, a 
corte informou ter tramitado 
1.380 processos de feminicí-
dio em 2017. Após revisão, a 
corte reclassificou os dados 
para 25.

A coleta das informações 
sobre feminicídio é relati-
vamente nova, uma vez que 
apenas em 2015 o crime 
passou a ser uma qualifica-
dora do crime de homicídio 
e incluído no rol dos crimes 
hediondos, como estupro, 
latrocínio e genocídio (Lei 
13.104/2015). As tabelas de 
classificação de crimes foram 
modificadas após essa data.

Crime hediondo

A advogada Anna Júlia 
Menezes, do Vilela, Silva 
Gomes & Miranda Advoga-
dos, explica que o feminicí-
dio é o ato de matar a mulher 
por razões atribuídas unica-
mente pela sua condição de 
sexo feminino, isto é, por ra-
zões de gênero. Atualmente, 
a lei pune mais gravemente 
o indivíduo que comete o 
crime de homicídio dessa 

natureza, não bastando tão 
somente que a vítima seja 
mulher — é necessária a mo-
tivação específica relaciona-
da ao gênero.

A punição exacerbada, 
explica a advogada, encon-
tra fundamento por se tratar 
de um crime de ódio, cuja 
motivação é quase sempre 
vinculada à discriminação, 
à opressão, à desigualdade 
e à violência contínua con-
tra as mulheres. Além disso, 
na maioria das vezes o autor 
do crime é um companheiro 
ou ex-companheiro da víti-
ma — o que torna ainda mais 
gravosa a conduta praticada e 
demonstra as suas raízes mi-
sóginas. 

“Importante mencionar 
que a prática do feminicí-
dio não é punida por meio 
da Lei Maria da Penha, vez 
que a referida lei não traz um 
rol de crimes em seu texto”, 
complementa.

Para Anna Júlia, a figura 
do feminicídio como crime 
hediondo se faz necessária 
diante das inúmeras ocorrên-
cias, as quais, na sua esmaga-
dora maioria, não constituem 
um evento isolado ou inespe-
rado, mas, sim, são resultado 
de uma situação contínua de 
violência extrema, abusos 
verbais e tantas outras formas 
de agressão contra a mulher, 
exclusivamente em razão do 
seu gênero.

Dia da Mulher é feriado em Berlim
Pela primeira vez, o 8 

de março é feriado oficial 
na capital alemã. A data foi 
marcada por manifestações 
em favor do voto feminino, 
que as mulheres alemãs pu-
deram exercer pela primeira 
vez em 1918.

Um século depois, vestida 
com o uniforme de cor laranja 
típico dos lixeiros de Berlim, 
a ministra alemã da Família, 
Franziska Giffey, andava por 
um subúrbio de Berlim na 
caçamba de um caminhão de 
lixo nesta quinta-feira. O ob-
jetivo: desafiar estereótipos de 
gênero em profissões domina-
das por homens. “Quando se 

trata de igualdade de gênero, 
avançamos muito nos últi-
mos anos”, afirmou Giffey na 
véspera do primeiro Dia da 
Mulher, que agora é também 
feriado oficial em Berlim. 
“Estamos no centésimo ano 
do voto feminino, mas ain-
da há muito por fazer. Temos 
que garantir que as mulheres 
possam atuar em qualquer 
profissão, e não apenas nas de 
liderança. Temos que garantir 
mais valor às profissões so-
ciais. Temos que garantir que 
se faça mais contra a violên-
cia doméstica, especialmente 
contra as mulheres.”

Os principais temas da 

manifestação deste ano são 
pobreza entre idosos e a de-
sigualdade de salários e con-
dições de trabalho entre ho-
mens e mulheres. A diferen-
ça de 21% entre os salários 
de homens e mulheres tam-
bém é uma das prioridades.

O ministro alemão do Ex-
terior, Heiko Maas, desta-
cou que igualdade é “sobre 
representação, participação, 
oportunidades iguais e di-
reitos iguais.” Toda pessoa 
que “sinceramente acredita 
na democracia” deve lutar 
pelos direitos das mulheres e 
por igualdade “sem qualquer 
porém ou mas”, afirmou.
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06

SALÁRIOS - PESSOAS OBRIGADAS: Todos os empregadores, assim definidos pela CLT – 
Consolidação das Leis do Trabalho, exceto os empregadores domésticos.
FATO GERADOR: O trabalho executado pelos empregados mensalistas no mês de 
fevereiro/2019.
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CAGED – CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS – INTERNET 
- PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas físicas ou jurídicas que, no mês de fevereiro/2019, 
admitiram, demitiram ou transferiram empregados. Esta obrigação não é devida pelo 
empregador doméstico.
OBSERVAÇÃO: As informações relativas a admissões deverão ser prestadas: a) na data 
de início das atividades do empregado, quando este estiver em percepção do Seguro-
desemprego ou cujo requerimento esteja em tramitação; b) no prazo estipulado em notificação 
para comprovação do registro do empregado lavrada em ação fiscal conduzida por Auditor-
Fiscal do Trabalho. 

CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO - PESSOAS OBRIGADAS: Empresas de 
trabalho temporário que celebraram contratos de trabalho temporários.
FATO GERADOR: Contratos celebrados no mês de fevereiro/2019.
OBSERVAÇÕES: Em caso de prorrogação que independa de autorização, a empresa de 
trabalho temporário deverá informar a nova data de encerramento, por meio do Sirett, até o 
último dia do período inicialmente pactuado. Na hipótese de rescisão antecipada, a empresa 
de trabalho temporário deverá informar a nova data de rescisão, por meio do Sirett, em até 
2 dias após o término do contrato. Quando se tratar de celebração de contrato com prazo 
superior a 3 meses, a solicitação de autorização deve ser feita com antecedência mínima de 
5 dias de seu início, e quando se tratar de prorrogação, a solicitação de autorização deve 
ser feita até 5 dias antes do termo final inicialmente previsto. A solicitação de autorização 
para contratação por período superior a 3 meses supre a obrigação de informação até o 
dia 7 de cada mês. 

FGTS (GRF – GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS) - PESSOAS OBRIGADAS: 
Empregador, urbano e rural, exceto o empregador doméstico que recolherá pelo Simples 
Doméstico.
FATO GERADOR: Remuneração do mês de fevereiro/2019.
OBSERVAÇÕES: Mesmo que não haja recolhimento ao FGTS, o arquivo Gfip deverá ser 
transmitido com as informações à Previdência Social, e quando não existir fato gerador de 
contribuição ao FGTS ou à Previdência Social, o arquivo Gfip deverá ser transmitido com 
Ausência de Fato Gerador, no Código 115. 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.
OBSERVAÇÕES: 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 3º decêndio 
de fevereiro/2019. Nas localidades onde não houver expediente bancário, deve ser refeita a 
contagem do 3º dia útil subsequente ao fato gerador.

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 3º 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.

SALÁRIOS – EMPREGADO DOMÉSTICO - PESSOAS OBRIGADAS: Todos os 
empregadores domésticos.
FATO GERADOR: O trabalho executado pelos empregados domésticos mensalistas no mês 
de fevereiro/2019.

SIMPLES DOMÉSTICO (CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – FGTS – IR/FONTE) - 
PESSOAS OBRIGADAS: Empregadores Domésticos.
FATO GERADOR: Remuneração do mês de fevereiro/2019.
OBSERVAÇÕES: O DAE – Documento de Arrecadação do eSocial para recolhimento do valor 
devido será gerado pelo aplicativo específico disponibilizado no endereço eletrônico www.
esocial.gov.br.
O DAE abrangerá as seguintes parcelas incidentes sobre a folha de pagamento: a) 8% a 
11% de contribuição previdenciária, a cargo do empregado doméstico; b) 8% de contribuição 
patronal previdenciária, a cargo do empregador doméstico; c) 0,8% de contribuição social 
para financiamento do seguro contra acidentes do trabalho; d) 8% de recolhimento para 
o FGTS; e) 3,2% destinada ao pagamento da indenização compensatória da perda do 
emprego, sem justa causa ou por culpa do empregador (rescisão indireta); e f) Imposto de 
Renda retido na fonte, se incidente. Nas localidades onde não houver expediente bancário, 
o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
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COMPROVANTE DE RENDIMENTOS – JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO - PESSOAS 
OBRIGADAS: Pessoas jurídicas que pagaram ou creditaram juros sobre o capital próprio a 
beneficiário pessoa jurídica, no mês de fevereiro/2019.

COMUNICAÇÃO DOS REGISTROS DOS ÓBITOS - PESSOAS OBRIGADAS: O Titular do 
Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais deve comunicar ao INSS e à RFB o registro 
dos óbitos ocorridos no mês de fevereiro/2019, devendo constar da relação a filiação, a 
data e o local de nascimento da pessoa falecida. Não havendo óbito, este fato deve ser 
comunicado.

GPS – REMESSA DA CÓPIA AO SINDICATO - PESSOAS OBRIGADAS: Todas as 
empresas deverão encaminhar ao Sindicato representativo da categoria profissional mais 
numerosa entre seus empregados cópia da GPS – Guia da Previdência Social, relativa ao 
mês de fevereiro/2019.

IPI (CÓDIGO TIPI: 2402.20.00) - PESSOAS OBRIGADAS: Estabelecimentos importadores, 
industriais e os a estes equiparados, com exceção das empresas que tenham prazos 
específicos, relativamente aos cigarros contendo tabaco.
FATO GERADOR: Apuração no mês de fevereiro/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 
desta obrigação deve ser antecipado.

IR/FONTE – SERVIÇOS PRESTADOS POR TRANSPORTADOR PARAGUAIO - PESSOAS 
OBRIGADAS: Pessoas jurídicas, domiciliadas no Brasil, autorizadas a operar transporte 
rodoviário internacional de carga, que efetuaram a retenção do IR/Fonte sobre rendimentos 
que pagaram, creditaram, entregaram, empregaram ou remeteram a beneficiário 
transportador autônomo pessoa física, residente na República do Paraguai, considerado 
como sociedade unipessoal naquele País, decorrentes da prestação de serviços de 
transporte rodoviário internacional de carga.
FATO GERADOR: Rendimentos pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos 
durante o mês de fevereiro/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 
desta obrigação deve ser antecipado.
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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.
OBSERVAÇÕES: 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 1º decêndio 
de março/2019. Nas localidades onde não houver expediente bancário, deve ser refeita a 
contagem do 3º dia útil subsequente ao fato gerador.

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 1º decêndio de março/2019.

OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, deve ser refeita a 
contagem do 3º dia útil subsequente ao fato gerador.

15

CIDE – COMBUSTÍVEL - PESSOAS OBRIGADAS: O produtor e o formulador, pessoa física 
ou jurídica, de gasolina e suas correntes e diesel e suas correntes.
FATO GERADOR: Comercialização no mês de fevereiro/2019, no mercado interno, dos 
combustíveis relacionados anteriormente.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 
desta obrigação deve ser antecipado.

CIDE – REMESSAS AO EXTERIOR - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas:
a) detentoras de licença de uso ou adquirentes de conhecimentos tecnológicos, bem como 
aquelas signatárias de contratos que impliquem transferência de tecnologia, firmados com 
residentes ou domiciliados no exterior;
b) signatárias de contratos que tenham por objeto serviços técnicos e de assistência 
administrativa e semelhantes prestados por residentes ou domiciliados no exterior; e
c) que pagam, creditam, entregam, empregam ou remetem royalties, a qualquer título, a 
beneficiários residentes ou domiciliados no exterior.

FATO GERADOR: Pagamento, crédito, entrega, emprego ou remessa de valores no 
mês de fevereiro/2019, a residentes ou domiciliados no exterior, a título de royalties ou 
remuneração, previstos nos respectivos contratos, que tenham por objeto: fornecimento 
de tecnologia; prestação de assistência técnica (serviços de assistência técnica e serviços 
técnicos especializados); serviços técnicos e de assistência administrativa e semelhantes; 
cessão e licença de uso de marcas; e cessão e licença de exploração de patentes.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 
desta obrigação deve ser antecipado.

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – MENSAL – CONTRIBUINTE INDIVIDUAL E 
FACULTATIVO - PESSOAS OBRIGADAS: Contribuintes individuais, quando for o caso, e 
facultativos.
FATO GERADOR: Remuneração de fevereiro/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 
desta obrigação pode ser prorrogado para o primeiro dia útil subsequente.

DCTFWEB – DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS 
PREVIDENCIÁRIOS E DE OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS - PESSOAS OBRIGADAS: 
Pessoas jurídicas de direito privado em geral, inclusive as equiparadas, os consórcios que 
realizem negócios em nome próprio, as entidades de fiscalização do exercício profissional, 
os Microempreendedores Individuais com empregado, os produtores rurais pessoa física, 
as pessoas físicas que adquirirem produção de produtor rural pessoa física ou de segurado 
especial para venda, no varejo, a consumidor pessoa física e as demais pessoas jurídicas 
obrigadas ao recolhimento das contribuições previdenciárias, inclusive incidente sobre a 
receita bruta.
FATO GERADOR: Informações relativas ao mês de fevereiro/2019.
OBSERVAÇÕES: Este prazo deve ser cumprido pelas entidades empresariais do Grupo 
2 do Anexo V da Instrução Normativa 1.634 RFB/2016, com faturamento anual acima de 
R$ 78.000.000,00 no ano de 2016. As entidades promotoras de espetáculos desportivos 
deverão transmitir ao Sped as informações relacionadas ao evento no prazo de até 2 dias 
úteis após a sua realização.

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 2ª quinzena de fevereiro/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 
desta obrigação deve ser antecipado.
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EFD-CONTRIBUIÇÕES – TRANSMISSÃO AO SPED - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas 
jurídicas contribuintes do PIS/Pasep, da Cofins e/ou da Contribuição Previdenciária sobre 
a Receita Bruta (CPRB), tributadas pelo lucro real, presumido ou arbitrado. Também estão 
obrigadas à entrega as imunes e as isentas do IRPJ, cuja soma dos valores mensais das 
contribuições apuradas, objeto da escrituração, seja superior a R$ 10.000,00. As pessoas 
jurídicas sujeitas à entrega da EFD-Reinf deixam de informar a CPRB na EFD-Contribuições.
FATO GERADOR: Informações relativas ao mês de janeiro/2019.
OBSERVAÇÕES: A EFD-Contribuições será emitida de forma centralizada pelo 
estabelecimento matriz da pessoa jurídica.
No caso da pessoa jurídica ser sócia ostensiva de Sociedades em Conta de Participação 
(SCP), a EFD-Contribuições deverá ser transmitida separadamente, para cada SCP, além 
da transmissão da EFD-Contribuições da sócia ostensiva.
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COFINS – FINANCEIRAS E EQUIPARADAS - PESSOAS OBRIGADAS: Bancos comerciais, 
bancos de investimentos, bancos de desenvolvimento, caixas econômicas, agências de 
fomento previstas no artigo 1º da Medida Provisória 2.192-70/2001, sociedades de crédito, 
financiamento e investimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades corretoras, 
distribuidoras de títulos e valores mobiliários, empresas de arrendamento mercantil, 
cooperativas de crédito, empresas de seguros privados e de capitalização, agentes 
autônomos de seguros privados e de crédito, entidades de previdência complementar 
privada e associações de poupança e empréstimo.
FATO GERADOR: Receitas auferidas no mês de fevereiro/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 
desta obrigação deve ser antecipado.

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO - PESSOAS 
OBRIGADAS: Cooperativas de trabalho obrigadas a descontar e recolher a contribuição 
previdenciária devida por seus cooperados contribuintes individuais.
FATO GERADOR: Remuneração repassada ou creditada ao cooperado, no mês de 
fevereiro/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 
desta obrigação deve ser antecipado. 

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – EMPREGADOR - PESSOAS OBRIGADAS: 
Empregadores, com exceção dos domésticos e contribuintes individuais.
FATO GERADOR: Remuneração de fevereiro/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 
desta obrigação deve ser antecipado. 

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PRODUTOR RURAL - PESSOAS OBRIGADAS: 
Produtor rural, pessoa jurídica e pessoa física com empregados, segurado especial, o 
adquirente, o consignatário ou a cooperativa de produto rural que ficam sub-rogados nas 
obrigações do produtor rural. Também estão obrigadas ao recolhimento as agroindústrias, 
com exceção da piscicultura, carcinicultura, suinocultura e avicultura. O produtor rural, 
pessoa jurídica ou pessoa física, deverá recolher a contribuição de terceiros e a descontada 
dos empregados.
FATO GERADOR: Comercialização de produtos rurais no mês de fevereiro/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 
desta obrigação deve ser antecipado.

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – RECEITA BRUTA - PESSOAS OBRIGADAS: 
Empresas que desenvolvam as atividades sujeitas ao recolhimento da Contribuição 
Previdenciária sobre a Receita Bruta, enquadradas na Lei 12.546/2011, e que tenham 
optado pela contribuição substitutiva.
FATO GERADOR: Receita bruta do mês de fevereiro/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 
desta obrigação deve ser antecipado.

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – RETENÇÃO DOS 11% - PESSOAS OBRIGADAS: 
Empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão de obra ou 
empreitada, inclusive em regime de trabalho temporário.
FATO GERADOR: Emissão da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de serviços 
no mês de fevereiro/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 
desta obrigação deve ser antecipado.

CSLL – PIS – COFINS – RETENÇÃO NA FONTE - PESSOAS OBRIGADAS: Com 
exceção das pessoas jurídicas optantes pelo Simples Nacional, todas as demais, inclusive 
associações, entidades sindicais, federações, confederações, centrais sindicais e serviços 
sociais autônomos; sociedades simples, sociedades cooperativas; fundações de direito 
privado; e condomínios de edifícios, que efetuaram pagamentos a outras pessoas jurídicas 
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, inclusive quando prestados por empresas de factoring, e de serviços profissionais, 
sujeitos à retenção na fonte à alíquota de 4,65%.
FATO GERADOR: Pagamento dos serviços relacionados anteriormente, efetuado no mês 
de fevereiro/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 
desta obrigação deve ser antecipado.

DARF NUMERADO (DCTFWEB – MENSAL) – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - 
PESSOAS OBRIGADAS: As entidades empresariais obrigadas à entrega da DCTFWeb 
Mensal.
FATO GERADOR: Contribuições Previdenciárias relativas à competência fevereiro/2019.
OBSERVAÇÃO: Este prazo deve ser cumprido pelas entidades empresariais do Grupo 2 
do Anexo V da Instrução Normativa 1.634 RFB/2016, com faturamento anual acima de R$ 
78.000.000,00 no ano de 2016.
As entidades promotoras de espetáculos desportivos deverão recolher o Darf pertinente 
à DCTFWeb Diária até o 2º dia útil após a realização do evento desportivo. Nas 
localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve 
ser antecipado.

IR/FONTE - PESSOAS OBRIGADAS: Contribuintes que pagaram ou creditaram 
rendimentos sujeitos ao IR/Fonte a pessoas físicas ou jurídicas, residentes ou domiciliadas 
no País, inclusive rendimentos do trabalho.
FATO GERADOR: Pagamento ou crédito dos rendimentos efetuado no mês de 
fevereiro/2019.
OBSERVAÇÕES: Este prazo não alcança o IR/Fonte decorrente de juros sobre o capital 
próprio e aplicações financeiras, prêmios, multa e qualquer vantagem, rendimentos e 
ganhos distribuídos pelos fundos de investimento imobiliário, serviços prestados por 
transportador paraguaio, e rendimentos provenientes do trabalho assalariado pagos a 
empregado doméstico, que possuem prazos específicos relacionados neste Calendário, 
bem como aquele incidente sobre a remuneração indireta ou pagamentos efetuados a 
beneficiários não identificados, que deverá ser recolhido na data da ocorrência do fato 
gerador. Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta 
obrigação deve ser antecipado.

PIS – FINANCEIRAS E EQUIPARADAS - PESSOAS OBRIGADAS: Bancos comerciais, 
bancos de investimentos, bancos de desenvolvimento, caixas econômicas, agências de 
fomento previstas no artigo 1º da Medida Provisória 2.192-70/2001, sociedades de crédito, 
financiamento e investimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades corretoras, 
distribuidoras de títulos e valores mobiliários, empresas de arrendamento mercantil, 
cooperativas de crédito, empresas de seguros privados e de capitalização, agentes 
autônomos de seguros privados e de crédito, entidades de previdência complementar 
privada e associações de poupança e empréstimo.
FATO GERADOR: Receitas auferidas no mês de fevereiro/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 
desta obrigação deve ser antecipado.

RET – REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO – INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS - 
PESSOAS OBRIGADAS: Incorporadoras que optaram pelo RET, instituído pelo artigo 1º 
da Lei 10.931/2004, correspondente ao pagamento mensal unificado do IRPJ, da CSLL, do 
PIS/Pasep e da Cofins, relativos à incorporação imobiliária.
FATO GERADOR: Receitas decorrentes das vendas de unidades imobiliárias que compõem 
cada incorporação, e respectivas receitas financeiras e variações monetárias decorrentes 
dessas operações, recebidas no mês de fevereiro/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 
desta obrigação pode ser prorrogado para o primeiro dia útil subsequente.

SIMPLES NACIONAL - PESSOAS OBRIGADAS: Microempresas e empresas de pequeno 
porte que optaram pelo pagamento unificado de impostos e contribuições.
FATO GERADOR: Receita bruta do mês de fevereiro/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 
desta obrigação pode ser prorrogado para o primeiro dia útil subsequente.

WESTFAL-LARSEN SHIPPING DO BRASIL COMÉRCIO MARÍTIMO LTDA.
CNPJ Nº 30.037.279/0001-49 - NIRE 33.203.261.388

Convocação de Reunião de Sócios: Convidamos os Srs. sócios quotistas 
para uma reunião a ser realizada no dia 18/03/2019, na Pç. Floriano, 55/301, 
RJ, às 9:30h em 1ª convocação e às 10h em 2ª e última convocação, para 
deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: 1) Exame e aprovação das 
contas da administração, do balanço patrimonial e do resultado econômico 
do exercício findo em 31/12/2018; 2) Distribuição de dividendos c/ base 
nas Demonstrações Financeiras da empresa em 31/12/2018 publicadas e 
aprovadas pelos sócios; 3) Prorrogação do mandato do Administrador não 
sócio. RJ, 07/03/2019. Westfal-Larsen Shipping AS.

RIOCARD TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S.A.
CNPJ nº 09.127.934/0001-63
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam os Senhores Acionistas da Riocard Tecnologia da Informação S.A., 
sociedade inscrita no CNPJ sob o nº 09.127.934/0001-63 (“Companhia”), 
convocados para a Assembleia Geral Extraordinária que será realizada no dia 
18/03/2019, às 15:00 horas, na sede social da Companhia, situada na Rua da 
Assembleia nº 10, 33º e 34º andar, Centro, Cidade do Rio de Janeiro, Estado do 
Rio de Janeiro, CEP 20011-901, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 
(a) Eleição do Novo Conselho de Administração da Companhia. Rio de Janeiro, 
28/02/2019. Marco Antônio Feres - Presidente do Conselho de Administração
em Exercício. Instrução Geral: O Acionista que desejar ser representado por
procurador deverá depositar o respectivo mandato, com poderes especiais, na 
sede social da Companhia até 02 (dois) dias úteis anteriores à data marcada
para a realização da Assembleia Geral Extraordinária.

RED INDIAN S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
CNPJ/MF Nº 33.566.829/0001-05

CONVOCAÇÃO - Ficam convocados os Srs. Acionistas para Assembleia
Geral Extraordinária, a realizar-se, em primeira convocação, no dia 18 de 
março de 2019, na sede social (Rua Visconde de Niterói, 728 - Mangueira - 
Rio de Janeiro, RJ), às 10h da manhã, e em segunda chamada às 10:30h, 
para deliberar a respeito da seguinte ordem do dia: a) Eleição para os 
cargos vagos da Diretoria; b) Assuntos de interesse geral da sociedade. Rio 
de Janeiro, 7 de março de 2019. Maria de Fatima Ferreira de Carvalho - 
Diretor Administrativo/Financeiro.

BRASILCAP CAPITALIZAÇÃO S.A.
CNPJ Nº 15.138.043/0001-05 - NIRE 3330016289.5

Edital de Convocação - Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária: 
Os Senhores Acionistas da Brasilcap Capitalização S.A. são convidados 
a participar das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária que, 
cumulativamente e em primeira convocação, serão realizadas no dia 
28 de março de 2019, às 15h, na Sede Social, na Rua Senador Dantas 
nº 105, 10º andar, Centro, Rio de Janeiro - RJ, a fim de: I - Assembleia 
Geral Ordinária: a) Apreciar o relatório da administração, tomar as contas 
dos administradores, examinar, discutir e votar o Balanço Patrimonial, 
as demonstrações financeiras, Relatório dos Auditores Independentes, 
Relatório de Asseguração Limitada – Balanço Social modelo Ibase, Parecer 
dos Atuários Independentes e do Conselho Fiscal e Resumo do Relatório do 
Comitê de Auditoria, referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2018;
b) Deliberar sobre a aprovação do lucro líquido do exercício e sua destinação; 
Ratificação das deliberações do Conselho de Administração sobre pagamento
de Dividendos Intermediários; Pagamentos de Juros sobre Capital Próprio e
sobre pagamento de dividendos complementares de 2018, pagos após a
publicação do Balanço do exercício de 2018; c) Eleger/reeleger os membros
efetivos do Conselho Fiscal e respectivos suplentes – Mandato 2019/2020;
d) Fixar a remuneração dos membros efetivos do Conselho Fiscal; e) Fixar
o teto da remuneração anual global dos Administradores; f) Ratificar as
deliberações do Conselho de Administração sobre atos de eleição e renúncia 
de administradores. II - Assembleia Geral Extraordinária: a) Examinar e
ratificar a deliberação do Conselho de Administração sobre a participação
dos empregados e diretores nos lucros da Companhia; b) Ratificar as
funções específicas de diretores estatutários, na forma do disposto na Carta
Circular nº 9/2014/SUSEP/CGRAT, de 28/03/2014 e na Carta Circular nº
1/2016/SUSEP/CGRAT, de 29/02/2016, bem como delegar competência ao
Conselho de Administração para deliberar sobre as indicações previstas nos
normativos; c) Assuntos de Ordem Geral. Rio de Janeiro, 22 de fevereiro de
2019. Marcio Hamilton Ferreira - Conselho de Administração - Presidente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS
PREGÃO PRESENCIAL SRP No 03/2019

OBJETO: Futuras aquisições de materiais dispostos em Kits (escolar e higie-
ne) fechados destinados aos Alunos e Professores. PROCESSO ADMINIS-
TRATIVO: 5003/2018/05. RETIRADA DO EDITAL: www.queimados.rj.gov.br 
ou na Prefeitura, Rua Hortência, 254 – Centro, das 09:00 às 12:00 horas e 
14:00 às 16:00 horas, mediante a entrega de( uma ) RESMA DE PAPAEL A4 
e carimbo do CNPJ da Empresa. DATA / HORA: 21/03/2019 as 10:00 horas.

Tatiane Galvão Lucas
Pregoeira

Meio ambiente e gênero
Nesta sexta-feira, 8 de março, foi o Dia Internacional da 

Mulher, momento oportuno para relembrar a participação 
cada vez mais ativa das mulheres em torno das questões 
ambientais. Estamos vivendo uma época em que as mul-
heres cientistas, ativistas, ambientalistas, as mulheres em 
geral estão se integrando, de alguma forma, na proteção 
ambiental inclusive como forma de aumentar a qualidade 
de vida para si e para as futuras gerações. Desde a con-
strução de uma estação oceanográfica na Antártica feita 
integralmente por mulheres cientistas até o trabalho de 
reaproveitamento e economia da água no lar, vem crescen-
do o protagonismo feminino em iniciativas que incentivem 
o direito ao meio ambiente saudável e o desenvolvimento 
sustentável.

Se por um lado a população feminina de baixa renda, 
especialmente no Brasil, é mais afetada pela falta de aces-
so à água potável e ao saneamento básico, por exemplo, 
comprometendo sua saúde e qualidade de vida, com in-
fluência direta sobre suas atividades econômicas, o que 
requer iniciativas estatais nessa área, por outro, vem cre-
scendo a participação feminina em programas e projetos 
que promovam maior igualdade de gênero, qualidade de 
vida e oportunidades financeiras para uma vida digna.

Em todos os campos destaca-se a participação feminina: 
mulheres catadoras de material reciclável, as mulheres na 
defesa das nascentes, na agricultura familiar e no uso sus-
tentável da biodiversidade para nutrição e saúde, mulheres 
que participam das decisões comunitárias nos centros ur-
banos ou nas zonas rurais. Alguns projetos sustentáveis de 
baixo custo conseguem reverter a situação de pobreza de 
mulheres em zonas rurais e urbanas.

Por exemplo, na Índia rural, mulheres estão produzin-
do absorventes de baixo custo e caminham para a inde-
pendência financeira. Absorvendo o Tabu foi vencedor do 
Oscar de 2019 de Melhor Documentário Curta-Metragem 
e é exemplo do potencial feminino para ideias sustentáveis 
e economicamente rentáveis. No Brasil, a importância das 
mulheres na agricultura familiar tem fortalecido a agro-
ecologia na Região Amazônica e na Região Sudeste. O 
projeto “Mulheres Agroecologia em Rede” criou a “cader-
neta agroecológica” por mulheres agricultoras que auxil-
iam o monitoramento da produção agrícola de mulheres e 
visibilizam o trabalho delas no campo.

A necessidade de um papel ativo das mulheres na gestão 
da água foi ressaltada no 8º Fórum Mundial da Água re-
alizado em Brasília em 2018. O desenvolvimento da 
igualdade de gênero em questões ambientais pode levar 
ao empoderamento produtivo determinando maior igual-
dade, oportunidades e acesso feminino mais igualitário ao 
direito fundamental ao meio ambiente, inclusive, com o 
incentivo a projetos que ajudem a eliminar as lacunas ex-
istentes entre homens e mulheres na área ambiental e a 
promover o desenvolvimento sustentável.

Ana Rita V. Albuquerque é defensora pública do Estado do 
Rio de Janeiro e doutora em direito Civil-Constitucional pela 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj).

MEIO
AMBIENTE
Ana Rita Albuquerque

Número de MEIs 
registrou alta de 21% no 
2º semestre de 2018

O número de microem-
preendedores individuais 
(MEIs) apresentou acelera-
ção entre julho e dezembro 
do ano passado, segundo le-
vantamento da startup MEI 
Fácil. Neste período, foram 
realizados mais de 1,018 
milhão de novos cadastros, 
21% mais que os quase 843 
mil do segundo semestre de 
2017.

A expansão também foi 
maior que a registrada no 
primeiro semestre: entre ja-
neiro e julho do ano passado, 
o número de novos MEIs foi 
15% maior que o registrado 
nos primeiros seis meses de 
2017. A alta reflete também 
o amplo cenário de possibi-
lidades com o qual os peque-
nos negócios têm se depara-
do através do cadastro e das 
facilidades de se tornar um 
MEI.

Segundo o levantamento, 

muitas empresas de médio e 
grande porte veem no MEI 
uma forma de formalizar a 
contratação e o relaciona-
mento com os prestadores 
de serviço autônomo, antes 
em situação informal. Esse 
movimento começa também 
a impactar positivamente a 
quantidade de autônomos 
formalizados no mercado.

Em 2018, o Brasil apre-
sentou modesta recuperação 
e fechou com saldo positi-
vo no número de empregos, 
com quase 530 mil novos 
postos criados, o que repre-
sentou o melhor resultado no 
País desde 2013. Mediante 
os desempenhos recentes 
em relação às contratações, 
que chegam de um profun-
do cenário de desemprego, 
a alternativa como MEI foi 
crescendo também como um 
combate ao desemprego por 
parte dos trabalhadores.
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A Educação Básica: a nova 
fronteira para investimentos

Investir em educação tem valores especiais associados 
a expectativa de resultados a serem atingidos, além dos 
financeiros, permitindo a expectativa de agregar valor so-
cial, cultural e ajudar a construir uma sociedade diferen-
ciada pela formação dos cidadãos.

Este conceito já tem feito dezenas de gestores de fundos 
de investimentos se motivarem a se aproximar deste seg-
mento. A Educação Superior foi a etapa inicialmente es-
colhida pelos investidores por conta de ações decorrentes 
de políticas indutoras ao acesso ao Ensino Superior, como 
as versões iniciais do Prouni, que transformou faculdades 
e universidades sem fins lucrativos para com fins lucrati-
vos, para poderem se isentar de impostos com a oferta de 
vagas gratuitas a alunos com baixo poder aquisitivo.

Assim, desta forma, oferecer Educação com lucro de-
ixou de ser encarado algo “amoral” (as universidades, cen-
tros universitários e faculdades passaram a ser encaradas 
como empresas) desde que tivesse alguma qualidade e 
agregasse valor a formação do cidadão; e o Fies que am-
pliou o acesso para as classes C e D, maior volume popu-
lacional e ampliação expectativa de movimentação social.

Este movimento de aproximação de investidores com a 
Educação Superior, iniciado na década final do século XX 
e que se consolidou nos primeiros anos do século XXI, 
agora tem um reposicionamento claro da atenção para a 
Educação Básica!

O maior grupo educacional mundial, a Kroton, seguiu 
este caminho com a compra da Somos e suas mais de 30 
escolas, criando uma holding chamada Saber para gerir 
toda a operação de Educação Básica do grupo.

A fundamentação financeira de que faz sentido investir 
na Educação Básica se baseia no indicador de valor de 
uma empresa, que é o LTV (Life Time Value – quantidade 
de valor que um cliente contribui para a sua empresa ao 
longo da vida) dividido pelo CAC (Custo de Aquisição de 
Clientes).

As negociações com startups, que assumem valores 
muito significativos, consideram este valor de divisão 
muito interessante quando o indicador fica na faixa entre 
10 e 15. Se considerarmos uma escola de Educação Básica 
que oferece da Educação Infantil ao Ensino Médio, nesta 
análise este resultado fica entre 50 a 83, ou seja, custo de 
captação é baixo em relação ao tempo de vida do cliente 
que chega a ser de 15 a 20 anos, considerando que o aluno 
entra na escola com idade de 1 a 3 anos e sai com 17 anos.

A educação básica é um segmento e mercado muito 
promissor! Enquanto no Brasil existem apenas 2.500 
instituições de ensino superior, sendo que a maioria foi 
aberta nos últimos 15 anos, existem mais de 36 mil esco-
las de Educação Básica. É raro existir um bairro que não 
tenha, ao menos, uma unidade escolar ofertando algum 
dos níveis da Educação Básica que são a Infantil, Funda-
mental 1, Fundamental 2 e Médio.

A pulverização de alunos também é muito grande, pois 
as maiores escolas não apresentam mais do que 2 mil alu-
nos por unidade.

Outro fator que contribui para a atenção que os grupos 
de investimentos estão dando para Educação Básica é a 
previsibilidade de receita. Os tíquetes médios são dados 
e conhecidos pelo posicionamento institucional e quanto 
a quantidade de horas de aulas diárias e atividades ofer-
ecidas, já a evasão sempre é representada com indicadores 
na casa de um dígito. A inadimplência também baixa e 
recuperável em períodos inferiores a dois anos.

Outra oportunidade importante para os grupos educa-
cionais é a oferta de serviços e atividades complementares 
a formação tradicional. Hoje, a receita anual de todas as 
instituições de ensino que ofertam Educação Básica su-
pera R$ 60 bilhões por ano, mas as famílias dispendem 
mais outros R$ 40 bilhões em serviços relacionados a 
programas complementares a formação, reforço escolar, 
atividades físicas e artísticas e inglês. Cabe destacar que 
só o valor gasto com cursos de língua inglesa supera R$ 
10 bilhões ano (25% dos valores extras aos cursos curricu-
lares da educação básica).

Assim, as escolas que se posicionam ofertando cursos 
e atividades no contraturno da formação curricular po-
dem tentar ampliar a sua receita em, ao menos, 66,7%, em 
números atuais.

Outro fator importante que ocorre com a chegada dos 
investidores em um segmento é busca pela otimização dos 
processos administrativos. A Saber, mantida pela Kroton, 
entende que consegue ofertar serviços de cobrança, de 
registro acadêmico, de ações de relacionamento que fa-
zem parte de um centro de serviços únicos a valores que 
reduziriam em 50% os custos das atividades transacionais 
relacionadas a Educação Básica. Isto significa que, mini-
mamente, com uma ação de melhoria de processos ou de 
contratação de serviços externos, os resultados operacio-
nais podem ter um acréscimo de valor da ordem de mais 
15%.

Assim, investir em um segmento onde a vida útil do cli-
ente pode chegar a 17 anos, onde evasão e inadimplência 
são da ordem de um dígito, com a possibilidade de mais de 
66,7% de novas receitas com atividades complementares a 
curricular normalmente oferecida e que tem uma latitude 
de até 15% na redução de custos com a otimização dos 
processos transacionais, relembra de maneira muito mel-
hor o início do investimento na Educação Superior nos 
idos dos anos de 1990.

A expectativa é que estes grupos tenham aprendido com 
os investimentos na Educação Superior e que a Educação 
não pode ser tratada com um modelo extrativista, e que 
minimamente deve existir investimento na formação e 
especialização das equipes administrativas e acadêmicas, 
principalmente, e em recursos tecnológicos para atender 
a evolução das gerações e de seus modelos de aprendiza-
gem.

Os resultados das instituições de Ensino Superior nos 
últimos períodos são muito ruins, pois a base de alunos 
não cresce, e o valor da mensalidade média chegou cair 
mais de 25% em dois anos. Quem venha o desafio do in-
vestimento e consolidação do segmento da educação bási-
ca no Brasil.

q Cesar Silva
Presidente da Fundação FAT.

OPINIÃO DO ESPECIALISTA

Portos portugueses movimentaram menos cargas em 2018
Em 2018, o volume total 

de cargas movimentadas nos 
portos de Portugal foi de 93 
milhões de toneladas, recuo 
de 3,5% ante 2017. A queda 
foi determinada pelas redu-
ções de importação de pe-
tróleo bruto e de carvão do 
país. A estimativa era fechar 
o ano com 100 milhões de 
toneladas movimentadas no 
continente.

De acordo com a Auto-
ridade da Mobilidade e dos 
Transportes (AMT) de Por-
tugal, no que diz respeito ao 
volume global de carga mo-
vimentada, apenas os portos 
de Aveiro e Faro registaram 
desempenhos positivos. Os 

restantes portos registaram 
um movimento globalmente 
inferior a 2017, com desta-
que para Sines (menos dois 
milhões de toneladas), Lis-
boa (menos 913,4 mil tone-
ladas) e Setúbal (-443 mil 
toneladas).

Já a carga contentori-
zada quase atinge um vo-
lume de três milhões de 
TEU (unidade de medida 
equivalente a um conten-
tor de 20 pés), registran-
do a marca mais elevada. 
Segundo a AMT, o Porto 
de Sines continua a ser o 
principal responsável por 
este desempenho, já que 
cresceu 2,5% em relação a 

2017 e atingiu a sua quota 
máxima de 58,6%.

Na carga contentorizada, 
Leixões e Sines alcançaram 
as suas melhores marcas 
com 667,5 mil TEU e 1,75 
milhões, respectivamente, 
superiores em cerca de 5% 
aos seus valores de 2017. 
O desempenho destes dois 
portos beneficiou natural-
mente das perturbações la-
borais que marcaram Lisboa, 
Setúbal e Figueira da Foz, 
que fecharam o ano regis-
tando quebras respectivas de 
-13,5%, -19,1% e -23,2%.

As reduções de impor-
tação de petróleo bruto e 
de carvão foram, respecti-

vamente, de -1,63 e -1,25 
milhões de toneladas, e a 
exportação de produtos pe-
trolíferos caiu 1,38 milhões 
de toneladas.

“Tendo como perspecti-
vas os diversos mercados, 
verifica-se que as variações 
negativas mais fortemente 
condicionadoras do desem-
penho do sistema portuário 
são registadas em Sines, 
no seu conjunto do Petró-
leo Bruto, Carvão e Produ-
tos Petrolíferos, um valor 
correspondente a -50,8% 
do total de carga ‘perdida’ 
pelo conjunto de merca-
dos.”, informou a AMT em 
comunicado. 

Roraima aciona 5 termelétricas para assegurar energia à população
Cinco usinas termelétricas 

foram acionadas para garan-
tir o abastecimento de energia 
elétrica em Roraima, depois 
de a Venezuela ter interrompi-
do o fornecimento de energia 
ao estado. A crise afeta a po-
pulação em geral e as empre-
sas da região.  A interrupção 
começou na quinta-feira (7), 
após notícias de que haveria 
um apagão na Venezuela.

Em nota divulgada neta 
sexta-feira, a companhia Ro-
raima Energia informou que 
a produção das termelétri-
cas é suficiente para garantir 
o abastecimento do estado. 
Lembrando que Roraima é 
o único estado que não está 
interligado ao sistema elétri-
co nacional. Por isso, recebe 
energia do complexo hidrelé-
trico venezuelano de Guri e 

Macaguá. Segundo a Roraima 
Energia, a primeira interrup-
ção no fornecimento de ener-
gia pela interligação Brasil-
Venezuela ocorreu às 10h22 
de quinta-feira, no horário 
local, e logo as termelétricas 
foram acionadas. A interliga-
ção com a Venezuela foi res-
tabelecida, mas houve nova 
interrupção por volta das 17h. 
Ao longo da noite, foram fei-
tas tentativas de restabelecer 
a interligação entre os países, 
mas a Roraima Energia infor-
ma que, devido à grande insta-
bilidade, não foi possível.

“Até o momento, não re-
cebemos informação con-
creta das causas dos desli-
gamentos na interligação e 
o sistema continua sendo 
atendido 100% pelo par-
que termelétrico”, diz a 

nota da concessionária.
No texto, a Roraima Ener-

gia informa que tem cinco 
termelétricas com capacidade 
instalada total de 216,5 mega-
watts (MW), capazes de aten-
der 100% do sistema elétrico 
do estado, com consumo mé-
dio em torno de 400 mil litros 
de combustível por dia.

O governo do estado 
acompanha a situação e re-
passa as informações a ór-
gãos do governo federal. O 
Executivo estadual reforça 
que as termelétricas têm 
condições de manter o abas-
tecimento da população e 
das indústrias.

No fim do mês passado, o 
governador de Roraima, An-
tônio Denarium, falou sobre 
os cortes de energia ocorridos 
com o agravamento da crise 

política na Venezuela e afirmou 
que foi determinada a urgên-
cia na construção do Linhão 
de Tucuruí, que vai permitir 
interligar o estado ao sistema 
elétrico nacional. Denarium 
disse que tratou do assunto 
com o presidente Jair Bolso-
naro, em videoconferência.

Desde julho de 2001, 
grande parte do estado, in-
cluindo a capital, Boa Vista, 
é suprida por energia elétrica 
proveniente da Venezuela, 
por meio de um sistema de 
transmissão situado parte em 
território venezuelano, parte 
em território brasileiro. Em 
2010, o montante de ener-
gia importada passou a ser 
reduzido, o que acabou re-
sultando em dificuldades no 
atendimento do mercado do 
estado de Roraima.

Uso de  drones para agilizar  
a entrega de refeições 
iFood começa a 
testar o recurso 
de entrega após 
usar bicicletas e 
patinetes elétricos

A empresa brasileira 
iFood, atuante no ramo de en-
trega de comida pela internet, 
está testando o uso de drones 
para melhorar o “arsenal” de 
recursos que dispõe, e que já 
inclui motos, bicicletas e pa-
tinetes elétricos. O objetivo é 
ampliar a eficiência na entre-
ga de refeições. Desde março 
de 2017, a empresa faz parte 
do seleto grupo de unicór-
nios do país – denominação 
dada às startups avaliadas em 
mais de US$ 1 bilhão.

Líder no setor de entrega 
via aplicativo na América La-
tina, com presença, além do 
Brasil, na Argentina, México e 
na Colômbia, a empresa con-
tabiliza mais de 6,2 milhões de 
pedidos mensais, 5,1 milhões 
de usuários ativos, segundo 
informações do site da marca. 

“Fizemos testes com su-
cesso usando drones, incluin-
do para entrega de refeições 
num bloco de carnaval em 
São Paulo”, disse à Reuters 
nesta sexta-feira o presidente 
do iFood, Carlos Moyses.

A empresa usou o sistema 
para entregar comida em blo-
cos de carnaval da cidade de 
São Paulo. Com várias ruas 
fechadas por conta das festi-
vidades, a opção por drones 
pode ser mais viável.

“No caso, a ação teve uma 
proposta mais de marketing 
que de efetivamente entre-
ga. Em meio a 500 mil pes-
soas no bloco Beleza Rara, 
o drone fez a entrega de um 
“wrap” para o vocalista da 

Banda Eva, Felipe Pezzoni. 
Contudo, isso representou 
o lançamento de um avanço 
de logística da companhia”, 
destacou em reportagem o 
portal canaltech.com.br.

Agora, a intenção da em-
presa é de nos próximos meses 
iniciar os testes com entrega 
por drones em prédios comer-
ciais e residenciais.  Moyses 
explicou que a utilização de 
drones exige regularização 
junto aos órgãos reguladores, 
como Agência Nacional de 
Telecomunicações (Anatel) e 
Agência Nacional de Aviação 
Civil (Anac).

Expandir e diversificar a 
rede de modais faz parte do 
plano do iFood para crescer 
tanto geograficamente como 
em toda a cadeia do negócio 
de refeições. Criado há cerca 
de sete anos, o iFood ganhou 
visibilidade por meio dos 
seus entregadores de motos e 
bicicletas, hoje uma rede de 
cerca de 120 mil profissio-
nais, que atendem quase 500 
cidades no país.

Sem revelar números, o 
diretor financeiro da empre-
sa, Diego Barreto, estima 
que o iFood pode chegar nos 
próximos anos a uma parcela 
muito maior dos cerca de 5,5 
mil municípios brasileiros, 
adequando-se a realidades re-
gionais de cultura, logística e 
renda. Segundo ele, patinetes 
e bicicletas elétricos tendem 
a ter participação importante 
nesse processo. “Esses modais 
devem ganhar escala ainda 
neste ano”, disse Barreto.

Volume de entrega

O iFood afirma ter feito 
uma média de 14,1 milhões 
de entregas em janeiro, alta 
de 124 por cento ante mes-
ma etapa de 2018. A em-
presa também tem filiais na 
Colômbia e no México. Nos 

Para Carlos Moyses, a utilização 
de  drones exige regularização

últimos anos, o iFood passou 
a operar também na cadeia de 
pagamentos por meio de uma 
parceria com a subcredencia-
dora Zoop.  Ambas são con-
troladas pelo grupo brasileiro 
Movile, que por sua vez tem 
como principal investidora a 
sul-africana Naspers.

Também criou um braço 
para intermediar a compra 
de insumos pelos próprios 
restaurantes, o iFood Shop, 
um portal por meio do qual 
fornecedores ofertam em-
balagens e alimentos, hoje 
com cerca de 15 mil itens. 
O canal, diz Barreto, reduz a 
assimetria de informações e 
ajuda restaurantes a obterem 
melhores preços. “Estamos 
fazendo para os restaurantes 
o que já fazíamos para os 
consumidores”, diz o execu-
tivo. O investimento envol-
verá a contratação de cerca 
1.000 pessoas nos próximos 
12 meses, a maioria profis-
sionais de tecnologia, disse 
Barreto. O iFood tem hoje 
1,4 mil empregados.

Investimentos

Fundada como uma star-

tup, em 2011, o iFood rece-
beu investimentos de ca-
pital de risco, incluindo 
de grupos de Jorge Paulo 
Lemann, sendo adquiri-
da em 2014 pela Movile 
(empresa que controla o 
app), mesmo ano em que 
ocorreu uma fusão com 
a RestauranteOnline, pon-
do o valor da nova compa-
nhia em aproximadamente 
R$ 1  bilhão. Desde então 
a empresa tem adquiri-
do outras no setor, e em 
2018, a controladora do 
iFood inseriu-se no ramo 
das fintechs, sendo o pro-
cessamento dos pagamen-
tos realizados no iFood 
processados pela própria 
Movile.

A maioria dos US$ 500 
milhões captados pela Mo-
vile em novembro de 2018, 
com investidores incluindo 
a Naspers Ventures (fundo 
norte-americano de tecnolo-
gia) e a Innova Capital, do 
megainvestidor Jorge Paulo 
Lemann, será aplicado em 
melhorias do sistema eletrô-
nico de pagamentos e am-
pliação do portal para atendi-
mento aos restaurantes.
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OCEANA OFFSHORE S.A.
CNPJ Nº 14.882.295/0001-81 - NIRE 33.3.0030510-6

Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras  em 31 de dezembro de 2018
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

1. Contexto operacional: A Oceana Offshore S.A. ("Companhia") é uma sociedade anônima de capital aberto, registrada na comissão de valores imobiliários 
(CVM) sob o nº 23620 na categoria A que, consoante a instrução CVM nº 480 de 7 de dezembro de 2009, está autorizada a negociação de quaisquer valores mo-
biliários do emissor em mercados regulamentados de valores mobiliários, foi constituída em 8 de novembro de 2011. Sua sede está localizada na Av. do Contorno, 
nº 2, CEP: 24.110-200 - Barreto - Niterói - RJ. As principais atividades da Companhia e suas controladas ("Grupo CBO") são divididas nos seguintes segmentos: 
apoio marítimo, estaleiro para construção de embarcações, prestação de serviços de manutenção/reparo e base de apoio logístico. A Companhia tem como objeto 
social a participação, na qualidade de sócia, acionista, consorciada ou por meio de outras modalidades de investimento, em outras empresas que atuem na pres-
tação de serviços de apoio marítimo à indústria de óleo e gás, tais como a construção de embarcações destinadas à prestação de referidos serviços, a locação de 
equipamentos marítimos e/ou a prestação de serviços de consultoria e/ou operacionais destinados à indústria de óleo e gás, no Brasil ou no exterior. A emissão 
dessas demonstrações financeiras foi autorizada pelo Conselho de Administração da Companhia em 27 de fevereiro de 2019. 1.1. Atividades operacionais das 
controladas diretas e indiretas da Companhia: 

Empresa Participação no capital Principais atividades Segmento

Companhia Brasileira 
de Offshore S.A. 
(“CBO”)

100% diretamente

Prestação de serviços maritimos especiais em alto mar, de transporte marítimo de materiais e equipa-
mentos entre portos e instalações de extrações de minerais situados em oceanos, mares e hidrovias 
e a prestação de serviços marítimos de apoio a essas atividades. 
As fontes de receita da CBO são, exclusivamente, oriundas do afretamento de embarcações, me-
diante contratos firmados, susbtancialmente, oom um único cliente. Em 31 de dezembro de 2018 , 
afrotada CBO é composta por 31 embarcações.

Apoio 
marítimo

Aliança S.A. Indústria 
Naval e Empresa de 
Navegação ("Aliança")

100% diretamente Construção naval, prestação de serviços de manutenção, assistência técnica em embarcações ma-
rítimas e base de apoio logístico. Estaleiro

CBO Serviços 
Marítimos Ltda. 
("CSM")

100% indiretamente

Prestação de serviços marítimos especiais em alto mar, submarino e entre portos e instalações de 
extrações de minerais situados em oceanos, mares e hidrovias e a prestação de serviços maríti-
mos de apoio a essas atividades; navegação de apoio marítimo; serviços de reboque e de socorro 
marítimo; a importação e/ou exportação de bens e serviços relacionados com as demais atividades 
sociais; a representação e/ou agenciamento de empresas de navegação, nacionais ou estrangeiras; 
e a participação em outras sociedades, nacionais ou estrangeiras, seja como quotista, acionista ou 
outra modalidade.
As fontes de receita da CSM são, substancialmente, oriundas de prestação de serviços marítimos de 
apoio, mediantes contratos firmados, substancialmente, com um único cliente.

Apoio 
marítimo

Vega Shipholding AS 
("Shipholding") 100% diretamente

Comercializar e operar embarcações em alto mar, serviços em geral em embarcações, participar 
em outras empresas com objetivos sociais similares ao seu negócio ou diferentes. Está sediada na 
Noruega, assim como suas controladas abaixo.
Em 31 de dezembro de 2018, a frota de suas controladas ( Challenger e Chaser) é composta por 2 
embarcações.

Holding/ 
apoio 

marítimo

Vega Challenger AS 
("Challenger") 100% indiretamente Comercializar e operar embarcações em alto mar, serviços em geral em embarcações , participar 

em outras empresas com os objetos sociais similares ou diferentes.
Apoio 

marítimo
Vega Chaser AS 
("Chaser") 100% indiretamente Comercializar e operar embarcações em alto mar, serviços em geral em embarcações , participar 

em outras empresas com os objetos sociais similares ou diferentes.
Apoio 

marítimo 
1.2. Reestruturação das atividades de construção de embarcações e conclusão do plano de expansão - Segmento Estaleiro: O Grupo CBO decidiu, du-
rante o exercício de 2016, pela concentração das operações de construção no seu Estaleiro de Itajaí - SC, consequentemente, foi iniciado o processo de transfe-
rência da operação de construção de embarcações do Estaleiro Aliança, cujas instalações estão localizadas em Niterói - RJ. As atividades de construção no Esta-
leiro Aliança foram encerradas com a conclusão da embarcação CBO Aliança, em novembro de 2016 e em outubro de 2018, o Estaleiro de Itajaí-SC entregou a sua 
última embarcação do tipo AHTS 18000, CBO Terra Brasilis, assim o Grupo CBO concluiu o seu plano de expansão. Atualmente, o estaleiro Aliança se dedica a 
duas atividades: (i) conversões, reparos e manutenção da frota e (ii) operação de base de apoio para navegação de offshore. Em relação ao estaleiro em Itajaí, a 
administração está avaliando sua utilização para a construção de novas embarcações para terceiros. Neste contexto, dentre outras ações, o Grupo CBO está 
participando de uma concorrência internacional conduzida pela Marinha do Brasil para a construção de quatro embarcações militares de alta complexidade tecno-
lógica, as corvetas classe Tamandaré. O resultado da concorrência, será divulgado no primeiro trimestre do ano de 2019. 1.3. Avaliação dos ativos - Segmento 
Estaleiro: Com a transferência das operações de construção de embarcações do estaleiro em Niterói-RJ em 2016 e a paralização dessa atividade de construção 
no final de 2018, com a entrega das últimas embarcações, no estaleiro em Itajaí-SC, a administração do Grupo CBO contratou uma empresa especializada em 
avaliação de ativos, para avaliar se há necessidade de constituição de impairment nos seus ativos imobilizados relacionados ao segmento Estaleiro. A primeira 
avaliação a valor de mercado, realizada em 2016, dos ativos (terrenos, construções e outros) pertencentes à Aliança, indicou uma redução ao valor recuperável de 
R$ 45.506, integralmente registrada pelo Grupo CBO. Visando acompanhar e manter atualizado o montante registrado, anualmente, o Grupo CBO efetua a avalia-
ção dos referidos ativos. Em 2017 e em 2018 (neste ano inclui também a avaliação dos ativos do estaleiro Itajaí-SC), a Companhia contratou a mesma empresa 
avaliadora, que com base nos trabalhos efetuados identificou a necessidade de reversão parcial do impairment no montante de R$ 2.853 (2017) e constituição de 
complemento do impairment de R$ 2.773 (2018). A avaliação dos ativos do Estaleiro Itajaí-SC não apresentou impairment.O método de avaliação de valor de 
mercado foi baseado em informações observáveis pelo mercado para os ativos imobilizados, líquidos de despesas de venda. O montante acumulado em 31 de 
dezembro de 2018 de redução ao valor recuperável de ativos é de R$ 45.425. O método de avaliação de valor de mercado foi baseado em informações observáveis 
pelo mercado para os ativos imobilizados, líquidos de despesas de venda, de acordo com o Nível 2 (Nota 4.3). O laudo para avaliação do valor de mercado dos 
referidos ativos apresentou, também, vida útil estimada de benfeitorias e edificações. A administração avaliou tais informações e concluiu que as vidas úteis apre-
sentadas no laudo são muito próximas das vidas úteis já utilizadas pelo Grupo CBO para a depreciação dos referidos ativos, mantendo as vidas úteis já utilizadas 
anteriormente (Nota 2.14). 1.4. Reorganização societária: Em 30 de novembro de 2017, conforme deliberado pela Assembleia Geral Extraordinária, foi aprovado 
a incorporação reversa do Estaleiro e da Navegação pelas até então controladas Aliança e CBO, respectivamente. Esta reorganização societária das controladas 
ocorreu com os seguintes eventos societários nas controladas diretas e indiretas integrais da Companhia: • Cisão parcial dos ativos referentes a participação do 
Estaleiro na controlada indireta CBO com versão das parcelas do seu patrimônio líquido para a Navegação. • Incorporação reversa da Navegação pela sua contro-
lada CBO e do Estaleiro pela Aliança, tendo como efeitos, dentre outros, a extinção da Navegação e do Estaleiro. O laudo de avaliação contábil da parcela cindida 
do Estaleiro para a Navegação foi elaborado por empresa especializada contratada pela administração do Grupo CBO, estando de acordo com o pretendido na 
realização da operação de cisão com incorporação das parcelas cindidas. A reorganização societária tem como objetivo melhorar o gerenciamento dos ativos do 
Grupo CBO, de forma tornar mais eficiente e rápida a identificação de novas sinergias das atividades operacionais, além de simplificar a estrutura societária e não 
traz modificações nas demonstrações financeiras consolidadas do Grupo, haja vista que se trata de uma operação sob controle comum. 2. Principais políticas 
contábeis: 2.1 Base de preparação e apresentação: As demonstrações financeiras foram preparadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil incluin-
do os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e as normas internacionais de relatório financeiro (International Financial Re-
porting Standards (IFRS), emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB)), e evidenciam todas as informações relevantes próprias das demonstra-
ções financeiras, e somente elas, as quais estão consistentes com as utilizadas pela administração na sua gestão. As demonstrações financeiras foram preparadas 
considerando o custo histórico como base de valor, que, no caso de ativos financeiros e passivos financeiros derivativos, é ajustado para refletir a mensuração ao 
valor justo. A preparação de demonstrações financeiras requer o uso de certas estimativas contábeis críticas e também o exercício de julgamento por parte da 
administração da Companhia no processo de aplicação das políticas contábeis do Grupo. Aquelas áreas que requerem maior nível de julgamento e têm maior 
complexidade, bem como as áreas nas quais premissas e estimativas são significativas para as demonstrações financeiras, estão divulgadas na Nota 3. a)  De-
monstrações financeiras individuais: As demonstrações financeiras individuais da Controladora foram preparadas conforme as práticas contábeis adotadas no 

Controladora
Despesas operacionais Nota 2018 2017

Despesas gerais e administrativas 25 (1.691) (6.184)
Resultado de equivalência patrimonial 14 (366.923) (62.830)

Prejuízo operacional (368.614) (69.014)
Receitas financeiras 24.333 37.798
Despesas financeiras (12.591) (7.059)
Variação cambial, líquida (465) 536

Resultado financeiro 26 11.277 31.275
Prejuízo antes do imposto de renda e da 
contribuição social (357.337) (37.739)
Imposto de renda e contribuição social 27

Correntes (1.717) (5.975)
Prejuízo do exercício (359.054) (43.714)

Consolidado
Nota 2018 2017

Receitas de serviços prestados 23 853.593 569.757
Custos dos serviços prestados 25 (461.789) (375.643)

Lucro bruto 391.804 194.114
Receitas (despesas) operacionais

Despesas gerais e administrativas 25 (81.281) (76.436)
Outras receitas operacionais, líquidas 24 6.883 8.963

Lucro operacional 317.406 126.641
Receitas financeiras 33.543 17.003
Despesas financeiras (198.739) (130.520)
Resultado com derivativos 8 5.843 2.528
Variação cambial, líquida (540.452) (54.502)

Resultado financeiro 26 (699.805) (165.491)
Prejuízo antes do imposto de renda e da 
contribuição social (382.399) (38.850)
Imposto de renda e contribuição social 27

Correntes (1.717) (10.878)
Diferidos 25.062 6.014

Prejuízo do exercício (359.054) (43.714)
Prejuízo básico e diluído por ação - em R$ 22(b) (0,3430) (0,0420)

 Demonstração do resultado Exercícios findos em 31 de dezembro
 Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

FLUXOS DE CAIXA DAS Controladora Consolidado
ATIVIDADES OPERACIONAIS Nota 2018 2017 2018 2017
Prejuízo antes do imposto de 
renda e contribuição social (357.337) (37.739)(382.399) (38.850)
Ajustes do prejuízo antes do 
imposto de renda: 
Depreciação e amortização 25 196 291 198.374 140.965
Provisão (reversão) de redução 
ao valor recuperável de ativos 24 2.773 (2.853)
Equivalência patrimonial 14 366.923 62.830
Provisão para contingência 785 120
Opções outorgadas 
reconhecidas (do not vest) 25 (2.737) 568 (2.737) 568
Resultado com derivativos 8 (5.843) (2.528)
Atualização de aplicação 
financeira e aplicação financeira 
restrita 7 (13.318) (1.937) (16.844) (7.903)
Juros, variações cambiais 
apropriados e outros (1.901) (20.094) 739.956 169.177

(8.175) 3.919 534.065 258.696
Redução (aumento) nos ativos:
Contas a receber 9 (23.635) 27.114
Estoques 10 350 152
Tributos a recuperar 12 673 8.237 (6.821) 17.142
Despesas antecipadas (57) (406) (10.265) (1.927)
Depósitos judiciais (444) (2.682)
Outros ativos 11 23 (23) 147 (8.297)
Aumento (redução) nos passivos:
Fornecedores e outras contas a 
pagar 18 306 (1.253) 21.837 14.077
Salários e encargos trabalhistas 19 2.928 9.117
Impostos e contribuições a pagar 20 (1.744) (6.132) 3.287 (13.717)
Obrigações ambientais (1.067)
Caixa gerado pelas (aplicado 
nas) atividades operacionais (8.974) 4.342 521.448 298.608
Juros recebidos 2.735 261 7.737 4.323
Juros pagos (124.846) (80.708)
Caixa líquido gerado pelas 
(aplicado nas) atividades 
operacionais (6.239) 4.603 404.340 222.223
FLUXOS DE CAIXA DAS 
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
Aumento de capital em 
controladas 14 (278.504)
Aquisição de imobilizado e 
intangível 15 (112) (201)(455.739) (627.600)
Partes relacionadas - 
Empréstimos a controladas (74.676) (613.595)
Partes relacionadas - 
Recebimento de empréstimos de 
controladas 85.464 883.248
Instrumentos financeiros 
derivativos 8 (363) 1.775
Aplicações financeiras restritas - 
aplicação 7 (37.238) (45.339) (100.143)
Aplicações financeiras restritas 
- resgate 7 916 14.377 10.330 56.684
Caixa gerado pelas (aplicado 
nas) atividades de investimento 11.592 (31.914)(491.111) (669.284)
FLUXOS DE CAIXA DAS 
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
Captação de empréstimos e 
financiamentos 17 442.569 766.497
Amortização de empréstimos e 
financiamentos 17 (273.127) (335.346)
Custos de transação de 
financiamento pagos (2.667) (2.697) (33.214) (34.213)
Integralização em reserva de 
capital 28.265 28.265
Caixa gerado pelas atividades de 
financiamento (2.667) 25.568 136.228 425.203
AUMENTO (REDUÇÃO) NO CAI-
XA E EQUIVALENTES DE CAI-
XA, LÍQUIDO 2.686 (1.743) 49.457 (21.858)
Caixa e equivalentes de caixa no 
início do exercício 609 2.352 75.198 108.642
Ganhos (perdas) cambiais sobre 
caixa e contas garantidas 6.792 (11.586)
Caixa e equivalentes de caixa no 
final do exercício 3.295 609 131.447 75.198

Demonstração dos fluxos de caixa Exercícios findos em 31 de dezembro 
Em milhares de reais

Controladora Consolidado
2018 2017 2018 2017

Receitas
Prestação de serviços 959.596 650.291
Outras receitas líquidas 71.398 30.496

1.030.994 680.787
Insumos adquiridos de terceiros
Custos dos serviços prestados (91.879) (61.462)
Materiais, energia, serviços de 

terceiros e outros (2.915) (3.870) (55.759) (36.130)
(2.915) (3.870) (147.638) (97.592)

Valor adicionado (consumido) 
bruto (2.915) (3.870) 883.356 583.195
Depreciação, amortização e 

impairment (196) (291) (201.147) (138.112)
Valor adicionado (consumido) 
líquido pela entidade (3.111) (4.162) 682.209 445.083
Valor adicionado (consumido) 
recebido em transferência
Resultado da equivalência patrimonial (366.923) (62.830)
Receitas financeiras e derivativos 24.333 37.798 39.386 19.531
Variação cambial ativa 57 536 66.661 857.361

(342.533) (24.496) 106.047 876.892
Valor adicionado (consumido) 
total a distribuir (345.644) (28.657) 788.256 1.321.975
Distribuição do valor adicionado 
(consumido)
Pessoal e encargos 2.737 (568) (246.497) (232.797)
Impostos, taxas e contribuições

 Federais (1.717) (5.975) (90.233) (82.938)
 Estaduais (5) (62)
 Municipais (1) (1.752) (3.073)
Juros e outros (12.591) (7.059) (198.739) (130.520)
Aluguéis de imóveis e equipamentos (1.316) (1.455) (2.971) (4.436)
Variação cambial passiva (522) (607.113) (911.863)
Prejuízo do exercício 359.054 43.714 359.054 43.714

Valor adicionado distribuído 
(consumido) 345.644 28.657 (788.256) (1.321.975)

Demonstração do valor adicionado Exercícios findos em 31 de dezembro 
Em milhares de reais

Controladora e Consolidado
2018 2017

Prejuízo do exercício  (359.054)  (43.714)
Outros resultados abrangentes
 Ajustes acumulados de conversão  13.872  (13.585)
Total do resultado abrangente do exercício  (345.182)  (57.299)

Demonstração do resultado abrangente Exercícios findos
 em 31 de dezembro Em milhares de reais

Reservas de capital Prejuízos Outros resultados
Nota Capital social Reserva de capital Opções acumulados abrangentes Total

Em 1º de janeiro de 2017  1.137.771  254.387  7.897  (504.332)  23.694  919.417 
Integralização em reserva de capital  28.265  28.265 
Ajustes acumulados de conversão - controladas    (13.585)  (13.585)
Opções outorgadas reconhecidas "do not vested" 22(iv)  568  568 
Prejuízo do exercício  (43.714)  (43.714)
Em 31 de dezembro de 2017  1.137.771  282.652  8.465  (548.046)  10.109  890.951 
Ajustes acumulados de conversão - controladas    13.872  13.872 
Opções outorgadas reconhecidas "do not vested" 22(iv)  (2.737)  (2.737)
Prejuízo do exercício  (359.054)  (359.054)
Em 31 de dezembro de 2018  1.137.771  282.652  5.728  (907.100)  23.981  543.032 

Demonstração das mutações do patrimônio líquido Em milhares de reais
 Controladora  Consolidado 

Ativo Nota 2018 2017 2018 2017
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 7 3.295 609 131.447 75.198
Contas a receber 9 102.848 79.213
Estoques 10 2.852
Partes relacionadas 13 64.280 71.752
Tributos a recuperar 12 4.711 4.510 39.345 38.761
Instrumentos financeiros 

derivativos 8 5.377
Despesas antecipadas 753 696 16.500 6.235
Outros ativos 11 23 22.358 22.505
Total do ativo circulante 73.039 77.590 317.875 224.764

Não circulante
Aplicações financeiras restritas 7 66.885 57.218 140.374 91.826
Ativo indenizatório 21 39.783 33.163
Tributos a recuperar 12 8.376 8.054 74.005 66.895
Depósitos judiciais 21 8.899 8.455

75.261 65.272 263.061 200.339
Investimentos 14 397.196 750.247
Imobilizado 15 942 830 4.135.264 3.873.980
Intangível 16 7 203 18.089 25.089
Total do ativo não circulante 473.406 816.552 4.416.414 4.099.408

Total do ativo 546.445 894.142 4.734.289 4.324.172
 Controladora  Consolidado 

Passivo e patrimônio líquido Nota 2018 2017 2018 2017
Circulante
Empréstimos e financiamentos 17 405.733 224.871
Fornecedores e outras contas 

a pagar 18 3.413 3.164 44.072 31.694
Salários e encargos trabalhistas 19 42.739 39.811
Impostos e contribuições a 

pagar 20 27 1.088 1.102
Instrumentos financeiros 

derivativos 8 829
Total do passivo circulante 3.413 3.191 493.632 298.307

Não circulante
Fornecedores e outras contas 

a pagar 18 1.718 4.510
Empréstimos e financiamentos 17 3.477.237 2.899.095
Provisão para contingências 21 40.949 33.544
Imposto de renda e 

contribuição social diferidos 27 177.721 197.765
Total do passivo não circulante 3.697.625 3.134.914
Total do passivo 3.413 3.191 4.191.257 3.433.221
Patrimônio líquido 22
Capital social 1.137.771 1.137.771 1.137.771 1.137.771
Reservas de capital 288.380 291.117 288.380 291.117
Ajuste de avaliação patrimonial 23.981 10.109 23.981 10.109
Prejuízos acumulados (907.100) (548.046) (907.100) (548.046)

Total do patrimônio líquido 543.032 890.951 543.032 890.951
Total do passivo e do patrimônio 
líquido 546.445 894.142 4.734.289 4.324.172

Balanço patrimonial em 31 de dezembro Em milhares de reais

Brasil emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC). Elas também 
estão em conformidade com as normas internacionais de relatório financeiro (In-
ternational Financial Reporting Standards (IFRS), emitidas pelo International Ac-
counting Standards Board (IASB)). Essas demonstrações individuais são divul-
gadas em conjunto com as demonstrações financeiras consolidadas. b)  
Demonstrações financeiras consolidadas: As demonstrações financeiras 
consolidadas foram preparadas e estão sendo apresentadas conforme as práticas 
contábeis adotadas no Brasil, incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comi-
tê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e conforme as normas internacionais de 
relatório financeiro (International Financial Reporting Standards (IFRS), emitidas 
pelo International Accounting Standards Board (IASB)). (c) Demonstração do 
valor adicionado: A apresentação da Demonstração do Valor Adicionado (DVA), 
individual e consolidada, é requerida pela legislação societária brasileira e pelas 
práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis a companhias abertas. A DVA 
foi preparada de acordo com os critérios definidos no Pronunciamento Técnico 
CPC 09 - "Demonstração do Valor Adicionado". As IFRS não requerem a apre-
sentação dessa demonstração. Como consequência, pelas IFRS, essa demons-
tração está apresentada como informação suplementar, sem prejuízo do conjun-
to das demonstrações contábeis. 2.2. Novas práticas contábeis adotadas: As 
seguintes normas foram adotadas pela primeira vez para o exercício iniciado em 
1º de janeiro de 2018. Os impactos no Grupo CBO estão abaixo descritos. IFRS 
9/CPC 48 - "Instrumentos Financeiros" - O IFRS 9/CPC 48 substituiu as dispo-
sições do IAS 39/CPC 38 que se referem ao reconhecimento, classificação e 
mensuração de ativos e passivos financeiros, desreconhecimento de instrumen-
tos financeiros, redução ao valor recuperável de ativos financeiros e contabilidade 
de hedge. A Companhia optou pelo método de transição modificado cujos valores 
comparativos não são reapresentados. A adoção da IFRS 9/CPC 48 Instrumentos 
Financeiros a partir de 1º de janeiro de 2018 resultou em alterações nas políticas 
contábeis, no entanto, considerando a avaliação efetuada pelo Grupo CBO, não 
houve impacto material ou ajustes em 1º de janeiro de 2018 devido à nova norma. 
Após as devidas revisões relacionadas ao impacto da nova norma em 1º janeiro 
de 2018, os impactos nas demonstrações financeiras do Grupo CBO são: As al-
terações no que se referem a adoção do novo modelo contábil proposto pelo IFRS 
9/CPC 48, estão relacionadas ao impairment de ativos financeiros, conforme a 
atual abordagem, abandona-se o modelo de perda incorrida em favor da aborda-
gem de perda de crédito esperadas. O Grupo CBO realizou análise detalhada do 
seu modelo de negócio e adotou o modelo de “aging list”, pois considerou como 
base seu setor de atuação e suas análises internas e não identificou impactos em 
relação as suas análises de provisão para crédito de liquidação duvidosa. O 
Grupo utiliza contratos de Swap para proteger determinados contratos de em-
préstimos da exposição cambial. Os contratos são reconhecidos como ativos fi-
nanceiros ou passivos financeiros (a depender da marcação a mercado) mensu-
rados ao valor justo por meio do resultado. Não há alterações no reconhecimento 
e mensuração com a vigência da nova norma. Ademais, o Grupo mantém aplica-
ções financeiras restritas como garantias para determinados empréstimos. Essas 
aplicações são reconhecidas como ativos financeiros mantidas para arrecadar 
fluxos de caixa e não há alteração no reconhecimento e mensuração com a vi-
gência da nova norma. IFRS 15/CPC 47 - "Receita de Contratos com Clientes"
- Em substituição ao pronunciamento IAS 18/CPC 30 - “Receitas” e IAS 11/CPC 
17 - “Contratos de Construção”, assim com as interpretações relacionadas (IFRI-
Cs 13, 15 e 18), as alterações abrangem a transferência de controle de bens ou 
serviços para o cliente para o efetivo reconhecimento da receita, assim tal princí-
pio substituiu o que era previsto até então, o reconhecimento de receita conforme 
a transferência dos riscos e benefícios. A companhia optou pelo método de tran-
sição modificado, cujos números comparativos não foram reapresentados. A 
Companhia segue a estrutura conceitual da norma, baseada no modelo de cinco 
etapas: (i) identificação de contratos com clientes; (ii) identificação de obrigações 
de desempenho nos contratos; (iii) determinar o preço da transação; (iv) alocação 
do preço da transação à obrigação de desempenho prevista nos contratos e (v) 
reconhecimento da receita quando a obrigação de desempenho é atendida. O 
padrão de rotina para a transferência dos serviços no Grupo CBO é baseado nas 
diárias definidas em contratos, portanto ocorre de forma homogênea e seu reco-
nhecimento é registrado mensalmente conforme a prestação dos serviços. Assim, 
os impactos são relacionados a divulgação pelo fato de determinados contratos 
abrangerem afretamento e prestação de serviços marítimo, e que estão demons-
trados, conforme sua natureza na Nota 23. Não há alterações em relação ao re-
conhecimento e mensuração das receitas do Grupo CBO. No que se refere à in-
terpretação IFRC 22/ICPC 21 - “Transações em moeda estrangeira”, que também 
entrou em vigor em 1º de janeiro de 2018 e provê esclarecimentos sobre a data 
da transação a ser usada para conversão de adiantamentos feitos ou recebidos 
em transações de moeda estrangeira, o Grupo CBO não identificou alterações e 
impactos nas demonstrações financeiras do Grupo. 2.3. Novas normas, revisões 
e interpretações ainda não vigentes: Foram emitidas e aprovadas as seguintes 
normas/interpretações contábil pelo International Accounting Standards Board
(IASB), as quais ainda não estão vigentes e a Companhia não as adotou de forma 
antecipada para a preparação destas demonstrações financeiras. A Administração 
está em processo de avaliação e mensuração dos impactos na adoção das se-
guintes normas/interpretações: i) IFRS 16 - Operações de arrendamento mer-
cantil: com essa nova norma, os arrendatários passam a ter que reconhecer o 
passivo dos pagamentos futuros e o direito de uso do ativo arrendado para prati-
camente todos os contratos de arrendamento mercantil, incluindo os operacionais, 
podendo ficar fora do escopo dessa nova norma determinados contratos de cur-
to prazo ou de pequenos montantes. Os critérios de reconhecimento e mensura-
ção dos arrendamentos nas demonstrações financeiras dos arrendadores ficam 
substancialmente mantidos. O IFRS 16 entra em vigor para os exercícios iniciados 
em ou após 1º de janeiro de 2019 e substitui o IAS 17/CPC 06 - “Operações de 
Arrendamento Mercantil” e correspondentes interpretações. O Grupo CBO, efe-
tuou o levantamento de todos os contratos de arrendamento mercantil e arrenda-
mento operacional e revisou todos os contratos vigentes em 31 de dezembro de 
2018. Após o levantamento o Grupo CBO, considerando o escopo da nova norma 
avaliou e concluiu que haverá impactos no Grupo CBO, visto que, todos os arren-
damentos aplicáveis foram encerrados e liquidados durante o exercício de 2018. 
O Grupo CBO não vislumbra novos contratos de arrendamento para o exercício 
de 2019. ii) IFRIC 23 - Incerteza sobre Tratamentos de Impostos sobre o 
Lucro: Esclarece a contabilização de posições fiscais que ainda não foram acei-
tas pelas autoridades fiscais. Tanto o IAS - 12/CPC 32 - Tributos sobre o Lucro 
quanto a nova interpretação IFRIC 23 se aplicam somente ao Imposto de Renda 
e Contribuição Social. A IFRIC 23 não introduz novas divulgações, mas reforça a 
necessidade de cumprir os requisitos de divulgação existentes sobre (i) julgamen-
tos realizados; (ii) premissas ou outras estimativas utilizadas; e (iii) o impacto 
potencial de incertezas que não estejam refletidas nas demonstrações financeiras. 
Esta interpretação é aplicável a partir de 1º de janeiro de 2019. O Grupo CBO 
avaliou e não identificou impactos em suas demonstrações financeiras. 2.4. Con-
solidação: A Companhia consolida todas as entidades sobre as quais detém o 
controle, isto é, quando está exposta ou tem direitos a retornos variáveis de seu 
envolvimento com a investida e tem capacidade de dirigir as atividades relevantes 
da investida. As empresas controladas incluídas na consolidação estão descritas 
na Nota 1.1. 2.5. Apresentação das informações por segmentos: As informa-
ções por segmentos operacionais são apresentadas de modo consistente com o 
relatório interno fornecido para o principal tomador de decisões operacionais. A 
Diretoria, é responsável pela alocação de recursos, avaliação de desempenho 
dos segmentos operacionais e pelas decisões estratégicas do Grupo CBO. 2.6. 
Conversão de moeda estrangeira: a) Moeda funcional e moeda de apresen-

Relatório da Administração
Srs. Acionistas, em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à presença de V.Sªs., as demonstrações financeiras, segundo o que dispõe a Lei nº 6.404/76, relativas ao exercício encerrado em 31/12/2018. 
Permanecemos à disposição dos senhores acionistas para prestar-lhes quaisquer esclarecimentos julgados necessários. A Diretoria.
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tação: Os itens incluídos nas demonstrações financeiras de cada uma das em-
presas do Grupo CBO são mensurados usando a moeda do principal ambiente 
econômico no qual a empresa atua (“a moeda funcional”). As demonstrações fi-
nanceiras individuais e consolidadas do exercício findo em 31 de dezembro de 
2018 estão apresentadas em Real (“R$”), que é a moeda funcional da Companhia 
e, também, a moeda de apresentação do Grupo CBO. Conforme descrito na Nota 
1.2, no final de 2018 houve o término do projeto de expansão de construção das 
embarcações, com aumento gradual dos empréstimos e financiamentos tomados 
para a construção de cada embarcação, bem como da receita com afretamento, 
ambos denominados em dólares norte-americano (vide Nota 4.1 (c)). Nesse con-
texto, no encerramento do exercício findo em 31 de dezembro de 2018 a admi-
nistração do Grupo CBO reanalisou os elementos que determinam sua moeda 
funcional, a luz das práticas contábeis adotadas no Brasil (CPC 2) e normas in-
ternacionais de relatório financeiro - IFRS (IAS21) e concluiu que com o aumento 
gradativo da representatividade de suas operações denominadas em dólares 
norte-americano, dentre outros aspectos analisados, e o término do plano de 
expansão em 2018, a partir de 1 de janeiro de 2019 a moeda que representará 
com maior fidedignidade os efeitos econômicos das transações, eventos e con-
dições subjacentes do Grupo CBO é o dólar norte-americano. Assim, com base 
nos itens 35 do CPC 2 e 36 do IAS 21, o Grupo CBO irá aplicar, prospectivamen-
te, os procedimentos de conversão requeridos à nova moeda funcional, a partir 
da data da alteração em 2019. Os impactos contábeis da nova moeda funcional 
a partir de 2019 ainda não foram mensurados com segurança tal para serem di-
vulgados nas presentes demonstrações financeiras individuais e consolidadas. 
b) Transações e saldos: As operações com moedas estrangeiras são converti-
das para a moeda funcional, utilizando as taxas de câmbio vigentes nas datas das 
transações ou nas datas da avaliação, quando os itens são remensurados. Os 
ganhos e perdas cambiais resultantes da liquidação dessas transações e da 
conversão pelas taxas de câmbio do final do exercício, referentes a ativos e pas-
sivos monetários em moedas estrangeiras, são reconhecidos na demonstração 
do resultado. c) Empresas do Grupo com moeda funcional diferente: Os re-
sultados e a posição financeira de todas as entidades do Grupo CBO (nenhuma 
das quais tem moeda de economia hiperinflacionária), cuja moeda funcional é 
diferente da moeda de apresentação, são convertidos na moeda de apresentação, 
como segue: (i) Os ativos e passivos de cada balanço patrimonial apresentado 
são convertidos pela taxa de fechamento da data do balanço; (ii) As receitas e 
despesas de cada demonstração do resultado são convertidas pelas taxas de 
câmbio médias (a menos que essa média não seja uma aproximação razoável do 
efeito cumulativo das taxas vigentes nas datas das operações, e, nesse caso, as 
receitas e despesas são convertidas pela taxa das datas das operações); (iii) 
Todas as diferenças de câmbio resultantes são reconhecidas como um compo-
nente separado no patrimônio líquido, na conta “Ajustes de avaliação patrimonial”. 
Na consolidação, as diferenças de câmbio decorrentes da conversão do investi-
mento líquido em operações no exterior são reconhecidas no patrimônio líquido 
e os empréstimos e outros instrumentos de moeda estrangeira designados como 
hedge desses investimentos são reconhecidas no patrimônio líquido. Quando 
uma operação no exterior é parcialmente alienada ou vendida, as diferenças de 
câmbio que foram registradas no patrimônio são reconhecidas na demonstração 
do resultado como parte de ganho ou perda da venda. A controlada Shipholding 
tem moeda funcional dólar norte-americano. 2.7. Caixa e equivalentes de caixa: 
Caixa e equivalentes de caixa incluem o caixa, os depósitos bancários e outros 
investimentos de curto prazo de alta liquidez, com vencimentos originais de até 
três meses, e com risco insignificante de mudança de valor. 2.8. Aplicações fi-
nanceiras restritas: As aplicações financeiras restritas incluem investimentos 
que, por motivos contratuais ou outras questões do negócio, permanecem com 
sua movimentação restrita. Caso a administração tenha expectativa de que o 
evento restritivo ocorra em menos de 12 meses, a parcela relacionada é classifi-
cada para o ativo circulante. Caso contrário, o valor é mantido no ativo não circu-
lante. 2.9. Ativos financeiros: 2.9.1. Classificação: Até 31 de dezembro de 2017, 
Grupo CBO classificava seus ativos financeiros, no reconhecimento inicial, sob 
as seguintes categorias: mensurados ao valor justo por meio do resultado e em-
préstimos e recebíveis. A classificação dependia da finalidade para a qual os 
ativos financeiros foram adquiridos. A partir de 1º de janeiro de 2018 o Grupo CBO 
classifica seus ativos financeiros sob as seguintes categorias:  Mensurados ao 
valor justo por meio do resultado (Nota 2.9.2 (a)). Mensurados ao custo amortiza-
do (Nota 2.9.2 (b)). 2.9.2. Reconhecimento e mensuração: A mensuração inicial 
não foi alterada com a adoção do IFRS 9/CPC 48. Subsequentemente os ativos 
financeiros eram baixados quando os direitos de receber fluxos de caixa tenham 
vencido ou tenham sido transferidos; nesse último caso, desde que o Grupo CBO 
tivesse transferido, significativamente, todos os riscos e os benefícios de proprie-
dade.  Os ativos financeiros mensurados a valor justo pelo meio do resultado eram, 
subsequentemente, contabilizados pelo valor justo. Os empréstimos e recebíveis 
eram contabilizados pelo custo amortizado usando o método de taxa efetiva de 
juros. Os ganhos ou perdas decorrentes de variações no valor justo de ativos fi-
nanceiros mensurados ao valor justo por meio do resultado eram apresentados 
na demonstração do resultado em “Outros ganhos (perdas), líquidas”, no período 
em que ocorressem. Os ganhos ou as perdas decorrentes de variações no valor 
justo de ativos financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado são 
apresentados na demonstração do resultado. (a) Ativos financeiros ao valor 
justo por meio do resultado: Os ativos que não atendem os critérios de custo 
amortizado são mensurados ao valor justo por meio do resultado. Eventuais ga-
nhos ou perdas em um investimento em título de dívida que seja subsequente-
mente ao valor justo por meio do resultado são reconhecidos no resultado, no 
período em que ocorrem. Os ativos dessa categoria são classificados como ativos 
circulantes e estão divulgados na Nota 5. (b) Custo amortizado: Os ativos, que 
são mantidos para coleta de fluxos de caixa contratuais quando tais fluxo de 
caixa representam o pagamento do principal e de juros, são mensurados ao 
custo amortizado. As receitas com juros provenientes desses ativos financeiros 
são registradas em receitas financeiras usando o método da taxa efetiva de juros. 
Quaisquer ganhos ou perdas devido à baixa do ativo são reconhecidos direta-
mente no resultado e apresentados em “Outras receitas operacionais, líquidas”. 
As perdas por impairment, quando ocorridas, são apresentadas em uma conta 
separada na demonstração do resultado. Os ativos financeiros mensurados ao 
custo amortizado estão divulgados na Nota 5. 2.9.3. Compensação de instru-
mentos financeiros: Ativos e passivos financeiros são compensados e o valor 
líquido é apresentado no balanço patrimonial quando há um direito legal de com-
pensar os valores reconhecidos e há a intenção de liquidá-los em uma base líqui-
da, ou realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente. O direito legal não 
deve ser contingente em eventos futuros e deve ser aplicável no curso normal dos 
negócios e no caso de inadimplência, insolvência ou falência da empresa ou da 
contraparte. 2.9.4. Impairment de ativos financeiros: Ativos mensurados ao 
custo amortizado: Até 31 de dezembro de 2017, o Grupo CBO avaliava na data 
de cada balanço se havia evidência objetiva de que um ativo financeiro ou grupo 
de ativos financeiros está deteriorado. Um ativo ou grupo de ativos financeiros 
estava deteriorado e as perdas por impairment eram incorridas somente se hou-
vesse evidência objetiva de impairment como resultado de um ou mais eventos 
ocorridos após o reconhecimento inicial dos ativos (um "evento de perda") e aque-
le evento (ou eventos) de perda tivesse um impacto nos fluxos de caixa futuros 
estimados do ativo financeiro ou grupo de ativos financeiros que pudesse ser 
estimado de maneira confiável. O montante da perda por impairment era mensu-
rado como a diferença entre o valor contábil dos ativos e o valor presente dos 
fluxos de caixa futuros estimados (excluindo os prejuízos de crédito futuro que 
não foram incorridos) descontados à taxa de juros em vigor original dos ativos 
financeiros. O valor contábil do ativo era reduzido e o valor do prejuízo era reco-
nhecido na demonstração do resultado. Como um expediente prático o Grupo 
CBO poderia mensurar o impairment com base no valor justo de um instrumento 
utilizando um preço de mercado observável. Se, em um período subsequente, o 
valor da perda por impairment diminuísse e a diminuição puder ser relacionada 
objetivamente com um evento que ocorreu após o impairment ser reconhecido 
(como uma melhoria na classificação de crédito do devedor), a reversão dessa 
perda reconhecida anteriormente era reconhecida na demonstração do resultado. 
Com a entrada em vigor do IFRS9/CPC 48, a partir de 1º de janeiro de 2019, o 
Grupo CBO, passou a avaliar, em base prospectiva, as perdas esperadas de 
crédito associadas aos títulos de dívida registrados ao custo amortizado e ao 
valor justo por meio do resultado. A metodologia de impairment aplicada depende 
de ter havido ou não um aumento significativo no risco de crédito. Para as contas 
a receber de clientes, o Grupo CBO aplica a abordagem de “aging list”, conforme 
permitido pela norma. 2.10. Instrumentos financeiros derivativos: Inicialmente, 
os derivativos são reconhecidos pelo valor justo na data em que um contrato de 
derivativos é celebrado e são, subsequentemente, mensurados ao seu valor jus-
to. As variações no valor justo desses instrumentos financeiros derivativos são 
reconhecidas imediatamente na demonstração do resultado na rubrica “Resulta-
do com instrumentos financeiros derivativos” (Nota 26). Os valores justos dos 
instrumentos financeiros derivativos utilizados no negócio do Grupo CBO estão 
divulgados na Nota 8. 2.11. Contas a receber de clientes: As contas a receber 
de clientes correspondem aos valores a receber pela prestação de serviços de 
apoio marítimo e afretamento das embarcações no curso normal de suas ativida-
des. O Grupo CBO, mantém as contas a receber de clientes com o objetivo de 
arrecadar fluxos de caixa contratuais e, portanto, essas contas são inicialmente 
reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, mensuradas pelo custo amor-
tizado com o uso do método de taxa efetiva de juros, deduzidas das provisões 
para perdas. Se o prazo de recebimento é equivalente a um ano ou menos, as 
contas a receber são classificadas no ativo circulante, caso contrário, estão apre-
sentadas no ativo não circulante. As contas a receber de clientes são, inicialmen-
te, reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, mensuradas pelo custo 
amortizado com o uso do método da taxa efetiva de juros menos a constituição 
de perdas estimadas de créditos de liquidação duvidosa (“impairment”). 2.12. 
Estoques: Os estoques são demonstrados ao custo ou ao valor líquido de reali-
zação, dos dois o menor. O método de avaliação dos estoques é a média ponde-
rada móvel. Os estoques compreendem, substancialmente, equipamentos so-
bressalentes, materiais para a manutenção das embarcações e importações em 
andamento, que são demonstradas ao custo acumulado de cada importação. 
2.13. Ativos intangíveis: (a) Softwares: As licenças de softwares são capitali-
zadas com base nos custos incorridos para adquirir os softwares e fazer com que 
eles estejam prontos para serem utilizados. Esses custos são amortizados duran-
te a vida útil estimada dos softwares de cinco anos. Os custos associados à ma-
nutenção de softwares são reconhecidos como despesa, conforme incorridos. Os 
custos de desenvolvimento que são diretamente atribuíveis ao projeto e aos tes-
tes de produtos de software identificáveis e exclusivos, controlados pelo Grupo 
CBO, são reconhecidos como ativos intangíveis.  Os custos diretamente atribuí-
veis, que são capitalizados como parte do produto de software, incluem os custos 
com empregados alocados no desenvolvimento de softwares e uma parcela 
adequada das despesas indiretas aplicáveis. Os custos também incluem os cus-
tos atribuíveis de financiamento incorridos durante o período de desenvolvimen-
to do software. Outros gastos de desenvolvimento que não atendam a esses 
critérios são reconhecidos como despesa, conforme incorridos. Os custos de 
desenvolvimento previamente reconhecidos como despesa não são reconhecidos 
como ativo em período subsequente. A amortização é reconhecida linearmente 
com base na vida útil estimada dos ativos, que é revisada sempre que necessário. 
(b) Contrato de afretamento: Os contratos de afretamento adquiridos em uma 
combinação de negócios foram reconhecidos pelo valor justo na data da aquisição. 
Os contratos de afretamento têm vida útil finita e são contabilizados pelo seu 
valor de custo menos amortização acumulada. A amortização é calculada usando 
o fluxo de caixa da combinação de negócios durante o prazo dos contratos. 2.14. 
Imobilizado: O imobilizado é mensurado pelo seu custo histórico, menos depre-
ciação acumulada. O custo histórico inclui os gastos diretamente atribuíveis à 
aquisição dos itens. O custo histórico também inclui os custos de financiamento 
relacionados com a aquisição de ativos qualificados. Os custos subsequentes são 
incluídos no valor contábil do ativo ou reconhecidos como um ativo separado, 
conforme apropriado, somente quando for provável que fluam benefícios econô-

micos futuros associados a esses custos e que possam ser mensurados com 
segurança. O valor contábil de itens ou peças substituídas é baixado. Todos os 
outros reparos e manutenções são lançados em contrapartida ao resultado do 
exercício, quando incorridos. Os terrenos não são depreciados. A depreciação de 
outros ativos é calculada usando o método linear considerando os seus custos e 
seus valores residuais durante a vida útil ponderada estimada, como segue:

 Anos
 Edificações e benfeitorias em bens de terceiros 24
 Bens flutuantes (Embarcações) 23
 Equipamentos e instalações  9
 Outros  6
Os valores residuais e a vida útil dos ativos são revisados e ajustados, se apro-
priado, ao final de cada exercício. O valor contábil de um ativo é imediatamente 
baixado ao seu valor recuperável quando o valor contábil do ativo é maior do que 
seu valor recuperável estimado. Os ganhos e as perdas de alienações são de-
terminados pela comparação dos resultados com o seu valor contábil e são re-
conhecidos em "Outras receitas operacionais, líquidas" na demonstração do 
resultado. 2.15. Impairment de ativos não financeiros: Os ativos que têm uma 
vida útil indefinida, não estão sujeitos à amortização e são testados anualmente 
para identificar eventual necessidade de redução ao valor recuperável (impair-
ment). Os ativos que estão sujeitos à amortização são revisados para a verifica-
ção de impairment sempre que eventos ou mudanças nas circunstâncias indica-
rem que o valor contábil pode não ser recuperável. Uma perda por impairment é 
reconhecida quando o valor contábil do ativo excede seu valor recuperável, o 
qual representa o maior valor entre o valor justo de um ativo menos seus custos 
de alienação e o seu valor em uso. Para fins de avaliação do impairment os ativos 
são agrupados nos níveis mais baixos para os quais existam fluxos de caixa 
identificáveis separadamente (Unidades Geradoras de Caixa (UGCs)). Os ativos 
não financeiros que tenham sido ajustados por impairment, são revisados sub-
sequentemente para a análise de uma possível reversão do impairment na data 
do balanço. 2.16. Contas a pagar aos fornecedores: As contas a pagar aos 
fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos 
no curso normal dos negócios, sendo classificados como passivos circulantes 
se o pagamento for devido no período de até um ano. Caso contrário, as contas 
a pagar são apresentadas como passivo não circulante. Elas são, inicialmente, 
reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, mensuradas pelo custo 
amortizado com o uso do método de taxa efetiva de juros. 2.17. Empréstimos 
e financiamentos: Os empréstimos e financiamentos são reconhecidos, inicial-
mente, pelo valor justo, líquido dos custos incorridos na transação e são, subse-
quentemente, demonstrados pelo custo amortizado. Qualquer diferença entre 
os valores captados (líquidos dos custos da transação) e o valor total a pagar é 
reconhecida na demonstração do resultado durante o período em que os em-
préstimos estejam em aberto, utilizando o método da taxa efetiva de juros. Os 
empréstimos e financiamentos são classificados como passivo circulante, a me-
nos que o Grupo CBO tenha um direito incondicional de diferir a liquidação do 
passivo por, pelo menos, 12 meses após a data do balanço. Os custos de em-
préstimos e financiamentos gerais e específicos que são diretamente atribuíveis 
à aquisição, construção ou produção de um ativo qualificável, que é um ativo 
que, necessariamente, demanda um período de tempo substancial para ficar 
pronto para seu uso ou venda pretendidos, são capitalizados como parte do 
custo do ativo quando for provável que eles irão resultar em benefícios econô-
micos futuros para a entidade e que tais custos possam ser mensurados com 
confiança. Demais custos de empréstimos e financiamentos são reconhecidos 
como despesa no período em que são incorridos. 2.18. Provisões: As provisões 
para ações judiciais (trabalhista, civil e tributária) e contratos onerosos são reco-
nhecidas quando: (i) o Grupo CBO tem uma obrigação presente ou não formali-
zada (constructive obligation) como resultado de eventos já ocorridos; (ii) é pro-
vável que uma saída de recursos seja necessária para liquidar a obrigação; e (iii) 
o valor puder ser estimado com segurança. As provisões não incluem as perdas 
operacionais futuras. O aumento da obrigação em decorrência da passagem do 
tempo é reconhecido como despesa financeira. Quando houver uma série de 
obrigações similares, a probabilidade de liquidá-las é determinada levando-se 
em consideração a classe de obrigações como um todo. Uma provisão é reco-
nhecida mesmo que a probabilidade de liquidação relacionada com qualquer 
item individual incluído na mesma classe de obrigações seja pequena. As provi-
sões são mensuradas pelo valor presente dos gastos necessários para liquidar 
a obrigação, usando uma taxa antes dos efeitos tributários, a qual reflita as 
avaliações atuais de mercado do valor do dinheiro no tempo e dos riscos espe-
cíficos da obrigação. 2.19. Imposto de renda e contribuição social correntes 
e diferidos: As despesas de imposto de renda e contribuição social do exercício 
compreendem os impostos correntes e diferidos. Os impostos sobre a renda são 
reconhecidos na demonstração do resultado, exceto na proporção em que esti-
verem relacionados com itens reconhecidos diretamente no patrimônio líquido 
ou no resultado abrangente. Nesse caso, o imposto também é reconhecido no 
patrimônio líquido ou no resultado abrangente. O encargo de imposto de renda 
e a contribuição social correntes e diferidos é calculado com base nas leis tribu-
tárias promulgadas, ou substancialmente promulgadas, na data do balanço dos 
países em que as entidades do Grupo CBO atuam e geram lucro tributável. A 
administração avalia, periodicamente, as posições assumidas pelo Grupo CBO 
nas apurações de impostos sobre a renda com relação às situações em que a 
regulamentação fiscal aplicável dá margem a interpretações; e estabelece pro-
visões, quando apropriado, com base nos valores estimados de pagamento às 
autoridades fiscais. O imposto de renda e a contribuição social correntes são 
apresentados líquidos, por entidade contribuinte, no passivo quando houver 
montantes a pagar, ou no ativo quando os montantes antecipadamente pagos 
excedem o total devido na data do relatório. O imposto de renda e a contribuição 
social diferidos são reconhecidos usando-se o método do passivo sobre as dife-
renças temporárias decorrentes de diferenças entre as bases fiscais dos ativos 
e passivos e seus valores contábeis nas demonstrações financeiras. Entretanto, 
o imposto de renda e a contribuição social diferidos não são contabilizados se 
resultar do reconhecimento inicial de um ativo ou passivo em uma operação que 
não seja uma combinação de negócios, a qual, na época da transação, não 
afeta o resultado contábil, nem o lucro tributável (prejuízo fiscal). O imposto de 
renda e a contribuição social diferidos ativo são reconhecidos somente na pro-
porção da probabilidade de que lucro tributável futuro esteja disponível e/ou no 
limite do passivo diferido e contra o qual as diferenças temporárias possam ser 
usadas. Os tributos diferidos ativos e passivos são apresentados pelo líquido no 
balanço quando há o direito legal e a intenção de compensá-los quando da 
apuração dos tributos forma, impostos diferidos ativos e passivos em diferentes 
entidades ou em diferentes países, em geral são apresentados em separado, e 
não pelo líquido. 2.20. Benefícios a empregados: (a) Obrigações de aposen-
tadoria: O Grupo CBO faz contribuições para planos de seguro de pensão pú-
blicos ou privados de forma obrigatória, contratual ou voluntária, não tendo qual-
quer obrigação adicional de pagamento depois de que a contribuição é efetuada. 
As contribuições são reconhecidas como despesa de benefícios a empregados, 
quando devidas, as contribuições feitas antecipadamente são reconhecidas 
como um ativo na proporção em que um reembolso em dinheiro ou uma redução 
dos pagamentos futuros estiver disponível. (b) Pagamentos baseados em 
ações: O Grupo CBO opera determinados planos de remuneração com base 
em ações, liquidados com ações, segundo os quais a entidade recebe os servi-
ços de colaboradores determinados pelo nível hierárquico como contraprestação 
por instrumentos de patrimônio líquido (opções). O valor justo dos serviços dos 
colaboradores elegíveis, recebidos em troca da outorga de opções, é reconhe-
cido como despesa. O valor total a ser reconhecido é determinado mediante 
referência ao valor justo das opções outorgadas, excluindo o impacto de quais-
quer condições de aquisição de direitos com base no serviço e no desempenho 
que não são do mercado (por exemplo, rentabilidade, metas de aumento de 
vendas e permanência no emprego por um período de tempo específico). As 
condições de aquisição de direitos que não são do mercado estão incluídas nas 
premissas sobre a quantidade de opções cujos direitos devem ser adquiridos. O 
valor total da despesa é reconhecido durante o período no qual o direito é adqui-
rido; período durante o qual as condições específicas de aquisição de direitos 
devem ser atendidas. Na data do balanço, a Companhia revisa suas estimativas 
da quantidade de opções cujos direitos devem ser adquiridos com base nas 
condições de aquisição de direitos que não são do mercado. Esta reconhece o 

impacto da revisão das estimativas iniciais, se houver, na demonstração do re-
sultado, com um ajuste correspondente no patrimônio. Os valores recebidos, 
líquidos de quaisquer custos de transação diretamente atribuíveis, são creditados 
no capital social (valor nominal) e na reserva de ágio, se aplicável, quando as 
opções são exercidas. (c) Participação nos lucros: O Grupo reconhece um 
passivo e uma despesa de participação nos resultados com base em metodolo-
gia, que leva em conta o lucro atribuído aos acionistas da Companhia após 
certos ajustes. A administração da Companhia reconhece uma provisão quando 
estiver contratualmente obrigado ou quando houver uma prática anterior que 
tenha gerado uma obrigação não formalizada (constructive obligation). 2.21. 
Reconhecimento da receita: A receita compreende o valor justo da contrapres-
tação recebida ou a receber pela comercialização de produtos, serviços e da 
operação de afretamento de embarcações no curso normal das atividades. A 
receita é apresentada líquida dos impostos, das devoluções, bem como das 
eliminações das vendas entre empresas do Grupo CBO. O Grupo CBO reconhe-
ce a receita quando o valor da receita pode ser mensurado com segurança, é 
provável que benefícios econômicos futuros fluam para a entidade e quando 
critérios específicos tiverem sido atendidos para cada uma das atividades, con-
forme descrição a seguir: (a) Prestação de serviços e afretamento: O Grupo 
CBO afreta embarcações e presta serviços marítimos especiais em alto mar, de 
transporte marítimo de materiais e equipamentos entre portos e instalações de 
extrações minerais situados em oceanos, mares e hidrovias e serviços marítimos 
de apoio a essas atividades. Esses serviços são prestados com base em con-
trato de preço fixo com eficiência medida em bases mensais. Os períodos dos 
contratos, geralmente, variam entre 2 a 8 anos, renováveis pelo mesmo período 
caso as partes envolvidas não se posicionem de forma contrária. (b) Receita 
financeira: A receita financeira é reconhecida conforme prazo decorrido pelo 
regime de competência, usando o método da taxa efetiva de juros. A receita de 
juros de ativos financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado é 
incluída os ganhos (perdas) líquidas de valor justo com esses ativos. A receita 
de juros de ativos financeiros ao custo amortizado calculada utilizando o método 
de taxa de juros efetiva é reconhecida na demonstração do resultado como 
parte da receita financeira de juros. A receita financeira é calculada por meio da 
aplicação da taxa de juros efetiva ao valor contábil bruto de um ativo financeiro 
exceto para ativos financeiros que, posteriormente, estejam sujeitos à perda de 
crédito. No caso de ativos financeiros sujeitos à perda de crédito, a taxa de juros 
efetiva é aplicada ao valor contábil líquido do ativo financeiro (após a dedução 
da provisão para perdas). 2.22. Distribuição de dividendos e juros sobre o 
capital próprio: A distribuição de dividendos e juros sobre capital próprio para 
os acionistas do Grupo CBO é reconhecida como um passivo nas demonstrações 
financeiras ao final do exercício, quando aplicável, com base no estatuto social. 
Qualquer valor acima do mínimo obrigatório somente é provisionado na data em 
que são aprovados pelos acionistas, em Assembleia Geral/Conselho de Admi-
nistração. O benefício fiscal dos juros sobre capital próprio, quando aplicável, é 
reconhecido na demonstração de resultado. 3. Estimativas e julgamentos 
contábeis críticos: As estimativas e os julgamentos contábeis são continua-
mente avaliados e baseiam-se na experiência histórica e em outros fatores, in-
cluindo expectativas de eventos futuros, consideradas razoáveis para as circuns-
tâncias. Conforme descrito na Nota 2.6 (a), a administração do Grupo CBO 
reavaliou o julgamento sobre a definição de sua moeda funcional. O resultado 
dessa avaliação, resultou na alteração prospectiva na sua moeda funcional de 
Reais (R$) para dólares norte-americanos (US$) a partir de 1 de janeiro de 2019. 
3.1. Estimativas e premissas contábeis críticas: Com base em premissas, o 
Grupo CBO faz estimativas com relação ao futuro. Por definição, as estimativas 
contábeis resultantes poderão diferir dos respectivos resultados reais. As esti-
mativas e premissas que apresentam um risco significativo, com probabilidade 
de causar um ajuste relevante nos valores contábeis de ativos e passivos para 
o próximo exercício social, estão contempladas a seguir. (a) Provisões para 
contingências: No curso normal de suas operações, o Grupo CBO está expos-
to ao risco de ser acionado judicialmente. As provisões para ações judiciais são 
estimadas pela administração em conjunto com seus assessores legais, consi-
derando provável desfecho da respectiva contingência em desembolso financei-
ro. As provisões são mensuradas com base na melhor estimativa da administra-
ção, consubstanciada na opinião de seus assessores legais, sobre o provável 
desembolso futuro que uma ação judicial pode gerar para o Grupo CBO. Para 
ações judiciais de natureza trabalhista, a provisão é estimada com base na ex-
periência histórica e com o melhor conhecimento que a administração tem sobre 
fatos e circunstâncias relevantes relacionadas. (b) Os ativos imobilizados e 
intangíveis com vida útil definida: Depreciação e amortização são registradas 
de forma a reconhecer no resultado do exercício a proporção de uso dos ativos 
avaliados, com exceção dos terrenos e dos imobilizados em andamento, consi-
derando as suas vidas úteis estimadas, utilizando o método de cálculo linear. 
Vidas úteis estimadas são determinadas com base na experiência prévia e com 
o melhor conhecimento da administração, e são revisadas anualmente. (c) Im-
posto de renda e contribuição social: O Grupo está sujeito ao imposto sobre 
a renda no país em que opera. É necessário um julgamento significativo para 
determinar a provisão para impostos sobre a renda. Em muitas operações, a 
determinação final do imposto é incerta. O Grupo também reconhece provisões 
por conta de situações em que é provável que valores adicionais de impostos 
sejam devidos. Quando o resultado final dessas questões é diferente dos valores 
inicialmente estimados e registrados, essas diferenças afetam os ativos e pas-
sivos fiscais atuais e diferidos no período em que o valor definitivo é determina-
do. (d) Redução ao valor recuperável de ativos (“impairment”): Perda por 
desvalorização é o valor pelo qual o valor contábil de um ativo ou de uma unida-
de geradora de caixa excede seu valor recuperável, ou seja, o valor contábil do 
ativo é superior ao seu valor justo de recuperação. O valor contábil é o valor pelo 
qual um ativo está reconhecido no balanço depois da dedução de toda respec-
tiva depreciação, amortização ou exaustão acumulada e provisão para perdas. 
(e) Provisão para faturamento: Quando da prestação do serviço e não recebi-
mento do relatório de medição do cliente, o Grupo realiza provisão da receita de 
serviço já realizado, porém não faturado, com base no contrato entre as partes, 
dentro de sua competência. O relatório de medição recebido posteriormente 
reflete o valor das diárias contratadas. 4. Gestão de risco financeiro: 4.1.  Fa-
tores de risco financeiro: As atividades do Grupo CBO o expõem a diversos 
riscos financeiros: risco de mercado (incluindo risco de moeda), risco de crédito 
e risco de liquidez. O programa de gestão de risco global concentra-se na impre-
visibilidade dos mercados financeiros e busca minimizar potenciais efeitos ad-
versos no desempenho financeiro, assim usa instrumentos financeiros derivati-
vos para proteger certas exposições a risco. A gestão de risco é realizada pela 
tesouraria, segundo as políticas aprovadas pelo Conselho de Administração. A 
tesouraria identifica, avalia e protege contra eventuais riscos financeiros. O Con-
selho de Administração avalia e aprova todas as operações que geram obriga-
ções ao Grupo CBO, incluindo os planos de proteção por meio de Swap, acima 
do limite de materialidade estipulado em R$ 500. (a) Risco de mercado: Risco 
cambial: As operações do Grupo CBO estão expostas ao risco cambial decor-
rente de exposições a algumas moedas, basicamente com relação ao dólar 
norte-americano. O risco cambial decorre de operações comerciais futuras e 
ativos e passivos indexados a moedas estrangeiras. A administração estabeleceu 
uma política que exige que o Grupo CBO administre seu risco cambial em relação 
a sua moeda funcional. As empresas do Grupo CBO, cujas operações estão 
expostas ao risco cambial, são requeridas a proteger suas posições via opera-
ções de Swap, efetuadas sob a orientação da tesouraria. O risco cambial ocorre 
quando operações comerciais futuras, ativos ou passivos registrados são man-
tidos em moeda diferente da moeda funcional da entidade. Além do risco cambial 
inerente às operações, a Companhia possui empréstimos e financiamentos 
contratados em dólar norte-americano. Os fluxos de caixa referente à amortiza-
ção destes empréstimos e financiamentos não estão expostos a riscos cambiais 
em decorrência da proteção natural gerada pela parcela da receita em dólar 
norte-americano das operações. A administração, considerou a projeção do dó-
lar norte-americano (US$) para 31 de dezembro de 2019 de R$ 3,80, conforme 
edição do Relatório de Mercado Focus do Banco Central do Brasil de 18 de ja-
neiro de 2019 para testar a sensibilidade do balanço e do resultado às variações 
do dólar. O teste consiste em um cenário de stress do câmbio citado anterior-
mente do dólar norte americano frente ao real em 25% (possível) e 50% (remo-
to). Os resultados são apresentados abaixo:

Posição em 31 de dezembro de 2018 Cenários
Ativos financeiros 

indexadas ao US$ mil
Passivos financeiros 
indexados ao US$ mil

Posição líquida inde-
xada ao US$ mil US$ mil

Provável Possível∆25% Remoto∆50%
3,80 4,75 5,70

Oceana Offshore  66.885  66.885 65.594 81.992 98.391
CBO  58.233  (3.559.404)  (3.501.171) (3.433.584) (4.291.980) (5.150.375)
Aliança  15.256  (290.712)  (275.456) (270.139) (337.673) (405.208)

 140.374  (3.850.116)  (3.709.742) (3.638.129) (4.547.661) (5.457.192)
Efeito no resultado e no patrimônio líquido 71.613 (837.919) (1.747.450)
Cotação em 31 de dezembro de 2018  R$ 3,87 
Os ativos financeiros do Grupo CBO, atrelados ao dólar norte-americado são re-
ferentes as aplicações financeiras restritas, dadas em garantia para determinados 
empréstimos (Nota 17 (a)). Em caso de redução da moeda norte-americana, a 
variação para o cenário possível e remoto seriam o mesmo, porém com efeito 
inverso. (b)  Risco de crédito: O risco de crédito é administrado corporativamen-
te. O risco de crédito decorre de caixa e equivalentes de caixa, fluxos de caixas 
contratuais decorrentes de ativos financeiros mensurados ao custo amortizado, 
instrumentos derivativos favoráveis, depósitos em bancos e em outras instituições 
financeiras. O Grupo CBO mantém seus investimentos em bancos e instituições 
financeiras de primeira linha.

 Controladora  Consolidado 
2018 2017 2018 2017 

brA-2  5.398  5.077  7.530  5.139 
brA-3  64.782  52.750  364.759  224.232 

 70.180  57.827  372.289  229.371 
(c) Risco de liquidez: A previsão de fluxo de caixa é realizada pela tesouraria 
do Grupo CBO, no qual monitora as previsões contínuas das exigências de liqui-
dez para assegurar que ele tenha caixa suficiente para atender às necessidades 
operacionais. A tesouraria investe o excesso de caixa em contas bancárias com 
incidência de juros, depósitos a prazo, depósitos de curto prazo e títulos e valores 
mobiliários, escolhendo instrumentos com vencimentos apropriados ou liquidez 
suficiente para fornecer margem suficiente conforme determinado pelas previsões 
acima mencionadas. Em 31 de dezembro de 2018, o Grupo CBO apresentou 
capital circulante líquido negativo no montante de R$ 175.757 (em 31 de dezem-
bro de 2017 - R$ 73.543), demonstrando uma característica do setor de apoio 
marítimo, que opera alavancado pelo incentivo do Fundo da Marinha Mercante 
(“FMM”), incentivo esse que é utilizado para construção de embarcações. No 
exercício de 2018, o Grupo CBO teve uma geração de caixa operacional líquido 
no montante de R$ 411.484, demonstrando a capacidade em gerar caixa em 
sua operação de navegação. O Grupo CBO projeta para 2019 uma geração de 
caixa, substancialmente maior devido a operação em todo o exercício de 2019 
das 5 novas embarcações do tipo ATHS18000, que foram entregues durante o 
ano de 2018. Cerca de 98% dos contratos de empréstimos são atrelados ao dólar 
norte-americano. Visando se proteger da exposição cambial, e cumprir com as 
suas obrigações de caixa, o Grupo CBO tem parte das suas receitas de prestação 
de serviços e afretamento marítimo firmados em contratos de diárias estipuladas 
em dólares norte-americanos para cobrir o serviço da dívida e não ficar exposta 
a variação cambial dos empréstimos e financiamentos. O Grupo CBO, em função 
da previsão de geração futura de caixa de suas operações, não vislumbra ter 
dificuldades de caixa para liquidar as suas obrigações. A tabela a seguir analisa 
os passivos financeiros não derivativos e os passivos financeiros derivativos que 
são liquidados em uma base líquida pelo Grupo CBO, por faixas de vencimento, 

correspondentes ao período remanescente entre a data do balanço patrimonial 
e a data contratual do vencimento. Os passivos financeiros derivativos estão 
incluídos na análise se seus vencimentos contratuais forem essenciais para um 
entendimento dos fluxos de caixa. Os valores divulgados na tabela a seguir são 
os montantes aproximados dos fluxos de caixa não descontados contratados. Os 
resultados são apresentados abaixo.

Consolidado 

Menos 
de um 
ano

Entre 
um e 
dois 
anos 

Entre 
dois e 

seis anos 

Acima 
de seis 
anos Total

Em 31 de dezembro de 2018
Empréstimos e financiamentos545.013871.768 2.078.301 1.491.986 4.987.068

Fornecedores 44.072 1.718 45.790
589.085873.486 2.078.301 1.491.986 5.032.858

Em 31 de dezembro de 2017
Empréstimos e financiamentos315.961364.217 947.885 2.410.450 4.038.513
Instrumentos financeiros 

derivativos 829 829
Fornecedores 31.694 4.510 36.204

348.484368.727 947.885 2.410.450 4.075.546
(d)  Análise de sensibilidade adicional requerida pela instrução CVM nº 475: 
A administração do Grupo CBO identifica para cada tipo dos seus instrumentos 
financeiros derivativos a situação de variação nas taxas de câmbio que podem 
gerar perda no ativo e/ou passivo que está sendo protegido. Para cada situação 
identificada, a administração define um cenário provável com base na informação 
disponível na data do balanço e considerando um cenário temporal de 3 meses. 
Adicionalmente, apresenta dois cenários nos termos determinados pela CVM na 
referida instrução: (i) um cenário identificado como “possível” com deterioração e 
valorização na cotação da variável de risco de 25% em relação ao cenário prová-
vel, e (ii) outro cenário identificado como “remoto” com deterioração e valorização 
na cotação da variável de 50% em relação ao cenário provável. O quadro a seguir 
apresentada, para cada situação, o efeito na variação do valor justo estimado 
em 31 de dezembro de 2018, do instrumento financeiro derivativo, assim como o 
efeito o aumento ou na redução do valor justo estimado do correspondente ativo 
ou passivo. O efetivo na variação do valor justo e na variação do ativo ou passivo 
tem sido determinado de forma individual para cada instrumento financeiro deri-
vativo, ativo ou passivo para cada situação e para cada cenário sem considerar 
efeitos combinados ou compensatórios de mudanças de mais de uma variável ou 
de uma mesma variável em outros instrumentos financeiros derivativos, ou seja, 
mantendo todos as demais variáveis constantes. Portanto, cada linha na tabela 
deverá ser considerada em forma individual sem considerar efeitos apresentados 
em outras linhas.
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25% 50% -25% -50%
Cenário 

Provável I
Cenário II - 
Possível

Cenário III - 
Remoto Cenário II - Possível Cenário III - Remoto

Descrição Notional
Saldos em 

R$ 2018

Taxa e 
preço 
futuro

R$ ganho 
(perda)

Taxa e 
preço 
futuro

R$ ganho 
(perda)

Taxa e 
preço 
futuro

R$ ganho 
(perda)

Taxa e 
preço 
futuro

R$ ganho 
(perda)

Taxa e 
preço 
futuro

R$ ganho 
(perda)

Taxa
Ativo circulante
SWAP  7.215  323 3,47  323 4,33  (280) 5,20  (560) 2,60  280 1,73  560 
SWAP  5.433  3.411 3,73  3.411 4,67  (3.183) 5,60  (6.367) 2,80  3.183 1,87  6.367 
SWAP  4.108  1.643 3,73  1.643 4,67  (1.533) 5,60  (3.067) 2,80  1.533 1,87  3.067 

Efeito líquido no resultado  5.377  5.377  (4.996)  (9.993)  4.996  9.993 
4.2. Gestão de capital: Os objetivos do Grupo CBO, ao administrar seu capital, são os de manter a capacidade de continuidade de seus negócios, oferecendo 
retorno aos acionistas e benefícios às outras partes interessadas, além de manter uma estrutura de capital ideal para reduzir seu custo. Para manter ou ajustar 
a estrutura de capital, a administração pode, ou propõe, nos casos em que os acionistas têm de aprovar, rever a política de pagamento de dividendos, devolver 
capital aos acionistas ou, ainda, emitir novas ações ou vender ativos para reduzir, por exemplo, o nível de endividamento. O Grupo CBO concentra seus riscos em 
torno de empréstimos de longo prazo associados à construção das embarcações e sua operacionalização para o segmento de navegação. A administração mitiga 
os riscos de liquidar suas obrigações de empréstimos de longo prazo por meio do fluxo de caixa gerado pelas operações de apoio marítimo, que mantém perio-
5.  Instrumentos financeiros por categoria

Controladora Consolidado
Ativos 2018 2017 2018 2017
Custo amortizado
Caixa e equivalente de caixa 3.295 609 131.447 75.198
Contas a receber 102.848 79.213
Partes relacionadas 64.280 71.752
Ativo indenizatório 39.783 33.163
Outros ativos (*) 16.359 14.859
Valor justo por meio do resultado
Instrumentos financeiros derivativos 5.377
Aplicações financeiras restritas 66.885 57.218 140.374 91.826

134.460 129.579 436.188 294.259
Passivos 
Custo amortizado
Fornecedores e outras contas a pagar 3.413 3.164 45.790 36.204
Empréstimos e financiamentos 3.882.970 3.123.966
Valor justo por meio do resultado
Instrumentos financeiros derivativos 829

3.413 3.164 3.928.760 3.160.999
(*) Compostos, basicamente, por sinistros reclamados e valores a restituir refe-
rente às operações do segmento de navegação. A administração entende que 
o contas a receber e fornecedores e outras contas a pagar estão próximos de 
seus valores justos em decorrência do reduzido prazo médio de recebimento e 
pagamento do Grupo CBO. O ativo indenizatório, conforme Nota 21, acompanha 
a curva de atualização das contingências reconhecidas e garantidas pelo contrato 
de Compra e Venda de Ações Ordinárias celebrado entre Grupo CBO e o Gru-
po Fischer para aquisição da CBO, CSM e Aliança. A administração avaliou as 
condições de mercado correntes em relação aos empréstimos e financiamentos 
de longo prazo e concluiu que estes valores estão maiores do que o valor justo, 
não representando qualquer evidência de subavaliação dos empréstimos e fi-
nanciamentos no passivo do Grupo CBO. 6.  Qualidade do crédito dos ativos 
financeiros: A qualidade do crédito dos ativos financeiros que não estão vencidos 
ou impaired é avaliada mediante referência às classificações externas de crédito 
(se houver) ou às informações históricas sobre os índices de inadimplência de 
contrapartes (Nota 4.1 (b)). 7.  Caixa e equivalentes de caixa e aplicações 
financeiras restritas

Controladora Consolidado
2018 2017 2018 2017

Caixa e equivalentes de caixa (i) (ii) 3.295 609 131.447 75.198
Aplicações financeiras restritas (iii) 66.885 57.218 140.374 91.826

70.180 57.827 271.821 167.024
Circulante (3.295) (609) (131.447) (75.198)
Não circulante 66.885 57.218 140.374 91.826
(i) O caixa e equivalentes de caixa são utilizados, substancialmente, para a liquida-
ção de obrigações de curto prazo da Companhia e de suas controladas; (ii)  As apli-
cações financeiras são classificadas em caixa e equivalentes de caixa devido a sua 
característica de liquidez imediata, intenção da Companhia e de suas controladas 
em utilizá-las para liquidação de obrigações de curto prazo e risco insignificante de 
mudança de valor. (iii) O Grupo CBO mantém aplicações restritas para garantia de 
cartas de fianças e empréstimos (Nota 17). A tabela abaixo demonstra os montantes 
de aplicações financeiras que são equivalentes de caixa e os rendimentos líquidos
 dessas aplicações financeiras: Controladora Consolidado
Aplicações financeiras classificadas 2018 2017 2018 2017
 como caixa e equivalentes de caixa 
Operações compromissadas (75% do CDI) 32.913 28.806
PP Portfólio renda fixa (102% do CDI) 3.240 310 79.033 12.946

3.240 310 111.946 41.752
Controladora Consolidado
2018 2017 2018 2017

Rendimentos líquidos de aplicações financeiras 
classificadas como caixa e equivalentes de caixa 2.735 261 7.737 4.323
A tabela a seguir demonstra a movimentação das aplicações financeiras restritas:

Controladora Consolidado 
Saldo em 31 de dezembro de 2016  32.681  39.245 
Aplicação  37.238  100.143 
Resgate  (14.377)  (56.684)
Atualização  1.676  9.122 
Saldo em 31 de dezembro de 2017  57.218  91.826 
Aplicação  45.339 
Resgate  (916)  (10.330)
Atualização  10.583  13.539 
Saldo em 31 de dezembro de 2018  66.885  140.374 
8.  Instrumentos financeiros derivativos

Taxa 
mé-
dia

Saldos a 
receber 

com ope-
rações 

não liqui-
dadas

Saldos 
a pagar 

com ope-
rações 

não liqui-
dadas

Moeda Taxa
No-

tional
con-
tra-

Valor 
justo

Valor 
justo

Item 
prote-
gido

Venci-
mento

ori-
gi-
nal

ins-
tr. original instr.

em 
US$ tada MtM MtM

SWAP jun/19 R$ US$ CDI+taxa VC+taxa 7.215 3,465  (323)
SWAP abr/20 R$ US$ CDI+taxa VC+taxa 5.433 3,773  (3.411)
SWAP jun/19 R$ US$ CDI+taxa VC+taxa 4.108 3,773  (1.643)
SWAP jun/19 R$ US$ CDI+taxa VC+taxa 4.108 3,773  829 

     (5.377)  829 
Ativo circulante  5.377 
Passivo circulante  (829)

Consolidado
2018 2017

Resultado na realização dos instrumentos financeiros  (363)  1.775 
Ajuste do valor justo de instrumentos no resultado  6.206  753 
Resultado de operações com derivativos  5.843  2.528 
Os contratos de Swap, das controladas Aliança e CBO estão atrelados respecti-
vamente aos contratos de empréstimos, com instituições financeiras. A política 
de gestão de risco cambial do Grupo CBO está divulgada na Nota 4.1(a). Os 
derivativos são usados para fins econômicos de proteção cambial e não como 
investimentos especulativos. Os impactos totais no resultado dos instrumentos 
financeiros derivativos em aberto e liquidados estão apresentados na Nota 26.
9. Contas a receber de clientes Consolidado
Contas a receber: 2018 2017
Contas a receber - segmento apoio marítimo  102.650  79.093 
Contas a receber - segmento estaleiro  374  296 
Menos: provisão para crédito de liquidação duvidosa  (176)  (176)

 102.848  79.213 
A análise de vencimentos das contas a receber está apresentada a seguir:

Consolidado 
 Aging contas a receber 2018 2017
 A vencer  102.824  72.635 
 Vencidos: 
 Menos de 1 mês  3  6.463 
 Entre 1 e 3 meses  21  115 
 Acima de 3 meses  176  176 

 103.024  79.389 
Os valores justos das contas a receber de clientes são, substancialmente, iguais 
aos valores contábeis devido ao curto prazo característico dos fluxos de caixa 
com clientes. O Grupo CBO mantém suas contas a receber como garantia dos 
empréstimos (Nota 17). 10. Estoques: Em 31 de dezembro de 2018, o Grupo CBO 
não apresenta saldo de estoques. Em 2017 havia o saldo de R$ 2.852, referentes 
a materiais auxiliares (R$ 966) e importações em andamento (R$ 1.886). 
11. Outros ativos Consolidado

2018 2017
Sinistros reclamados  6.901  7.520 
Previdência privada - Conta coletiva  2.631  3.105 
Valores a restituir  9.458  7.339 
Outros  3.368  4.541 

 22.358  22.505 
12. Tributos a recuperar Controladora Consolidado

2018 2017 2018 2017
Impostos de Renda Pessoa Juridica - IRPJ 5.923 6.736 8.088 16.732
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL 235 8.990 2.809
Impostos de Renda Retido na Fonte - IRRF 6.929 5.828 39.923 26.990
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS 8.493 2.561
Programa de Integração Social - PIS 8.089 9.076
Contribuição para Financiamento da 
Seguridade social - COFINS 38.901 46.472
Outros 866 1.016

13.087 12.564 113.350 105.656

Ativo circulante (4.711) (4.510) (39.345) (38.761)
Ativo não circulante 8.376 8.054 74.005 66.895
13. Partes relacionadas: a) Despesa no período com remuneração do pessoal-
-chave da administração:

Controladora Consolidado 
2018 2017 2018 2017

Remuneração do pessoal-chave    8.750  7.784 
Plano de opção de compra de ações  (2.737)  568  (2.737)  568 

 (2.737)  568  6.013  8.352 
A Companhia e suas controladas não concedem benefícios pós-emprego, bene-
fícios de rescisão de contrato de trabalho ou outros benefícios de curto ou longo 
prazo para a Administração e seus empregados, com exceção ao plano de opção 
de compra de ações, mencionado na Nota 22 (b) (iii).

b) Saldos Controladora Consolidado
2018 2017 2018 2017

Ativo
Notas promissórias a receber

Companhia Brasileira de Offshore 64.280 71.752
Passivo
Empréstimos e financiamentos
 BNDES (2.682.722) (2.242.311)

64.280 71.752 (2.682.722) (2.242.311)
Ativo circulante 64.280 71.752
Passivo circulante 266.582 118.951
Passivo não circulante (2.416.140) (2.123.360)
Os montantes apresentados no consolidado referem-se aos empréstimos (Nota 
17) junto ao Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social ("BNDES") 
para construção das embarcações dos estaleiros e das embarcações das empre-
sas do Grupo que pertencem ao segmento de navegação. As notas promissórias 
possuem prazo de 180 dias e correção pela taxa SELIC.
c) Transações no período: Controladora Consolidado 

2018 2017 2018 2017
Receitas financeiras  4.278  32.287 
Despesas financeiras - BNDES  (102.091)  (77.217)
Variação cambial sobre empréstimos - BNDES  (395.195)  (32.965)
Unidas Locação de Carros  (164)  (509)
Austral Seguradora S.A.  (27)
Nova Opersan  (293)  (283)

 4.278  32.287  (497.770)(110.974)
Conforme descrito na Nota 1.1, as empresas do Grupo CBO possuem operações 
intercompanhias referentes à construção de embarcações e serviços de docagem 
dos estaleiros para a CBO. Adicionalmente, a CBO efetua afretamento de em-
barcações para a CSM. Todas as operações intercompanhias são integralmente 
eliminadas na consolidação do Grupo CBO. 14. Investimentos: (a) Saldos e 
movimentação:

31 de dezembro de 2018

 Em sociedades controladas:

Aliança S.A. 
Indústria 
Naval e 

Empresa de 
Navegação

Compa-
nhia Bra-
sileira de 
Offshore 

S.A.

Vega 
Shi-
phol-
ding Total

Ações possuídas (milhares) 261.734 748.600 1
Percentual de participação 100% 99,946% 100%
Capital social 432.526 1.016.98853.192
Patrimônio líquido 98.323 287.83792.322
Lucro líquido (prejuízo) do exercício (41.769) (331.852) 2.926

Saldos em 1º de janeiro de 2018 55.366 619.35775.524 750.247
Lucro não realizado, líquido 3.593 3.593
Equivalência patrimonial (41.769) (331.673) 2.926(370.516)
Ajuste de avaliação patrimonial 13.872 13.872
Saldos em 31 de dezembro de 2018 17.190 287.68492.322 397.196
Conforme Nota 1.1, a Aliança é a empresa do Grupo que efetua a construção de 
embarcações, serviços de docagem e serviços de manutenção e reparo para a 
CBO. Conforme as normas e pronunciamentos contábeis, para fins de equivalên-
cia patrimonial o lucro da Aliança deve ser tratado como lucro não realizado. Dessa 
maneira, dentro do patrimônio líquido da Aliança há lucro não realizado represa-
do que estão sendo realizados de acordo com a depreciação das embarcações 
da sua coligada CBO. Por esse motivo, o investimento da Oceana Offshore na 
controlada Aliança não reflete o percentual de participação no patrimônio líquido. 
Para fins de apresentação, abaixo evidenciamos a reconcilição do investimento 
com patrimônio líquido da Aliança.
Investimento controladora 17.190 287.684  92.322 
Lucro não realizado 81.133
Participação Aliança na CBO (*) 153
Patrimônio líquido da controlada 98.323 287.837  92.322 
(*) A Aliança tem 0,005% de participação na CBO, motivo pelo qual a Oceana 
Offshore não tem o montante do investimento na CBO no mesmo montante do 
Patrimônio Líquido da sua controlada.

dização de realização semelhante aos vencimentos das parcelas dos contratos 
de empréstimos relacionados.  Adicionalmente, a administração do Grupo CBO 
monitora seus fluxos de caixa através de modelos específicos de acordo com a 
maturidade da projeção das entradas e saídas de caixa, realizando reuniões pe-
riódicas para avaliar a situação de liquidez da companhia e revisão das projeções 
de entrada e saída de caixa. 4.3. Estimativa do valor justo: Pressupõe-se que 
os saldos das contas a receber de clientes e contas a pagar aos fornecedores 
pelo valor contábil, menos a perda (impairment) no caso de contas a receber, es-
tejam próximos de seus valores justos. A tabela abaixo classifica os instrumentos 
financeiros contabilizados ao valor justo de acordo com o método de avaliação. Os 
diferentes níveis foram definidos como segue: • Preços cotados (não ajustados) 
em mercados ativos para ativos e passivos idênticos (Nível 1); • Informações, além 
dos preços cotados incluídas no nível 1, que são observáveis pelo mercado para 
o ativo ou passivo, seja diretamente (ou seja, como preços) ou indiretamente (ou 
seja, derivados dos preços) (Nível 2); • Informações para os ativos ou passivos 
que não são baseadas em dados observáveis pelo mercado (ou seja, premissas 
não observáveis) (Nível 3). O Grupo CBO classifica seus ativos e passivos no 
Nível 2 no modelo de avaliação do valor justo apresentado. 

(b) Balanço patrimonial e demonstração do resultado do período sintéticos:
31 de dezembro de 2018

CBO CSM
Shiphol-

ding Aliança 
Ativo circulante 296.617 62.975 6.842 80.224
Caixa e equivalentes de caixa 87.203 18.272 1.830 20.847
Ativo não circulante 4.005.035 15.175 87.238 479.285
Investimentos 36.633 10 165
Imobilizado 3.694.694 87.238 435.061
Intangíveis 17.861 221
Ativo 4.301.652 78.065 94.080 559.509
Passivo circulante 394.507 37.140 1.757 138.361
Empréstimos de curto prazo 335.555 88.191
Passivo não circulante 3.619.308 4.377 322.825
Passivo intercompanhia 86.323
Empréstimos de longo prazo 3.238.922 238.315
Passivo 4.013.815 41.432 1.757 461.186
Patrimônio líquido 287.837 36.633 92.324 98.323
Receita líquida 692.125 225.713 12.739 566.058
Resultado financeiro (660.221) 146 (979) (50.027)
Lucro (prejuízo) antes do imposto de 
renda (342.116) (15.545) 2.927 (56.567)
Imposto de renda e contribuição social 
corrente e diferido 10.264 14.796
Lucro líquido (prejuízo) do exercício (331.852) (15.545) 2.927 (41.769)

31 de dezembro de 2017

CBO CSM
Shiphol-

ding Aliança
Ativocirculante 194.183 47.699 42.921 255.286
Caixa eequivalentes de caixa 21.354 48 32.296 20.890
Ativo não circulante 3.680.977 45.222 73.200 495.518
Investimentos 44.653 10 75.524
Imobilizado 3.394.808 73.200 468.546
Intangíveis 24.655 231
Ativo 3.875.160 92.920 116.121 749.169
Passivo circulante 187.558 39.909 3.256 302.220
Empréstimos de curto prazo 147.325 97.772
Passivo não circulante 3.067.913 833 37.340 306.857
Passivo intercompanhia 116.770 662
Provisão para perdas em investimentos 1.636
Empréstimos de longo prazo 2.639.192 37.340 222.562
Passivo 3.255.471 40.742 40.597 609.076
Patrimônio líquido 619.689 52.178 75.524 140.092

31dedezembrode2017
Receita líquida 447.260 175.754 23.047 183.863
Resultado financeiro (140.144) 1.012 (2.216) (17.271)
Lucro (prejuízo)antes do imposto de 
renda (51.674) (52.115) 13.876 (9.892)
Imposto de renda e contribuição social (970)
Lucro líquido (prejuízo) do exercício (51.674) (52.115) 13.876 (10.862)

31 de dezembro de 2017

Em sociedades controladas:
Oceana  

Estaleiro SA.
Oceana  

Navegação SA.
Aliança SA. Indústria Naval e 

Empresa de Navegação
Companhia Brasileira 

de Offshore SA. Vega Shipholding Total
Ações possuídas (milhares) 131.342 273.039 261.734 748.600 1
Percentual de participação 100% 100% 100% 99.946% 100%
Capital social 238.264 746.341 34.554
Aumento de capital 130.000
Patrimônio líquido 131.360 515.934 140.092 619.689 75.524
Lucro líquido (prejuízo) do exercício 3.502 (12.975) 1.957 (34.725) 13.876

Saldos em 1° de janeiro de 2017 90.770 388.262 69.126 548.158
Aumento de capital 130.000 144.922 3.582 278.504
Cisão parcial entre controladas 34.500 (34.500)
Incorporação reversa (128.772) (470.787) 90.399 509.160
Equivalência patrimonial 3.502 (12.975) (567) (34.725) 16.401 (28.364)
Lucro não realizado do exercício (28.362) (6.104) (34.466)
Lucro não realizado de exerc. anteriores 37.629 12.111 49.740
Ajuste de avaliação patrimonial - CTA (13.585) (13.585)
Patrimônio líquido das controladas 9.267 6.007 89.832 619.357 75.524 799.987
Lucro não realizado de exerc. anteriores (37.629) (12.111) (49.740)
Saldos em 31 de dezembro de 2017 89.832 619.357 75.524 750.247

15. Imobilizado Controladora Consolidado 
Equipa-

mentos e 
instalações

Imobiliza-
ções em 

andamento 
To-
tal

Terre-
nos

Bens 
flutuantes

Edificações 
e benfeito-

rias

Equipamen-
tos e instala-

ções

Imobilizações 
em andamen-

to (ii) Outros Total
Em 31 de dezembro de 2016 3 726 729 219.230 1.996.969 146.567 125.168 878.391 20.112 3.386.437
Aquisições 201 201 4.144 623.055 401 627.600
Custos de empréstimos 17.784 17.784
Transferências (i) 536.655 (31.522) (486.790) (18.343)
Diferenças cambiais 1.419 1.419
Reversão da redução ao valor recuperável 2.853 2.853
Baixa (98) (98) (203) (916) (129) (1.248)
Depreciação (2) (2) (140.990) (7.574) (10.883) (1.418) (160.865)
Em 31 de dezembro de 2017 1 829 830 222.083 2.393.849 138.993 85.990 1.032.442 623 3.873.980
Aquisições 112 112 3.195 6.830 333 445.381 455.739
Custos de empréstimos 14.696 14.696
Transferências (i) 1.424.430 (1.424.430)
Impairment (2.773) (2.773)
Diferenças cambiais 13.224 13.224
Baixa (85) (53) (1) (139)
Depreciação (202.454) (7.729) (9.178) (102) (219.463)
Em 31 de dezembro de 2018 1 941 942 219.310 3.632.244 138.009 77.092 68.089 520 4.135.264
Taxa média ponderada de depreciação anual 20% 4% 4% 7% 15%
(i) As transferências referem-se, substancialmente, às embarcações que atingiram 
o estágio final de conclusão, sendo transferidas de imobilizações em andamento 
para bens flutuantes. (ii) Refere-se, substancialmente, às embarcações em estágio 
de construção (Nota 1.1); 
16. Intangível Controladora Consolidado 

Softwares, 
marcas e 
patentes

Softwares, 
marcas e 
patentes

Contratos de 
afretamento 

e serviços Total
Em 31 de dezembro de 2016 492 528 26.364 26.892
Aquisição 60 60
Amortização (289) (289) (1.574) (1.863)
Em 31 de dezembro de 2017 203 299 24.790 25.089

Transferência 198 (198)
Amortização (196) (216) (6.784) (7.000)
Em 31 de dezembro de 2018 7 281 17.808 18.089
17. Empréstimos e financiamentos:  17.1. Reconciliação da dívida líquida

Consolidado
2018 2017

Empréstimos de curto prazo  405.733  224.871 
Empréstimos de longo prazo  3.477.237  2.899.095 
 Total da dívida  3.882.970  3.123.966 
 Caixa e equivalentes de caixa  (131.447)  (75.198)
Dívida líquida  3.751.523  3.048.768 

17.2. Movimentação de empréstimos e financiamentos
Consolidado

Instituições financeiras
Ga-

rantia
Moe-

da
Encargos finan-

ceiros

Vigência

31 de de-
zembro 
de 2017

Capta-
ção

Amor-
tização 

principal

Amor-
tização 
juros

Encar-
gos 

finan-
ceiros

Ajuste 
de ava-
liação 
patri-

monial 
(CTA)

Variação 
cambial

31 de 
dezembro 
de 2018Início

Vencimen-
to

BNDES 2.242.311 105.729 (72.201) (90.403) 102.091 395.195 2.682.722
CBO - construção de em-
barcações (i) USD

2,83% a 5,00% a.a. 
em USD 10/08/2001 10/01/20361.879.322 105.729 (47.389) (78.986) 86.722 334.662 2.280.060

CBO - construção de em-
barcações (ii) USD

3,23% a 5,28% a.a. 
em USD 19/12/2014 10/01/2036 226.969 (8.841) (6.143) 10.157 38.037 260.179

ENA (OCE) - construção 
Estaleiro (ii) USD

3,23% a 5,28% a.a. 
em USD 27/11/2014 10/09/2030 102.524 (8.809) (3.852) 3.826 16.994 110.683

ENA (OCE) - construção 
Estaleiro (ii) R$  TJLP 08/04/2016 15/09/2020 287 (99) (14) 14 1 189
ENA - construção fabrica (iii) USD 4,07% a.a. em USD 23/12/2010 10/03/2022 33.209 (7.063) (1.408) 1.372 5.501 31.611
Caixa Economica 
Federal   318.542 1.568 (17.957) (9.686) 12.121 53.988 358.576
CBO - construção de em-
barcações (ii) USD

3,23% a 5,28% a.a. 
em USD 19/12/2014 10/01/2036 223.706 (9.636) (6.179) 8.630 37.989 254.510

ENA (OCE) - construção 
Estaleiro (ii) USD

3,23% a 5,28% a.a. 
em USD 12/12/2014 10/09/2030 94.836 1.568 (8.321) (3.507) 3.491 15.999 104.066

BANCO Fibra   30.663 (5.436) (4.602) 2.890 5.241 28.756
ENA - Empréstimo Ponte (iv) USD 8,00% em USD 09/11/2017 08/04/2020 30.663 (5.436) (4.602) 2.890 5.241 28.756
BANCO Safra 11.294 19.997 (18.102) (855) 942 2.320 15.596
ENA - capital de giro (v) USD 4,08% em USD 24/11/2017 01/06/2018 11.294 (12.754) (272) 273 1.459
ENA - capital de giro (v) USD 5,3125% em USD 06/06/2018 26/05/2020 19.997 (5.348) (583) 669 861 15.596
BANCO Pine   36.234 20.500 (26.243) (3.964) 3.946 30.473
ENA - capital de giro (v) R$ 4,76% a.a. + CDI 02/12/2016 06/04/2020 31.205 20.500 (21.243) (3.792) 3.803 30.473
ENA - capital de giro (v) R$ 4,36% a.a. + CDI 10/10/2017 10/04/2018 5.029 (5.000) (172) 143
Bank of China   37.340 (42.798) (1.668) 982 6.144
Chaser - compra de embar-
cação (vi) USD 3M Libor + 350BPS 23/04/2014 23/04/2020 18.670 (21.399) (834) 491 3.072
Challenger - compra de em-
barcação (vi) USD 3M Libor + 350BPS 23/04/2014 23/04/2020 18.670 (21.399) (834) 491 3.072
Banco do Brasil 358.071 223.626 (14.497) (5.840) 24.027 74.395 659.783
CBO - construção de em-
barcações (i) USD

3,60% a 4,60% a.a. 
em USD 21/11/2016 10/08/2036 152.193 44.999 (4.261) (3.784) 8.883 29.391 227.421

CBO - construção de em-
barcações (i) USD

3,60% a 4,60% a.a. 
em USD 21/11/2016 10/11/2036 204.186 163.627 (1.048) (943) 13.980 45.004 424.806

CBO - capital de giro (i) R$ 3,5% a.a. em BRL 17/01/2018 01/12/2019 15.000 (7.500) (1.108) 1.164 7.556
CBO AF (v) R$ 1,3% a.m 01/06/2017 30/11/2017 463 (460) (3)
ENA (OCE) AF (v) R$ 1,3% a.m 19/05/2017 30/11/2017 1.229 (1.228) (2)
Banco Votorantim 56.322 (18.630) (2.176) 3.570 6.627 45.713
CBO - capital de giro (iii) USD 3,86% em USD 10/01/2017 20/04/2020 33.371 (983) 1.548 5.672 39.608
CBO - capital de giro (iii) USD 3,10% em USD 05/05/2017 30/04/2018 15.178 (15.312) (270) 365 39
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CBO - capital de giro (iii) USD 3,10% em USD 29/09/2017 20/04/2020 7.772 (3.318) (923) 1.657 916 6.104
Banco ABC 43.356 56.149 (44.855) (4.189) 4.188 12.066 66.715

CBO - capital de giro (iii) USD
4,97% a 5,20 a.a 

em USD 18/08/2017 12/02/2019 10.550 (10.542) (172) 164
CBO - capital de giro (iii) USD 5,20% em USD 27/10/2017 22/04/2019 32.806 (34.313) (896) 839 1.564
CBO - capital de giro (iii) USD 5,47% em USD 28/03/2018 17/03/2020 56.149 (3.121) 3.185 10.502 66.715
Banco Original 15.000 (7.500) (446) 462 7.516
CBO - capital de giro (v) R$ 1,22% a.a. + CDI 20/06/2018 20/06/2019 15.000 (7.500) (446) 462 7.516
Banco Guanabara 10.060 (4.908) (1.017) 998 5.133
ENA - capital de giro (iii) R$ 5,66% em BRL 12/12/2017 12/12/2019 10.060 (4.908) (1.017) 998 5.133
TOTAL 3.144.193 442.569 (273.127) (124.846) 156.217 6.144 549.832 3.900.983

Custos de transação de empréstimos e financiamentos (a) (20.226) (18.013)
Passivo Circulante 224.871 (405.733)
Passivo não Circulante 2.899.095 3.477.237

(a) Custos de transação estão sendo apresentados líquidos dos empréstimos e 
financiamentos para fins de divulgação. BRL - reais; USD - dólares norte-ameri-
cano; (a) Garantias: As garantias envolvidas nos empréstimos e financiamentos 
do Grupo CBO são como se seguem: (i) Alienação fiduciária das embarcações + 
recebíveis + aplicações financeiras restritas + carta fiança (ii)   Carta fiança; (iii) 
Hipoteca da Aliança e fábrica; (iv) Nota promissória; (v) Aval corporativo; (vi) Alie-
nação fiduciária das embarcações + recebíveis+ aplicações financeiras restritas. 
(b) Exposição dos empréstimos: A exposição dos empréstimos do Grupo CBO, 
às variações na taxa de juros e às datas de reprecificação contratual nas datas 
do balanço, é como se segue:

Consolidado 
2018

Jan/19 a Dez/19  423.746 
Dez/19 a Dez/21  618.976 
Dez/21 a Dez/27  1.578.205 
Dez/28 a Dez/38  1.280.055 

 3.900.983 
(c) Cláusulas restritivas (Covents): O Grupo CBO possui contratos de finan-
ciamentos junto ao BNDES que apresentam cláusulas restritivas (financial cove-
nants). As cláusulas restritivas referem-se ao cumprimento do Índice de Cobertura 
do Serviço da Dívida (“ICSD”). Em 27 de outubro de 2017, a administração do 
Grupo CBO obteve junto ao BNDES a suspensão da referida cláusula restritiva 
até o ano de 2020. O Grupo CBO, por meio da controlada direta Vega Shipholding, 
possuía contratos de empréstimo junto ao Bank of China, com cláusula restritiva. 
Em 24 de julho de 2018, a Companhia quitou antecipadamente o empréstimo, 
dessa maneira, a cláusula restritiva não é mais exigível. 18. Fornecedores e 
outras contas a pagar

Controladora Consolidado
2018 2017 2018 2017

Fornecedores de materiais e serviços  126  246  32.959  28.378 
Outras contas a pagar  3.287  2.918  12.831  7.826 

 3.413  3.164  45.790  36.204 
Passivo circulante  (3.413)  (3.164)  (44.072)  (31.694)
Passivo não circulante  1.718  4.510 
19. Salários e encargos sociais Consolidado

2018 2017
Salário  6.436  4.400 
FGTS/INSS  13.680  8.895 
Férias  9.734  13.685 
Provisão para bônus e outros  12.889  12.831 

 42.739  39.811 
Controladora Consolidado

20. Impostos e contribuições a pagar 2018 2017 2018 2017
Programa de Integração Social - PIS    110 
Contribuição para Financiamento da 
Seguridade Social - COFINS    507 
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF    69 
Imposto Sobre Serviços de Qualquer
Natureza - ISSQN    70  36 
Contribuições Sociais Retidas na Fonte - CSRF    249  117 
Imposto de renda a recolher - IRPJ     184 
Contribuição Social a recolher - CSLL  27  94 
Instituto Nacional da Seguridade Social - INSS  83  671 

 27  1.088  1.102 
21. Ativo indenizatório, depósitos judiciais e provisões para contingências: 
Em 31 de dezembro de 2018, o Grupo apresentava as seguintes provisões e os 
correspondentes depósitos judiciais relacionados às contingências:

Consolidado
Depósitos judiciais Provisão para contingências

Natureza dos processos 2018 2017 2018 2017
 Tributárias  6.170  5.901  11.014  10.392 
 Trabalhistas  2.729  2.554  17.608  9.289 
 Cíveis  12.327  13.863 

 8.899  8.455  40.949  33.544 
A movimentação das provisões para contingências é como se segue:
Consolidado Tributárias Trabalhistas Cíveis Total
Saldo em 31 de dezembro de 2016  20.028  8.811  3.861  32.701 
Provisões (reversões)  (9.636)  478  10.002  843 
Saldo em 31 de dezembro de 2017  10.392  9.289  13.863  33.544 

Provisões (reversões)  622  8.319  (1.536)  7.405 
Saldo em 31 de dezembro de 2018  11.014  17.608  12.327  40.949 
Em outubro de 2015, a Companhia recebeu um auto de infração de, aproxima-
damente, R$ 42.000, lavrado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - SRF 
(valor atualizado em 31 de dezembro de 2018 é aproximadamente de R$ 50.062), 
no qual contesta a tomada de créditos de PIS/COFINS sobre aquisição de ativos 
imobilizados no prazo de 48 meses e não ao longo da vida útil das embarca-
ções. A Companhia, por meio de seus consultores jurídicos externos, considera 
esta causa como perda possível e possui garantia do Grupo Fischer, firmada no 
contrato de compra e venda de ações do Grupo CBO (Nota 21.1). Em janeiro 
de 2017, a Companhia recebeu novo auto de infração de aproximadamente R$ 
61.000 (valor atualizado em 31 de dezembro de 2018 é aproximadamente de 
R$ 65.257), referente ao mesmo tema, também avaliado pelos seus assessores 
jurídicos e pela administração como perda possível. 21.1  Ativo indenizatório 
e provisões para contingências: No contrato de Compra e Venda de Ações 
Ordinárias celebrado entre Grupo CBO e o Grupo Fischer para aquisição da CBO, 
CSM e Aliança, foram listadas 100% das ações judiciais e administrativas em 
andamento das referidas empresas, tendo o Grupo Fischer assumido a obrigação 
de indenizar e manter o Grupo, seus administradores e empregados, indenes e 
isentos por toda e qualquer perda efetiva e comprovadamente incorrida e sofrida 
por ações listadas, sem limitação de valores, conforme especificado na cláusula 
12.2; (i). O contrato estabelece ainda uma indenização à Companhia caso seja 
verificada qualquer contingência ou passivo, de qualquer natureza, referentes a 
atos, fatos ou omissões ocorridas até 23 de dezembro de 2013, e não revelados 
na data da aquisição até o limite de R$ 50.000 corrigido pelo CDI acumulado (valor 
atualizado em 31 de dezembro de 2018 é de R$ 83.839). O valor apresentado na 
rubrica "Ativo Indenizatório" refere-se ao valor que será ressarcido ao Grupo CBO 
caso as perdas provisionadas sejam materializadas e pagas pelo Grupo CBO. 
O montante de contingências avaliado pela administração, com base na opinião 
de seus assessores jurídicos, com perda possível é de R$ 149.316 (2017 - R$ 
143.132). 22.  Patrimônio líquido: (a) Capital social: O capital social subscrito é 
de R$ 1.137.771, representados por 1.046.876.633 ações ordinárias nominativas, 
sem valor nominal.

Capital Social
R$ Quantidade %

Pátria Infraestrutura - FIP ("Pátria") 427.201 418.750.653 40%
BNDES Participações("BNDESPAR") 227.748 209.375.327 20%
Levantino Empreendimentos e 
Participações AS ("VINCI") 482.822 418.750.653 40%

1.137.771 1.046.876.633
(b) Prejuízo por ação: O cálculo do prejuízo por ação é feito por meio da divisão 
do resultado líquido do exercício pela quantidade média ponderada de ações em 
circulação. (i)  Básico e diluído: O prejuízo básico e diluído por ação é calculado 
pela divisão do prejuízo atribuível aos acionistas da Companhia pela quantidade 
média ponderada de ações ordinárias em circulação durante o período, excluindo 
as ações ordinárias compradas pela Companhia e mantidas como ações em te-
souraria, se aplicável. O prejuízo básico e diluído por ação é calculado mediante 
o ajuste da quantidade média ponderada de ações ordinárias em circulação, para 
presumir a conversão de todas as ações ordinárias potenciais diluídas.

2018 2017
Prejuízo do exercício  (359.054)  (43.714)
Média ponderada de ações utilizada na apuração 
do prejuízo básico  e diluído por ação - lotes de mil  1.046.877  1.046.877 
Prejuízo diluído por ação (R$)  (0,3430)  (0,0418)
Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e de 2017, o prejuízo diluído 
por ação é igual ao prejuízo básico por ação, tendo em vista que as opções de 
compra de ações possuem efeito antidiluidor e, portanto, não foram considera-
das. (ii) Plano de opção de compra de ações: O Conselho de Administração 
da Companhia aprovou, em 15 de outubro 2012, 1º de março de 2013 e 17 de 
agosto de 2015, a criação do Programa de Opção de Compra de Ações de 2012 
("Programa de 2012"), de 2013 ("Programa de 2013"), de 2015 ("Programa de 
2015") e ("Programa de 2016"), respectivamente. A criação desses programas 
foi aprovada nos termos e condições da outorga de opções de compra de ações 
do Plano de Opção de Compra de Ações ("Plano"), que tem por objeto a outorga 
de opções de compra de ações de emissão da Companhia a administradores e 
empregados de nível gerencial, aprovado por Assembleia Geral Extraordinária 
realizada em 15 de outubro de 2012, para o Programa de 2012 e Programa de 
2013, e 17 de agosto de 2015, para o Programa de 2015 e o Programa de 2016. 
As informações sobre os programas estão abaixo descritas:

Programa de 2012 Programa de 2013 Programa de 2015 Programa de 2016
Quantidade opções 
outorgadas aos 
participantes

951.623 976.563 10.603.070 8.482.452

Preço de exercício - 
em reais 1,05 1,28 1,42 1,42

Correção do preço de 
execício (*)

IPCA + 7%. Desde 28 de feverei-
ro de 2012 até a data do efetivo 
exercício da opção pelo partici-
pante.

IPCA + 7%. Desde 26 de fevereiro 
de 2013 até a data do efetivo exer-
cício da opção pelo participante.

IPCA. Desde o início do progra-
ma até a data do efetivo exercí-
cio da opção pelo participante.

IPCA. Desde o início do programa até 
a data do efetivo exercício da opção 
pelo participante.

Prazo para exercícios 
das opções:

(a)
Até 28 de fevereiro de 2013, o 
participante não poderá exercer 
as opções.

Até 1º de março de 2014, o par-
ticipante não poderá exercer as 
opções.

Até 17 de agosto de 2015, o par-
ticipante poderá exercer até 25% 
das opções.

A partir de 25 de março de 2016 até 
24 de março de 2017, o participante 
poderá exercer até 25% das opções.

(b)
A partir de 1º de março de 2013 
até 28 de fevereiro de 2014, o par-
ticipante poderá exercer até 25% 
das opções.

A partir de 2 de março de 2014 
até 1º de março de 2015, o partici-
pante poderá exercer até 25% das 
opções.

A partir de 18 de agosto de 2015 
até 21 de março de 2016, o par-
ticipante poderá exercer até 25% 
das opções, mais eventual sobra 
não exercida no período antece-
dente, totalizando até 50% das 
opções.

A partir de 25 de março de 2017 até 
24 de março de 2018, o participante 
poderá exercer até 25% das opções, 
mais eventual sobra não exercida no 
período antecedente, totalizando até 
50% das opções.

(c)

A partir de 1º de março de 2014 
até 28 de fevereiro de 2015, o 
participante poderá execer até 
25% das opções, mais eventuais 
sobras não exercidas no período 
antecedente, totalizando até 50% 
das opções.

A partir de 2 de março de 2015 até 
1º de março de 2016, o participante 
poderá execer até 25% das opções, 
mais eventuais sobras não exerci-
das no período antecedente, totali-
zando até 50% das opções.

A partir de 22 de março de 2016 
até 21 de março de 2017, o 
participante poderá exercer até 
25% das opções mais eventuais 
sobras não exercidas no perío-
do antecedente, totalizando até 
75% da opções.

A partir de 25 de março de 2018 até 
24 de março de 2019, o participante 
poderá exercer até 25% das opções, 
mais eventual sobra não exercida no 
período antecedente, totalizando até 
75% das opções.

(d)

A partir de 1º de março de 2015 
até 28 de fevereiro de 2016, o 
participante poderá exercer até 
25% das opções, mais eventuais 
sobras não exercidas no período 
antecedente, totalizando até 75% 
das opções.

A partir de 2 de março de 2016 até 
1º de março de 2017, o participan-
te poderá exercer até 25% das op-
ções, mais eventuais sobras não 
exercidas no período antecedente, 
totalizando até 75% das opções.

A partir de 22 de março de 2017 
até 21 de março de 2018, o 
participante poderá exercer até 
25% das opções, mais eventuais 
sobras não exercidas no perío-
do antecedente, totalizando até 
100% das opções.

A partir de 25 de março de 2019 até 
24 de março de 2020, o participante 
poderá exercer até 25% das opções, 
mais eventual sobra não exercida no 
período antecedente, totalizando até 
100% das opções.

(e)

A partir de 29 de fevereiro de 
2016 até 28 de fevereiro de 2022, 
o participante poderá exercer até 
25% das opções, mais eventuais 
sobras não exercidas no perío-
do antecedente, totalizando até 
100% das opções.

A partir de 2 de março de 2017 até 
28 de fevereiro de 2023, o partici-
pante poderá exercer até 25% das 
opções, mais eventuais sobras não 
exercidas no período antecedente, 
totalizando até 100% das opções.

(*) Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo ("IPCA"). As opções outor-
gadas foram mensuradas pelo valor justo dos instrumentos de patrimônio. As 
opções foram precificadas de acordo com o modelo Black & Scholes. As premis-
sas adotadas na determinação do valor justo das opções estão descritas abaixo:

Programa 
de 2012

Programa 
de 2013

Programa 
de 2015

Programa 
de 2016

Preço da ação 1,28 1,28 1,42 1,42
Preço de exercício 2,01 2,45 2,29 3,03
Duração da opção (Vesting period) 7,4 anos 6,4 anos 5,4 anos 4,8 anos
Taxa de retorno livre de risco 9,05% 9,42% 11% 12%
Taxa de rendimento (dividendos) 0% 0% 0% 0%
Volatilidade esperada 50,92% 51,05% 35,01% 41,20%
Valor justo apurado das opções 0,63 0,58 0,55 0,57
As opções dos programas acima somente poderão ser exercidas em caso de ocor-
rência de um dos eventos abaixo: (i) Oferta pública inicial (primária e secundária) 
de ações, resultando na negociação de ações da Companhia em mercado público 
brasileiro ou internacional ("IPO"); (ii)  Alienação, direta ou indireta, por qualquer 
acionista da Companhia, de ações representativas do capital social da Companhia 
a terceiro adquirente, antes da ocorrência de um IPO. A administração da Compa-
nhia informa que não foram exercidas quaisquer opções. (iii) Receitas (despesas) 
com programas de opções “do not vested”: As despesas com os programas 
reconhecidas no exercício findo em 31 de dezembro de 2018 totalizam R$ 244. Em 
maio de 2018, com o desligamento do Diretor Presidente foi revertido o montante de 
R$ 2.981, totalizando uma receita líquida de R$ 2.737 (2017 - despesas de R$ 568).
23. Receitas Consolidado

2018 2017
Receitas - segmento apoio marítimo   

Afretamento  833.882  508.638 
Prestação de serviços  125.715  141.652 

Impostos, contribuições e deduções sobre vendas   
Afretamento  (92.769)  (59.765)
Prestação de serviços  (13.235)  (20.768)

Receita líquida  853.593  569.757 
24. Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas 2018 2017
Reversão (provisão) de redução ao valor recuperável de ativos  (2.773)  2.853 
Crédito de PIS/COFINS  5.108  5.027 
Crédito previdênciario (i)  22.419 
Despesa conforme contrato de compra e venda  (5.902)
Multa por atraso de operação  (8.984)
Outros  (2.985)  1.083 
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas  6.883  8.963 
(i) Refere-se a créditos por reenquadramento de funcionários conforme Código 
Brasileiro de Ocupação, de acordo com ocupação efetiva dos mesmos.
25. Despesas por natureza Controladora

2018 2017
Serviços contratados  2.676  4.012 
Aluguel de imóveis  1.316  1.456 
Depreciação e amortização  196  291 
Seguros  48  59 
Opções de compra de ações  (2.737)  568 
Outros  192  (202)
Despesas gerais e administrativas  1.691  6.184 

Consolidado 
2018 2017

Salários e encargos  183.646  164.128 
Depreciação e amortização  198.374  140.965 
Gratificações  36.968  36.038 
Benefícios  28.620  32.063 
Serviços contratados  49.935  26.083 
Insumos de produção  28.012  24.937 
Manutenção e reparo de embarcações  14.801  14.173 
Seguros  12.854  7.426 
Rancho  9.132  8.126 
Viagens e estadias  5.996  5.040 
Aluguel de imóveis  1.363  1.481 
Opções de compra de ações  (2.737)  568 
Crédito de PIS/COFINS  (38.918)  (23.270)
Outros  15.024  14.321 

 543.070  452.079 
Despesas gerais e administrativas  (81.281)  (76.436)
Custos dos serviços prestados  (461.789)  (375.643)
26. Resultado financeiro Controladora

2018 2017
Receitas financeiras   

Juros com partes relacionadas (Nota 14 (c))  4.278  32.287 
Rendimentos de aplicações financeiras (*)  19.758  4.689 
Atualização monetária  297  822 

 24.333  37.798 
  

Despesas financeiras   
Custo de transação (**)  (2.406)  (2.383)
Resultado com aplicações financeiras indexadas ao dólar  (9.079)  (2.752)
Encargos sobre operações financeiras  (1.106)  (1.924)

 (12.591)  (7.059)
Variações cambiais, líquidas   

Variação cambial ativa  57  536 
Variação cambial passiva  (522)

 (465)  536 
Resultado financeiro  11.277  31.275 

Consolidado
Receitas financeiras 2018 2017
Rendimentos de aplicações financeiras (*) 29.094 11.295
Atualização monetária 3.496 5.626
Resultado com instrumentos derivativos 5.843 2.528
Outras 953 82

39.386 19.531
Despesas financeiras
Juros sobre financiamentos (141.517) (91.419)
Custo de transação (**) (37.113) (30.480)
Resultado com aplicações financeiras indexadas ao dólar (12.249) (3.648)
Encargos sobre operações financeiras (7.860) (4.973)

(198.739) (130.520)
Variações cambiais, líquidas
Variação cambial ativa 66.661 857.361

Variação cambial passiva (607.113) (911.863)
(540.452) (54.502)

Resultado financeiro (699.805) (165.491)
(*) Rendimentos de aplicações financeiras, aplicações financeiras restritas atre-
ladas ao dólar norte-americano e caixa e equivalentes de caixa. (**) Refere-se, 
substancialmente, às comissões de carta-fiança para garantia dos empréstimos 
(Nota 17 (a)). 27. Imposto de renda e contribuição social: 
27.1 . Reconciliação do imposto de renda e contribuição social

Controladora Consolidado
 Prejuízo antes do imposto de renda e 2018 2017 2018 2017
  contribuição social (355.407)(37.739) (382.399)(38.850)
Imposto de renda e contribuição social 
nas alíquotas efetivas (34%) 120.838 12.831 130.016 13.209
Ajustes para apuração de alíquota efetiva:
Equivalência patrimonial (124.098) (21.940)
Diferencial de alíquota de controlada 29.867 4.651
Despesas não dedutíveis 40 (77)
Utilização de prejuízo fiscal e base 
negativa 3.134
anteriormente não reconhecidos 746 746 4.764
Constituição de tributos diferidos ativos 
anteriormente não reconhecidos 33.412 22.238
Outros 24 86 (2)
Ágio rentabilidade futura 23.343
Tributos diferidos não constituídos 772 (194.164) (49.647)
Despesa com imposto de renda e 
contribuição social (1.717) (5.975) 23.345 (4.864)
Correntes (1.717) (5.975) (1.717) (10.878)
Diferidos 25.062 6.014
27.2. Imposto de renda e contribuição social diferidos: O imposto de renda e a 
contribuição social diferidos são calculados sobre os prejuízos fiscais do imposto 
de renda, a base negativa de contribuição social e as diferenças temporárias entre 
as bases de cálculo do imposto sobre ativos e passivos e os valores contábeis das 
demonstrações financeiras. As alíquotas desses impostos, definidas atualmente 
para determinação dos tributos diferidos, são de 25% para o imposto de renda 
e de 9% para a contribuição social. O imposto de renda e a contribuição social 
diferidos ativo são reconhecidos somente na proporção da probabilidade de que 
lucro tributável futuro esteja disponível e/ou no limite do passivo diferido e contra o 
qual as diferenças temporárias possam ser usadas. Os valores para compensação 
futura são os seguintes:
 Composição dos tributos diferidos ativos Consolidado 
 Créditos tributários sobre: 2018 2017
Prejuízos fiscais  234.688  218.955 
Base negativa de contribuição social  44.238  42.007 
Diferenças temporárias:   
Variação cambial  300.256  178.023 
Provisões  7.463  9.332 
Ágio  105.625 
Derivativos não realizados  783  435 
Tributos diferidos não constituídos  (527.301)  (316.412)

 165.752  132.340 
Composição dos tributos diferidos passivos Consolidado 
 Débitos tributários sobre: 2018 2017
Diferenças temporárias:   
Depreciação acelerada de bens flutuantes  165.752  132.340 
AFRMM (i)  10.149  10.149 
Ganho por compra vantajosa  13.797  13.797 
Mais valia de ativos e passivos - PPA  153.775  173.819 

 343.473  330.105 
Passivo diferido, líquido  177.721  197.765 
(i) Na controlada Aliança, há saldo de imposto de renda diferido passivo calculado 
sobre a parcela de navios construídos com recursos do AFRMM - Adicional de 
Frete da Marinha Mercante. A movimentação líquida da conta de imposto de renda 
e contribuição social diferidos é a seguinte:

Consolidado
2018 2017

Saldo inicial  197.765  203.779 
Prejuízos fiscais  11.039  74.887 
Base negativa de contribuição social  1.399  26.959 
Variação cambial  122.234  8.378 
Provisões  (1.870)  2.327 
Derivativos não realizados  348  (2.445)
Depreciação acelerada de bens flutuantes  33.412  22.238 
Mais valia de ativos e passivos - PPA  (20.854)  (6.018)
Impostos diferidos ativos não contabilizados  (165.752)  (132.340)

Saldo final  177.721  197.765 
28. Seguros: O Grupo CBO tem um programa de gerenciamento de riscos com 
o objetivo de delimitá-los, contratando no mercado coberturas compatíveis com o 
seu porte e operação. As coberturas foram contratadas por montantes considera-
dos suficientes pela administração para cobrir eventuais sinistros, considerando 
a natureza da sua atividade, os riscos envolvidos sem suas operações e a orien-
tação de seus consultores de seguros.

Importância segurada 
Tipo de Cobertura R$ USD mil Vigências

Bens flutuantes  1.363.043 mar/17 a ago/19
Risco operacional  195.700 jan/18 a jan/19
Construtor naval  88.747 abr/17 a dez/18
Responsabilidade civil operacional 
bens flutuantes (por evento) P&I  4.000.000 fev/18 a fev/19
Patrimonial  75.251 dez/16 a março/19
Responsabilidade civil administradores 30.000 abr/18 a abr/19
Responsabilidade civil geral  20.000 out/17 a jan/19
Transporte nacional  1.500 set/17 a mai/19
Transporte internacional  7.000 mai/18 a jun/19
Total 322.451 5.458.790
29. Plano de suplementação de aposentadoria - contribuição definida: As 
controladas CBO, Aliança e CSM contemplam benefícios programáveis de renda 
para aposentadoria, administrado por entidade independente, do tipo contribuição 
definida, desvinculados da Previdência Social. As contribuições da patrocinadora 
apresentam-se como segue: • Contribuição mensal - destina-se à acumulo dos 
recursos necessários à concessão dos benefícios de renda. A contribuição dos 
participantes limita-se a 7,5% escalonado dos seus salários de participação, e a 
contribuição da Companhia pode atingir até 150% da contribuição dos participan-
tes de acordo com o tempo de serviços de cada participante. • Contribuição suple-
mentar - é realizada mensalmente pelo participante, em valor predefinido, o qual 
poderá sofrer alteração no mês de janeiro de cada ano, esse tipo de contribuição 
não recebe contribuição por parte da Companhia. • Contribuição esporádica - pode 
ser realizada em qualquer tempo, em valor livre e sem periodicidade definida, esse 
tipo de contribuição não recebe contribuição por parte da Companhia. As contro-
ladas CBO, Aliança e CSM também contrataram junto à entidade independente 
um benefício de risco denominado “Pecúlio por morte”, cujas contribuições são 
efetuadas mensalmente pela Companhia, e em caso de morte os beneficiários 
receberão os valores das contribuições efetuadas. Durante o exercício findo em 
31 de dezembro de 2018, o valor total das contribuições das controladas para os 
planos mencionados acima foi de R$ 992 (2017 - R$ 563). 30. Informações por 
segmento: A administração determinou os segmentos operacionais com base na 
informação revisada pelo comitê diretivo estratégico com o objetivo de alocar os 
recursos e a avaliação de desempenho entre os segmentos. O Conselho de Ad-
ministração identificou a Diretoria como principal tomador de decisões do Grupo. A 
Diretoria considera o negócio da perspectiva de produto/serviço. Geograficamen-
te, a administração considera o desempenho apenas no Brasil. Na perspectiva de 
produto/serviço, a administração considera as atividades operacionais de apoio 
marítimo e operações de construção de embarcações ("estaleiro"). Todas as ativi-
dades do Grupo CBO estão no Brasil. Apesar de todas as operações do segmento 
estaleiro serem eliminadas nas demonstrações financeiras consolidadas (Nota 
14 (c)), a administração mantém uma avaliação de viabilidade de construção das 
embarcações para terceiros, bem como apresenta as suas análises para obten-
ção de empréstimos e financiamentos para a construção das embarcações para 
o segmento navegação. Em 31 de dezembro de 2018, o faturamento bruto de, 
aproximadamente, R$ 954.211 (R$ 603.185 em 31 de dezembro de 2017) são 
decorrentes de um único cliente. Essas receitas são atribuíveis para o segmento 
de apoio marítimo. O principal tomador de decisões do Grupo CBO não utiliza a 
participação em controladas para avaliação do resultado operacional. A adminis-
tração do Grupo avalia o desempenho por segmento com base no lucro antes 
dos juros, impostos, depreciação e amortização (LAJIDA) ou Earnings before 
interest, taxes, depreciation and amortization (EBITDA). A Companhia contabili-
za as operações intersegmentos como se as operações fossem realizadas com 
terceiros, ou seja, pelos preços correntes de mercado. Os montantes reportados 
ao principal tomador de decisões com relação ao total de ativos são mensurados 
de maneira consistente com os das demonstrações financeiras. Esses ativos são 
alocados com base nas operações do segmento e localização física do ativo. (a) 
Resultado por segmento:

2018
Apoio 

Marítimo Estaleiro
Elimina-

ção
Consoli-

dado
Receita líquida  853.593  566.058  (566.058)  853.593 
Resultado operacional  314.340  (8.331)  11.397  317.406 
Receitas financeiras  33.387  7.213  (7.057)  33.543 
Despesas financeiras  (178.658)  (27.138)  7.057  (198.739)
Resultado com derivativos  1.552  4.291  5.843 
Variações cambiais, líquidas  (506.060)  (34.392)  (540.452)
IR/CS correntes e diferidos  (8.546)  (14.797)  (23.345)
Resultado do exercício  (687.977)  (41.769)  370.693  (359.054)
Outras informações     
   Depreciação, amortização e 
impairment  (205.554)  (19.323)  23.730  (201.147)

2017
Apoio 

Marítimo Estaleiro
Elimina-

ção
Consoli-

dado
Receita líquida 570.004 639.484 (639.731) 569.757
Resultado operacional 147.194 31.414 (51.967) 126.641
Receitas financeiras 15.401 1.602 17.003
Despesas financeiras (106.537) (23.983) (130.520)
Resultado com derivativos 478 2.050 2.528
Variações cambiais, líquidas (51.570) (2.968) 36 (54.502)
IR/CS correntes e diferidos (5.975) (5.873) 6.984 (4.864)
Resultado do exercício (81.513) (21.355) 59.154 (43.714)
Outras informações
   Depreciação, amortização e 
impairment (136.717) (17.966) 16.571 (138.112)
Ativo e passivo e patrimônio líquido por segmento:

2018
Apoio 

Marítimo Estaleiro Eliminação
Consoli-

dado
  Ativo por segmento 4.967.414 559.664 (792.788) 4.734.289
 Imobilizado por segmento 3.781.932 435.061 (81.730) 4.135.264
  Passivo por segmento 4.732.199 502.955 (1.043.897) 4.191.257
 Patrimônio líquido por segmento 923.192 98.323 (478.483) 543.032
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Maior fundo de investimento do mundo 
vende participações em petrolíferas
Estatal da 
Noruega inicia  
retirada de 
empresas de 
exploração  
e produção    

Tornar a riqueza norue-
guesa menos vulnerável a 
qualquer queda permanente 
nos preços do petróleo. Esta 
foi a razão apontada pelo 
fundo soberano de trilhões de 
dólares da Noruega, o maior 
do mundo, ao anunciar que 
venderá suas participações 
em setores exploradores e 
produtores de petróleo e gás.

O fundo, que é adminis-
trado pelo Banco Central da 
Noruega, afirmou nesta sex-
ta-feira que seguirá investin-
do em empresas de energia 
que tenham refinarias e ou-
tras atividades de distribui-
ção. “O fundo aumentou sua 
exposição a ações para 70% 
de seu valor, de 60%”, infor-
mou o Banco Central.

As empresas excluídas do 
fundo são a Cairn Energy, 
na qual o fundo detinha uma 
participação de 1,92% no 
valor de US$ 22 milhões no 
final de 2018, a Tullow Oil, 
na qual detinha 2,1% (US$ 
67 milhões); Premier Oil, no 
qual detinha 1,8% no valor 
de US$ 12 milhões.

O fundo foi abastecido 
com receitas da produção 
de petróleo e gás do país e 
tem como objetivo garan-
tir aposentadorias às gera-
ções futuras e cobrir outras 
despesas estatais quando as 
reservas de petróleo se es-
gotarem. O fundo tem parti-
cipações em cerca de 9 mil 
empresas, entre elas Apple,
Microsoft e Nestlé. Já os 
imóveis incluem proprieda-
des em áreas valorizadas de 
Nova York e Paris, como a 
Times Square e a Avenida 
Champs-Élysées.

“As empresas de explora-
ção e produção serão progres-
sivamente retiradas do fundo 
ao longo do tempo”, relata 
a proposta, sem detalhar um 

cronograma para isso ser feito. 
A proposta anunciada indica 
que as participações do fun-
do em empresas integradas, 
como a Royal Dutch Shell, a 
Exxon Mobil e outras grandes 
empresas envolvidas em tudo, 
desde a exploração até a ven-
da de combustível, não serão 
vendidas.

O Estado, que acumulou 
sua riqueza com as reservas 
de petróleo e gás do Mar do 
Norte, também não tem pla-
nos de vender sua partici-
pação direta na Equinor da 
Noruega. “O governo está 
propondo excluir empresas 
classificadas como explora-
doras e produtoras do setor 
de energia do fundo para 
reduzir o risco agregado do 

preço do petróleo na eco-
nomia norueguesa”, disse o 
Ministério da Fazenda em 
comunicado.

As ações de energia repre-
sentaram 5,9% dos investi-
mentos do fundo no final de 
2018, valendo cerca de US$ 
37 bilhões, mostraram dados 
do fundo. Mas muito des-
se montante é investido em 
empresas integradas, em vez 
de exploradores e produtores 
menores e focados.

Depois do norueguês, ou-
tros fundos de grande porte 
são o governamental de in-
vestimentos para pensões do 
Japão, que alcança US$ 1,3 
trilhão e o governo chinês, 
que possui reservas de US$ 
3 trilhões em dinheiro. 

Siderúrgica chinesa  
HBIS assina cooperação 
com a Siemens 

A companhia siderúrgi-
ca da China, HBIS Group, 
anunciou na sexta-feira que 
estabelecerá uma cooperação 
com a Siemens na pesquisa 
e desenvolvimento e aplica-
ção industrial da tecnologia 
de manufatura aditiva (AM). 
Em 2016, a companhia esta-
beleceu uma parceria estra-
tégica com a Siemens para 
desenvolver fábricas digitais, 
manufatura inteligente, e oti-
mização das tecnologias me-
talúrgicas.

Sob um acordo de coo-
peração estratégica recente-
mente assinado, a HBIS irá 
trabalhar junto com a Sie-
mens para explorar soluções 
de manufatura inteligente e 
se transformar em um líder 
nacional em AM, conhecida 
popularmente como impres-
são 3D, informou a agência 
Xinhua.

A HBIS é a primeira com-
panhia de ferro e aço do país 
a desenvolver uma coopera-
ção substancial com a Sie-

mens em AM, disse Li Yiren, 
chefe do departamento de 
planejamento estratégico da 
HBIS.

Com base em pesquisa 
sistemática e análise de via-
bilidade, a Siemens oferece-
rá serviços de consulta para 
a HBIS, incluindo direção 
estratégica, posicionamento 
de mercado, vantagens com-
petitivas, e situações de apli-
cação de AM.

Um laboratório conjunto 
de AM será estabelecido, 
com consultas da Siemens 
na elaboração de roteiros 
tecnológicos, construção 
sistemática de pesquisa e 
desenvolvimento, e pla-
nejamento de produção e 
equipamentos para apoiar a 
siderúrgica chinesa na ex-
ploração de novos terrenos, 
segundo a HBIS. Sendo 
uma das maiores siderúrgi-
cas do mundo, a HBIS está 
acelerando a construção de 
uma plataforma de serviço 
industrial. 
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19ª REUNIÃO DE SÓCIOS-QUOTISTAS. Pelo presente instrumento,  
(i) BRITISH AMERICAN TOBACCO INTERNATIONAL (HOLDINGS) B.V.,
sociedade devidamente constituída e regida pelas leis da Holanda, com
sede na Cidade de Amsterdam, Handelsweg 53A 1181, ZA Amstelveen,
inscrita no CNPJ/MF sob nº 13.076.887/0001-43, neste ato representada
por seu procurador, Sr. Marcio Eduardo Tenório da Costa Fernandes,
brasileiro, casado, advogado, portador da carteira de identidade
nº 49.021.959, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº
746.926.157-53, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro,
Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Rua Candelária
nº 66, 12º andar, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro,
e (ii) MOLENSTEEGH INVEST B.V., sociedade devidamente constituída
e regida pelas leis da Holanda, com sede na Cidade de Amstelveen,
Handelsweg 53A, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 26.646.777/0001-11,
neste ato representada por seu procurador, Sr. Marcio Eduardo Tenório
da Costa Fernandes, brasileiro, casado, advogado, portador da carteira de
identidade nº 49.021.959, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o
nº 746.926.157-53, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro,
Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Rua Candelária nº 66, 
12º andar, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, únicos
sócios da SOUZA CRUZ LTDA, sociedade limitada, com sede na Cidade
do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Candelária, nº 66, Salas
101 a 1201, Centro, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.009.911/0001-39,
com os seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado
do Rio de Janeiro sob o NIRE 33.210.175.238 (“Sociedade”), resolvem:
PRIMEIRO - Aprovar a proposta da diretoria para o pagamento de juros
sobre o patrimônio líquido, com base no artigo 9° da Lei 9.249/95, no
montante de R$ 18.978.802,64 (dezoito milhões, novecentos e setenta e
oito mil, oitocentos e dois reais e sessenta e quatro centavos), com base
no balancete levantado em 30/09/2018, relativo ao terceiro trimestre
de 2018, observados os limites legais à data do pagamento, sendo que
o referido pagamento deverá ocorrer a partir de 31/12/2018, devendo
ser atualizado pela Taxa SELIC, a partir de 01/10/2018 até 28/12/2018,
inclusive. E, POR ESTAREM ASSIM JUSTAS E CONTRATADAS, AS PARTES
ASSINAM O PRESENTE INSTRUMENTO EM 03 (TRÊS) VIAS, DE IGUAL TEOR 
E FORMA, NA PRESENÇA DAS TESTEMUNHAS ABAIXO. Rio de Janeiro, 01
de outubro de 2018. Sócios presentes: pp. BRITISH AMERICAN TOBACCO 
INTERNATIONAL (HOLDINGS) B.V. Marcio Eduardo Tenório da Costa
Fernandes; pp. MOLENSTEEGH INVEST B.V. Marcio Eduardo Tenório da
Costa Fernandes. Certifico que este documento foi arquivado na JUCERJA
sob o nº 00003533202, em 27/02/2019. Bernardo F. S. Berwanger -
Secretário Geral.

Souza Cruz Ltda.
CNPJ/MF Nº 33.009.911/0001-39 - NIRE Nº 33.2.1017523-8

CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO
Fundado em 15 de novembro de 1895

CONSELHO DELIBERATIVO - REUNIÃO ORDINÁRIA - ELEIÇÃO
ELEGER E EMPOSSAR MEMBROS DO CONSELHO FISCAL

Ficam convocados os senhores membros natos e eleitos do Conselho De-
liberativo do Clube de Regatas do Flamengo, para reunião ordinária a reali-
zar-se no próximo DIA 30 DE MARÇO, SÁBADO, das 8h às 21h, na Av. Bor-
ges de Medeiros, 997, Lagoa, no salão nobre Gilberto Cardoso Filho, para 
a seguinte ordem do dia: ELEGER E EMPOSSAR OS MEMBROS EFETI-
VOS E SUPLENTES DO CONSELHO FISCAL, para o triênio 01.04.2019 / 
31.03.2022. Rio de Janeiro, 08 de março de 2019. 

Antonio Alcides Pinheiro da Silva Freire
Presidente do Conselho Deliberativo

CMSA PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ 10.826.232/0001-57 - NIRE 33.3.0029027-3

Convocação: O Conselho de Administração da CMSA Participações S/A 
convoca os senhores acionistas da Companhia a se reunirem em Assem-
bleia Geral Ordinária, no dia 10 de abril de 2019, na sede da Companhia, 
à Av. das Américas nº 3.500, bloco 2, sala 503, Barra da Tijuca, Rio de 
Janeiro, às 16:00 horas, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) 
Exame, discussão e aprovação das Contas da Administração, do Relatório 
Anual da Administração e Demonstrações Financeiras da Companhia, refe-
rentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018; b) Destinação 
do resultado do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018; c) Eleição 
do Conselho de Administração e do seu Presidente; e d) Fixação da remu-
neração global dos Administradores para o ano de 2019; e e) Ratificação da 
remuneração global dos Administradores para o ano de 2018.
Avisos: Encontram-se desde já à disposição dos senhores acionistas, na 
sede social da Companhia, os documentos a que se refere o Artigo 133, 
da Lei nº 6.404/1976. Os instrumentos de representação na Assembleia 
deverão ser apresentados na sede social da Companhia nos termos da Lei 
e do Estatuto Social dela. Rio de Janeiro, 8 de março de 2019. José Inácio 
Cercal Fucci - Presidente do Conselho de Administração.

JUÍZO DE DIREITO DA 35ª VARA CÍVEL 
DA COMARCA DA CAPITAL

EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO com prazo de 05 (cinco) 
dias, extraído dos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO DE COTAS 
CONDOMINIAIS em que CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ROSÁRIO
move em face IVANIZE BARBOSA FERREIRA, na forma abaixo. 
Processo n°0288197-85.2013.8.19.0001. Ao Dr. LEONARDO DE 
CASTRO GOMES, Juiz de Direito na 35ª Vara Cível da Comarca 
da Capital, FAZ SABER, por este Edital com prazo de 05 dias, aos 
interessados e a devedora IVANIZE BARBOSA FERREIRA que 
no dia 14 (quatorze) de Março de 2019, a partir das 11h00min 
será levado a Leilão Público, por valor igual ou acima da avaliação, 
pelo Leiloeiro Público LEONARDO SCHULMANN e/ou Preposta 
GLACE DI NAPOLI, com escritório na Travessa do Paço, n° 23 
- sala 812, Centro, CEP: 20010-170, leilão este que se realizará 
no Átrio do Fórum da Comarca da Capital à Avenida Erasmo 
Braga, 115 – Hall dos Elevadores – Andar Térreo – Centro – 
Rio de Janeiro / RJ, o bem penhorado e avaliado as fls.145, 187 
e 188 e descrito como segue. LAUDO DE AVALIAÇÃO DIRETA: 
IMÓVEL Apartamento residencial, situado na Rua Gustavo 
Sampaio, n°560/Ap. 1204- Leme, devidamente dimensionado 
e caracterizado no 5º Ofício do Registro de Imóveis, Matrícula 
33.872, livro 2K/2 e na inscrição municipal de n°0.597.947-1 
(IPTU), conforme fotocopias da Certidão que acompanham o  
mandado e fazem parte integrante deste laudo. O imóvel encontra-
se em bom estado de conservação: cozinha com piso de cerâmica 
(contendo algumas rachaduras) e paredes revestidas de cerâmica 
antiga; área de serviço com piso paredes revestida com cerâmica 
antiga; sala com piso de cerâmica e madeira, paredes revestidas 
com tinta acrílica e vista para a comunidade da Babilônia; corredor 
com piso de cerâmica e madeira, paredes revestidas por tinta 
acrílica; quarto 1: com  piso revestido de cerâmica com madeira 
e paredes revestidas por tinta acrílica, vista para comunidade da 
Babilônia; banheiro modernizado com  piso e paredes  revestidos 
com cerâmica, quarto 2: piso revestido de cerâmica e madeira  
paredes com tinta acrílica. PRÉDIO Construção em concreto 
armado e alvenaria de tijolos, revestido externamente na sua 
fachada por pastilhas, constituída de doze pavimentos, com quatro 
unidades por andar, contendo duas lojas na parte externa do 
andar térreo com entradas independentes; portaria com serviço 24 
horas e circuito interno de segurança, piso de granito e paredes 
revestidas com tinta acrílica, porta de entrada de Blindex e portão 
de alumínio; servido de dois elevadores (social e serviço); escada 
com piso revestido em granito (até o segundo andar) e marmorite 
nos demais andares, corrimãos de alumínio. METODOLOGIA:
Essa avaliação foi feita levando-se em consideração o estado atual 
do imóvel, utilizando o método comparativo direto de dados do 
mercado imobiliário da região. AVALIO o Imóvel acima descrito 
em R$710.000,00 (setecentos e dez mil reais). Rio de janeiro 
14 de dezembro de 2017. Até a presente data constam débitos de 
IPTU no valor de R$17.877,08 (dezessete mil e oitocentos e setenta 
e sete reais e oito centavos), FUNESBOM (taxa de incêndio) no 
valor de R$376,75 (trezentos e setenta e seis reais e setenta e 
cinco centavos) e débitos condominiais no valor de R$102.217,50 
(cento e dois mil e duzentos e dezessete reais e cinquenta 
centavos).  Sendo infrutífero o primeiro leilão, será vendido 
no dia 21 (vinte e um) de março de 2019 no mesmo local e 
hora, pela oferta acima de 50%, de acordo com o art.886. V. 
do CPC/2015. Para que os interessados tomem conhecimento 
deste edital, o mesmo foi afixado no local de costume, ficando 
assim os Réus intimados da Hasta Pública, por intermédio 
deste edital, suprindo assim a exigência contida no art. 887 do 
CPC/2015. A arrematação ou adjudicação, salvo pronunciamento 
judicial em sentido diverso (art. 885 do CPC/2015), far-se-á a 
vista e imediato por depósito judicial ou meio eletrônico (art. 892, 
caput, do CPC/2015), 5% de comissão do leiloeiro no ato e 1% 
de custas de cartório até o máximo permitido por lei, será paga 
pelo arrematante. Rio de Janeiro, 06 de Dezembro de 2018. Eu, 
Adriano Lima,__Chefe de Serventia, mandei digitar e subscrevo. 
(Ass.) LEONARDO DE CASTRO GOMES, MM__Dr. Juiz.

JUÍZO DE DIREITO DA 25ª VARA CÍVEL 
DA COMARCA DA CAPITAL

EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO com prazo de 05 (cinco) dias, 
extraído dos autos da AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO 
em que CONSENSO LOCAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA e Outros 
move em face de LOC-X LOCAÇÃO DE IMÓVEIS, na forma 
abaixo. Processo n°0054703-43.2018.8.19.0001. A Dra Simone 
Gastesi Chevrand, Juíza Titular de Direito na 25ª Vara Cível da 
Comarca da Capital, FAZ SABER, por este Edital com prazo de 
05 dias, aos interessados e aos devedores LOC-X LOCAÇÃO 
DE IMÓVEIS, que no dia 14 (quatorze) de março de 2019, a 
partir das 11:15 horas será levado a Leilão Público, por valor 
igual ou acima da avaliação, pelo Leiloeiro Público LEONARDO 
SCHULMANN e/ou Preposta GLACE DI NAPOLI, com escritório na 
Travessa do Paço, n° 23 - sala 812, Centro, CEP: 20010-170, leilão 
este que se realizará no Átrio do Fórum da Comarca da Capital à 
Avenida Erasmo Braga, nº 115 – Hall dos Elevadores, Centro – 
Rio de Janeiro / RJ, o bem avaliado ás fls.143,144, descrito como 
segue. LAUDO DE AVALIAÇÃO DIRETA DO IMÓVEL: LOJA: 
B, da Rua Afonso pena, número 71, Tijuca – RJ. Devidamente
registrado, dimensionado e caracterizado no 11º Oficio do Registro 
de Imóveis, através da Matrícula nº 81.719 e na inscrição municipal 
de nº 1.140.457-1 (IPTU), conforme fotocópia da Certidão que 
acompanhou o mandado. PRÉDIO: Denominado Edifício Arthur 
Lopes Cardoso, de ocupação mista, de 07 pavimentos e 03 lojas, 
de esquina com a rua Dr. Santamini. LOJA: Encontra-se ocupada 
pela Imobiliária Miguez, com piso em cerâmica e paredes de 
alvenaria com pintura acrílica, encontra-se com seu acesso principal 
fechado com ½ parede em alvenaria ½ em vidro decorado, com 
acesso somente pela loja A, em bom estado de conservação. DA 
REGIÃO: Encontra-se servida de distribuição de energia elétrica, 
rede telefônica, iluminação pública, asfaltamento,  rede e esgotos, 
comércios em geral, serviços de transportes como taxi, ônibus e 
metrô estação Afonso Penã. METODOLOGIA AVALIATÓRIA: 
Essa avaliação foi feita de forma direta, com o acesso ao imóvel, 
utilizando o método comparativo direto de dados do mercado 
imobiliário da Região e ITBI prefeitura RJ. AVALIO DIRETAMENTE 
o imóvel acima, em R$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais). 
Rio de Janeiro, 12 de novembro de 2018. Não constam débitos 
de IPTU e FUNESBOM. Possíveis débitos de condomínio serão 
informados até a data de leilão. Sendo infrutífero o primeiro 
leilão, será vendido no dia 21 (vinte e um) de março de 2019 
no mesmo local e o mesmo horário, pela oferta acima de 
50%, de acordo com o art.886. V. do CPC/2015. Para que os 
interessados tomem conhecimento deste edital, o mesmo foi 
afixado no local de costume, ficando assim os Réus intimados 
da Hasta Pública, por intermédio deste edital, suprindo assim 
a exigência contida no art. 887 do CPC/2015. A arrematação ou 
adjudicação, salvo pronunciamento judicial em sentido diverso (art. 
885 do CPC/2015), far-se-á a vista e imediato por depósito judicial 
ou meio eletrônico (art. 892, caput, do CPC/2015). Eventuais 
interessados na aquisição do bem através de pagamento em 
prestação deverão apresentar propostas por escrito nos autos, 
até a data do primeiro ou do segundo leilão, conforme o caso, na 
forma preconizada pelo art. 895 do CPC. Destacado, também, que 
a apresentação destas propostas não importará na suspensão 
do leilão e que elas serão avaliadas pelo Juízo, conforme critério 
legais aplicáveis à espécie (art. 895, §§6º a 8º, CPC). Sendo 5% 
de comissão do leiloeiro no ato e 1% de custas de cartório até 
o máximo permitido por lei, será paga pelo arrematante. Rio de 
Janeiro, 24 de setembro de 2018. Eu, Maria Lucilia de Souza Gerk, 
__Chefe de Serventia, mandei digitar e subscrevo. (Ass.) A Dra 
Simone Gastesi Chevrand, MMA__Dra Juíza.

SINDICATO DA INDÚSTRIA DE MATERIAL PLÁSTICO
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA - EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Convoco os associados deste Sindicato, em pleno gozo de seus direitos 
sindicais, para a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se em sua Sede, 
no Auditório Jornalista  Ataliba Belleza Chagas, à Rua Santa Luzia, 776, 
sala 203 – Centro – Rio de Janeiro, no  dia  14 de março de 2019, quinta-
feira, às 14:30h em primeira convocação, ou às 15:00h em última con-
vocação, com qualquer número de presentes, a fim de ser apreciada a 
seguinte Ordem do Dia: a) Leitura, discussão e votação da Prestação de 
Contas do ano de 2019. Rio de Janeiro, 11 de março de 2019.

JOSÉ  DA ROCHA PINTO – Presidente

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PARQUE ATLÂNTICO SUL
CNPJ: 28.249.076/0001-74

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA - AGO
Prezado (a) Senhor (a) Condômino (a):
Pelo presente edital de convocação, devidamente autorizado pelo Sr. 
Síndico, temos o grato prazer de convidar V.S.ª para a Assembleia Geral 
Ordinária, que se fará realizar em 29 de março de 2019, às 20:00 horas 
em primeira ou às 20:30 horas em segunda e última convocação, com 
qualquer número de condôminos presentes, no prédio (Salão do Centro 
Esportivo), a fim de tratar dos seguintes assuntos constantes da ordem do 
dia: 1) Aprovação das Contas – 2018/2019; 2) Previsão Orçamentária 
– 2019/2020; 3) Assuntos Gerais. Os condôminos poderão se fazer
representar por procuradores, devidamente credenciados por procurações,
que atendam a todas as formalidades legais.

Rio de Janeiro, 07 de março de 2019.
Agnaldo Teixeira - Unidade de Negócios Condomínio - Gerente

B3 adquire 75% da BLK Sistemas Financeiros
Bolsa de Valores 
terá opção de 
compra dos 25% 
restantes a partir 
de dezembro/23 

A B3 (Bolsa de Valores 
de São Paulo) comunicou 
em nota nesta sexta-feira 
que concluiu a aquisição 
de participação de 75% na 
BLK Sistemas Financeiros, 
empresa especializada no 
Brasil  no desenvolvimen-
to de telas e algoritmos de 
negociação para corretoras 
e investidores institucionais 
(electronic & algorithmic 
trading). A transação garante 
opções de compra (pela B3) 
e venda (pelo sócio fundador 
da BLK, que permanecerá 
como executivo responsável 
pela operação) dos demais 

25% do capital, a serem 
exercidas a partir de dezem-
bro de 2023.

“Essa aquisição reforça a 
estratégia da B3 de expandir 
seu portfólio de produtos e 
assim estreitar o relaciona-
mento e oferecer soluções 
mais completas para seus 
clientes”, conclui a nota. 
Além de negócios, a B3 pro-
moveu neta sexta-feira, Dia 
Internacional da Mulher, o 
toque de campainha pela 
igualdade de gênero.

A iniciativa ocorre simulta-
neamente em 89 outras bolsas 
de valores ao redor do mundo, 
e tem o apoio da Organização 
das Nações Unidas Mulheres 
(ONU Mulheres). O objeti-
vo do evento, realizado pelo 
quinto ano no Brasil, é chamar 
a atenção para equidade de 
gênero no mercado financeiro 
e no setor empresarial.

Conforme informou a 
agência Brasil, Ana Caro-
lina Querino, representante 
da ONU Mulheres no Brasil, 

lembrou que o país ocupa o 
terceiro lugar no mundo em 
número de empresas sig-
natárias dos princípios de 
igualdade de gênero da en-
tidade. O projeto teve início 
em 2010 e obteve adesão de 
cerca de 200 empresas bra-
sileiras, sendo que a meta é 
chegar a 600. No mercado 
financeiro, o número de mu-
lheres investidoras brasilei-
ras praticamente dobrou nos 
últimos dez anos.

Apesar dessa melhora, 
os indicadores nacionais e 
mundiais ainda apontam 
grande desigualdade entre 
os gêneros. Apenas 5% de 
CEOs (diretor executivo) 
das principais empresas 
mundiais são mulheres; 15% 
dos conselhos de adminis-
tração dessas empresas têm 
mulheres e 4% do setor pri-
vado conta com mulheres na 
presidência. Um relatório do 
Fórum Econômico Mundial 
aponta que os países pre-
cisam de, no mínimo, 200 

anos para o fim da igualdade 
de gênero.

“Grandes mudanças são 
feitas a partir do engajamen-
to de todos. Essas ações [em 
prol do empoderamento fe-
minino] representam o limiar 
de um futuro em que todas as 
mulheres sejam tratadas com 
igualdade, sejam elas negras, 
indígenas, com deficiência”, 
disse Ana Carolina.

No Brasil, estudos mos-
tram que 10% dos cargos 
na diretoria executiva das 
empresas são ocupados por 
mulheres, índice inferior 
à média mundial, que é de 
16%. A representante da 
ONU Mulheres destaca que 
aquelas organizações que 
dão espaço para o trabalho 
feminino em seus conselhos 
administrativos, por sua vez, 
têm retorno financeiro 3,7% 
maior por ano.

Compromissos públicos

Denise Hills, presidente 

do Pacto Global, no Brasil, 
iniciativa da ONU, lembra 
da importância dos compro-
missos públicos assumidos 
pelas empresas, que tem 
como meta garantir que to-
dos os participantes da rede 
assinem esses acordos até o 
final do ano. “O pacto tem 
como objetivo ampliar a par-
ticipação das mulheres no 
mercado de trabalho. É im-
portante que empresas que já 
estão a frente [na igualdade 
de gênero] consigam mos-
trar que isso é uma realida-
de, que a presença delas gera 
mais retorno, mais do que as 
estatísticas provam”, disse.

A Corporação Financei-
ra Internacional, do Grupo 
Banco Mundial, também 
tem planos de ação em prol 
das mulheres. Hector Gomez 
Hang, representante da ins-
tituição, afirma que espera 
dos acionistas que tenham ao 
menos metade de seus con-
selhos de administração com 
membros do sexo feminino. 

Um dos incentivos do banco 
é a linha de financiamento, 
no valor de 2,6 bilhões de 
dólares por ano, voltado para 
as empresas comandadas por 
mulheres.

Europa

Segundo Cécile Merle, 
primeira secretária da De-
legação da União Europeia 
no Brasil, disse que os paí-
ses europeus seguem, desde 
2015, diretrizes de longo 
prazo com foco no fim das 
disparidades salariais entre 
os sexos. “As europeias ga-
nham 16,2% a menos por 
hora em trabalhos iguais aos 
homens, e apenas um quar-
to dos autos cargos diretivos 
das empresas europeias são 
assumidos por mulheres”, 
disse, acrescentando que “o 
empoderamento das mulhe-
res na economia não é ape-
nas dever moral, mas justiça 
social e riqueza para socie-
dade”

Reservas indígenas podem se transformar em áreas de mineração
No plano de mudanças do 

governo federal para o país 
está incluída uma revisão da 
regulamentação do setor de 
mineração e está sendo co-
gitada a abertura de reservas 
indígenas para essa ativida-
de. O ministro de Minas e 
Energia, almirante Bento Al-
buquerque, afirmou durante 
evento nos Estados Unidos 
nesta quinta-feira (7), sobre 
esse desejo de abertura de 
reservas indígenas para ati-
vidades de mineração. 

O Brasil tem cerca de 13% 
do território definido como 

reservas indígenas, boa par-
te disso na Amazônia, maior 
floresta tropical do mundo. 
De acordo com a Constitui-
ção brasileira, a mineração 
em terras indígenas só pode 
ser efetivada com autoriza-
ção do Congresso Nacional, 
mas desde que as etnias im-
pactadas sejam ouvidas e te-
nham benefícios decorrentes 
das atividades.

Constituição

Apesar de a Constituição 
de 1988 prever a possibili-

dade da mineração em terras 
indígenas, o Congresso nun-
ca deliberou sobre o tema, o 
que na prática proíbe as ati-
vidades até que seja editada 
uma lei nesse sentido. Con-
forme noticiou a Reuters, 
Albuquerque não detalhou 
os esforços que serão feitos 
nesse sentido.

O ministro afirmou que 
os planos de mudanças nas 
regras para o setor visam 
prevenir novos desastres no 
futuro como o rompimento 
de uma barragem da Vale em 
janeiro que matou centenas 

de pessoas, além de possi-
bilitar uma maior expansão 
do segmento, incluindo das 
exportações.

“Esse esforço legislativo 
deve incluir também a regu-
lação do uso de áreas indíge-
nas e outras, de acordo com 
o que a constituição federal 
estabelece”, disse ele, de 
acordo com vídeo do evento 
nos EUA encaminhado pela 
assessoria do ministério.

Oposição

Ambientalistas e organi-

zações não-governamentais 
dizem que os índios são os 
melhores defensores das áre-
as em que habitam e temem 
que a promessa de Jair Bol-
sonaro de levar desenvolvi-
mento econômico a essas 
reservas possa levar à des-
truição ambiental.

“A Amazônia é muito 
importante para o país. Não 
apenas no que diz respeito 
à preservação do ambiente 
e o valor que isso repre-
senta para o planeta, mas 
também em termos de suas 
riquezas”, disse o ministro. 

“As riquezas da Amazônia 
têm que ser exploradas de 
forma racional e sustentá-
vel, que não impacte o am-
biente.”

Ele afirmou ainda que o 
governo definirá leis mais 
“severas e efetivas” para 
prevenir desastres no setor 
de mineração. Isso incluiria 
a revisão do código de mine-
ração do país, uma legisla-
ção de décadas atrás. O ante-
cessor de Bolsonaro, Michel 
Temer, promoveu esforço si-
milar nesse sentido, mas sem 
sucesso.




