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COTAÇÕES

Cotações das moedas fornecidas 
pela plataforma BomCâmbio 

Dólar Comercial R$ 3,7910

Dólar Turismo R$ 3,9400

Euro R$ 4,2986

IGP-M 0,88% (fevereiro)
 0,01% (janeiro)

IPCA-E
RJ (dez.) 0,15%
SP (set.) 1,32%

Iuan R$ 0,5648

Ouro (gr) R$ 158,00

Selic 6,50%

Hot Money 1,08% a.m.
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Relações carnais com os EUA
Bolsonaro suspende 
visto, cede base  
de Alcântara e  
visita a CIA

A visita do presidente Jair Bolso-
naro aos Estados Unidos está sendo 
um sucesso para as pautas norte-
americanas. Sem contrapartidas, o 
governo brasileiro dispensou a exi-
gência de visto de entrada no Brasil 
para estadunidenses. A mudança no 
Governo da Venezuela, outro tema 
que interessa aos EUA, foi assunto 
central no discurso de Bolsonaro 
em Washington.

Ainda na capital norte-america-
na, o presidente visitou a sede da 
CIA, a Agência Central de Inteli-
gência. O encontro não foi divulga-
do na agenda oficial. Participaram 
da comitiva o ministro da Justiça 
e Segurança, Sérgio Moro, e o de-
putado federal Eduardo Bolsonaro. 
Este acabou revelando a visita em 
uma nota no Twitter.

Os Estados Unidos ganharam 
mais uma vez ao assinarem acordo 
para utilização da Base de Alcân-
tara, no Maranhão. Pelo Brasil a 
entrega foi assinada pelos minis-

tros Ernesto Araújo (Relações Ex-
teriores) e Marcos Pontes (Ciência 
e Tecnologia). O documento ainda 
precisa ser aprovado pelo Congres-
so Nacional.

A proposta original dos EUA pre-
via uma “área segregada” em que 
os brasileiros não teriam acesso. A 
expressão foi substituída por “área 
restrita”, com finalidade semelhante.

Flávio Rocha, professor de Rela-
ções Internacionais da Universida-
de Federal do ABC (UFABC), afir-
mou ao Brasil de Fato que agora os 
Estados Unidos têm acesso ao local 
mais estratégico de todo o mundo 
para lançamento de satélites. O 
especialista em geopolítica e segu-
rança internacional entende que o 
acordo é motivado por uma política 
“ultra neoliberalizante”.

O acordo já foi rejeitado pelo 
Congresso brasileiro em 2001 (Go-
verno FHC). O Governo Temer ten-
tou a cessão aos norte-americanos, 
também sem sucesso frente às re-
sistências entre políticos, militares 
e acadêmicos.

Em 2002, plebiscito organiza-
do por mais de 60 entidades, entre 
elas a CNBB e a UNE, perguntou 
a opinião dos brasileiros sobre o 
acordo com os EUA. Mais de 99%, 
ou 10.006.740 eleitores, manifesta-
ram-se contrários à cessão da base 
de Alcântara.

Alan Santos/PR

Avaliação do governo vai de mal a pior
Mesmo antes de completar os 

primeiros 100 dias dias de governo, 
a rejeição a Jair Bolsonaro está dis-
parando. É o que mostra a pesquisa 
XP/Ipespe realizada entre 11 e 13 de 
março. Do período em que foi feita a 
pesquisa anterior (11 e 13 de feverei-
ro) até a atual, o percentual dos que 
consideram o Governo Bolsonaro 
ruim ou péssimo saltou sete pontos 
percentuais, de 17% para 24%. Ele é 
o presidente em começo de mandato 
com pior avaliação desde a redemo-
cratização do país – exceto Temer, 
que chegou ao poder pelo impeach-

ment da presidente Dilma Rousseff e 
não entra na série histórica. Dos que 
souberam do post escatológico de 
Bolsonaro no Carnaval, 59% conde-
naram e apenas 27% consideraram a 
publicação “adequada”. A avaliação 
positiva (ótimo e bom) do ex-capitão 
que era de 40% em janeiro e feverei-
ro caiu agora para 37%. A avaliação 
“regular” manteve-se em 32%.

O nível de “ótimo” ou “bom” atri-
buído à gestão Bolsonaro em março 
é mais baixo do que o registrado por 
outras pesquisas durante os governos 
de Fernando Collor, Fernando Hen-

rique Cardoso (primeiro mandato), 
Luiz Inácio Lula da Silva (os dois 
mandatos) e Dilma Rousseff (primei-
ro mandato) em momentos similares.

De acordo com a pesquisa, as 
expectativas para o restante do 
mandato de Bolsonaro caíram pelo 
segundo mês seguido. Em janeiro, 
63% esperavam uma gestão ótima 
ou boa, percentual que caiu para 
60% em fevereiro e agora está em 
54%. Já o grupo dos que esperam 
um mandato ruim ou péssimo sal-
tou para 20% após ficar em 15% 
nos dois meses anteriores.

Colunista do  
MM, Pereirinha 
morre aos  
70 anos no Rio

Faleceu neste domingo o jorna-
lista José Pereira da Silva, conheci-
do por todos nas redações como Pe-
reirinha. Com passagens marcantes 
pelos jornais O Dia, O Fluminense, 
Folha de São Paulo e Jornal do 
Commercio, Pereirinha era titular, 
junto com Ronaldo Ferraz, da colu-
na Decisões Econômicas, no MO-
NITOR MERCANTIL.

Foi assessor de imprensa do 
Sindicato dos Comerciários, di-
retor do Sindicato dos Jornalis-
tas do Estado do Rio de Janei-
ro e conselheiro da Associação 
Brasileira de Imprensa (ABI), na 
gestão de Maurício Azedo.

Pereirinha nasceu em 22 de se-
tembro de 1949, em Alagoas. No 
final de 2018, esteve em sua terra 
natal e voltou uma vez mais feliz por 
rever parentes e amigos dos velhos 
tempos. Aos colegas da Redação do 
MONITOR, manifestava a dispo-
sição de concorrer a uma vaga na 
Câmara de Vereadores de São Gon-
çalo, município da Região Metropo-
litana do Rio de Janeiro.

Ele sofreu um infarto no do-
mingo, quando se recuperava de 
um AVC recente. Casado, teve 
quatro filhos (dois já falecidos). 
O sepultamento ocorreu no final 
da tarde desta segunda-feira, no 
Cemitério Parque da Paz, no Pa-
checo (São Gonçalo).

Bolsa bate  
inéditos 100 mil 
pontos, mas  
cede no final

Em um dia de otimismo no 
mercado financeiro, a bolsa de 
valores bateu recorde chegando a 
superar pela primeira vez a marca 
dos 100 mil pontos. No final do 
pregão, contudo, o índice Iboves-
pa, da B3 (antiga Bolsa de Valores 
de São Paulo) cedeu e fechou a 
segunda-feira em 99.994 pontos, 
com alta de 0,86%.

No mercado de câmbio, o dólar co-
mercial fechou vendido a R$ 3,792, 
com recuo de R$ 0,029 (-0,76%). Em 
queda pela segunda sessão consecuti-
va, a divisa está no valor mais baixo 
desde 1º de março, quando tinha en-
cerrado em R$ 3,78. 

O Comitê de Política Econômica 
do Banco Central (Copom) decide, 
também nesta quarta-feira, a taxa 
Selic (juros básicos da economia).

ANP aprova mudança que aumenta  
produção da Petrobras na Jazida de Lula

A produção de petróleo da Pe-
trobras poderá aumentar até 20 mil 
barris por dia (bpd) com a mudança 
nas participações na Jazida de Lula, 
localizada na Bacia de Santos. A 
alteração é resultado da aprovação 
pela Agência Nacional de Petró-
leo, Gás Natural e Biocombustí-
veis (ANP) da proposta do Acordo 
de Individualização da Produção 
(AIP) da Jazida Compartilhada de 
Lula, feito pela estatal.

A Petrobras informou nesta 
segunda-feira, em nota, que rece-
beu a notificação da ANP sobre a 
aprovação da sua proposta e que o 
AIP “estará efetivo a partir de 1º de 
abril de 2019”.

De acordo com a Petrobras, a 
Jazida de Lula era compartilha-
da entre o Contrato de Conces-
são BM-S-11 (campo de Lula), 
operado pela Petrobras (65%) 
em parceria com a Shell (25%) e 
com a Galp (10%); o Bloco Sul 
de Tupi do Contrato de Cessão 
Onerosa (campo de Sul de Lula), 
operado pela Petrobras, que de-
tém 100% de participação; e a 
Área não Contratada, que perten-
ce à União Federal, representada 
pela Pré-Sal Petróleo – PPSA no 
AIP, conforme previsto na Lei 
12.351/2010.

A empresa ressalta que o Acordo 
de Individualização da Produção 

de Lula “não abrange a jazida de-
nominada de Iracema, no campo 
de Lula, a qual permanece com as 
mesmas participações do consórcio 
BM-S-11”.

O acordo estabelece as participa-
ções de cada uma das partes e as 
regras da execução conjunta das 
operações de desenvolvimento e 
produção de petróleo e gás natural 
na jazida compartilhada.

As participações de cada par-
te na jazida compartilhada de 
Lula passam a ser: Petrobras 
(67,216%), Shell Brasil Petroleo 
Ltda (23,024%), Petrogal Brasil 
S.A (9,209%) e Pré-sal Petroleo 
-PPSA (0,551%)

Saúde no país vira cada  
vez mais caso de Justiça

Um relatório sobre a judiciali-
zação na saúde aponta crescimento 
de aproximadamente 130% nas de-
mandas de primeira instância entre 
2008 e 2017. A pesquisa, encomen-
dada pelo Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ) e o Poder Judiciário, 
foi apresentada nesta segunda-feira 
em São Paulo.

Problemas com os convênios 
foram a maior causa (30,3%) dos 
pedidos de processos relacionados 
ao assunto no país. Outros assuntos 
levados ao Judiciário nessa última 
década foram os pedidos de seguro 
em saúde (21,1%), saúde pública 
(11,7%), tratamento médico-hos-
pitalar ou fornecimento de medica-
mentos (7,8%) e fornecimento de 
medicamentos (5,6%). 

Na segunda instância, planos de 
saúde respondem por 38,4% e segu-
ro, por 24,7%. Na primeira instância, 
são saúde pública (23%), planos de 

saúde (22,8%) e seguro (14%).
O ministro da Saúde, Luiz Hen-

rique Mandetta, disse que o país 
lida, no Sistema Único de Saúde 
(SUS), com a judicialização de 
acesso pontual “de medicamentos 
que estão na rede nacional, de uma 
quantidade enorme de pequenas 
cirurgias, que são frutos da desor-
ganização do sistema, falta de in-
formatização e subfinanciamento”.

Com base em dados da Lei de Aces-
so à Informação, a pesquisa identificou 
498.715 processos em primeira instân-
cia, distribuídos entre 17 justiças esta-
duais e 277.411 processos de segunda 
instância, distribuídos entre 15 tribu-
nais estaduais, entre 2008 e 2017. Na 
segunda instância, houve um salto de 
2.969 processos em 2008 para mais de 
20 mil em 2017.

No Rio de Janeiro, saúde pública 
é o principal tema, com 35% dos 
casos. 

Witzel intervém 
e retoma o  
Maracanã 
para o estado

O Governo do Estado do Rio de 
Janeiro anunciou que vai decretar 
no Diário Oficial desta terça-feira a 
caducidade do contrato de concessão 
do Estádio Jornalista Mário Filho, 
o Maracanã. O governador Wilson 
Witzel disse que a decisão foi tomada 
por descumprimento do contrato por 
parte da concessionária Complexo 
Maracanã Entretenimento S.A.

Segundo o governo estadual, a 
concessionária não paga as parce-
las de outorga previstas no contrato 
de concessão desde maio de 2017, 
o que gerou uma dívida de R$ 38 
milhões com os cofres públicos.

Além disso, a concessionária 
não renovou a garantia, que deveria 
cobrir os pagamentos ao estado em 
caso de falta.  Com a publicação da 
caducidade, a concessionária terá 
que deixar o estádio em até 30 dias.
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No último dia 14, o plenário 
do Supremo Tribunal Federal de-
cidiu, por maioria de votos, por re-
meter todos os fatos imputados ao 
deputado federal Pedro Paulo e ao 
ex-prefeito do Rio de Janeiro Edu-
ardo Paes para a Justiça Eleitoral, 
por entender que esta, por ser es-
pecializada, tem “vis atractiva” 
em relação aos demais delitos.

O ministro Ricardo Lewan-
dowski, ao finalizar seu brilhante 
voto no julgamento do Agravo 
Regimental no Inquérito 4435-
DF, interposto contra decisão do 
ministro Marco Aurélio Mello, 
que declinou da competência 
para apuração dos crimes de cor-
rupção e lavagem de dinheiro 
imputados a Pedro Paulo Carv-
alho Teixeira e Eduardo da Costa 
Paes, para a Justiça Eleitoral, 
trouxe a passagem do Evangel-
ho de Lucas, que reproduz uma 
parábola de Jesus Cristo.

Neste trecho bíblico, Jesus faz 
uma reflexão entre o comporta-
mento do Fariseu e do Publicano 
(cobrador de impostos): “Dois ho-
mens subiram ao templo para orar; 
um era fariseu, e o outro, publi-
cano. O fariseu, em pé, orava em 
seu íntimo: ‘Deus, eu te agradeço 
porque não sou como os outros 
homens: roubadores, corruptos, 
adúlteros; nem mesmo como este 
cobrador de impostos. Jejuo duas 
vezes por semana e dou o dízimo 
de tudo quanto ganho’. Entretanto, 
o publicano ficou à distância. Ele 
sequer ousava olhar para o céu, 
mas batendo no peito, confessa-
va: ‘Ó Deus, sê benevolente para 
comigo, pois sou pecador’. Eu vos 
asseguro que este homem, e não o 
outro, foi para sua casa justificado 
diante de Deus. Porquanto todo 
aquele que se vangloriar será de-
sprezado, mas o que se humilhar 
será exaltado!” (Lucas 18:9-14)

Com efeito, nesta parábola te-
mos a oposição radical entre dois 
orantes e dois tipos de oração: a 
oração arrogante e autossufici-
ente do fariseu e a oração confi-
ante e humilde do publicano. O 
fariseu “agradece” por ser um 
justo, observante, diferenciado e 
separado dos “pecadores”, colo-
cando-se diante de Deus em uma 
atitude de senhor e não de servo. 
Toma uma posição de igualdade 
com Deus, na medida em que se 
sente com direitos diante do Al-
tíssimo. Por outro lado, o pub-
licano tem a atitude humilde. 
Ele, humilhado e excluído pelo 
sistema religioso que o considera 
um pecador, é consciente de sua 
pequenez e de sua dependência 
de Deus.

Então, qual a pertinência deste 
excerto bíblico com os fatos que 
se sucederam ao julgamento do 
Agravo Regimental? Absoluta-
mente tudo, senão vejamos.

Antes do julgamento, em en-
trevista para o site O Antagoni-
sta, o procurador da República 
Diogo Castor, da Lava Jato, afir-
mou: “Embora poucos tenham 
percebido, há algum tempo vem 
sendo ensaiado na Segunda Tur-
ma do STF o mais novo golpe à 
Lava Jato: a Justiça Eleitoral é 
competente para todos os casos 
relacionados à operação em que 
haja a alegação de que a propina 
recebida pelo político é para uso 
campanha eleitoral. O argumento 

é que neste caso haveria conexão 
da corrupção com o crime de 
caixa 2 eleitoral, cabendo então à 
Justiça Eleitoral investigar todos 
os crimes federais relacionados”.

Além de absolutamente de-
selegantes as declarações do 
procurador da República, sua 
Excelência avoca para os rep-
resentantes da Lava Jato o bas-
tião do combate a corrupção, 
demonstrando um desprezo e um 
desrespeito nunca antes visto do 
Ministério Público Federal para 
com a Corte Suprema do país. 
Tal como o fariseu da parábola 
acima destaca, o Dr. Diogo Cas-
tor bate no peito e aponta o dedo 
para os “pecadores” que ousam 
decidir diversamente do enten-
dimento dos integrantes da Lava 
Jato. Um pouco de espírito do 
publicano às vezes faz bem!

No entanto, a revolta dos pro-
curadores “derrotas” continuou 
após a promulgação do resultado 
do julgamento pelo presidente 
ministro Dias Toffoli. Os discur-
sos apocalípticos de Deltan Dal-
lagnol e de seus “soldados” os 
aproximam, ainda mais, dos fari-
seus da parábola, pois se colocam 
acima do bem e do mal, como se 
fossem os únicos detentores das 
armas para combater a corrupção 
no Brasil, imputando aos mil-
hares de promotores de Justiça 
do país a pecha de inábeis. Pas-
sam a ideia de que o combate a 
corrupção apenas acontecerá so-
bre a batuta dos procuradores de 
Curitiba, um equívoco abissal.

Vociferam os integrantes da 
Força Tarefa que a decisão pro-
ferida pelo STF Federal coloc-
aria em xeque todo o trabalho 
realizado por eles. Todavia, “es-
quecem” que a mesma polícia 
judiciária responsável por apurar 
os crimes federais é a incumbida 
de desvelar os eventuais crimes 
eleitorais. Ou seja, a Polícia Fed-
eral irá atuar na apuração dos 
fatos imputados aos investiga-
dos Pedro Paulo e Eduardo Paes. 
Portanto, como se pode afirmar, 
com tanta veemência, que o 
combate a corrupção no Brasil 
corre risco de enfraquecimento?

Ademais, “olvidam” os dou-
tos procuradores de Curitiba que 
os juízes eleitorais de primeira 
instância são os juízes de Di-
reito das comarcas integrantes 
do sistema judiciário brasileiro. 
Será que vossas excelências não 
estão preparados para julgar os 
crimes eleitorais e os conexos 
a eles? Será que um magistrado 
do Rio de Janeiro não tem capa-
cidade jurídica-intelectual para 
examinar e julgar crimes como 
lavagem de dinheiro, corrupção 
ativa e passiva, bem como de 
evasão de divisas? Será que os 
crimes julgados pelos juízes es-
taduais são de menos importân-

cia se comparados aos de com-
petência da Justiça Federal?

Ora, senhores procuradores, 
sejam humildes como os pub-
licanos, não soberbos como os 
fariseus. Vossas Excelências não 
estão acima do bem e do mal, são 
“pecadores” como os “cobrador-
es de impostos” da parábola con-
tada por Jesus Cristo, haja vista 
a aberrante criação do malsinado 
fundo privado para gerir recur-
sos públicos. Vossas excelências, 
como seres humanos que são, 
podem errar, são falíveis, embo-
ra alguns procuradores pensem 
o contrário. Não podem impor 
suas opiniões a fórcipes.

Por certo que não se pode re-
tirar da Força Tarefa da Lava 
Jato seus relevantes trabalhos no 
desbaratamento da organização 
criminosa que tomou de assalto 
a maior e mais respeita empresa 
brasileira – Petrobras – mas isso 
não lhes garantem o monopólio 
do combate a corrupção. Há que 
se ressaltar que os Grupos de 
Atuação Especial de Combate 
ao Crime Organizado (Gaeco) 
de todos os estados do Brasil tem 
contribuído enormemente no 
enfrentamento das organizações 
criminosas que vilipendiam os 
cofres públicos, tal fato não pode 
ser esquecido pelos represent-
antes do MPF de Curitiba.

Além disso, não posso deixar 
de registrar que a decisão pro-
ferida pela maioria ministros 
do Supremo está absolutamente 
correta e em consonância com o 
artigo 121, “caput”, da Consti-
tuição da República, bem como 
com os artigos 35, inciso II, Có-
digo Eleitoral e no artigo 78, in-
ciso II, do Código de Processo 
Penal. Referidos dispositivos 
destacam que na ocorrência de 
conexão entre crimes eleitorais 
e crimes comuns (federais ou es-
taduais), a competência será da 
Justiça Eleitoral para examinar e 
julgar todos os fatos.

Insta asseverar que em um 
Estado Democrático de Direito, 
como o brasileiro, todos os Po-
deres e órgãos auxiliares estão 
subjugados ao império da Con-
stituição e das leis, não havendo 
espaços para interpretações ca-
suísticas. Não se pode criar uma 
regra de fixação de competên-
cia em afronta os ditames con-
stitucionais e legais, sob pena 
de se estabelecer Tribunais de 
Exceção, abominado, visceral-
mente, pela Lei Maior desse país.

Por fim, retomando à questão 
central deste texto, considerar 
que o trabalho realizado pelos 
integrantes da Operação Lava 
Jato está em risco por não estar 
sob a regência do “maestro” Del-
tan Dallagnol é entender que os 
demais promotores justiça são 
incapazes de combater a corrup-
ção no país, inclusive os Grupos 
de Atuação Especial de Combate 
ao Crime Organizado. Será que 
Deltan e seus discípulos estão 
corretos? Com a palavra os ilus-
tres representantes dos Ministé-
rios Públicos dos Estados e os 
demais integrantes do Ministério 
Público Federal.

q Marcelo Aith
Professor de Direito Penal na 

Escola Paulista de Direito.

Procuradores de 
Curitiba batem no 
peito e apontam 
o dedo para os 
‘pecadores’

O perigoso discurso dos  
procuradores da Lava Jato

Justiça Eleitoral vira ‘novo foro 
privilegiado’ da impunidade

Gestão pública: problema não é 
dinheiro, é mudança de mentalidade

Os que não querem enxergar a re-
alidade, ou seja, ver o Brasil grave-
mente enfermo, já na UTI (não se sabe 
se em estado terminal ou numa etapa 
metastática imediatamente anterior), 
não conseguem enxergar o DNA (a 
interferência protocolar desde a era 
colonial) das elites selvagens do poder 
nas decisões judiciais. Só um milagre 
pode salvar o paciente, mas ele é pos-
sível (nisso consiste nosso pessimis-
mo esperançoso).

O STF, na questão dos crimes con-
exos aos crimes eleitorais, tinha duas 
possibilidades (ambas defensáveis): 
(i) aplicar a lei ordinária (Código de 
Processo Penal) e decidir pela justiça 
eleitoral especializada para o julga-
mento de todos os crimes conexos 
aos eleitorais; ou (ii) observar as duas 
competências constitucionais (Justiça 
Eleitoral e Justiça Federal), separando 
os processos de cada uma.

O STJ, há 20 anos, segue a segunda 
corrente. O STF, por 6 votos a 5, op-
tou pela primeira interpretação. O STJ 
vem cumprindo a Constituição, e o 
STF optou pela lei ordinária. Inversão 
de papéis, com agravamento da inse-
gurança jurídica.

O STF, em síntese, criou um “novo 
foro privilegiado” (novo foro da im-
punidade) para os casos de corrupção 
das elites bandidas quando envolve 
também crimes eleitorais (j. 14/3/19). 
Agora temos o “foro privilegiado” 
(eleitoral) e o “foro privilegiadíssi-
mo” (STF).

Logo após a proclamação da Repúbli-
ca (15/11/1889), o general Deodoro da 
Fonseca participava de um desfile mili-
tar quando algum infeliz gritou: “Gen-
eralíssimo”. Ele gostou, baixou de-
creto em seguida e transformou os seus 
ministros em generais (incluindo Rui 

Barbosa), todos submetidos ao “gener-
alíssimo”. A psicopatia e a insanidade 
perseguem a vida pública brasileira há 
muitas décadas.

O STF, ao criar um “novo foro 
privilegiado” para a criminalidade da 
bandidagem elitizada, não só deu duro 
golpe na Lava Jato como se transfor-
mou em um “foro privilegiadíssimo”. 
Criador e criatura. Dois equívocos 
monstruosos.

Temos que acabar, legislativa-
mente, com as duas trapaças: (i) vo-
tando prontamente na Câmara dos 
Deputados o fim do foro privilegiado 
(nosso presidente Rodrigo Maia só 
está esperando mais consenso nas 
lideranças para colocar o assunto em 
pauta); e (ii) aprovando com a máxi-
ma urgência um dos projetos do min-
istro Moro que cuida da separação dos 
processos quando envolve a Justiça 
Eleitoral e a Justiça Comum (federal 
ou estadual).

Em cinco anos de Lava Jato, o STF 
conta com apenas uma condenação 
penal, ainda não terminada. Os proces-
sos andam lentamente (tudo como pro-
gramado). A pena ainda não se iniciou 
(é assim que ele – não – funciona).

E na Justiça Eleitoral não há notí-
cia de qualquer condenação penal dos 
crimes conexos de corrupção, lava-
gem de dinheiro ou evasão de divisas. 
Tudo que para lá vai mergulha nos 
inóspitos escombros das catacumbas 
procedimentais à espera do processo 
final da tanatologia prescricional.

Dois “foros privilegiados” vergon-
hosos! Pelo fim de ambos, imediata-
mente!

q Luiz Flávio Gomes
Professor, jurista e deputado federal 

(PSB-SP).

Quando temos alguma doença e va-
mos buscar um médico ou um hospi-
tal, optamos sempre pelo melhor que 
podemos, não pelo mais barato. Isso 
acontece porque temos entendimento 
sobre a consequência de um mal aten-
dimento ou de um mal profissional. 
Quão mais grave a doença, maior nos-
so empenho na busca da excelência no 
atendimento.

Infelizmente este entendimento não 
existe quando o assunto é engenharia. 
Quando se fala em projetos, obras e 
principalmente em manutenção, tudo 
é custo. A busca sempre será orientada 
por menores custos, e a qualidade pa-
rece algo supérfluo.

O problema é que a má engenharia, 
o projeto pobre, a obra mal gerenciada 
e a execução incompetente acabam 
custando mais e causando graves con-
sequências. Quando este cenário é as-
sociado com uma má gestão, a bomba 
relógio está ativada.

É isto que estamos vendo acontecer 
no Brasil em várias circunstâncias e, 
como último exemplo, podemos citar 
o problema que vimos em São Paulo 
nesses últimos dias, que, com apenas 
uma noite de chuva intensa, foram 
registradas 12 mortes e muitas perdas 
residenciais e comerciais.

Não é falta de tecnologia. O BIM 
(Building Information Modeling) e 
as diversas tecnologias relacionadas 
ao tema de cidades inteligentes, as-
sociadas com geoprocessamento, tem 

capacidade de prever e evitar tudo que 
estamos sofrendo.

Não é falta de engenharia. Mesmo 
fazendo na “mão”, temos profission-
ais e conhecimento para resolver. E 
não é falta de dinheiro, pois nada cus-
taria mais caro do que todas as vidas 
perdidas e transtornos que estamos 
vivendo, além de todos os prejuízos 
sofridos em acidentes, enchentes e 
problemas com nossas infraestruturas.

É falta de visão, o que endossa a 
necessidade de mudança de mentali-
dade. É necessário entender que a en-
genharia não se compra pelo preço, 
mas pela qualidade. Entender que faz-
er bem não é fazer barato, mas fazer 
direito, e que não se deve improvisar 
ferramentas e recursos, mas usar os 
adequados.

Vamos olhar os bons exemplos de 
fora, quão aparelhadas e quantos re-
cursos têm as concessionárias, depar-
tamentos de infraestrutura e empre-
sas de engenharia. Temos um desafio 
muito grande! Nossas cidades têm 
uma infraestrutura caótica e pouca 
gestão entre os diversos players, mas 
com ajuste no modo de encarar e ver a 
engenharia, muito pode ser feito e em 
pouco tempo.

q Marcus Granadeiro
Engenheiro civil, é presidente do 

Construtivo e membro da ADN (Autodesk 
Development Network) e do Rics (Royal 

Institution of Chartered Surveyours).
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ELEIÇÃO 
DE DELEGADOS SINDICAIS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

O Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários do Muni-
cípio do Rio de Janeiro convoca todos os empregados da Caixa Econô-
mica Federal, com base territorial no Município do Rio de Janeiro, para 
as eleições complementares de Delegados Sindicais de Base, conforme 
a CLÁUSULA 44 – DELEGADOS SINDICAIS  do Acordo Coletivo do Tra-
balho 2018/2020. As inscrições e as eleições se destinam exclusivamen-
te às unidades que não possuam Delegado Sindical eleito, e dar-se-ão 
de acordo com os seguintes critérios, prazos, locais, datas e horários: 
1 - CRITÉRIOS 1.1 - Os delegados sindicais serão eleitos com base na 
quantidade de empregados lotados em cada unidade, observada a se-
guinte proporção: a) até 100 empregados 1 (um) delegado sindical b) 
de 101 a 200 empregados 2 (dois) delegados sindicais c) de 201 a 300 
empregados 3 (três) delegados sindicais d) de 301 a 400 empregados 
4 (quatro) delegados sindicais e) acima de 401 empregados 5 (cinco) 
delegados sindicais. 1.2 - Para fins do disposto no critério anterior, as uni-
dades serão assim consideradas: a) Agências; b) Postos de atendimento 
bancário; c) Escritórios de Negócios; d) Gerências de Filial/Centralizado-
ras; e) Representações da Matriz e das Filiais localizadas em instalações 
distintas da Unidade à qual estão subordinadas. Parágrafo Único - Nas 
unidades que tenham turnos diurno e noturno será eleito delegado sin-
dical por turno. 1.3 – As inscrições serão por Chapas que deverão ter 
obrigatoriamente 01 (um) Titular e opcionalmente 01 (um) Suplente.  1.4 
– Por se tratarem de eleições complementares, os delegados eleitos e 
os respectivos suplentes terão mandato até dia 31/07/2019, quando os 
eleitos nas eleições ordinárias completarão 01 (um) ano de mandato. 1.5 
- Só poderão ser candidatos os bancários da base sindicalizados que não 
detenham mandato em entidade sindical. 2 - PRAZO DE INSCRIÇÃO De 
20 de março de 2019 a 12 de abril de 2019. 3 - DATA/HORÁRIOS E LO-
CAIS DAS ELEIÇÕES De 15 a 26 de abril de 2019 nos respectivos locais 
de trabalho, no horário coincidente com o turno de trabalho da unidade, 
observando-se o Parágrafo único do item 1.2 deste edital. As inscrições 
dos candidatos deverão ser remetidas somente e obrigatoriamente por 
e-mail para Secretaria de Bancos Públicos, a saber: bancospublicos@
bancariosrio.org.br, por e-mail do próprio candidato(a), com o assunto 
“ELEIÇÃO COMPLEMENTAR DELEGADO SINDICAL CEF 2018”. Para 
inscrição deverão ser informados os seguintes dados:  a) nome completo 
dos candidatos(a) titular e suplente (opcional); b) matrícula(s); c) lotação 
(unidade/agência/prefixo); d) telefones de contato (trabalho e celular); 
RIO DE JANEIRO, 19 de MARÇO de 2019.

Paulo Cesar Matileti
Presidente em Exercício

Inteligência Artificial está mais 
próxima do que se imagina

Levantamento da consultoria PricewaterhouseCoo-
pers (PwC) estima que o mercado de Inteligência Arti-
ficial (IA) movimentará US$ 70 bilhões no mundo em 
2020. No Brasil, a movimentação é grande. A Neurotech 
apresentou um crescimento acima de 30% em receita no 
ano passado. A expectativa é de encerrar 2019 com um 
faturamento superior a R$ 50 milhões, dos quais R$ 40 
milhões já estão assegurados pelos contratos fechados no 
final de 2018.

Com a IA, o cruzamento de informações permite, em 
minutos, avaliar o risco, com uma performance cinco 
vezes superior à dos meios tradicionais. A plataforma de 
dados e aprendizagem automática da Neurotech (Neu-
rolake) representou 15% do faturamento da companhia 
em 2018, após crescer mais de 400% nos últimos quatro 
anos. “Essa linha de soluções tem crescido exponencial-
mente e de forma consistente”, diz Domingos Monteiro, 
CEO da Neurotech. As soluções chegam a mais de 45% 
das seguradoras brasileiras. Das dez maiores do setor, 
sete são clientes da empresa.

Para Bruno Henriques, VP de Inteligência Artificial da 
Movile, uma das mais bem-sucedidas startups brasilei-
ras, a IA parece distante, mas não é. “Já utilizamos a 
tecnologia em nosso dia a dia e nem nos damos conta. 
Ela está presente no uso de aplicativos, reconhecimento 
de imagens, carros autônomos, assistentes virtuais, entre 
muitos outros exemplos. É uma nova e poderosa forma 
de processar dados e devemos aprender a usá-la cada vez 
mais, pois isso nos ajudará a tomar decisões mais ágeis, 
precisas e inteligentes”, explica Henriques. O grande de-
safio da Movile é montar um time com mais de 100 espe-
cialistas em aprendizagem automática, para trabalhar nos 
principais desafios que as organizações enfrentam hoje.

Ibovespa em viés de queda?
A correlação entre a atividade econômica, registrada 

pelo IBC-Br, e a evolução da Bolsa de Valores realmente 
existe? Especialistas da Mapfre Investimentos constata-
ram que esse senso comum se confirma. Nos últimos 15 
anos, esse comportamento supera 0,77. O Ibovespa pa-
rece antecipar o IBC-Br.

Se essa relação é comprovada no passado, o que dizer 
da atual divergência entre o IBC-Br e o Ibovespa? Os 
analistas elaboraram três hipóteses. A primeira é a de que 
essa correlação deixou de existir em 2019; a segunda é a 
de que o IBC-Br assumirá trajetória positiva, compatível 
com a do Ibovespa; a terceira é a de que o Ibovespa as-
sumirá trajetória negativa, compatível com a do IBC-Br.

A primeira hipótese tem baixa probabilidade. Indica-
dores antecedentes ainda não confirmam a segunda (o ín-
dice compilado pelo FGV Ibre e The Conference Board 
recuou 1,2% em fevereiro). Por exclusão, vale ficar aten-
to às perspectivas do Ibovespa.

Cucaracha
A dispensa de visto para entrada de norte-americanos 

no Brasil, sem contrapartidas, como fez Bolsonaro, é 
típica de república de bananas.

Rápidas
Para o Dia Mundial da Água, celebrado em 22 de 

março, a Embrapa, em parceria com o Jardim Botânico 
carioca, preparou uma programação especial com trilha 
e oficina que abordam a importância das relações entre 
a água e o solo. O ponto de encontro será no Museu 
do Meio Ambiente do Jardim Botânico, em dois horári-
os: às 10h e às 14h. Não é necessário fazer inscrição 
*** A Volvo Cars unificou a administração dos mer-
cados latino-americanos e, para liderar essa operação, 
nomeou Luis Rezende, atual presidente da Volvo Car 
Brasil *** O Colégio pH está com inscrições abertas, 
até quinta-feira, para seu pré-vestibular comunitário 
gratuito. Informações em ph.com.br *** A FGV Di-
reito Rio realizará nesta quarta-feira, às 14h, em Bota-
fogo, o seminário “Reformas Legislativas em Matéria 
Penal”, com participação do ministro do STJ Rogerio 
Schietti Cruz, entre outros. Inscrições: fgv.br/eventos 
*** O Passeio Shopping, em parceria com o Clube de 
Ciências, preparou a Oficina de Ciência este mês, nos 
dias 23 e 30. É indicada para crianças e adolescentes 
entre 6 e 13 anos *** O Projeto AteliArte, no Caxias 
Shopping, já iniciou as inscrições para aulas de crochê 
e tricô em março e abril. Haverá também atividades em 
parceria com o Sesc Caxias *** A Copra estará entre 
os 500 expositores e 200 supermercados do país na 31 
ª Super Rio Expofood 2019, que começa nesta terça, no 
Riocentro *** Combate à corrupção na administração 
pública no Brasil é o tema do I Ciclo de Palestras que o 
Instituto dos Advogados Brasileiros (IAB) promoverá 
nesta terça-feira, das 17h30 às 20h, no Centro do Rio. 
Inscrições em iabnacional.org.br/eventos

Seis em cada 10 brasileiros não  
se preparam para aposentadoria
Segundo 
pesquisa CNDL/
SPC Brasil e do 
BC, orçamento 
apertado 
é principal 
justificativa.

É o que revela pesquisa 
realizada pela Confederação 
Nacional de Dirigentes Lo-
jistas (CNDL) e pelo Serviço 
de Proteção ao Crédito (SPC 
Brasil), em parceria com 
o Banco Central do Brasil 
(BCB). Os dados apontam 
que seis em cada 10 brasi-
leiros (59%) admitem não 
se preparar para a hora de se 
aposentar, enquanto apenas 
41% têm se preocupado com 
essa fase da vida – percentu-
al que chega a 55% nas clas-
ses A e B.

Entre os que não fazem 
qualquer tipo de plano fi-
nanceiro para a aposentado-
ria, 36% alegam não sobrar 

dinheiro no orçamento e 
18% atribuem à ausência de 
um plano ao fato de estarem 
desempregados. Para 17% 
não vale a pena guardar o 
pouco dinheiro que sobra 
no fim do mês. “Estima-se 
que a participação da popu-
lação acima de 65 anos na 
sociedade brasileira passe 
dos atuais 9% para 25% em 
2060, segundo projeções do 
IBGE. Será cada vez mais 
importante começar a pen-
sar em uma complementa-
ção ainda jovem e não ape-
nas quando se aproxima do 
momento de parar de traba-
lhar”, avalia a economista-
chefe do SPC Brasil, Mar-
cela Kawauti.

A pesquisa também iden-
tificou os meios mais co-
muns de se preparar para 
a aposentadoria. São eles 
as aplicações financeiras 
(42%), principalmente a 
previdência privada (20%), 
e outros ativos financeiros, 
como ações, títulos ou fun-
dos (20%). Para 35%, os 
recursos do INSS servirão 
de renda e 16% dizem que 
dependerão de terceiros, tais 
como cônjuges, filhos ou 
outras pessoas da família. 

Já 37% dos pesquisados dis-
seram que, ao se aposentar, 
pretendem continuar ativos 
no mercado de trabalho.

O estudo buscou ainda 
saber de que forma os bra-
sileiros lidam com situações 
inesperadas no dia a dia, do 
ponto de vista financeiro. 
Foi constatado que 39% não 
seriam capazes de arcar com 
gastos imprevistos, equiva-
lentes ao seu ganho mensal, 
sem recorrer à ajuda de ter-
ceiros ou a um empréstimo. 
Por outro lado, quatro em 
cada 10 (42%) teriam con-
dições de cobrir despesas 
extras desse tamanho. No 
caso de dificuldades finan-
ceiras, os entrevistados ou-
vidos disseram que conse-
guiriam sustentar, em média, 
até cinco meses o padrão de 
vida atual. Chama a atenção 
o fato de 20% não saberem 
por quanto tempo manteriam 
o mesmo patamar.

Na possibilidade de vi-
rem a enfrentar algum 
problema financeiro, 47% 
garantem que cortariam 
despesas desnecessárias, 
ao passo em que 33% ava-
liariam quanto ganham e 
gastam para decidir o que 

fazer - proporção que au-
menta para 48% nas classes 
A e B. Já 13% reconhecem 
que não saberiam por onde 
começar e teriam medo de 
encarar a verdadeira situa-
ção financeira.

“É preciso entender que 
em certas situações emer-
genciais, nem mesmo cortar 
gastos será suficiente para 
resolver o problema. Man-
ter uma reserva financeira 
é fundamental em qualquer 
etapa da vida, pois impre-
vistos podem acontecer a 
qualquer momento. Re-
comenda-se ter disciplina 
para começar, mesmo que 
seja com um valor pequeno. 
Poupar e investir regular-
mente - mesmo que peque-
nos valores - acaba trazendo 
um bom resultado”, explica 
o chefe do Departamento de 
Promoção da Cidadania Fi-
nanceira do Banco Central, 
Luis Mansur.

A amostra de 804 casos 
contempla as 27 capitais, 
pessoas acima de 18 anos, 
todas as classes sociais e am-
bos os gêneros. A margem de 
erro é de 3,5 pontos percen-
tuais para um intervalo de 
confiança de 95%.

Decreto prepara a implantação do Documento Nacional de Identidade
Decreto presidencial pu-

blicado na última terça-feira 
indica novas providências 
para a implantação do Do-
cumento Nacional de Iden-
tidade (DNI), aprovado pelo 
Congresso Nacional em 
2017. O DNI será um docu-
mento virtual que unifica o 
Cadastro de Pessoas Físicas 
(CPF) com o título de eleitor.

No Decreto 9.723, o Exe-
cutivo autoriza que o número 
do CPF substitua a apresen-
tação de uma série de outros 
documentos, como a carteira 
de motorista, a carteira de 
trabalho, o certificado de 
alistamento militar e o ca-
dastro no PIS/Pasep. A me-

dida é considerada um “ato 
preparatório” à implantação 
do DNI, segundo o decreto.

Essa será uma nova etapa 
para a implantação definitiva 
do DNI, que só deve acon-
tecer em 2020. Duas fases 
de testes foram lançadas no 
ano passado: em fevereiro, 
para servidores do Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE) e 
do antigo Ministério do Pla-
nejamento; e em maio, para 
parlamentares e servidores 
do Congresso Nacional.

O DNI foi criado pela Lei 
13.444, de 2017, aprova-
da pelo Senado em abril de 
2017. Além do documento 
unificado, a lei criou tam-

bém a Identidade Civil Na-
cional (ICN), uma base de 
dados com informações dos 
cidadãos para ser comparti-
lhada pelos órgãos públicos. 
Havia a expectativa de que 
o ex-presidente Michel Te-
mer vetasse os dispositivos 
relativos ao DNI, o que não 
ocorreu.

Segundo a Agência Sena-
do, o relator do texto foi o 
atual 1º vice-presidente do 
Senado, Antonio Anastasia 
(PSDB-MG). Na ocasião do 
lançamento do primeiro pro-
jeto-piloto do DNI, Anasta-
sia afirmou que a iniciativa 
coloca “a tecnologia em fa-
vor do cidadão”.

O Senado ainda estuda 
um segundo projeto que 
unifica informações civis 
em um único documento. O 
PLS 225/2015, do ex-sena-
dor Wilder Morais, propõe a 
inserção na carteira de iden-
tidade de um dispositivo ele-
trônico que reúna dados do 
portador. A proposta já foi 
aprovada pela Comissão de 
Ciência, Tecnologia, Inova-
ção, Comunicação e Infor-
mática (CCT) e agora espera 
um relator na Comissão de 
Constituição, Justiça e Cida-
dania (CCJ). Caso também 
seja aprovada lá, poderá se-
guir diretamente para a Câ-
mara dos Deputados.

Argentina: FMI pede 
maior ajuste fiscal

Fundo busca impor a 
chamada política de ‘auste-
ridade’, com mais cortes de 
gastos sociais e saque do pa-
trimônio público.

Nesta segunda-feira, uma 
missão técnica do Fundo 
Monetário Internacional 
(FMI) aprovou a 3ª revisão 
do acordo de empréstimo 
para a Argentina. A revisão 
precisa ainda ser aprovada 
pela diretoria do fundo. O 
comunicado publicado pelo 

chefe da missão, Roberto 
Cardarelli, afirma que a Ar-
gentina terá “acesso a US$ 
11 bilhões”. No entanto, o 
“empréstimo” vem acompa-
nhado, como sempre, de uma 
série de exigências. Ao pegar 
esse empréstimo, Mauricio 
Macri atenta contra a sobera-
nia nacional argentina.

Balança: superávit 
parcial de US$ 3,54 bi

O Ministério da Economia 
informou, nesta segunda-fei-
ra, que a balança comercial 

registrou superávit de US$ 
3,544 bilhões no acumula-
do de março até o último 
domingo. As exportações 
somaram US$ 9,923 bilhões 
(alta de 14,5% na compara-
ção com o mesmo mês de 
2018) na parcial de março. 
Subiram as vendas de produ-
tos manufaturados (+7,2%), 
semimanufaturados (+3,2%) 
e básicos (+28,5%). No acu-
mulado do ano, as exporta-
ções somaram US$ 44,829 
bilhões, com média diária de 
US$ 879 milhões (queda de 
1% sobre o mesmo período 
do ano passado).

Nova Zelândia quer 
restringir uso de armas

A primeira-ministra da 
Nova Zelândia, Jacinda Ar-
dern, disse que o governo vai 
propor, em dez dias, uma re-
forma na lei sobre armas. Dis-
se que a iniciativa tem apoio 
dos três parceiros da coalizão 
- Partido Trabalhista, Primei-
ro Partido da Nova Zelândia 
e Partido Verde. A proposta 
ocorre após o ataque duplo às 
mesquitas, em Christchurch, 
no qual 50 pessoas morreram 
e outras 50 ficaram feridas.
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO – AGO – ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 
E AGE – ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA COOPMULT 
RIO – COOPERATIVA DE CONSUMO DOS BANCÁRIOS E EX-
BANCÁRIOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – O Diretor Presidente 
da COOPMULT RIO – COOPERATIVA DE CONSUMO DOS BANCÁRIOS 
E EX-BANCÁRIOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, inscrita no CNPJ 
sob o Nº. de registro 28.890.885/0001-60, registrada na JUCERJA sob o 
NIRE 33.4.0005605-1, no exercício de suas atribuições, convoca todos 
os associados em dia com suas obrigações para realização da AGO – 
Assembleia Geral Ordinária e AGE – Assembleia Geral Extraordinária 
a serem realizadas em conjunto na sua sede situada  na Avenida 
Presidente Vargas, 542, Sala 1112, Centro, Rio de Janeiro – RJ, CEP: 
20071-000, no dia 29/03/2019, com primeira convocação às 08:00 h, 
com a presença mínima de 2/3 (dois terços) dos associados, em segunda 
convocação as 9:00h com a presença mínima da metade mais 1 (um) dos 
associados e em terceira e última convocação  às 10:00 h com a presença 
mínima de 10 (dez) cooperados, para deliberarem sobre a pauta a seguir. 
Para efeito de quórum, na data da presente convocação a cooperativa 
possui 21 (vinte um) cooperados no seu quadro social. A Ordem 
do Dia da AGO é a seguinte: 1) Apresentação da Prestação de Contas 
relativa ao exercício 2018 para deliberação da Assembleia composta dos 
seguintes itens: a) Apresentação do Relatório de Gestão da Diretoria; b) 
Apresentação da Prestação de Contas composta do Balanço Patrimonial 
e Demonstração de Sobras ou Perdas do Exercício; c) Apresentação 
do Parecer do Conselho Fiscal. 2) Deliberação da Assembleia sobre 
a Prestação de Contas composta do Relatório de Gestão da Diretoria, 
Balanço Patrimonial e Demonstração de Sobras ou Perdas do Exercício 
2018; 3) Deliberação da Assembleia sobre a Destinação/Rateio das Sobras 
ou Perdas do Exercício 2018; 4) Eleição do Novo Conselho Fiscal para o 
mandato de 1 (um) ano – 2019/2020; 5) Registro da ratificação da Entrada 
e Saída de Associados; 6) Eleição para cargos da Diretoria em vacâncias. 
A Ordem do Dia da AGE é a seguinte: 1) Retificação da Declaração de 
Constituição da Sociedade – Retificação da Descrição do Objeto Social 
contida na Ata da AGC – Assembleia Geral de Constituição; 2) Proposta 
para Deliberação da Assembleia de Reforma do Estatuto Social conforme 
itens a seguir: a) Revisão Geral e Mudanças na Redação do Estatuto 
Social; 3) Demais assuntos de interesse social. Rio de Janeiro – RJ, 19 de 
março de 2019 – Sergio de Paula Pinto – Diretor Presidente

EDITAL DE CONVOCAÇÃO – AGO – ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 
E AGE – ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA COOPERATIVA 
DE TRABALHO SALLUTAR – O Diretor Presidente da COOPERATIVA 
DE TRABALHO SALLUTAR, inscrita no CNPJ sob o Nº. de registro 
31.294.916/0001-25, registrada na JUCERJA sob o NIRE 33.4.0005682-5, 
no exercício de suas atribuições, convoca todos os associados em dia com 
suas obrigações para participarem da AGO – Assembleia Geral Ordinária 
e AGE – Assembleia Geral Extraordinária a serem realizadas em 
conjunto na sua sede situada  na Rua Carlos de Carvalho, 53, Mezanino 
01, Centro, CEP: 20230-180, no dia 30/03/2019, com primeira convocação 
às 08:00 h, com a presença mínima de 2/3 (dois terços) dos associados, 
em segunda convocação as 9:00h com a presença mínima da metade mais 
1 (um) dos associados e em terceira e última convocação  às 10:00 h com 
a presença mínima 50 (cinquenta) cooperados ou, no mínimo, 20% (vinte 
por cento) do total de cooperados, prevalecendo o menor número, para 
deliberarem sobre a pauta a seguir. Para efeito de quórum, na data da 
presente convocação a cooperativa possui 21 (vinte um) cooperados no 
seu quadro social. A Ordem do Dia da AGO é a seguinte: 1) Apresentação 
da Prestação de Contas relativa ao exercício 2018 para deliberação da 
Assembleia composta dos seguintes itens: a) Apresentação do Relatório de 
Gestão da Diretoria; b) Apresentação da Prestação de Contas composta do 
Balanço Patrimonial e Demonstração de Sobras ou Perdas do Exercício; c) 
Apresentação do Parecer do Conselho Fiscal. 2) Deliberação da Assembleia 
sobre a Prestação de Contas composta do Relatório de Gestão da Diretoria, 
Balanço Patrimonial e Demonstração de Sobras ou Perdas do Exercício 
2018; 3) Deliberação da Assembleia sobre a Destinação/Rateio das Sobras 
ou Perdas do Exercício 2018; 4) Eleição do Novo Conselho Fiscal para o 
mandato de 1 (um) ano – 2019/2020. A Ordem do Dia da AGE é a seguinte: 
1) Retificação da Declaração de Constituição da Sociedade – Retificação da 
Descrição do Objeto Social contida na Ata da AGC – Assembleia Geral de 
Constituição; 2) Proposta para Deliberação da Assembleia de Reforma do 
Estatuto Social conforme itens a seguir: a) Mudança de Endereço da Sede 
Social; b) Mudança do Objeto Social – Atividades Econômicas; c) Mudança 
na Estrutura dos cargos do Órgão de Administração – Diretoria; d) Eleição 
para cargos de Diretoria em vacância; e) Mudança da Denominação Social; 
f) Revisão Geral e Mudanças na Redação do Estatuto Social; 3) Demais 
assuntos de interesse social. Rio de Janeiro – RJ, 19 de março de 2019 – 
Rafael de Souza Tomaz – Diretor Presidente

EDITAL DE CONVOCAÇÃO – PRISMA CONSULT – COOPERATIVA 
DE CONSUMO DOS PROFISSIONAIS AUTÔNOMOS DO RIO DE 
JANEIRO LTDA – CONVOCAÇÃO DE AGE – ASSEMBLEIA GERAL 
ORDINÁRIA E AGE – ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
DE RERRATIFICAÇAO DA AGE REALIZADA NO DIA 11/08/2017 – O 
Presidente da PRISMA CONSULT – COOPERATIVA DE CONSUMO DOS 
PROFISSIONAIS AUTONOMOS DO RIO DE JANEIRO LTDA, registrada 
na JUCERJA sob o NIRE 33.4.0004882-2, e inscrita no CNPJ sob o nº de 
registro 09.610.599/0001-50, Sr. Vinicius de Oliveira Mesquita, no exercício 
das suas atribuições, convoca os cooperados para participarem 
da AGO – Assembleia Geral Ordinária e AGE – Assembleia Geral 
Extraordinária de Rerratificação da AGE Realizada no dia 11/08/2017, 
a serem realizadas em conjunto no dia 30/03/2019, em   sua sede social 
à Rua Miguel Couto, 134, Sala 1104, Centro, Rio de Janeiro – RJ, CEP: 
20070-030, em primeira convocação às 13:00 h com a presença mínima 
de 2/3 (dois terços) dos cooperados; em segunda convocação as 14:00 h 
com a presença mínima da metade mais um dos sócios cooperados e em 
terceira e ultima convocação as 15:00 h com a presença mínima de 10 (dez) 
cooperados. Na data da presente convocação a cooperativa possui 
no total de seu quadro social 22 (vinte dois) cooperados. A Ordem 
do Dia da AGO é a seguinte: 1) Apresentação da Prestação de Contas 
relativa ao exercício 2018 para deliberação da Assembleia composta dos 
seguintes itens: a) Apresentação do Relatório de Gestão da Diretoria; b) 
Apresentação da Prestação de Contas composta do Balanço Patrimonial 
e Demonstração de Sobras ou Perdas do Exercício; c) Apresentação 
do Parecer do Conselho Fiscal. 2) Deliberação da Assembleia sobre 
a Prestação de Contas composta do Relatório de Gestão da Diretoria, 
Balanço Patrimonial e Demonstração de Sobras ou Perdas do Exercício 
2018; 3) Deliberação da Assembleia sobre a Destinação/Rateio das Sobras 
ou Perdas do Exercício 2018; 4) Eleição do Novo Conselho Fiscal para o 
mandato de 1 (um) ano – 2019/2020. A Ordem do Dia da AGE é a seguinte: 
1) Rerratificação da AGE realizada no dia 11/08/2018; 2) Proposta para 
deliberação da Assembleia de Reforma Estatutária conforme subitens a 
seguir: a) Revisão e Mudança do Objeto Social – Alteração das Atividades 
Econômicas; b) Revisão geral e Mudanças na Redação do Estatuto Social; 
6) Demais assuntos de interesse social. Rio de Janeiro – RJ, 20 de março 
de 2019. Vinicius de Oliveira Mesquita – Diretor Presidente

Indenização por dano moral encabeça processos da Uber em SP
Um a cada cinco proces-

sos envolvendo a Uber na 
Justiça paulista pede indeni-
zação por danos morais. No 
total, são 622 ações relacio-
nadas à empresa na Justiça 
estadual, cujos valores vão 
de R$ 21 a R$ 19 milhões. 
Ao todo, são mais de R$ 80 
milhões em discussão.

Levantamento feito pela 
ConJur aponta ainda que ou-
tros 178 processos tramitam 
nos tribunais regionais do 
trabalho da 2ª e 15ª Região. 
Os dados mostram que o 
primeiro grau do TJ-SP tem 
o maior número de ações 
(545). Indenizações por dano 
moral representam 25% dos 
processos; obrigação de fa-
zer/não fazer são 13%; e per-
das e danos, 13%.

Já no segundo grau, são 77 
processos, sendo 36% sobre 
obrigações, espécies de con-
tratos e transporte de pesso-
as; 28,5% sobre obrigações, 
espécies de contratos e pres-
tação de serviços e 7,79% 
sobre responsabilidade civil.

Lançada em 2009, a plata-
forma tem em São Paulo um 
de seus maiores escritórios 
fora dos Estados Unidos. A 
multinacional funciona sem 
frota de carro e é aberta para 
motoristas “parceiros”, que 
não são registrados como 
empregados.

Na primeira instância do 
TJ-SP, são comuns os pedi-
dos de indenização por danos 
morais alegando que a Uber 
rescindiu contrato sustentan-
do que havia cancelamentos 
excessivos ou avaliações 
negativas daquele motorista 
pelos clientes.

Em decisão recente, a 2ª 
Vara do Juizado Especial 
Cível de Campinas apontou 
que a Uber não precisa co-
municar previamente antes 
de encerrar contrato com o 
motorista. Segundo o enten-
dimento, o artigo 421 do Có-
digo Civil dá liberdade para 
que a empresa escolha “seus 
parceiros de acordo com seus 
próprios critérios e em aten-
ção aos valores da empresa”. 

O pedido de indenização foi 
negado e o processo extinto.

Promessa

Três ações chamam aten-
ção por discutir promessa de 
recompensa. Os motoristas 
alegam que seguiram a po-
lítica da empresa de que, se 
apresentassem a plataforma 
para outros colegas, rece-
beriam recompensas em di-
nheiro.

Em um dos casos, o autor 
da ação afirmou que, mesmo 
apresentando novos motoris-
tas, a empresa deixou de fa-
zer os pagamentos. Ele alega 
que a Uber deve a ele R$ 169 
mil e pediu indenização por 
“abalo moral”.

A 19ª Câmara de Direi-
to Privado do TJ-SP negou 
o pedido, apontando que o 
homem adotou conduta fora 
do previsto em contrato ao 
compartilhar um código de 
indicação em seu Facebook. 
Os desembargadores consi-
deraram que o autor da ação 

buscou obter “lucro fácil me-
diante fraude” e que “faltou 
com a boa-fé objetiva”.

A Uber é autora em sete 
ações na primeira instância 
do TJ, todas ajuizadas na 
Fazenda Pública. Os valores 
dos processos variam de R$ 
1 mil até R$ 43,8 milhões — 
a mais cara trata da anulação 
de débito fiscal contra o mu-
nicípio de Guarulhos.

Na segunda ação com 
maior valor (R$ 7,5 mi-
lhões), a empresa argumen-
ta que a Prefeitura paulista 
infringiu o princípio da li-
vre concorrência ao instituir 
uma tabela progressiva de 
preços. Para o juiz da 4ª Vara 
de Fazenda Pública, a Uber 
presta serviço de transpor-
te individual privado e não 
público. Com isso, ao criar 
norma para interferir na or-
dem econômica, o município 
“extrapolou sua competên-
cia legislativa”, considera. A 
Prefeitura recorreu e o caso 
está na segunda instância.

A Uber também ingressou 

como amicus curiae em uma 
ação civil pública e uma ação 
penal (em segredo de justiça). 
Na ACP, a Defensoria Pública 
questiona uma resolução do 
Comitê Municipal de Uso Vi-
ário que exige de motoristas 
um certificado para atuar no 
transporte individual privado 
de passageiros. Segundo a 
Defensoria, a norma viola o 
Código de Defesa do Consu-
midor, que deve ter direito à 
livre escolha do serviço. Nes-
ta ação, Uber e 99 são tercei-
ras interessadas.

Além do vínculo

Nos tribunais trabalhistas 
de São Paulo são 178 proces-
sos envolvendo a Uber. As 
principais demandas estão 
no TRT da 2ª Região, onde 
foram distribuídos 174 pro-
cessos, de janeiro de 2018 
até fevereiro agora.

Os dados do TRT-2 apon-
tam que os assuntos mais 
levados ao tribunal pedem 
abono, adicional de hora 

extra, ou tratam de assédio 
moral, intervalo intrajorna-
da e aviso prévio. Em 2019, 
já foram registrados 11 pro-
cessos. Por sua vez, o siste-
ma do TRT da 15ª Região 
(Campinas) registrou apenas 
quatro ações, sobre multa de 
40% do FGTS, assédio mo-
ral e comissão.

O reconhecimento de vín-
culo empregatício é outro 
tema comum nos tribunais, 
mas ainda há nítida divisão 
de entendimentos. Em janei-
ro de 2018, o TRT-2 negou 
o vínculo, entendendo que 
a Uber é apenas uma plata-
forma que busca facilitar o 
contato entre motoristas e 
passageiros.

Já em agosto do mesmo 
ano, em sentido contrário, 
outra decisão do TRT-2 reco-
nheceu o vínculo sustentan-
do que o motorista não tem 
verdadeira autonomia, já que 
obedece regras de conduta 
impostas pela empresa. O 
TRT-15 recentemente tam-
bém negou o pedido.

MST: maior produtor de arroz 
da AL só empata com a Índia
Movimento 
comemora 
colheita de

16 mil t de arroz 

O coordenador nacio-
nal do Movimento dos 
Trabalhadores Rurais 
Sem Terra (MST) João 
Pedro Stédile ressaltou o 
orgulho e realizações dos 
produtores no municí-
pio de Nova Santa Rita: 
“Aqui ninguém passa 
fome, ninguém é analfa-
beto, todos têm trabalho e 
renda”. Esse é o sentimen-
to das 363 famílias que 
trabalham na produção de 
arroz em 15 assentamen-
tos de 13 cidades gaúchas. 
Eles comemoraram nesta 
sexta-feira a colheita esti-
mada em 16 mil toneladas 
de arroz orgânico, com 
uma grande festa.

“Aqui em Santa Rita os 
trabalhadores construí-
ram várias conquistas que 
são um sonho para a socie-
dade brasileira. Aqui não 
só se produz arroz agroe-
cológico há 16 anos, como 
aqui não tem mais analfa-
betos, não tem fome, aqui 
ninguém mais é desempre-
gado. As mulheres cons-
truíram uma agroindús-
tria de geleia e produtos 
naturais”, explicou Stédi-
le, durante a abertura da 
comemoração.

Stédile destacou a lide-

rança do MST como maior 
produtor de arroz agroeco-
lógico da América Latina. 
“O arroz daqui alimenta 
milhares de crianças, por-
que vai para a merenda 
escolar. Para perturbar os 
conservadores, os produ-
tores ganharam um edital 
e estão fornecendo arroz e 
café para o Exército Brasi-
leiro. É uma vocação cida-
dã. Queremos que todo ci-
dadão brasileiro tenha uma 
alimentação saudável que 
é o que o agronegócio não 
consegue fazer, porque eles 
só produzem com veneno”, 
afirmou.

O MST completa este ano 
duas décadas de cultivo do 
alimento no Rio Grande do 
Sul. As primeiras experiên-
cias ocorreram em 1999, em 
pequenas áreas no entorno 
de Porto Alegre. Hoje são 
produzidos diversos tipos 
de arroz, entre eles o cateto, 
arbóreo, integral, agulhi-
nha, parboilizado, verme-
lho e preto.

Além da colheita simbó-
lica na lavoura, a festa ofi-
cial contou com ato político, 
feira orgânica, estudo sobre 
a reforma da previdência e 
lançamento do livro “A pro-
dução ecológica de arroz e a 
Reforma Agrária Popular”.

Segundo Emerson Giaco-
melli, coordenador do Gru-
po Gestor do Arroz Agroe-
cológico, a produção é uma 
alternativa ao modelo do 
agronegócio, pois estabelece 
relações de respeito entre os 
seres humanos e os recursos 
naturais. “Usamos técnicas 

que estimulam a fertilida-
de do solo e a produção 
de alimentos saudáveis. 
Assim, propiciamos mais 
qualidade de vida aos pro-
dutores e consumidores, 
além de renda aos assenta-
dos”, explicou.

As famílias plantam 
o arroz em sistema pré-
germinado. A produção, 
que é totalmente livre de 
agrotóxicos, é certificada 
como orgânica desde 2004. 
Quando se faz necessário 
o controle de pragas, são 
utilizados biofertilizan-
tes, repelentes naturais ou 
insumos permitidos pela 
legislação dos orgânicos. 
A água também ajuda a 
combater inços – conheci-
dos como ervas daninhas 
– e plantas indesejadas. Já 
o melhoramento do solo é 
feito com incorporação de 
matéria orgânica, como es-
tercos de animais e palhas 
de arroz, uso de calcário, 
pó-de-rocha e fosfato na-
tural.

O MST possui unidades 
próprias de agroindústria 
para recebimento, seca-
gem, armazenagem e em-
balagem de arroz, além de 
unidade de beneficiamento 
de sementes. Todo o pro-
cesso produtivo, industrial 
e comercial é coordena-
do pela Cooperativa dos 
Trabalhadores Assentados 
da Região de Porto Ale-
gre (Cootap), que ajuda a 
organizar a produção das 
famílias através de asso-
ciações, grupos informais 
e quatro cooperativas.

Carnaval de 2019 teve a melhor 
venda de cerveja em 4 anos

A indústria cervejeira con-
tabiliza os primeiros resulta-
dos alcançados no Carnaval 
2019 e comemora os núme-
ros positivos proporcionados 
pelo período de folia (três 
semanas no total entre pré e 
pós-Carnaval), o melhor dos 
últimos quatro anos. O vo-
lume de vendas, segundo o 
Sindicato Nacional da Indús-
tria da Cerveja (Sindicerv), 
representou quase 10% de 
toda a expectativa de comer-
cialização de cerveja para 
2019, o que representa apro-
ximadamente 1,3 bilhão de 
litros. A cervejaria Ambev e a 
Heineken, as duas principais 
do setor, que juntas somam 
85% do mercado, investiram 
em mais de 850 eventos de 
Carnaval em várias regiões 
do país, impactando mais de 
40 milhões de pessoas e em-
pregando mais de 30 mil am-
bulantes cadastrados.

“O Carnaval é a festa 
mais significativa para a 
indústria cervejeira. Repre-
senta praticamente um mês 
adicional em vendas, com 
impacto positivo em toda a 
cadeia produtiva, do campo 
ao copo, gerando milhares 
de empregos e contribuindo 
para a melhora de renda de 
famílias por todo o Brasil”, 
explica Luiz Nicolaewsky, 
superintendente-executivo 
do Sindicerv.

A indústria da cerveja, 
que representa quase 2% do 
PIB nacional, é o principal 
patrocinador das festas de 
Carnaval do país. Em 2019, 
as cervejarias investiram nos 
grandes eventos e também 

no crescente Carnaval de rua 
que vem tomando as princi-
pais cidades do Brasil, com 
destaque para Rio de Janeiro, 
São Paulo, Belo Horizonte, 
Salvador, Recife e Olinda.

Em comparação ao Car-
naval de 2018, houve cresci-
mento de 8% nas vendas em 
bares e restaurantes durante 
os dias de festa, segundo le-
vantamento da Associação 
Brasileira de Bares e Restau-
rantes (Abrasel). Os dados 
mostram que 60% dos gas-
tos das famílias no Carnaval 
deste ano foram com bebidas 
e alimentação. Não por me-
nos a cerveja é a segunda 
maior paixão do brasileiro, 
atrás apenas do futebol e 
sendo seguida justamente 

pelo Carnaval, como nos 
mostra Pesquisa Ibope.

Tendo como uma de suas 
principais bandeiras o con-
sumo responsável, o Sindi-
cerv apoia e reconhece a im-
portância da Operação Lei 
Seca, que completa 10 anos 
este mês, para sensibiliza-
ção e inibição do uso inde-
vido das bebidas alcóolicas, 
em especial em períodos de 
festa como o Carnaval. “Há 
mais de 15 anos, a indústria 
da cerveja trabalha pelo en-
gajamento das pessoas no 
consumo responsável e esta-
mos ao lado do poder públi-
co na mobilização pela tole-
rância zero para combinação 
álcool e direção”, conclui 
Nicolaewsky.
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06 A 29 DE MARÇO/2019
CALENDÁRIO FISCAL

DIA ESPECIFICAÇÃO

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.

07

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.
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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.

 EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
TRANSCOOPALUCENA – COOPERATIVA DE TRANSPORTE 

RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS TURISMO E CARGAS 
SOB O REGIME DE FRETAMENTO E LOGISTICA

CONVOCAÇÃO DE AGO – ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E AGE 
– ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O Presidente da TRANSCOOPALUCENA – COOPERATIVA DE 
TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS TURISMO E CARGAS 
SOB O REGIME DE FRETAMENTO E LOGISTICA, registrada na JUCERJA 
sob o NIRE 33.4.0005367-2 e inscrita no CNPJ sob o nº de registro 
21.475.627/0001-79, Sr. GUILHERME JOSÉ DE SOUZA, no exercício das 
suas atribuições, convoca os cooperados para participarem da AGO – 
Assembleia Geral Ordinária e AGE – Assembleia Geral Extraordinária 
a serem realizadas em conjunto, um logo após o termino da outra, 
no dia 30/03/2019, na Estrada dos Bandeirantes, 8591, Sala 242, 
Jacarepaguá, Rio de Janeiro – RJ, CEP: 22783-115, em primeira 
convocação às 07:00 h com a presença mínima de 2/3 (dois terços) dos 
sócios cooperados; em segunda convocação às 08:00 h com a presença 
mínima de metade mais um dos sócios cooperados e em terceira e última 
convocação às 09:00 h com a presença mínima de 10 (dez) cooperados. 
Na data da presente convocação a cooperativa possui um total de 24 
(vinte e quatro) cooperativados no seu quadro social. A Ordem do Dia 
da AGO é a seguinte: 1) Apresentação para deliberação da assembleia 
da prestação de contas relativa aos exercícios 2018 conforme itens abaixo; 
a) Relatório de Gestão da Diretoria; b) Prestação de Contas composta dos 
balanços patrimoniais e DSPE – Demonstração de Sobras ou Perdas do 
Exercício relativos aos anos de 2018; c) Parecer do Conselho Fiscal sobre 
a Prestação de Contas composta do Relatório de Gestão da Diretoria, 
Balanço Patrimonial e DSPE – Demonstração de Sobras e Perdas do 
Exercício relativos aos anos de 2018; 2) Deliberação da Assembleia sobre 
a Prestação de Contas composta do Relatório de Gestão da Diretoria, 
Balanço Patrimonial e DSPE – Demonstração de Sobras e Perdas do 
Exercício relativos aos anos de 2018; 3) Deliberação da Assembleia sobre 
a destinação/rateio de sobras ou perdas relativas aos Exercícios de 2018; 
4) Registro da Entrada e Saída de cooperados; 5) Eleição dos membros 
do Conselho Fiscal para o mandato de um ano 2019/2020. A Ordem do 
Dia da AGE é a seguinte: 1) Proposta para deliberação da Assembleia de 
Reforma Estatutária conforme itens abaixo: a) Mudança do Endereço da 
Sede Social; b) Revisão Geral e Mudanças na Redação do Estatuto Social; 
2) Demais assuntos de interesse social. Rio de Janeiro – RJ, 20 de março 
de 2019. Guilherme José de Souza – Diretor Presidente

SEXTA VARA DE ORFÃOS E SUCESSÕES
DA COMARCA DA CAPITAL

EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO 
O MM Juiz de Direito, Dr.(a) Fernanda Xavier de Brito - Juiz Titu-
lar do Cartório da 6ª Vara de Orfãos e Sucessões da Comarca da 
Capital, RJ, FAZ SABER a quantos este edital virem e dele conhe-
cimento tiverem, que por sentença deste Juízo nos autos da ação 
nº 0099191-83.2018.8.19.0001, foi JULGADO PROCEDENTE O 
PEDIDO, para reduzir a capacidade civil de IRENE PRESTON, 
brasileira, viúva, aposentada, identidade: 00.725.768-6, expedi-
da pelo IFP, CPF: 026.249.417-54, residente e domiciliada nesta 
cidade na Casa de Repouso para a Terceira Idade Feliz Viver , 
situada na Rua Pereira Nunes, nº 181, Vila Isabel, nascida em 
27/01/1916, filha de Hiran Fried e Luiza Maria Graff, certidão de 
casamento nº 15627, Livro 106, fls. 120, emitida pelo Registro 
Civil da 8ª Circunscrição do Estado do Rio de Janeiro a qu al 
passa a ficar impedida de, sem curador, praticar atos relaciona-
dos aos direitos de natureza patrimonial e negocial, como em-
prestar, transigir, dar quitação, alienar, hipotecar, demandar ou 
ser demandado e praticar, em geral, os atos que não sejam de 
mera administração, sendo-lhe nomeado(a) CURADOR(A) o(s) 
Sr.(a) Marly Preston, brasileira, solteira, aposentada, identidade: 
01.906.673-7, expedida pelo IFP, CPF: 052.611.047-34, residen-
te e domiciliada nesta cidade na Rua Dona Maria, nº 115, casa, 
Vila Isabel, a qual deverá prestar contas anualmente, na forma 
do artigo 84, § 4º, da Lei 13.146/2.015. Este edital será publicado 
por três vezes com intervalo de 10 (dez) dias, no Órgão Oficial. 
Rio de Janeiro, 22 de novembro de 2018. Eu, Carlos Antonio de 
Jesus Goncalves - Escrivão - Matr. 01/6622, o subscrevo. 0252

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.
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RAIS – RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS - PESSOAS OBRIGADAS: Todos 
os estabelecimentos, independente do número de empregados. A Rais retificação também 
deve ser entregue até esta data.
OBSERVAÇÕES: O estabelecimento inscrito no CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoas 
Jurídicas que não manteve empregados ou que permaneceu inativo no ano-base está 
obrigado a entregar a Rais Negativa, preenchendo apenas os dados a ele pertinentes.
É obrigatória a utilização de certificado digital válido padrão ICP Brasil para a transmissão 
da declaração da Rais por todos os estabelecimentos que possuem a partir de 11 vínculos, 
exceto para a transmissão da Rais Negativa.
O estabelecimento/entidade inscrito simultaneamente no CNPJ e no CEI deve apresentar 
a declaração da Rais de acordo com o contrato de trabalho dos empregados, ou seja, se 
o contrato for pelo CNPJ as informações devem ser declarados no CNPJ, o mesmo vale 
para o CEI.
Nota: Ressaltamos que o prazo para cumprimento desta obrigação está tomando por base 
os prazos fixados em anos anteriores, tendo em vista que, até a data de elaboração deste 
Calendário, o Ato Normativo que aprova as instruções e o prazo para entrega da declaração 
da Rais não havia sido publicado no Diário Oficial da União.
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COFINS – DEMAIS EMPRESAS - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas de direito 
privado e as que lhes são equiparadas pela legislação do Imposto de Renda, exceto 
instituições financeiras e equiparadas.
FATO GERADOR: Receitas auferidas no mês de fevereiro/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 
desta obrigação deve ser antecipado.
DCTF – DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS - PESSOAS 
OBRIGADAS: Pessoas jurídicas de direito privado em geral, inclusive as equiparadas, as 
imunes e as isentas, os consórcios que realizem negócios jurídicos em nome próprio, 
inclusive na contratação de pessoas jurídicas e físicas, com ou sem vínculo empregatício.
FATO GERADOR: Informações relativas ao mês de janeiro/2019.
OBSERVAÇÕES: A DCTF será apresentada de forma centralizada pela matriz.
As informações relativas às Sociedades em Conta de Participação (SCP) devem ser 
apresentadas pelo sócio ostensivo, em sua própria DCTF.
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 2º decêndio 
de março/2019. Nas localidades onde não houver expediente bancário, deve ser refeita a 
contagem do 3º dia útil subsequente ao fato gerador.
IPI – DEMAIS PRODUTOS - PESSOAS OBRIGADAS: Estabelecimentos importadores, 
industriais e os a estes equiparados, com exceção das empresas que tenham prazos 
específicos.
FATO GERADOR: Apuração no mês de fevereiro/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 
desta obrigação deve ser antecipado.
IR/FONTE - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas que efetuaram retenção na 
fonte nos pagamentos ou créditos decorrentes de juros sobre capital próprio e aplicações 
financeiras, inclusive os atribuídos a residentes ou domiciliados no exterior, e títulos de 
capitalização; prêmios, inclusive os distribuídos sob a forma de bens e serviços, obtidos em 
concursos e sorteios de qualquer espécie e lucros decorrentes desses prêmios; e de multa 
ou qualquer vantagem, de que trata o artigo 70 da Lei 9.430/96.
FATO GERADOR: Pagamento ou crédito efetuado no 2º decêndio de março/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, deve ser refeita a 
contagem do 3º dia útil subsequente ao fato gerador.
PIS – DEMAIS EMPRESAS - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas de direito privado 
e as que lhes são equiparadas pela legislação do Imposto de Renda, exceto instituições 
financeiras e equiparadas.
FATO GERADOR: Receitas auferidas no mês de fevereiro/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 
desta obrigação deve ser antecipado.
PIS – FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAS OBRIGADAS: Entidades sem fins lucrativos, 
inclusive condomínios, e as cooperativas que excluírem da base de cálculo do PIS-
Faturamento ou da Cofins qualquer das receitas elencadas nos artigos 15 da Medida 
Provisória 2.158-35/2001 ou 30-A da Lei 11.051/2004.
FATO GERADOR: Folha de pagamento de fevereiro/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 
desta obrigação deve ser antecipado.
TAXA PELA UTILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS CONTADORES DE PRODUÇÃO - 
PESSOAS OBRIGADAS: Os fabricantes de cigarros classificados na posição 2402.20.00 da 
Tipi, excetuados os classificados no Ex 01, obrigados à instalação do Sistema de Controle 
e Rastreamento da Produção de Cigarros (Scorpios); e os estabelecimentos industriais 
envasadores de bebidas obrigados à instalação do Sistema de Controle de Produção de 
Bebidas (Sicobe).
FATO GERADOR: Utilização de equipamento contador de produção de cigarros e bebidas 
no mês de março/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 
desta obrigação deve ser antecipado.
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CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – ESTIMATIVA - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas 
que apuram o IRPJ com base na receita bruta e acréscimos ou no lucro real apurado em 
balanço/balancete de redução/suspensão.
FATO GERADOR: Receita bruta, ganhos de capital, ganhos líquidos e rendimentos 
de aplicações financeiras e demais receitas e resultados obtidos (artigos 29 e 30 da Lei 
9.430/96), ou o resultado contábil ajustado na forma da legislação vigente, referentes ao 
mês de fevereiro/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 
desta obrigação deve ser antecipado.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – LUCRO PRESUMIDO – 4º TRIMESTRE DE 2018 – 3ª QUOTA - 
PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas que optaram pela tributação com base no lucro 
presumido e pelo recolhimento parcelado da contribuição.
FATO GERADOR: Receita bruta, ganhos de capital, ganhos líquidos e rendimentos de 
aplicações financeiras e demais receitas e resultados (artigos 29 e 30 da Lei 9.430/96), 
obtidos no 4º trimestre/2018.
OBSERVAÇÕES: O valor da quota deverá ser acrescido de juros correspondentes à taxa 
Selic de fevereiro/2019 + 1%. Nas localidades onde não houver expediente bancário, o 
cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – LUCRO REAL – 4º TRIMESTRE DE 2018 – 3ª QUOTA - 
PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas que adotaram o regime trimestral de apuração 
do lucro real, na forma do artigo 1º da Lei 9.430/96 e optaram pelo recolhimento parcelado 
da contribuição.
FATO GERADOR: Resultado contábil do 4º trimestre/2018, devidamente ajustado na forma 
da legislação vigente.
OBSERVAÇÕES: O valor da quota deverá ser acrescido de juros correspondentes à taxa 
Selic de fevereiro/2019 + 1%. Nas localidades onde não houver expediente bancário, o 
cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – LUCRO REAL – SALDO APURADO EM 31-12-2018 – QUOTA 
ÚNICA - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas tributadas pelo lucro real que apuraram 
diferença positiva entre a contribuição devida e as importâncias pagas por estimativa, no 
ano-calendário de 2018.
OBSERVAÇÕES: O valor da diferença deverá ser acrescido de juros correspondentes à 
taxa Selic de fevereiro/2019 + 1%. Nas localidades onde não houver expediente bancário, o 
cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
DEFIS – DECLARAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOCIOECONÔMICAS E FISCAIS – 
EXERCÍCIO DE 2019 - PESSOAS OBRIGADAS: Microempresas e empresas de pequeno 
porte optantes pelo Simples Nacional.
DME – DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES LIQUIDADAS COM MOEDA EM ESPÉCIE - 
PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas físicas ou jurídicas residentes ou domiciliadas no Brasil 
que tenham recebido valores em espécie cuja soma seja igual ou superior a R$ 30.000,00, 
ou o equivalente em outra moeda, decorrentes de alienação ou cessão onerosa ou gratuita 
de bens e direitos, de prestação de serviços, de aluguel ou de outras operações que 
envolvam transferência de moeda em espécie, realizadas com uma mesma pessoa física 
ou jurídica.
FATO GERADOR: Valores recebidos em espécie no mês de fevereiro/2019.
OBSERVAÇÕES: O limite de RS 30.000,00 será aplicado por operação se esta for realizada 
entre o declarante e mais de uma pessoa física ou jurídica, independentemente do valor 
recebido de cada pessoa. As instituições financeiras e as instituições autorizadas a funcionar 
pelo Bacen estão dispensadas da apresentação da DME.

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.
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As ações preferenciais da Petrobras terminaram cotadas a 
R$ 28,74, com alta de 1,73%. Os três indicadores semanais 
mostram mercado comprado.

As ações preferenciais da Oi terminaram cotadas a R$ 1,78, 
com valorização de 6,59% e dois dos indicadores semanais 
mostram mercado comprado e um, vendido.

 

As ações preferenciais do Pão de Açúcar terminaram cota-
das em R$ 95,25 e com valorização de 2,34%. Dois dos indica-
dores semanais mostram mercado comprado e um, vendido.

As ações ordinárias da Cielo terminaram cotadas a R$ 
10,80, com valorização de 2,56%. Os três indicadores sema-
nais mostram mercado vendido.

As ações ordinárias da Localiza terminaram cotadas a R$ 
34,60, com valorização de 0,58%. Dois dos indicadores sema-
nais mostram mercado vendido e um, comprado. 

As ações ordinárias da Ecorodovias terminaram cotadas 
a R$ 9,95, com desvalorização de 1,09%. Os três indicadores 
semanais mostram mercado vendido.
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
20ª VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL

AVENIDA ERASMO BRAGA, 115, SALA 201,203 E 205/C 
CENTRO – RIO DE JANEIRO, RJ

C.E.P.: 20020-903 - Tel.: (21) 3133-2376 
E-mail: cap20vciv@tjrj.jus.br 

EDITAL DE 1º e 2º LEILÃO ELETRÔNICO E PRESENCIAL 
(SIMULTÂNEO) E INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 05 DIAS, 
EXTRAÍDOS DOS AUTOS DA AÇÃO DE EXTINÇÃO DE 

CONDOMÍNIO, MOVIDA POR CLAUDIA MARIA MEIRELLES 
MILLER em face de MARIA CRISTINA MILLER SOARES

e CARLOS LEMOS PEREIRA SOARES - PROCESSO
Nº 0398253-59.2011.8.19.0001, na forma abaixo:

O(A) Doutor(a) JOSIMAR DE MIRANDA ANDRADE – Juiz(a) 
de Direito da Vara acima, FAZ SABER por esse Edital, a 
todos os interessados, e especialmente ao(s) Condômino(s) 
supramencionado(s), que será realizado o público Leilão pelo 
Leiloeiro Público ALEXANDRO DA SILVA LACERDA, NAS  
MODALIDADES PRESENCIAL E ELETRÔNICO (SIMULTÂNEO): 
O Primeiro Leilão, por valor igual ou superior a avaliação, será 
no dia 26/03/2019 às 15:00h, e, o Segundo Leilão, por valor 
igual ou superior a 50% da avaliação, no dia 28/03/2019 às 
15:00h, sendo o Leilão Eletrônico disponibilizado no portal 
eletrônico do Leiloeiro www.alexandroleiloeiro.com.br e, o 
Leilão Presencial, na forma simultânea, será realizado no 
Auditório do Leiloeiro, situado na Avenida Almirante Barroso, 
nº 90, Gr. 606, Centro, Rio de Janeiro, RJ, na forma dos 
inciso II do Art. 884, do art. 882 do CPC/2015 e do §único do 
Art. 11 da Resolução do CNJ nº 236 de 13/07/2016. O Leilão 
Eletrônico estará disponível para Lances no portal eletrônico 
do Leiloeiro, com no mínimo 10 (dez) dias de antecedência 
da Primeira data. DO BEM A SER LEILOADO: Conforme o 
Laudo de Avaliação de fls. e-211/2013: Prédio nº 51 da Rua 
Engenheiro Marques Porto, Humaitá, devidamente registrado, 
dimensionado e caracterizado no 3º Ofício de Registro de 
Imóveis, sob matrícula nº 35.718 e na inscrição municipal de 
nº 0.853.231-9 (IPTU), idade: 1941, área edificada de 295 m2. 
JUSTIFICATIVA: Avaliação Indireta em observância ao aviso nº 
02/2016 da CCM/VCIV, datada de 06 de abril de 2016 e artigo 
357 da Consolidação Normativa da CGJ. Compareci ao local da 
diligência em 28/03/2018, às 09h35min, verificando que o imóvel 
encontra-se fechado e em aparente estado de abandono. Certifico 
ainda que dirigi-me ao prédio vizinho, de nº 63, sendo informado 
pelo porteiro, Sr. Gilson, que o imóvel encontra-se fechado e 
vazio há aproximadamente 03 (três) anos. EDIFÍCIO: Prédio 
no alinhamento da via pública, residencial, com uma porta de 
entrada do imóvel de madeira, portão de garagem em madeira, 
muro alto com fachada em pedras e prédio de dois pavimentos em 
argamassa. DA REGIÃO: Área encontra-se servida por alguns dos 
melhoramentos públicos do município como distribuição de energia 
elétrica, rede telefônica, iluminação pública, asfaltamento, rede de 
água e esgotos, ciclovia, serviços de transportes, como ônibus, 
táxis, uber e ponto de ônibus do metrô próximo da rua do imóvel. 
Assim, ante as pesquisas levadas a efeito na região para tomada 
de preço de imóveis semelhantes ao avaliando, considerando-se 
a sua localização, dimensões, área construída e características, 
padrão do logradouro, idade, AVALIO INDIRETAMENTE o imóvel 
acima descrito, R$ 3.400.000,00 (três milhões  e quatrocentos 
mil reais). E para que chegue ao conhecimento de todos os 
interessados, foi expedido o presente, para cautelas de estilo, 
ficando o(s) Executado(s)/Condôminos(s) intimado(s) da hasta 
pública se não for(em) encontrado(s) por intermédio deste Edital 
na forma do art. 889, 892 do NCPC, sendo uma das vias afixadas 
no local de costume do Fórum. CUMPRA-SE. Dado e passado, 
nesta Cidade em Rio de Janeiro, em 28 de janeiro de 2019. Eu, 
__, digitei, __ e eu, Chefe da Serventia, subscrevo, __. (ass.) 
JOSIMAR DE MIRANDA ANDRADE  – Juiz de Direito. 

China desmonta 90% das construções fora das exigências ambientais   
Áreas de mais 
de 2 milhões de 
toneladas de 
carvão foram 
limpas e 90% 
das construções 
desmontadas

Árvores serão plantadas 
para restaurar o verde nas 
áreas de carvão de uma re-
gião chinesa. É o que prevê 
a Base de Energia e Indús-
tria Química de Ningdong, 
uma das maiores produto-
ras de carvão do país. Lo-
calizado perto da Província 
de Shaanxi e da Região Au-
tônoma da Mongólia Inte-
rior, onde há grandes depó-
sitos de carvão, é o maior 

parque químico carvoeiro 
na região autônoma da Et-
nia Hui de Ningxia, noroes-
te da China. 

Foi iniciada uma cam-
panha para limpar mais 
de 120 pequenas áreas de 
carvão que não seguem 
orientações ambientais. 
Desde o ano passado, a 
base fechou 127 campos 
de carvão desordenados, 
que ocupavam mais de 
533 hectares. Áreas de 
mais de 2 milhões de tone-
ladas de carvão foram lim-
pas e 90% das construções 
foram desmontadas, infor-
mou a agência Xinhua.

As áreas de carvão eram 
parte de uma importante 
base logística que armazena-
va o produto da região e da 
Mongólia Interior, e depois 
carregava com caminhões 
para enviá-lo às usinas locais 
de energia, caldeiras, e con-
sumidores nas províncias de 
Yunnan e Jiangsu. A rotação 
de estoque anual era de 25 

milhões de toneladas, tota-
lizando 10 bilhões de iuanes 
(US$ 1,5 bilhão).

Estas áreas de carvão, 
porém, eram mal adminis-
tradas. A maioria delas nun-
ca atendeu às exigências 
ambientais. A decisão de 
fechá-las enfrentou grande 
resistência dos proprietários 
destes campos de carvão, 
que pagaram um bom alu-
guel para os vilarejos e cria-
ram empregos para popula-
ção local.

“O dinheiro proveniente 
das áreas de carvão ajudou 
a cobrir os custos de seguro 
médico e previdência social 
para os aldeãos. Um dos vi-
larejos recebia 4 milhões de 
yuans por ano para arrendar 
a terra para proprietários da 
área de carvão. Todas as fa-
mílias do local recebiam um 
dividendo de mais de 5.000 
iuanes cada uma”, revela 
Yan Xinmin, funcionário da 
administração da base.

Empresas

Yang Jia, gerente-geral da 
Companhia de Tecnologia de 
Energia Xinwen de Ningxia, 
conta que, uma vez, teve que 
se esconder de inspetores 
ambientais porque não tinha 
autorização para operação.

Yang foi o primeiro a fe-
char seu campo de carvão 
antigo e mudar seus negócios 
para a nova área de carvão, 
de 133 hectares, na parte sul 
da base. Trinta e quatro em-
presas foram escolhidas para 
transferir suas instalações de 
armazenamento carvoeiro 
para o novo campo, que cus-
tou 600 milhões de iuanes.

Ma Sanqing, funcioná-
rio da administração da 
base, salienta que os al-
deãos descobrirão novos 
empregos e novas fontes 
de renda na nova área 
de carvão. Os aldeãos 
se tornarão acionistas de 
uma companhia de servi-
ço especial para a área de 

carvão. “Se nós tivermos 
1.000 caminhões por dia, 
a gestão dos caminhões, 
os serviços de refeição 
e limpeza gerarão 5 mi-
lhões de iuanes por ano”, 
afirma Ma.

“É um passo necessário 
limpar os antigos pátios de 
carvão”, revela Yang Fu, che-
fe do vilarejo de Huiminxiang, 
acrescentando que “estamos 
planejando construir parques 
de estacionamento, restauran-
tes, oficinas mecânicas e ou-
tros serviços”.

Esforços estão em anda-
mento para limpar as es-
córias pretas e a lama que 
bloquearam os canais de 
descarga. Árvores serão 
plantadas para restaurar o 
verde nas áreas de carvão, 
disse Ma. A construção da 
Base de Energia e Indús-
tria Química de Ningdong 
começou em 2003. Atual-
mente ela abrange cerca 
de 130 empresas. O valor 
bruto de produção indus-
trial atingiu 117 bilhões de 
yuans em 2017.

Banco Inter: Gift Cards no 
aplicativo da conta corrente

O Banco Inter está lan-
çando uma nova funcionali-
dade no aplicativo da conta 
corrente. Agora, os clientes 
poderão contar com Gift 
Cards para diversos servi-
ços. Entre as marcas já dis-
poníveis estão Google Play, 
Spotify, Deezer e Xbox. O 
pagamento pode ser feito nas 
funções crédito e débito e o 
valor do presente é escolhido 
pelo cliente. Após a confir-
mação, o aplicativo gera um 
código para a compra, que o 
correntista compartilha com 
a pessoa presenteada. Tam-
bém é possível enviar uma 
mensagem personalizada.

O valor presenteado pode 
ser utilizado para adquirir 
diversos serviços dentro das 
plataformas dos parceiros. 
Os créditos no Google Play, 
por exemplo, dão acesso a 
aplicativos pagos ou serviços 
premium em aplicativos gra-
tuitos. O mesmo vale para o 
Xbox. Já no Spotify e Deezer, 
os créditos podem ser conver-
tidos em assinaturas mensais.

De acordo com Priscila 
Salles, diretora de Marketing 
e CRM do Banco Inter, o 
lançamento faz parte do ob-
jetivo da instituição de ofe-
recer uma plataforma com-
pleta para seus correntistas.



Goldman, Morgan e Citi já 
acreditam na economia europeia

A fase negra acabou, e a Europa se prepara para surpre-
sas positivas. Essa é a conclusão dos analistas do Goldman 
Sachs, Morgan Stanley e Citigroup que se mostravam de-
sanimados com os estudos da economia europeia e agora 
mostram satisfação com as surpresas positivas que estão 
aparecendo. Para os especialistas da Goldman Sachs, os 
últimos números da Zona Euro saíram acima do esperado, 
sendo que esta tendência pode indicar que o pior já ficou 
para trás. Essa é praticamente a mesma opinião dos do 
Morgan Stanley, para quem a dependência da Europa da 
economia chinesa também sinaliza recuperação. E ressal-
tam que, ao contrário dos dados negativos do ano passado, 
os mais recentes estão acima das estimativas.

Os técnicos do Citigroup chamam atenção para as mel-
horias que são visíveis no indicador do grupo e que está 
registrando máximos nos últimos cinco meses. O próximo 
teste vai ser conhecido na próxima sexta-feira, quando for 
revelado o Purchasing Managers Index (PMI) referente a 
março e que mostrará o nível das expectativas dos ges-
tores de compras. Para os economistas do Goldman Sachs, 
o crescimento do PIB da Zona Euro deverá acelerar para 
1,4% no segundo semestre, tendo recentemente estabili-
zado em torno de 1%. Apesar dos indicadores ainda não 
apontarem para um momento mais forte, esses técnicos 
aguardam um impulso devido ao alívio de impostos, 
preços mais baixos dos combustíveis e crescimento mais 
forte dos salários.

Alguns dos problemas temporários que penalizaram a 
economia europeia em 2018 estão a começar a desvan-
ecer-se, incluindo os problemas na indústria automobil-
istica. A confiança dos consumidores franceses também 
recuperou da queda sofrida com os protestos dos coletes 
amarelos. Além disso, existem as novas exportações para 
mercado chinês, o que tende a influenciar o PMI europeu.

Erskine May usado contra Theresa May
Enquadraram a Theresa May no Erskine May, cujo tí-

tulo original e completo é “Um Tratado sobre a Lei, Priv-
ilégios, Procedimentos e Uso do Parlamento”, escrito pelo 
teórico constitucional Thomas Erskine May. Por causa 
disso, a premier não poderá apresentar pela terceira vez o 
acordo do Brexit rejeitado já duas vezes pelos deputados 
do Reino Unido. Assim, pelo Erskine May, que determina 
as regras do Parlamento britânico, um tema sobre o qual 
já houve uma decisão em substância não pode ser votado 
de novo. O primeiro julgamento desse acordo estava mar-
cado para o último dia 11 de dezembro, mas foi atrasado 
pelo governo. Ao todo, então, a proposta para o Brexit 
apresentada por May já foi rejeitada duas vezes.

Manipularam leilão e a SEC pegou
A Securities and Exchange Commission acusou hoje a 

Talimco LLC, empresa registrada de consultoria de inves-
timento e Grant Gardner Rogers, seu ex-diretor de opera-
ções, de manipular o leilão de um ativo imobiliário com-
ercial em nome de um cliente. Resumindo, em abril de 
2015, a Talimco e Rogers tinham o objetivo de adquirir o 
ativo para um fundo privado. A Talimco e a Rogers, no en-
tanto, como o vendedor também era cliente deles, a SEC 
considerou que tinham o dever fiduciário, que incluía a 
obrigação de tomar medidas para utilizar os seus melhores 
esforços para maximizar o preço obtido para o ativo, iden-
tificando os licitantes interessados.

No entanto, em vez de procurar vários interessados 
legítimos, Rogers usou o fundo privado afiliado da em-
presa para uma oferta e convenceu dois interessados a par-
ticipar do leilão, dando garantias de que não venceriam 
o leilão. Como resultado desta manipulação, o cliente de 
fundos privados da Talimco foi o maior licitante e adquiriu 
o ativo, só para depois vendê-lo para um lucro substancial. 
A conduta da Talimco e Rogers privou o cliente vendedor 
da oportunidade de obter múltiplos lances de boa-fé para 
o ativo e maximizar o seu lucro. 

Resultado: a Talimco recebeu ordem de cessar ativi-
dades e foi obrigada a devolver os honorários de US$ 74 
mil, mais juros de US$ 8,76 mil e levou uma multa de 
US$ 325 mil. Rogers concordou com uma suspensão de 
12 meses e uma multa de US$ 65 mil.

Petróleo registra moderadas altas
Desesperado, ministro saudita da Energia, Khalid Al-

Falih, mais uma vez acusou excesso de oferta para de-
fender redução na produção de petróleo e assim elevar a 
cotação do barril para US$ 70. Porém, enfrenta o grupo 
liderado pela Rússia que prefere examinar esse assunto em 
junho.
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Empregados da Esfeco Administração Ltda “Trem do Corcovado”

O SINTUR - Sindicato dos Trabalhadores e Profissionais de Turismo 
do Estado do Rio de Janeiro,  de acordo com art. 16 Capítulo I, Título 
II do Estatuto, convoca os empregados da Esfeco Administração LTDA 
“Trem do Corcovado”  para  Assembléia Geral Extraordinária no dia 
26/03/2019, às 12:00 horas em primeira convocação com a presença de 
2% dos sócios, e em segunda com qualquer número às 12:30 horas, a  
Rua Cosme Velho nº 513 - RJ, para deliberarem a  seguinte ordem do dia: 
1- Aprovação da pauta de reivindicações a ser encaminhada à Empresa, 
com vistas à abertura de processo de negociação coletiva para data-
base de 2019; 2- Deliberar, dentre os itens da pauta, sobre contribuição 
ao Sindicato, de natureza negocial autorizando o desconto em folha, 
de acordo com o art. 513 da CLT; 3- Autorizar a diretoria a promover o 
processo de negociação coletiva, celebrar acordo coletivo, bem como 
autorizar a adoção das medidas judiciais para preservação da data-base 
através da instauração de protesto judicial e do Dissídio Coletivo, podendo 
no mesmo celebrar acordo; 4- Contribuição Sindical 2020 5- Discutir e 
decidir sobre aspectos da campanha salarial e formas de convencimento 
ao bom desenvolvimento do processo negocial; 6- Outros assuntos ligados 
à negociação coletiva de data-base. Rio de Janeiro, 19 de março de 2019.

Maria Rosalina B. Gonçalves 
Presidente

Rio a Londres de avião por cerca de R$ 1 mil
Aérea Norwegian 
começa a operar 
no Brasil no  
fim do mês

Com uma campanha 
agressiva e o mote de ser 
uma companhia aérea de 
baixo custo, a norueguesa 
Norwegian começa a operar 
no Brasil no dia 31 de mar-
ço, com voos direto do Rio 
de Janeiro para Londres a 
um preço de cerca de R$ 1 
mil. Com mais esse trecho, a 
companhia amplia presença 
na América do Sul. A empre-
sa já faz voos diretos ligando 
a capital argentina, Buenos 
Aires, a Londres. A Agência 
Nacional de Aviação Civil 
(Anac) autorizou em agosto 
o funcionamento da Norwe-
gian Air no Brasil. 

“Os consumidores podem 
comprar o trecho por cerca 
de R$ 1.000 (£200) por pes-
soa, em classe econômica, e 
aproximadamente R$ 2.800 
(£550) na cabine Premium”, 
informou a empresa em co-
municado.  “Nossa nova rota 
no Rio de Janeiro quebra o 
monopólio dos voos diretos 
entre o Reino Unido e o Bra-

sil, já que estamos compro-
metidos em reduzir as tari-
fas e tornar as viagens mais 
acessíveis para turistas e via-
jantes de negócios”, afirma 
Bjorn Kjos, CEO do Grupo 
Norwegian.

A Norwegian é a tercei-
ra maior companhia aérea 
europeia de baixo custo. 
Segundo a empresa, a rota 
Rio-Londres será operada 
às segundas, quartas, sextas-
feiras e domingos. Os voos 
de ida partem do Rio de Ja-
neiro às 22h25, chegando às 
13h35 ao aeroporto de Ga-
twick. Já a volta tem partida 
de Londres às 12h, chegando 
à capital carioca às 19h25.

A empresa informou que 
também terá outras rotas 
que incluirá voos para Cope-
nhague, Estocolmo, Madri, 
Málaga e Oslo. No site da 
empresa, passagens para o 
trecho Rio de Janeiro-Lon-
dres  estavam sendo ofere-
cidas nesta segunda-feira a 
partir de US$ 239,90 para 
partidas até junho. Já a opção 
que inclui até duas refeições 
a bordo, 1 mala despachada 
(20 kg) e reserva de poltrona 
sai a partir de US$ 329,90.

Menos serviços

“A principal diferença 

entre as transportadoras 
de baixo custo e as com-
panhias aéreas tradicionais 
divide-se em três grupos: 
economia de serviços, eco-
nomia operacional e eco-
nomia de custos indiretos”, 
diz um relatório da Organi-
zação da Aviação Civil In-
ternacional (OACI), agên-
cia especializada da ONU, 
publicado em 2003.

Segundo informou o 
portal G1, muito comuns 
na Europa e nos Estados 
Unidos, as empresas aéreas 
de baixo custo ainda têm 
uma presença modesta na 
América Latina, e em geral 
com conexões locais. Essas 
empresas em geral ofere-
cem passagens abaixo dos 
preços praticados na média 
do mercado, em troca de 

menos serviços oferecidos, 
como refeições, entreteni-
mento a bordo e franquia 
de bagagem. Em muitos 
locais, essas empresas uti-
lizam aeroportos secundá-
rios, como forma de reduzir 
custos. De Londres, a com-
panhia voa para 100 desti-
nos diferentes, dos Estados 
Unidos à Tailândia.

Em novembro, a chilena 
Sky Airlines iniciou os pri-
meiros voos de baixo custo 
entre Santiago do Chile e o 
aeroporto do Galeão, no Rio. 
Serão seis voos semanais en-
tre as duas cidades durante 
a alta temporada. Além dos 
seis voos semanais para o 
Rio, a Sky Airlines vai ofer-
tar, também, cinco voos para 
São Paulo e quatro para Flo-
rianópolis.

Voo diário partindo do Rio de Janeiro

Acordo bilionário reúne FIS e Worldpay
A Fidelity National In-

formation Services (FIS) 
aceitou nesta segunda-feira 
comprar a Worldpay por 
cerca de US$ 35 bilhões, no 
maior acordo até o momento 
na indústria de rápido cresci-
mento de pagamentos eletrô-
nicos. Segundo informação 
da Reuters, juntas terão re-
ceita anual de cerca de US$ 
12 bilhões e lucro principal 
em torno de US$ 5 bilhões.

A Worldpay é uma das 
principais empresas em pa-

gamentos com cartão, parti-
cularmente no Reino Unido, 
enquanto a FIS produz sof-
tware para bancos e gestores 
de ativos, bem como para 
seus negócios de terceiriza-
ção de serviços financeiros.

“A área de tecnologia fi-
nanceira está se consolidan-
do rápido, com pagamentos 
globais estimados para che-
gar a US$ 3 trilhões por ano 
em receita até 2023, à medi-
da que mais pessoas mudam 
de dinheiro em espécie para 

pagamentos digitais para 
vendas online e físicas”, pre-
vê a consultoria McKinsey.

“A escala importa em 
nossa indústria de rápida 
mudança”, disse o presiden-
te-executivo da FIS, Gary 
Norcross, que liderará a em-
presa combinada de infraes-
trutura bancária e de paga-
mentos.

O crescimento nos sistemas 
de pagamento manteve os ne-
gócios em andamento, mesmo 
quando as fusões em outros 

setores paralisaram devido a 
preocupações sobre as tensões 
comerciais e uma desacelera-
ção econômica global.

O acordo da FIS, avalian-
do a Worldpay em cerca de 
US$ 43 bilhões, incluindo as 
dívidas, vem pouco mais de 
um ano após a empresa nor-
te-americana Vantiv pagar 
US$ 10,63 bilhões pela em-
presa de pagamentos, criada 
na Inglaterra e desmembrada 
do Royal Bank of Scotland 
em 2010.

Prêmios da seguradora China Life avançam mais de 20% em dois meses
A China Life Insurance 

Company Limited, segu-
radora líder no país, regis-
trou um aumento anual de 
mais de 20% em receita de 
prêmios nos primeiros dois 
meses de 2019. A empre-
sa trabalha principalmen-
te com seguro de vida. De 
acordo com dados não au-
ditados divulgados pela se-
guradora, a receita de prê-
mios em janeiro e fevereiro 
totalizou 189,2 bilhões de 

iuanes (US$ 28,2 bilhões), 
subindo 22,38% ante o 
mesmo período do ano pas-
sado.

Crescimento

Esse foi um crescimento 
muito mais rápido do que o 
de 4,7% em termos anuais 
registrado em 2018.

Nos últimos meses, as 
seguradoras chinesas tive-
ram um crescimento maior 

em prêmios, depois que 
as autoridades apertaram 
os regulamentos no ano 
passado para se defender 
dos riscos financeiros no 
segundo maior mercado 
de seguros do mundo, se-
gundo informou a agência 
Xinhua.

O setor demonstrou 
uma capacidade mais for-
te para evitar riscos, já 
que sua alavancagem ge-
ral caiu gradualmente e a 

estrutura de negócios me-
lhorou, disse o regulador 
de seguros do país em de-
zembro.

Fundada em 1963, a 
China Life foi renomeada 
China Life Insurance Com-
pany Limited em 1981. Em 
2015, a China Life foi clas-
sificada como a número 94 
na lista das 500 maiores 
companhias mundiais da 
revista de negócios norte-
americana Fortune.

Após venda à Boeing, Embraer anuncia sucessão de presidente
Após aprovação dos acio-

nistas da transação com a 
Boeing, a Embraer anunciou 
que o atual presidente e CEO 
da empresa, Paulo Cesar de 
Souza e Silva, encerra seu 
ciclo profissional na com-
panhia no próximo dia 22 de 
abril, data do término do seu 
atual mandato. 

A empesa também  infor-
mou que o futuro presidente 
e CEO, a ser eleito para o 
próximo mandato, virá do 
mercado e será anunciado 
até a Assembleia Geral Ordi-

nária (AGO), marcada para 
o dia 22 de abril.

Idealizador

“Paulo Cesar é idealizador 
da parceria com a Boeing e 
liderou o processo de nego-
ciação da transação que levará 
a Embraer e o Brasil para um 
patamar muito mais competi-
tivo e de destaque na indústria 
aeronáutica global” disse Ale-
xandre Silva, presidente do 
Conselho de Administração.

 Há 22 anos na Embraer, 

Paulo Cesar veio do mercado 
financeiro para estruturar a 
área de financiamento de ven-
das da companhia. Por seis 
anos foi Presidente e CEO 
da Aviação Comercial e em 
2013 lançou o Programa E2, 
de jatos comerciais de médio 
porte, considerados os mais 
eficientes do mercado.

 Segundo a empresa, três 
iniciativas voltadas para a 
geração de valor e sustenta-
bilidade da Embraer marcam 
a gestão de Paulo Cesar. A 
primeira foi a transação com 

a Boeing e a segunda foi a 
criação do programa Passion 
for Excellence, um projeto 
de transformações estrutu-
rais centrado na redução de 
custos e no aumento da efi-
ciência operacional, gerando 
expressivas economias anu-
ais recorrentes. 

Outro destaque foi a criação 
da EmbraerX, responsável em 
inovação disruptiva e desen-
volvimento de oportunidades 
para o futuro como o eVTOL 
(veículo elétrico de decolagem 
e pouso vertical, na sigla em in-

Nextel Brasil também será da América Móvil
A mexicana América Móvil 

anunciou nesta segunda-feira 
que irá comprar e ficar como 
a única controladora da Nextel 
Brasil. As atuais controlado-
ras da Nextel (NII e AI Brazil 
Holdings) concordaram vender 
suas participações totais na em-
presa por US$ 905 milhões, o 
equivalente a R$ 3,47 bilhões, 
em bases livre de dívidas. A 
transação terá que passar ainda 
pelo crivo dos acionistas das 
atuais controladoras e da ob-
tenção das aprovações pelas 

autoridades regulatórias (Ana-
tel) e de defesa da concorrência 
(Cade).

Segundo os dados de de-
zembro de 2018 da Agência 
Nacional das Telecomuni-
cações (Anatel), a Nextel 
é a quinta maior operadora 
do país, com 3,3 milhões de 
linhas móveis ativas, o que 
corresponde a uma fatia de 
pouco mais de 1% do mer-
cado brasileiro de telefonia 
celular. A Claro é a 2ª maior 
operadora do país, com par-

ticipação de mercado de 
24,6%, atrás da líder Telefô-
nica Vivo (31,9%).

Em comunicado, a Amé-
rica Móvil, que já é dona da 
Claro no Brasil, destacou que, 
com a transação, a sua subsi-
diária Claro “consolidará sua 
posição uma das principais 
prestadoras de serviços de 
telecomunicações no Brasil”, 
fortalecendo sua base de assi-
nantes e cobertura nas cidades 
de São Paulo e do Rio de Ja-
neiro, os principais mercados 

brasileiros.
As atuais controladoras, 

NII (70%) e AI Brazil Holdin-
gs (30%), informaram que a 
América Móvil adquirirá to-
das as quotas da Nextel Brasil 
por um valor de compra con-
solidado de US$ 905 milhões, 
“menos dívida líquida, estan-
do sujeito a alguns ajustes no 
fechamento, incluindo reem-
bolso em relação aos investi-
mentos em ativos fixos e capi-
tal de giro de 1º de março até o 
fechamento da operação”.
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO – COOPDESC RIO – COOPERATIVA DE 
CONSUMO DE BANCARIOS E EX-BANCARIOS DO RIO DE JANEIRO 
– CONVOCAÇÃO DE AGO – ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E AGE 
– ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA – A Diretora Presidente 
da  COOPDESC RIO – COOPERATIVA DE CONSUMO DE BANCARIOS 
E EX-BANCARIOS DO RIO DE JANEIRO, registrada na JUCERJA sob 
o NIRE  33.4.0005589-6 e inscrita no CNPJ sob o nº 28.519.458/0001-
70, Sra. Vera Lucia Barroso de Moura, no exercício das suas atribuições, 
convoca os cooperados para participarem da AGO – Assembleia 
Geral Ordinária e AGE – Assembleia Geral Extraordinária, a serem 
realizadas em conjunto no dia 30/03/2019, em sua sede social situada 
na Rua Lucídio Lago, 91, Sala C 01, Meier, Rio de Janeiro – RJ, CEP: 
20780-020, em primeira convocação às 08:00 h com a presença mínima 
de 2/3 (dois terços) do total de seu quadro de cooperados; em segunda 
convocação às 09:00 h com a presença mínima de metade mais um de seu 
quadro de cooperados, e em terceira e última convocação às 10:00 h com a 
presença mínima de 10 (dez) cooperados. Na data da presente convocação 
a cooperativa possui no seu quadro social 20 (vinte) cooperados. A 
Ordem do Dia da AGO é a seguinte:  1) Apresentação da Prestação de 
Contas relativa ao exercício de 2018 conforme itens abaixo: a) Apresentação 
do Relatório de Gestão da Diretoria: b) Apresentação do Balanço Patrimonial 
e Demonstração de Sobras ou Perdas do Exercício; c) Apresentação do 
Parecer do Conselho Fiscal sobre a Prestação de Contas composta do 
Relatório de Gestão da Diretoria, Balanço Patrimonial e Demonstração de 
Sobras ou Perdas do Exercício de 2018. 2) Deliberação da Assembleia 
sobre a Prestação de Contas composta do Relatório de Gestão da Diretoria, 
Balanço Patrimonial e Demonstração de Sobras ou Perdas do Exercício de 
2018; 3) Deliberação da Assembleia sobre a Destinação/Rateio de Sobras ou 
Perdas do Exercício de 2017; 4) Eleição dos membros do Conselho Fiscal 
para o mandato de 1 (hum) ano – 2019/2020; 5) Registro da Entrada e Saída 
de cooperados. A Ordem do Dia da AGE é a seguinte: 1) Proposta para 
Deliberação da Assembleia de Reforma do Estatuto Social conforme itens 
a seguir: a) Revisão Geral da Redação e Alterações no texto do Estatuto 
Social. 2) Demais Assuntos de Interesse Social. Rio de Janeiro – RJ, 19 de 
março de 2019 – Vera Lucia Barroso de Moura – Diretora Presidente

ESHO - EMPRESA DE SERVIÇOS HOSPITALARES S.A.
CNPJ/MF nº 29.435.005/0001-29 - NIRE n° 33.3.0029696-4

AVISO AOS ACIONISTAS
Comunicamos aos Senhores Acionistas da ESHO – Empresa de Serviços 
Hospitalares S.A. (“Companhia”) que se encontram à disposição dos mesmos 
na sede social da Companhia, na Rua Ana Neri nº 190, Bairro 25 de Agosto, 
CEP 25070-350 – cidade de Duque de Caxias, estado do Rio de Janeiro, os 
documentos a que se refere o artigo 133 da Lei 6.404/76, a saber, relatório da 
administração e demonstrações financeiras da Companhia, todos relativos 
ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018.

Duque de Caxias, 19 de março de 2019.
Ricardo Hajime Yoshio Watanabe – Diretor Financeiro

Mauro Medeiros Borges – Diretor Médico

EDITAL DE CONVOCAÇÃO – AUXILIUM – COOPERATIVA DE 
TRABALHO DE MULTISERVIÇOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE 
LTDA – CONVOCAÇÃO DE AGO – ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E 
AGE – ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA – A Diretora Presidente 
da AUXILIUM – COOPERATIVA DE TRABALHO DE MULTISERVIÇOS 
PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE LTDA, registrada na JUCERJA sob 
o NIRE:  33.4.0005432-6  e inscrita no CNPJ sob o nº 23.189.272/0001-
87, Sra. Edvania Toledo Ignacio, no exercício de suas atribuições, convoca 
todos os associados em dia com suas obrigações para participarem da AGO 
– Assembleia Geral Ordinária e AGE – Assembleia Geral Extraordinária 
a serem realizadas em conjunto na sua sede situada  na Rua Miguel 
Couto, 134, Sala 202, Centro, CEP: 20070-030, no dia 30/03/2019, 
com primeira convocação às 11:00 h, com a presença mínima de 2/3 
(dois terços) dos associados, em segunda convocação as 12:00h com a 
presença mínima da metade mais 1 (um) dos associados e em terceira 
e última convocação  às 13:00 h com a presença mínima 50 (cinquenta) 
cooperados ou, no mínimo, 20% (vinte por cento) do total de cooperados, 
prevalecendo o menor número, para deliberarem sobre a pauta a seguir. 
Para efeito de quórum, na data da presente convocação a cooperativa 
possui 60 (sessenta) cooperados no seu quadro social. A Ordem do 
Dia da AGO é a seguinte: 1) Apresentação da Prestação de Contas relativa 
ao exercício 2018 para deliberação da Assembleia composta dos seguintes 
itens: a) Apresentação do Relatório de Gestão da Diretoria; b) Apresentação 
da Prestação de Contas composta do Balanço Patrimonial e Demonstração 
de Sobras ou Perdas do Exercício; c) Apresentação do Parecer do 
Conselho Fiscal. 2) Deliberação da Assembleia sobre a Prestação de 
Contas composta do Relatório de Gestão da Diretoria, Balanço Patrimonial 
e Demonstração de Sobras ou Perdas do Exercício 2018; 3) Deliberação da 
Assembleia sobre a Destinação/Rateio das Sobras ou Perdas do Exercício 
2018; 4) Eleição do Novo Conselho Fiscal para o mandato de 1 (um) ano 
– 2019/2020. A Ordem do Dia da AGE é a seguinte: 1) Proposta para 
Deliberação da Assembleia de Reforma do Estatuto Social conforme itens 
a seguir: a) Revisão Geral e Mudanças na Redação do Estatuto Social; 3) 
Demais assuntos de interesse social. Rio de Janeiro – RJ, 19 de março de 
2019 – Edvania Toledo Ignacio – Diretor Presidente

EDITAL DE CONVOCAÇÃO – REPENSAR – COOPERATIVA DE 
CONSUMO DE BANCARIOS E EX-BANCARIOS DO MUNICIPIO DO 
RIO DE JANEIRO – CONVOCAÇÃO DE AGO – ASSEMBLEIA GERAL 
ORDINÁRIA E AGE – ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA – 
O Presidente da REPENSAR – COOPERATIVA DE CONSUMO DE 
BANCARIOS E EX-BANCARIOS DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO, 
registrada na JUCERJA sob o NIRE 33.4.0005437-7, e inscrita no CNPJ 
sob o nº de registro 23.249.514/0001-80, Sr. Davino Gomes Chaves, no 
exercício das suas atribuições, convoca os cooperados para participarem 
da AGO – Assembleia Geral Ordinária e AGE – Assembleia Geral 
Extraordinária a serem realizadas em conjunto no dia 30/03/2019, em 
sua sede social na Rua Padre Ildefonso Penalba, 103, Play Ground, 
Méier, Rio de Janeiro – RJ,  CEP : 20.775-020, em primeira convocação às 
09:00 h com a presença mínima de 2/3 (dois terços) do total de seu quadro 
de cooperados; em segunda convocação às 11:00 h com a presença mínima 
de metade mais um de seu quadro de cooperados, e em terceira e última 
convocação às 12:00 h com a presença mínima de 10 (dez) cooperados. 
Na data da presente convocação a cooperativa possui no seu quadro 
social 20 (vinte) cooperados. A Ordem do Dia da AGO é a seguinte:  1) 
Apresentação da Prestação de Contas relativa ao exercício de 2018 
conforme itens abaixo: a) Apresentação do Relatório de Gestão da Diretoria: 
b) Apresentação do Balanço Patrimonial e Demonstração de Sobras ou 
Perdas do Exercício; c) Apresentação do Parecer do Conselho Fiscal sobre 
a Prestação de Contas composta do Relatório de Gestão da Diretoria, 
Balanço Patrimonial e Demonstração de Sobras ou Perdas do Exercício de 
2018. 2) Deliberação da Assembleia sobre a Prestação de Contas composta 
do Relatório de Gestão da Diretoria, Balanço Patrimonial e Demonstração 
de Sobras ou Perdas do Exercício de 2018; 3) Deliberação da Assembleia 
sobre a Destinação/Rateio de Sobras ou Perdas do Exercício de 2017; 4) 
Eleição dos membros do Conselho Fiscal para o mandato de 1 (hum) ano 
– 2019/2020. A Ordem do Dia da AGE é a seguinte: 1) Proposta para 
Deliberação da Assembleia de Reforma do Estatuto Social conforme itens 
a seguir: a) Revisão Geral da Redação e Alterações no texto do Estatuto 
Social. 2) Demais Assuntos de Interesse Social. Rio de Janeiro – RJ, 19 de 
março de 2019 – Davino Gomes Chaves – Diretor Presidente

CONTROLES GRÁFICOS DARU S/A
CNPJ 61.793.691/0001-12 - NIRE 33300026282

CONVOCAÇÃO: São convocados os senhores acionistas a se reunir em 
Assembleia Geral Ordinária, que se realizará no dia 22 de abril de 2019, às 
10 horas, na sede social, Av. Itaóca, 2264 - Inhaúma, nesta Capital, a fim 
de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: a) Prestação de contas dos ad-
ministradores, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras 
relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018; b) Elei-
ção de Diretoria para o triênio 2019/2022; c) Estabelecer remuneração anual 
global da Diretoria para o exercício de 2019; d) Assuntos de interesse geral; 
Comunicamos que se encontram à disposição dos senhores acionistas, na 
sede social, os documentos a que se refere o art.133 da Lei 6404/76, com as 
alterações da Lei 10303/2001 relativos ao exercício social encerrado em 31 
de dezembro de 2018. Rio de Janeiro, 14 de março de 2019. Eduardo Dain 
Margulies - Diretor Presidente.

Mercado acredita que Selic começará a subir em 2020
Motivos: PIB 
irrisório, 
economia 
lenta, aperto 
das condições 
financeiras  e 
questões passadas 
como  greve dos 
caminhoneiros

A previsão das institui-
ções financeiras é que a 
taxa básica de juros, a Se-
lic, permaneça este ano no 
atual patamar. Para 2020, 
a expectativa é de aumento 
da taxa, encerrando o perí-
odo em 8% ao ano. O Co-
mitê de Política Monetária 
(Copom) do Banco Central 
(BC) inicia nesta terça-
feira a segunda reunião de 
2019 para definir a taxa, 
atualmente em 6,5% ao 
ano. Na quarta-feira, após 
a segunda parte da reunião, 
será anunciado o novo teto.

Em comunicado envia-
do ao mercado, José Pena, 

economista-chefe da Porto 
Seguro Investimentos, disse 
que acredita na manutenção 
da taxa de juros. Quanto à 
projeção da Selic de dezem-
bro de 2019 e em dezembro 
de 2020, ele acredita em 
6,5% este ano e 8,5% ano 
que vem. Para Pena, a alta só 
deve acontecer no início de 
2020. 

“Embora a atividade 
econômica mostre pouco 
dinamismo, o que por sua 
vez produz um fechamento 
mais lento do ainda eleva-
do hiato negativo do PIB, 
eu atribuo essa lentidão no 
processo de retomada eco-
nômica muito mais a cho-
ques ocorridos em meados 
do ano passado (greve dos 
caminhoneiros, incerteza 
associada à eleição pre-
sidencial, aperto das con-
dições financeiras) e que 
ainda produzem algum 
efeito do que propriamen-
te a um nível inadequado 
da Selic. Logo, é a gra-
dual dissipação daqueles 
choques, movimento em 
curso aliás, que deverá 
permitir uma aceleração 
nos próximos meses e não 
uma queda eventual da 
Selic no futuro próximo”, 
ressalta o economista. 

Conforme publicado na 
agência Brasil, a manuten-
ção da Selic no atual pata-
mar, como prevê o mercado 
financeiro, indica que o Co-
pom considera as alterações 
anteriores nos juros básicos 
suficientes para chegar à 
meta de inflação, objetivo 
que deve ser perseguido pelo 
BC.

Ao reduzir os juros bá-
sicos, a tendência é dimi-
nuir os custos do crédito e 
incentivar a produção e o 
consumo. Entretanto, as ta-
xas de juros do crédito não 
caem na mesma proporção 
da Selic. Segundo o BC, 
isso acontece porque a Se-
lic é apenas uma parte do 
custo do crédito.

Para cortar a Selic, a au-
toridade monetária precisa 
estar segura de que os preços 
estão sob controle e não cor-
rem risco de ficar acima da 
meta de inflação. Quando o 
Copom aumenta a Selic, o 
objetivo é conter a demanda 
aquecida, e isso causa re-
flexos nos preços porque os 
juros mais altos encarecem 
o crédito e estimulam a pou-
pança. A meta de inflação, 
definida pelo Conselho Mo-
netário Nacional, é 4,25%, 
com intervalo de tolerância 

entre 2,75% e 5,75%, neste 
ano.

Histórico

De outubro de 2012 a 
abril de 2013, a taxa Se-
lic foi mantida em 7,25% 
ao ano e passou a ser rea-
justada gradualmente até 
alcançar 14,25% em julho 
de 2015. Nas reuniões se-
guintes, a taxa foi mantida 
nesse patamar. Em outubro 
de 2016, foi iniciado um 
longo ciclo de cortes na 
Selic, quando a taxa caiu 
0,25 ponto percentual para 
14% ao ano. Esse processo 
durou até março de 2018, 
quando a Selic chegou ao 
seu mínimo histórico, 6,5% 
ao ano, e depois disso foi 
mantida pelo Copom.

Copom

O Copom reúne-se a cada 
45 dias. No primeiro dia da 
reunião, são feitas apresenta-
ções técnicas sobre a evolu-
ção e as perspectivas das eco-
nomias brasileira e mundial e 
o comportamento do mercado 
financeiro. No segundo dia, os 
membros do Copom, formado 
pela diretoria do BC, analisam 
as possibilidades e definem a 

Taxa será mantida em 2019
O Banco Central deve 

manter a taxa Selic nesta 
quarta-feira (20), segundo 
previsão do superintenden-
te de Assessoria Econômi-
ca da Associação Brasi-
leira de Bancos (ABBC), 
Everton Pinheiro de Souza 
Gonçalves.”A taxa básica 
de juros deve ser mantida 
até que haja uma alteração 
relevante no cenário, prin-
cipalmente no que tange 
ao comportamento do dó-
lar no mercado de câmbio 
internacional. Localmente 
adiciona-se, ainda, o efeito 
negativo de uma eventual 
frustração com a imple-
mentação das reformas no 
Brasil na trajetória da taxa 
de câmbio, piorando dessa 
forma o balanço de risco da 
inflação no curto prazo”, 
explicou.

Além disso, a inflação 
também deve manter suas 

projeções nesse ano e no 
próximo. “Sem um aqueci-
mento mais intenso da de-
manda e do mercado de tra-
balho, é improvável que haja 
uma aceleração da inflação. 
A trajetória da taxa de câm-
bio mostra-se como o prin-
cipal vetor para o risco de 
alta da inflação. Ainda que 
inicialmente a nova postura 
dos Bancos Centrais tenha 
provocado à apreciação do 
dólar, há dúvidas na sus-
tentabilidade desse cenário, 
obrigando o monitoramen-
to desse processo”, explica 
Gonçalves.

O Comitê de Política 
Monetária (Copom) inicia 
amanhã a segunda reunião 
de 2019 para definir a taxa 
básica de juros, a Selic, atu-
almente em 6,5% ao ano. Na 
quarta-feira, após a segunda 
parte da reunião, será anun-
ciada a taxa. 

Selic O Banco Central atua 
diariamente por meio de ope-
rações de mercado aberto – 
comprando e vendendo títulos 
públicos federais – para man-
ter a taxa de juros próxima ao 
valor definido na reunião.

A Selic, que serve de 

referência para os demais 
juros da economia, é a taxa 
média cobrada em negocia-
ções com títulos emitidos 
pelo Tesouro Nacional, re-
gistradas diariamente no 
Sistema Especial de Liqui-
dação e de Custódia (Selic).

Leilão de 22 terminais aeroportuários será em agosto de 2020
Edital dá início 
aos estudos para 
a modelagem 
da próxima 
concessão

Considerando o leilão re-
alizado na última sexta-feira, 
na B3, em São Paulo, de 12 
aeroportos, que marcou o 
primeiro da gestão Bolso-
naro, o governo prevê nos 
próximos três a quatro anos 
investimentos privados de 
quase R$ 10 bilhões na mo-
dernização de pistas, pátios 
de aeronaves e terminais de 
passageiros. Atrair investi-
mentos, ampliar e aperfeiço-
ar a infraestrutura aeropor-
tuária brasileira são alguns 
dos motivos apontados para 
a realização dos leilões de 
concessões de aeroportos 
desde 2011. 

O próximo leilão, a sex-
ta rodada, tem data inicial 
agendada para agosto de 

2020. O Ministério da In-
fraestrutura publicou nesta 
segunda-feira no Diário Ofi-
cial da União edital de cha-
mamento público para inte-
ressados em realizar estudos 
técnicos para a concessão 
de 22 aeroportos. Por meio 
de sua conta na rede social 
Twitter, o ministro da Infra-
estrutura, Tarcísio de Freitas, 
confirmou a publicação.  

“Conforme anunciado 
após sucesso do primei-
ro leilão de aeroportos 
em blocos, publicamos 
hoje no Diário Oficial da 
União o edital de chama-
mento para mais uma ro-
dada de concessão de 22 
terminais aeroportuários”. 
A ideia do governo e seguir 
a mesma modelagem em 
todas as concessões: colo-
car aeroportos lucrativos 
no mesmo bloco de termi-
nais deficitários. Os termi-
nais de Congonhas, em São 
Paulo, e Santos Dumont, no 
Rio de Janeiro, por serem 
os mais atrativos, só irão à 
leilão mais à frente, na últi-
ma rodada de concessão de 
aeroportos da Infraero

Modelo

Freitas confirmou que os 
projetos serão estruturados 
em três blocos: Bloco Sul, 
composto pelos aeroportos 
de Curitiba, Foz do Igua-
çu (PR), Navegantes (SC), 
Londrina (PR), Joinville 
(SC), Bacacheri (PR), Pelo-
tas (RS), Uruguaiana (RS) 
e Bagé (RS); Bloco Nortes, 
composto pelos terminais de 
Manaus, Porto Velho (RO), 
Rio Branco, Cruzeiro do 
Sul (AC), Tabatinga (AM), 
Tefé (AM) e Boa Vista; e 
Bloco Central, composto 
pelos aeroportos de Goiânia, 
São Luís, Teresina, Palmas, 
Petrolina (PE) e Imperatriz 
(MA). 

 “O presente edital tem 
por objetivo chamar pes-
soas físicas ou jurídicas de 
direito privado interessadas 
na apresentação de proje-
tos, levantamentos, inves-
tigações e estudos (estudos 
técnicos) que subsidiem a 
modelagem da concessão 
para a expansão, explora-
ção e manutenção dos aero-
portos objeto deste chama-

mento público de estudos”, 
diz o texto.

Na sexta-feira, foi consi-
derado bem-sucedido o lei-
lão de 12 aeroportos. Com 
ágio de 986%, o certame 
superou a outorga estipulada 
pelo governo de R$ 2,1 bi-
lhões. No total, os lances pe-
los três blocos somaram R$ 
2,377 bilhões. Os terminais 
estão localizados nas regiões 
Nordeste, Sudeste e Centro-
Oeste, e, juntos, recebem 
19,6 milhões de passagei-
ros por ano, o que equivale 
a 9,5% do mercado nacional 
de aviação.

Os representantes das 
empresas vencedoras do 
leilão: Zurich Aiport, Aena 
Desarrollo Internacional e o 
consórcio Aeroeste, lidera-
do pela Socicam, elogiaram 
o leilão. Eles disseram que 
continuarão atentos em “no-
vas oportunidades”.

Anac

Sobre as concessões, a 
Agência Nacional de Avia-
ção Civil (Anac) explica 
em seu site que os níveis 

de qualidade dos serviços 
determinados para esses 
aeroportos, baseados em 
padrões internacionais, 
estão previstos nos con-
tratos de concessão, que 
são geridos e fiscalizados 
pela agência.

As concessões de aeropor-
tos foram iniciadas em 2011, 
com o Aeroporto de São 
Gonçalo do Amarante (RN). 
Em 2012, foram licitados os 
aeroportos de Brasília/DF, 

Guarulhos e Viracopos, em 
São Paulo; e, em 2013, os 
Aeroportos Internacionais 
Antônio Carlos Jobim - Ga-
leão, no Rio de Janeiro/RJ e 
Tancredo Neves - Confins, 
em Minas Gerais. “Tais con-
cessões visaram melhorar a 
qualidade de serviços desses 
aeroportos e acelerar a exe-
cução das obras necessárias 
ao atendimento da demanda 
pelo transporte aéreo”, des-
taca a agência.

Ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas,  
confirmou a publicação 
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PETROGAL BRASIL S.A. 
CNPJ nº 03.571.723/0001-39

Petrogal Brasil, S.A.

Joint Venture

Galp Energia   |   Sinopec

RELATÓRIO DE GESTÃO 2018
1. FATOS RELEVANTES OCORRIDOS EM 2018: Destaques de 2018: • A
produção working interest (WI) foi de 99,1 kboepd, um crescimento de 16%
face a 2017, devido ao contínuo desenvolvimento do projeto Lula. • Entrada
em operação da FPSO #8, na área Lula Extremo Sul em outubro de 2018,
e entrada em operação da FPSO #9 em Lula Norte em fevereiro de 2019, a
marcarem a conclusão da primeira fase de desenvolvimento dos projetos Lula
e Iracema. • Execução de um extended well test (EWT) na área de Sururu do
projeto de Iara e prossecução da campanha de desenvolvimento para o arran-
que do projeto. • Início da campanha de avaliação no bloco Carcará Norte e
perfuração do poço de exploração Guanxuma. Adicionalmente, foi realizado
um drill stem test (DST) em Carcará Noroeste no bloco BM-S-8, onde a Galp
acordou com a Equinor aumentar a sua participação para 20%. • Aumento da
exposição a ativos de águas ultraprofundas de elevado potencial no Brasil,
com a aquisição de uma participação de 14% na licença Uirapuru, localizada
na bacia de Santos, e a aquisição de uma participação de 20% no bloco C-M-
791 na bacia de Campos. 2. EXPLORAÇÃO & PRODUÇÃO: Visão geral
da produção em 2018: • No Brasil, a produção WI foi de 99,1 kboepd, um
aumento de 16% face ao período homólogo, para o qual contribuiu o desen-
volvimento dos projetos Lula e Iracema, nomeadamente o ramp-up da FPSO
#7 na área de Lula Sul, que atingiu o plateau de produção apenas 11 meses
após o início de produção. Importa ainda destacar o início de operações da
segunda unidade replicante (FPSO #8), em outubro. Atividades de desen-
volvimento: • Considerada uma referência no sector, a província do pré-sal
brasileiro compreende grandes acumulações de petróleo de excelente quali-
dade. A Petrogal Brasil está presente nesta província desde a exploração e
avaliação das primeiras descobertas na região e, desde então, tem estado
exposta a várias das suas principais descobertas e desenvolvimentos. • Os
projetos mais significativos da Galp incluem o desenvolvimento de uma das
maiores descobertas de petróleo nas últimas décadas no pré-sal da bacia de
Santos no Brasil. • Hoje, a Petrogal Brasil, é a terceira maior produtora do país, 
tendo ultrapassado a marca de 100 kboepd em 2018, e continuando a crescer
rapidamente com base em desenvolvimentos de ativos de elevada qualidade.
Lula e Iracema: Localizados na bacia do pré-sal de Santos, os campos de
Lula e Iracema estão entre as maiores e mais produtivas descobertas de pe-
tróleo em águas profundas do mundo.
Unidades em Lula e Iracema:

Unida-
de Designação Localiza-

ção
Capacidade 

Petróleo | Gás 
natural

Início de 
Produção Ramp-up

FPSO 
#1

Cidade Angra 
dos Reis Lula Piloto 100 kbpd | 5 

mm3/d Out. 2010 19 meses
FPSO 

#2
Cidade de Pa-

raty
Lula 

Nordeste
120 kbpd | 5 

mm3/d Jun. 2013 15 meses
FPSO 

#3
Cidade de 

Mangaratiba Iracema Sul 150 kbpd | 8 
mm3/d Out. 2014 13 meses

FPSO 
#4

Cidade de Ita-
guaí

Iracema 
Norte

150 kbpd | 8 
mm3/d Jul. 2015 13 meses

FPSO 
#5

Cidade de Ma-
ricá Lula Alto 150 kbpd | 6 

mm3/d Fev. 2016 10 meses
FPSO 

#6
Cidade de 

Saquarema Lula Central 150 kbpd | 6 
mm3/d Jul. 2016 11 meses

FPSO 
#7 P-66 Lula Sul 150 kbpd | 6 

mm3/d Mai. 2017 11 meses

FPSO 
#8 P-69

Lula 
Extremo 

Sul
150 kbpd | 6 

mm3/d Out. 2018 Em curso

FPSO 
#9 P-67 Lula Norte 150 kbpd | 6 

mm3/d Fev. 2019 Em curso
• Em 2018, o consórcio para o desenvolvimento dos campos de Lula e Iracema
permaneceu focado na execução do plano de desenvolvimento, com a implan-
tação de uma unidade de produção adicional e o melhoramento da rede de in-
fraestruturas de gás. • Lula e Iracema são, atualmente, os campos mais produ-
tivos do pré-sal brasileiro, com uma capacidade instalada bruta de quase 1,3
mmbpd, através de nove unidades em produção, após a entrada em operação
em 2018 da FPSO P-69 para desenvolver a área Lula Extremo Sul, e já em
2019, a FPSO P-67 localizada na área Lula Norte. Este marco assinala a con-
clusão da alocação das unidades de produção consideradas na primeira fase
destes projetos de elevada qualidade. • As restantes sete unidades FPSO estão 
a produzir em plateau. Importa destacar o período de plateau de produção al-
cançado pelas duas primeiras unidades, que permanecem a este nível há seis
e quatro anos nas áreas Lula Piloto e Lula Nordeste, respetivamente. • Em rela-
ção à campanha de perfuração, até ao final de 2018 foram perfurados 125 po-
ços (68 produtores e 57 injetores), de cerca de 150 poços planeados. • Durante
o ano, o consórcio realizou um EWT na área de Lula Oeste, através de um tie-
-back de longa distância à FPSO #1, que foi concluído em julho. Este EWT
contribuiu para reduzir a incerteza em relação às estimativas de volume, para
avaliar a conetividade de pressão entre a área de Lula Oeste e a restante do
campo, bem como testar as condições operacionais relacionadas aos tie-backs
de longa distância no campo. Os parceiros estão agora a proceder ao amadu-
recimento da solução de desenvolvimento final para a área. • A Galp e os seus
parceiros estão empenhados em otimizar as suas operações, aproveitando a
curva de aprendizagem para melhorar o desenvolvimento dos projetos Lula e
Iracema e para aumentar a taxa de recuperação dos recursos descobertos.
Grande Iara: Composto por três diferentes acumulações, designadas como
Berbigão, Sururu e Atapu, o projeto Grande Iara encontra-se na área central do
pré-sal na bacia de Santos. • O consórcio para o BM-S-11A está atualmente a
executar o plano de desenvolvimento de Iara, com a primeira FPSO a iniciar o
desenvolvimento das áreas de Berbigão e Sururu prevista em 2019, e uma se-
gunda unidade a ser alocada a Atapu em 2020. • Durante 2018, os parceiros
prosseguiram com a campanha de avaliação para otimizar o conceito de desen-
volvimento do projeto, reduzir a incerteza volumétrica e melhorar o conhecimen-
to do reservatório. • Foi ainda realizado um EWT de seis meses na área de
Sururu Sudoeste através da FPSO Cidade de São Vicente. Além disso, um
poço de avaliação perfurado em Sururu durante o período revelou a maior colu-
na de petróleo já encontrada na área do pré-sal da bacia de Santos, confirman-
do 530 metros de net pay de petróleo. O consórcio continua a avaliar as estima-

tivas volumétricas, bem como a otimizar o plano de drenagem da primeira FPSO 
a ser alocada ao projeto. • A campanha de perfuração de Iara está a prosseguir 
conforme planeado, tendo tido lugar até ao final de 2018 a perfuração de 8 po-
ços produtores e 2 poços injetores, do total de 50 poços previstos. Espera-se 
que a campanha de perfuração e completação seja mais intensa no futuro, a fim 
de preparar o início da produção comercial nas diferentes áreas de Iara. • Todas 
as três acumulações distintas que constituem o projeto Iara estendem-se para 
além dos limites do bloco BM-S-11A e, por esse motivo, estarão sujeitas à uni-
tização com as áreas circundantes. Em 2018, os membros do consórcio, junta-
mente com a Petrobras por parte da área da cessão onerosa, e a Pré-Sal Petró-
leo S.A. (PPSA), apresentaram à Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis (ANP) três Acordos de Individualização da Produção (AIP) di-
ferentes para o desenvolvimento do projeto Grande Iara. Grande Carcará: Es-
tendendo-se pelo bloco BM-S-8 e pelo bloco Carcará Norte, o projeto Grande 
Carcará é considerado um dos ativos mais promissores do polígono do pré-sal. 
• A descoberta de Carcará no bloco BM-S-8 estende-se para a área de Carcará
Norte, a qual foi atribuída à Equinor, à ExxonMobil e à Galp, ao abrigo da 2ª
Ronda de Licitações de Partilha de Produção realizada pela ANP em 2017. •
Após a adjudicação, os parceiros celebraram acordos para alinhar as participa-
ções nos dois blocos que juntos compõem a descoberta de Carcará, onde a
Galp passará a deter uma participação de 20% no projeto, enquanto a Equinor,
a operadora, e a ExxonMobil deterão uma participação de 40% cada. Este ali-
nhamento permite uma forte parceria entre as duas licenças e abre o caminho
para um desenvolvimento ótimo. • Durante o ano de 2018, as atividades da
descoberta de Carcará estiveram focadas na campanha de exploração e avalia-
ção, tendo o consórcio realizado um DST no poço de Carcará Noroeste no bloco 
BM-S-8, que mais uma vez revelou excelente potencial de produtividade comer-
cial, e permitiu ampliar o conhecimento das características do reservatório na
área. • Em setembro, depois de receberem as aprovações regulatórias neces-
sárias, os parceiros iniciaram a perfuração do Carcará Oeste, o primeiro poço
localizado no bloco de Carcará Norte, onde também foi realizado um DST. Sé-
pia Leste e Júpiter: O Bloco BM-S-24, no pré-sal brasileiro, na bacia de San-
tos, incorpora tanto a área de Sépia Leste como a grande descoberta de Júpiter. 
• A área de Sépia Leste inclui a extensão da descoberta de Sépia (cessão one-
rosa, 100% da Petrobras) para a concessão do BM-S-24. • A área de Sépia
Leste será sujeita a unitização, tendo o AIP juntamente com um plano de desen-
volvimento atualizado sido apresentado à ANP em 2018, com os parceiros do
bloco BM-S-24 e a Petrobras atualmente a aguardar aprovação das autoridades 
brasileiras. • O início de produção do campo unitizado de Sépia/Sépia Leste
está previsto para 2021, através de uma unidade com capacidade de 180 kbbl
e 6 mm3 de gás por dia, entretanto já atribuída pela operadora Petrobras. • Em
relação a Júpiter, os parceiros do bloco BM-S-24 deram continuidade aos estu-
dos de desenvolvimento tecnológico. Projetos onshore: A Galp é o operador
de dois campos onshore no Brasil, Rabo Branco e DoReMi. Além disso, possui
50% do campo de Sanhaçu na Bacia Potiguar terrestre. • O campo Rabo Bran-
co, localizado na bacia de Sergipe-Alagoas, foi declarado comercial em 2012 e
contribuiu de forma estável para a produção da Galp em 2018. O campo de
DoReMi localizado na mesma bacia teve a sua Declaração de Comercialidade
em 2013. • O campo de Sanhaçu, localizado na bacia de Potiguar, foi declarado 
comercial em 2009 e iniciou produção em 2012. Ativos em exploração: Guan-
xuma, Bacia de Santos: • Durante o ano de 2018, o consórcio BM-S-8 perfurou 
o prospeto Guanxuma, tendo realizado uma descoberta de petróleo. Embora os 
resultados preliminares sejam encorajadores, os parceiros estão a avaliar as 
informações recolhidas, sendo necessária avaliação adicional para reunir mais 
informações sobre essa descoberta. Uirapuru, Bacia de Santos: • À Galp, jun-
tamente com a ExxonMobil e a Equinor, foi adjudicado o bloco de exploração 
Uirapuru no âmbito da 4ª Ronda de Licitações de Partilha de Produção, realiza-
da em 2018 pela ANP. A Petrobras exerceu o seu direito de entrar no consórcio 
como operadora, com 30% de participação, com a Galp detendo 14%, enquanto 
a ExxonMobil e a Equinor têm 28% cada. • O consórcio ofereceu um excedente 
em petróleo (profit oil share) de 75,49%, e o bónus de assinatura bruto foi de 
c.$683 m. O consórcio comprometeu-se a perfurar um poço de exploração. O 
poço exploratório de Uirapuru está programdo para o fim de 2019. • O bloco 
Uirapuru é adjacente à área da Grande Carcará. Bloco C-M-791, Bacia de 
Campos: • Durante o ano de 2018, a Galp participou na 15ª Ronda de Licita-
ções realizada pela ANP e foi-lhe adjudicado o bloco C-M-791 na bacia de Cam-
pos, que tem potencial de play de pré-sal. Para este bloco duas atividades fir-
mes estão programadas: aquisição sísmica a realizar-se em 2019 e a perfura-
ção de um poço exploratório para 2021. O consórcio, composto pela Galp 
(20%), a Shell (operadora, com 40%) e a Chevron (40%) ofereceu um bónus de 
assinatura de cerca de $165 m. As obras em que se comprometeu durante o 
período de exploração de sete anos incluem levantamentos sísmicos 3D e a 
perfuração de um poço de exploração. 3. RECURSOS HUMANOS: Em 31 de 
Dezembro de 2017 o número total de recursos humanos ao serviço da Empre-
sa, era de 77 sendo 74 como funcionários “CLT” e 3 “Pró-Labore. 4. ANÁLISE 
ECONÔMICO FINANCEIRA: Análise Econômica: 
Milhões de Reais Variação
Demonstração de Resultados 2018 2017 Valor %

Receita Líquida de Vendas 8.050 4.019 4.031 100%
Receita Líquida de Serviços 6 6 (0) -2%
Custo do Produto Vendido (5.463) (2.918) (2.545) 87%

Lucro Bruto 2.593 1.107 1.486 134%
Fornecimentos e serviços externos (341) (243) (98) 40%
Despesas com pessoal (47) (40) (7) 17%
Outras receitas (despesas) operacionais 
líquidas

116 80 36 46%

Lucro Operacional 2.321 904 1.417 157%
Despesas financeiras (1.410) (1.018) (392) 39%
Receitas financeiras 471 778 (307) -39%
Ganho/(Perdas) com equivalência patrimonial         1 (1) 1 s.s.

Receitas (Despesas) financeiras líquidas (938) (240) (698) 291%
Lucro antes do Imposto de renda e 
 contribuição social

1.383 664 719 108%

Impostos (419) (168) (251) 150%
Lucro Líquido do Exercício 964 496 468 94%
• Em 2018, o Lucro Operacional aumentou R$1.417m face ao ano de 2017,

atingindo o patamar de R$2.321m, este aumento foi em grande escala influen-
ciado pelo aumento da Receita Líquida de Vendas que aumentou em 100% 
seu resultado face ao ano de 2017 devido ao aumento da produção e ao au-
mento do Brent que variou de $54,25 por barril para $71,06 por barril em 2018, 
em média. • Durante 2018, a produção média working interest foi de 99,1 kbo-
epd, um aumento de 16% face a 2017 devido ao ramp-up da plataforma P-66, 
alcançando plateau, com uma produção quatro vezes maior do que o ano de 
2017, quando entrou em operação, em outubro/2018 contou-se também com 
o início da operação da plataforma P-69 no campo de Lula Extremo Sul, as 
demais plataformas já em operação (Cidade de Paraty, Cidade de Angra dos 
Reis, Cidade de Maricá, Cidade de Saquarema, Cidade de Itaguaí e Cidade de 
Mangaratiba) se mantiveram em plateau. • Apesar do aumento da receita líqui-
da de vendas, o custo do produto vendido teve um incremento de R$2.545m 
face ao período homólogo, com o reflexo dos acréscimos dos custos opera-
cionais de produção devido ao maior gasto com operação das unidades em 
produção, influenciado pelo ramp-up da P-66 e início da produção da P-69,
e das participações governamentais associadas à produção, nomeadamente, 
Royalties e Participação Especial. • Os Resultados Financeiros de 2018 foram 
negativos em R$938m, essencialmente devido à variação cambial. Entretanto, 
o Lucro Líquido do Exercício do ano de 2018 foi positivo em R$1.383m. Aná-
lise Financeira: • O ativo da empresa aumentou R$3,5bi face ao período ho-
mólogo, atingindo os R$15,1bi. Este aumento de ativo reflete essencialmente
o incremento do imobilizado com o investimento realizado nos campos Lula/
Cernambi, com destaque para a perfuração de poços de desenvolvimento 
e implementação de sistemas subsea para o desenvolvimento dos campos, 
mais notadamente o ramp-up da plataforma P-66 e o início da produção da 
plataforma P-69. O aumento do imobilizado foi suportado essencialmente por 
um fluxo das atividades operacionais positivas no ano. • Do ativo não circulan-
te vale ressaltar um aumento de R$699m no tocante ao Intangível associado 
maioritariamente ao pagamento de bônus referente à aquisição de uma par-
ticipação de 20% do projeto C-M-791 na Bacia de Campos e participação de 
14% no projeto Uirapuru. • Adicionalmente a Dívida Líquida reduziu-se para 
R$2,3bi, representando um valor 58% menor face ao período anterior, em sua 
maioria justificado pela redução do financiamento de partes relacionadas (re-
dução de 35%) e aumento do ativo circulante (variação de 60%).
Milhões de Reais Variação
Balanço Patrimonial 2018 2017 Valor %
Ativo
Ativo Circulante
Disponibilidades 1.707 714 993 139%
Contas a Receber 485 264 222 84%
Estoques 528 653 (125) -19%
Tributos a recuperar 126 142 (16) -12%
Adiantamentos 3 5 (2) -39%
Outros Créditos 57 34 22 66%

Total do Ativo Circulante 2.906 1.812 1.094 60%
Ativo Não Circulante
Investimentos societários 0 (0) 1 -114%
Ativo Fiscal Diferido - 216 (216) -100%
Imobilizado 10.271 8.632 1.639 19%
Intangível 1.315 615 699 114%
Outros Créditos 598 315 283 90%

Total do Ativo Não Circulante 12.183 9.778 2.405 25%
Total do Ativo 15.089 11.590 3.500 30%

Passivo
Passivo Circulante
Fornecedores 339 154 184 119%
Obrigações Tributárias 671 376 296 79%
Outras contas a pagar 525 637 (112) -18%

Total do Passivo Circulante 1.535 1.167 368 32%
Passivo Não Circulante
Instrumento Financeiro - - - -
Empr. e Financiamento de Partes 
 Relacionadas

3.972 6.127 (2.156) -35%

Provisões para Abandono de Blocos 945 760 186 24%
Outras contas a pagar 243 40 203 507%

Total do Passivo Não Circulante 5.160 6.927 (1.767) -26%
Total do Passivo 6.695 8.094 (1.398) -17%

Patrimônio Líquido
Capital Social 91 43 49 -
Reservas Especiais 7.374 3.338 4.036 121%
Juros sobre capital próprio - - - s.s
Lucros/Prejuízos Acumulados (35) (380) 345 s.s
Resultado do Exercício 964 496 468 94%

Total do Patrimônio Líquido 8.394 3.496 4.898 140%
Total do Passivo e Patrimônio Líquido 15.089 11.590 3.500 30%

5. REFERÊNCIAS FINAIS: A Diretoria Executiva e o Conselho de 
Administração agradecem aos sócios, aos parceiros e empresas que, das 
mais variadas formas contribuíram para o cumprimento dos objetivos traçados 
para a Petrogal Brasil, S.A. no ano de 2018. 6. PROPOSTA DE APLICAÇÃO 
DOS RESULTADOS: A Petrogal Brasil, S.A. apurou, no exercício de 2017, um 
Lucro de R$ 963.672.957,77 (novecentos e sessenta e três milhões, seiscentos 
e setenta e dois mil, novecentos e cinquenta e sete reais e setenta e sete 
centavos), o qual deverá ser transferido para Resultados Acumulados. Rio de 
Janeiro, 15 de Março de 2019. A Diretoria Executiva: Luis Miguel Fonseca A. 
de Araújo Pereira - Diretor Presidente; Wu Chengliang - Diretor Financeiro; 
Alberto Sampaio de Almeida - Diretor de Operações.

BALANÇO PATRIMONIAL - Valores expressos em reais

ATIVO

Notas 
Explica-

tivas 31/12/2018 31/12/2017
CIRCULANTE:
Caixa e equivalentes de caixa 4 1.707.208.864 714.267.604
Contas a receber
Clientes 5 453.974.562 237.711.027
Contas a receber da consorciada 5 16.317.109 14.216.562
Outras 5 14.940.978 11.656.960

485.232.649 263.584.549
Estoques

Direito de estoque 6 160.415.193 99.767.160
Stock em trânsito 6 195.749.333 278.472.303
Produto em poder de terceiros 6 172.023.378 274.621.464

528.187.904 652.860.927
Tributos a recuperar 7 125.756.929 142.204.512
Adiantamentos

Fornecedores 2.760.339 4.700.461
Pessoal 236.790 184.351

2.997.129 4.884.812
Despesas antecipadas a apropriar 5.566.482 756.678
Outros créditos 15 51.043.726 33.397.583

TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE 2.905.993.683 1.811.956.665
NÃO CIRCULANTE:

Investimentos societários 11 64.665 (470.696)
Ativo fiscal diferido 16 - 216.333.214*
Tributos a recuperar 7 191.819.354 69.209.653
Outros créditos 15 65.385.651 65.385.649
Adiantamentos ao operador dos 
 consórcios - blocos não operados    8 340.403.422 180.248.009

Imobilizado 9 10.270.807.989 8.631.627.181*
Intangível 10 1.314.687.653 615.357.053*

TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE 12.183.168.734 9.777.690.063
TOTAL DO ATIVO 15.089.162.417 11.589.646.728

PASSIVO E PATRIMÔNIO 
 LÍQUIDO

Notas 
Explica-

tivas 31/12/2018 31/12/2017
CIRCULANTE:
Fornecedores
Correntes 12 56.060.493 50.342.420
Contas a pagar a operador dos 

consórcios - blocos não operados     12 282.652.344 104.078.237
338.712.837 154.420.657

Salários e provisões 6.724.865 6.163.478
Obrigações tributárias 13 671.391.333 375.519.505
Contas entre companhias 17.3 127.500.000 159.305.968
Outras contas a pagar
Provisões de serviços 14 237.262.718 179.798.593
Provisão de juros 17.2 144.156.437 186.213.508
Empréstimos de estoques pelos
   Parceiros           6 9.496.659 105.353.707
Outros credores 177.761 177.209

391.093.575 471.543.018
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE 1.535.422.610 1.166.952.625
NÃO CIRCULANTE:
Empréstimos e financiamentos de 
 partes relacionadas 17.2 3.971.670.000 6.127.220.947
Provisão para abandono de blocos 18 945.420.598 759.653.368
Passivo fiscal diferido 16 202.867.707 -
Outras contas a pagar 30 40.045.300 40.044.790

TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE 5.160.003.605 6.926.919.106
PATRIMÔNIO LÍQUIDO:
Capital social 26 91.479.700 42.738.850
Reserva de capital 26 7.373.711.425 3.337.639.672
Juros sobre capital próprio - -
Prejuízo acumulado / Reserva de retenção
 de lucros 928.545.077 115.396.475*

8.393.736.202 3.495.774.997
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO
 LÍQUIDO 15.089.162.417 11.589.646.728

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS PARA OS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO - Valores expressos em reais

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA PARA OS PERÍODOS 
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO - Valores expressos em reais

Notas 
Expli-

cativas 2018 2017
Receita líquida das Vendas 23 8.050.034.977 4.019.244.852
Receita líquida de serviços 23 5.932.394 6.063.317
Custo dos produtos vendidos 23 (5.462.726.083) (2.917.862.431)*
Lucro bruto 2.593.241.288 1.107.445.738
Receitas (Despesas) operacionais
    Fornecimentos e serviços externos 20 (340.899.006) (243.219.246)*
    Despesas com pessoal (46.977.216) (40.007.586)
    Amortizações e depreciações (3.049.523) (2.224.637)
    Despesas tributárias (23.892.514) (21.057.098)
    Outras receitas (despesas) 
     operacionais líquidas 31 142.838.844 102.860.905*
Lucro Operacional 2.321.261.873 903.798.076
    Despesas financeiras 24 (1.410.075.222) (1.017.767.911)*
    Receitas financeiras 24 471.277.107 778.276.387
    Resultado com equivalência patrimonial 535.360 (590.052)
Despesas financeiras líquidas (938.262.755) (240.081.576)
Lucro antes do imposto de renda e da  
 contribuição social 1.382.999.118 663.716.500
Contribuição social sobre o lucro
 líquido diferida 16 (111.167.625) (30.667.890)*

Imposto de renda diferido 16 (308.303.416) (85.188.584)*
Contribuição social sobre o lucro líquido  16 - (11.855.942)
Imposto de renda 16 144.881 (40.342.943)
Lucro líquido do exercício 963.672.958 495.661.141
Lucro líquido por ação no final do
 exercício - R$ 1,00 105,34 115,97
* Montantes reexpressos de acordo com a alteração da política contabilística

referida na Nota 3. u).

 Atividades operacionais:

Notas  
Expli-

cativas 31/12/2018 31/12/2017
Recebimentos de clientes 8.179.327.498 4.666.936.515
Pagamentos a fornecedores (1.659.173.328) (1.174.184.458)
Pagamentos ao pessoal (29.280.188) (21.037.133)
Contribuições para o fundo de pensões 290.593 (114.749)
Pagamentos de impostos sobre  
 produtos petrolíferos (1.836.661.718) (903.650.684)

Fluxos gerados pelas operações 4.654.502.857 2.567.949.491
(Pagamento)/recebimento do imposto 
 sobre o rendimento (7.761.529) (66.186.613)
Outros (pagamentos)/recebimentos 
 relativos à atividade operacional (751.339.839) (372.592.182)

(759.101.368) (438.778.795)
Fluxos das atividades operacionais        (1) 3.895.401.489 2.129.170.696

Atividades de investimento:
Pagamentos relativos a aquisições:
Ativos imobilizado (2.995.018.480) (1.491.677.471)
Ativos intangíveis (482.990.878) (600.662.214)

(3.478.009.358) (2.092.339.685)
Fluxos das atividades de investimento   (2) (3.478.009.358) (2.092.339.685)

 Atividades de financiamento:
Recebimentos provenientes de:
Empréstimos obtidos  EG     17.2 - 2.281.683.790
Empréstimos obtidos - 48.595.487
Juros e receitas similares 272.857 1.636.937
Aumento de capital, prémio de emissão 
 de ações 4.084.812.602 930.873.200

4.085.085.459 3.262.789.414
Pagamentos relativos a:

        Empréstimos obtidos EG    17.2 (3.050.461.590) (2.375.190.907)
        Juros de empréstimos obtidos (356.708.123) (331.550.454)
        Juros e custos similares (159.519.221) (62.389.664)

(3.566.688.934) (2.769.131.025)
Fluxos das atividades de financiamento (3) 518.396.525 493.658.389

Variação de caixa e seus equivalentes
(4) = (1) + (2) + (3) 935.788.656 530.489.400

Efeito das diferenças de câmbio 57.152.604 (73.340.842)
Caixa e seus equivalentes no início
 do  período  4 714.267.604 257.119.046
Caixa e seus equivalentes no fim do
 período 4 1.707.208.864 714.267.604
* Montantes reexpressos de acordo com a alteração da política contabilística

referida na Nota 3. u).

* Montantes reexpressos de acordo com a alteração da política contabilística referida na Nota 3. u).

Capital 
Social  

Integra- 
lizado 

Reservas de  
Capital, Opções 

Outorgadas e 
Ações em Tesou-

raria 
Reservas 

de Lucros 

Lucros ou 
Prejuízos 

Acumulados 

Outros 
Resul-
tados 

Abran- 
gentes 

Patrimônio 
Líquido dos 

Sócios da 
Controladora 

Participação 
dos Não Con-
troladores no 
Pat. Líq. das 
Controladas

Patrimônio 
Líquido  

Consolidado 
Saldos em 01 de dezembro de 2017 18.275.720 2.431.229.602 - (192.845.880) - 2.256.659.442 - 2.256.659.442
Aumento de Capital 24.463.130 906.410.070 - - - 930.873.200 - 930.873.200
Juros sobre Capital Próprio - - - (187.418.786) - (187.418.786) - (187.418.786)
Transações de Capital com os Sócios - - - - - 3.000.113.856 - 3.000.113.856
Lucro Líquido do Período - - - 495.661.141 - 495.661.141 - 495.661.141
Resultados Transitados - IFRS 9
Outros Resultados Abrangentes
Resultado Abrangente Total - - - - - 3.495.774.997 - 3.495.774.997
Constituição de Reservas - - 115.396.475 (115.396.475) - - - -
Realização da Reserva Reavaliação
Tributos sobre a Realização da Reserva de Reavaliação 
Saldos em 31 de dezembro de 2017 42.738.850 3.337.639.672 115.396.475 - - 3.495.774.997 - 3.495.774.997
Aumento de Capital 48.740.850 4.036.071.753 - - - 4.084.812.603 - 4.084.812.603
Juros sobre Capital Próprio - - - (150.000.000) - (150.000.000) - (150.000.000)
Transações de Capital com os Sócios - - - - - 7.430.587.600 - 7.430.587.600
Lucro Líquido do Período  - - - 963.672.958 - 963.672.958 - 963.672.958
Resultados Transitados - IFRS 9 - - - (524.356) - (524.356) - (524.356)
Outros Resultados Abrangentes
Resultado Abrangente Total - - - - - 8.393.736.202 - 8.393.736.202
Constituição de Reservas - - 813.672.958 (813.672.958) - - - -
Realização da Reserva Reavaliação
Tributos sobre a Realização da Reserva de Reavaliação 
Saldos em 31 de dezembro de 2018 91.479.700 7.373.711.425 929.069.433 (524.356) - 8.393.736.202 - 8.393.736.202

* Montantes reexpressos de acordo com a alteração da política contabilística referida na Nota 3. u).

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS ABRANGENTES PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO
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NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 
Em reais, exceto quando indicado de outra forma

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 
Valores expressos em reais

Capital Social 
 Integralizado Reserva de Capital Reservas de Lucros

Lucros ou Prejuízos  
Acumulados Total

Saldos em 01 de dezembro de 2017 18.275.720 2.431.229.602 - (192.845.880)* 2.256.659.442
Lucro Líquido do Exercício - - - 495.661.141* 495.661.141
Capital Social 24.463.130 - - - 24.463.130
Juros sobre Capital Próprio - - - (187.418.786) (187.418.786)
Reservas Especiais - 906.410.070 115.396.475 (115.396.475) 906.410.070
Saldos em 31 de dezembro de 2017 42.738.850 3.337.639.672 115.396.475 - 3.495.774.997
Lucro Líquido do Exercício - - - 963.672.958 963.672.958
Capital Social 48.740.850 - - - 48.740.850
Juros sobre Capital Próprio - - - (150.000.000) (150.000.000)
Resultados Transitados - IFRS 9 - - - (524.356) (524.356)
Reservas Especiais - 4.036.071.753 813.148.602 (813.148.602) 4.036.071.753
Saldos em 31 de dezembro de 2018 91.479.700 7.373.711.425 928.545.077 - 8.393.736.202

* Montantes reexpressos de acordo com a alteração da política contabilística referida na Nota 3. u).

1. CONTEXTO OPERACIONAL
A Petrogal Brasil S.A. (“Companhia”) é uma sociedade por ações de capital fechado, com sede na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, detida
pela Petrogal Brasil BV e pela Winland International Petroleum Sarl, tendo por objeto social o refinamento de petróleo bruto e seus derivados, o transporte, a
pesquisa e exploração e produção de petróleo bruto e gás natural, bem como quaisquer outras atividades comerciais, industriais, de investigação e prestação de
serviços relacionados a essas atividades. A Companhia foi constituída em 23 de dezembro de 1999, tendo como finalidade principal a participação nos processos
de licitação em realização pela Agência Nacional de Petróleo - ANP, para obtenção de concessão do direito de pesquisa, desenvolvimento e produção de bacias
de petróleo bruto e gás natural.
As concessões obtidas pela Companhia, e ainda ativas, até esta data são as seguintes:

Setor Rodada Consórcio Bacia Bloco Mês de 
aquisição

Companhias participantes e  
percentagens de participação Observações

Segunda BM-S-8

Santos

BM-S-8
Setembro/2000

Exxonmobil Exploração (36,5%); Equinor S.A. (36,5%); 
Petrogal Brasil S.A. (17%); Barra Energia do Brasil 

(10%)
Provisão para 

imparidade parcial

Segunda BM-S-11 BM-S-11 Petróleo Brasileiro S.A. (65%); BG E&P Brasil S.A. 
(25%); Petrogal Brasil S.A. (10%) Declaração comercial

Terceira BM-S-24 BM-S-24 Agosto/2001 Petróleo Brasileiro S.A. (80%); Petrogal Brasil S.A. 
(20%) Avaliação

SS-
AUP2

Segunda 
(PSA)

Norte de 
Carcará Santos Norte de 

Carcará Janeiro/2018 Equinor S.A. (40%); ExxonMobil Exploração (40%); 
Petrogal Brasil (20%) Exploração

SS-
AUP2

Quarta 
(PSA) Uirapuru Santos Uirapuru Junho/2018 Petróleo Brasileiro S.A. (30%); Equinor S.A. (28%), 

ExxonMobil Exploração (28%); Petrogal Brasil (14%) Exploração

BT-POT-32 Potiguar

POT-T436

Novembro/2004

Petróleo Brasileiro S.A. (50%); Petrogal Brasil S.A. 
(50%) Declaração comercial 

Provisão 
para imparidade totalPOT-T479 Petróleo Brasileiro S.A. (50%); Petrogal Brasil S.A. 

(50%)
POT-T480 Petróleo Brasileiro S.A. (50%); Petrogal Brasil S.A. 

(50%)

Potiguar
POT-T-440 (I) Petrogal Brasil S.A. (50%); Petróleo Brasileiro S.A. 

(50%) Provisão para 
imparidade totalPOT-T-484 (I) Petrogal Brasil S.A. (50%); Petróleo Brasileiro S.A. 

(50%)

SEAL-T5 Sétima BT-SEAL-13 Sergipe-
Alagoas

SEAL-T-412 (I)
Janeiro/2006

Petrogal Brasil S.A. (50%); Petróleo Brasileiro S.A. 
(50%) Provisão para 

imparidade totalSEAL-T-429 (I) Petrogal Brasil S.A. (50%); Petróleo Brasileiro S.A. 
(50%)

Setor Rodada Consórcio Bacia Bloco Mês de aquisição Companhias participantes e percentagens de 
participação Observações

SPOT-
AP-1 Sétima

BM-POT-17

Potiguar

POT-M-665

Janeiro/2006

Petróleo Brasileiro S.A. (80%); Petrogal Brasil S.A. 
(20%) Exploração

POT-M-853 Petróleo Brasileiro S.A. (80%); Petrogal Brasil S.A. 
(20%) Exploração

POT-M-855 Petróleo Brasileiro S.A. (80%); Petrogal Brasil S.A. 
(20%) Exploração

BM-POT-16
POT-M-663

Janeiro/2006
Petróleo Brasileiro S.A. (60%); Petrogal Brasil S.A. 

(20%); Encana Brasil S.A. (20%) Exploração

POT-M-760 Petróleo Brasileiro S.A. (60%); Petrogal Brasil S.A. 
(20%); Encana Brasil S.A. (20%) Exploração

SPEPB-
AP3 Nona

PEPB- M-783 Pernam- 
buco-

Paraíba

PEPB-M-783
Março/2008

Petróleo Brasileiro S.A. (80%); Petrogal Brasil S.A. 
(20%) Exploração

PEPB- M-839 PEPB-M-839 Petróleo Brasileiro S.A. (80%); Petrogal Brasil S.A. 
(20%) Exploração

SC-AP5 Décima 
Quinta C-M-791 Campos C-M-791 Novembro/2018 Shell Brasil (40%); Chevron Brazil (40%); 

Petrogal Brasil (20%) Exploração

(I) Blocos em que a Companhia é operadora. A Companhia, durante o exercí-
cio social de 2018, no contexto da sua atividade exploratória desenvolveu as
seguintes operações de destaque: (i) A Companhia manteve a concessão dos
blocos operados POT-T-440 e POT-T-484 e dos blocos não operados POT-
-T-436 e POT-T-479 apesar dos estudos de avaliação econômica revelarem a
inviabilidade econômico-financeira destes projetos, dado que poderá ser pos-
sível a sua utilização em concessões adjacentes a estas áreas. A Companhia
manteve as perdas integrais por “imparidade” reconhecidas nestes blocos. A
Companhia reforçou as provisões para perda de imobilizado relativas a estes
blocos, no montante equivalente ao investimento já incorrido até esta data, que
ascendeu a R$ 15.783 (2017 - R$ 342.228) correspondentes a gastos com
pesquisa (ativo imobilizado). No decorrer do exercício social findo em 31 de de-
zembro de 2018, encontravam-se em produção o Tupi Pilot (Cidade Angra dos
Reis), o Tupi Nordeste (Cidade Paraty), Tupi Cernambi Norte (Cidade de Man-
garatiba e Cidade Itaguaí), Lula Alto (Cidade de Maricá), Lula Central (Cidade
de Saquarema), Lula P66 e Lula P69 do projeto BMS-11, o Campo Sanhaçu
e o Campo Rabo Branco. Em junho de 2018, a Petrogal Brasil, em conjunto
com Petróleo Brasileiro S.A., Equinor S.A. e a ExxonMobil Exploração, adquiriu
uma participação na licença de Uirapuru na bacia de Santos, no âmbito da 4ª
rodada de Partilha de Produção. A companhia detém uma participação de 14%
naquela área, enquanto a Petróleo Brasileiro S.A. adquiriu uma participação de
30% e a Equinor S.A. e a ExxonMobil Exploração adquiriram uma participação
28% cada. Em novembro de 2018, a Companhia adquiriu em conjunto com
a Shell Brasil e a Chevron Brazil, uma participação, na bacia de Campos, no
âmbito da 15ª rodada. A companhia detém uma participação de 20% naquela
área, enquanto a Shell Brasil e a Chevron Brazil adquirem uma participação de
40% cada. O portfólio de exploração da Companhia ampliou a probabilidade de
sucesso, assim como sinalizou para o mercado a consistência de sua estratégia 
de associação com a Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras, no desenvolvimento
de pesquisa em projetos situados no offshore brasileiro. A Companhia continua
com trabalhos de pesquisa, tendo em vista que o início de suas operações está
vinculado ao êxito na produção das áreas de concessão adquiridas. A fase de
produção de cada campo começa na data de entrega da declaração de comer-
cialidade à Agência Nacional de Petróleo - ANP, e terá a duração de 27 anos,
sendo esse prazo passível de renovação mediante aprovação desta entidade.
Os gastos incorridos serão amortizados a partir da inicialização das operações
comerciais dos campos, durante o período de concessão.
2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil, os pronunciamentos técnicos, as orientações e
interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC).
A administração da Companhia afirma que todas as informações relevantes
próprias das demonstrações contábeis estão sendo evidenciadas, e que cor-
respondem às utilizadas por ela na sua gestão. Não houve outros elementos
componentes de resultados abrangentes, além dos lucros dos exercícios apre-
sentados, razão pela qual a demonstração do resultado e do resultado abran-
gente apresentam os mesmos valores.
3. SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS: As principais práti-
cas contábeis adotadas pela Companhia na elaboração das demonstrações fi-
nanceiras são as seguintes: a) Caixa e equivalentes de caixa: O caixa e equi-
valentes de caixa são mantidos com a finalidade de atender a compromissos de
caixa de curto prazo, e não para investimento ou outros fins, e incluem caixa e
contas bancárias. A Companhia considera como caixa e equivalentes de caixa
um montante conhecido de caixa e estando sujeita a um insignificante risco de
mudança de valor. Por conseguinte, um investimento, normalmente, se qualifica
como caixa e equivalente de caixa quando tem vencimento de curto prazo, por
exemplo, três meses ou menos, a contar da data da contratação. b) Moeda
funcional e conversão de moedas estrangeiras: A Administração da Compa-
nhia conclui que a moeda corrente do Brasil, o real (R$), é sua “Moeda Funcio-
nal”, sendo esta também utilizada como moeda de apresentação na preparação 
das demonstrações financeiras. As transações em moeda estrangeira são ini-
cialmente registradas à taxa de câmbio em vigor na data da transação. Os ati-
vos e passivos monetários denominados em moeda estrangeira são reconverti-
dos à taxa de câmbio em vigor na data do balanço. Itens não monetários men-
surados com base no custo histórico em moeda estrangeira são convertidos
utilizando a taxa de câmbio em vigor nas datas das transações iniciais. Itens
não monetários mensurados ao valor justo em moeda estrangeira são converti-
dos utilizando as taxas de câmbio em vigor na data em que o valor justo for
determinado. As variações cambiais sobre itens monetários são reconhecidas
no resultado no período em que ocorrerem. As variações cambiais decorrentes
de empréstimos e financiamentos em moeda estrangeira relacionados a ativos
em construção para uso produtivo futuro, são incluídas no custo desses ativos,
na medida que sejam consideradas como ajustes, para mais ou menos, do
custo dos juros, sendo-lhe imputados na proporção dos gastos totais incorridos
naqueles investimentos, até à entrada em funcionamento dos mesmos. As va-
riações cambiais incluídas nos ativos são amortizadas de acordo com o período 
de vida útil dos bens respetivos. c) Contas a receber de clientes: As contas a
receber de clientes são inicialmente reconhecidas pelo valor da transação e
subsequentemente mensuradas pelo custo amortizado com o uso do método
da taxa de juros efetiva menos a provisão para créditos de liquidação duvidosa.
Uma provisão para créditos de liquidação duvidosa é constituída quando existe
uma evidência objetiva de que a Companhia não receberá todos os valores
devidos de acordo com as condições originais das contas a receber. Em 31 de
dezembro de 2018, foi constituída provisão para créditos de liquidação duvido-
sa considerando num montante de R$ 1.636.102 e em 01 de janeiro de 2018, a
Companhia registrou no Patrimônio Líquido, o montante foi de R$ 524.356 rela-
cionado ao exercício de 2017. d) Estoques: Os estoques são demonstrados ao 
custo ou ao valor líquido de realização, dos dois, o menor. O valor líquido de
realização é o preço de venda estimado no curso normal dos negócios, menos
os custos estimados de conclusão e os custos estimados necessários para efe-
tuar a venda. Caso não seja possível apurar o custo específico de produção, a
Companhia valoriza seus estoques, de óleo, pelo valor realizável no mercado,
ajustado pelos seguintes critérios. • No caso em que a Companhia tenha efetu-
ado alívios abaixo da sua quota de produção (“Underlifting”) e as respetivas
quantidades tenham sido emprestadas a outros parceiros da Concessão, estas
são valorizadas ao preço de mercado (preço acordado entre as partes ao abrigo 
do Contrato de Mútuo assinado entre os parceiros da Concessão) e registrada
como uma conta de estoque em poder de terceiros (Nota 6). Todo o final de mês
é anulado o movimento do mês anterior e revisado os novos montantes de es-
toque da Companhia. O estoque em poder de terceiros por conta do Underlifting 
é anulado no mês em que a Companhia volta a efetuar levantamentos em ex-
cesso face à sua quota de produção. • No caso em que a Companhia tenha
efetuado levantamentos em excesso face à sua quota de produção (“Overlif-
ting”), as respectivas quantidades são valorizadas ao preço da última Nota Fis-

cal de venda emitida pela Companhia e registradas no passivo circulante como 
uma conta a pagar na rubrica de outros credores. Todo o final de mês é anulado 
o movimento do mês anterior e revisado os novos montantes de estoque da
Companhia e de contas a pagar por conta do Overlifting. A Companhia conside-
ra que na substância sobre a forma o Contrato de Mútuo assinado entre os
parceiros não está sujeito ao risco de preço, dado a operação ser para uso
próprio dos parceiros na Concessão e a liquidação dos saldos de “Under” e
“Overlifting” ser efetuada em produto físico (metros cúbicos de óleo). A Compa-
nhia classifica os materiais adquiridos para a construção dos poços nos blocos
onde esta é operadora na rubrica almoxarifado, uma vez que estes materiais
adquiridos se destinam exclusivamente para a construção dos bens em anda-
mento. Assim, relativamente ao exercício de 2018 o valor da rubrica Imobilizado 
- almoxarifado foi de R$ 4.154.925 (Nota 9). e) Tributos a recuperar: São re-
presentados por créditos oriundos, principalmente, de transações de compra de 
ativo imobilizado e estão apresentados ao custo, que não excede ao valor de
realização. f) Imobilizado: Móveis e utensílios, equipamento de processamen-
to eletrônico de dados, máquinas e aparelhos e veículos estão demonstrados
ao custo de aquisição, deduzido de depreciação e perda por redução ao valor
recuperável acumuladas, quando aplicável. O custo de aquisição inclui o preço
da nota fiscal, as despesas de transporte e montagem. O custo de aquisição
inclui também os custos de financiamento relacionados com a aquisição de
ativos qualificados. Imobilizações em andamento refletem ativos ainda em fase
de construção, encontrando-se registrados ao custo de aquisição deduzido de
eventuais perdas por redução ao valor recuperável, sendo depreciados a partir
do momento em que os projetos de investimentos estejam concluídos ou pron-
tos para uso e limitados ao período de concessão relativa aos blocos. A depre-
ciação é reconhecida com base na vida útil estimada de cada ativo pelo método 
linear, de modo que o valor do custo menos o seu valor residual após sua vida
útil seja integralmente depreciado (exceto para construções em andamento). A
vida útil estimada, os valores residuais e os métodos de depreciação são revi-
sados no final da data do balanço patrimonial e o efeito de quaisquer mudanças
nas estimativas é contabilizado prospectivamente. Ativos mantidos por meio de
arrendamento financeiro são depreciados pela vida útil esperada da mesma
forma que os ativos próprios ou por um período inferior, se aplicável, conforme
termos do contrato de arrendamento em questão. Um item do imobilizado é
baixado após alienação ou quando não há benefícios econômicos futuros resul-
tantes do uso contínuo do ativo. Quaisquer ganhos ou perdas na venda ou
baixa de um item do imobilizado são determinados pela diferença entre os valo-
res recebidos na venda e o valor contábil do ativo e são reconhecidos no resul-
tado. As taxas de depreciação e de amortização anuais são as seguintes, con-
siderando sua utilização normal de um turno de trabalho: • Móveis e utensílios:
10%; • Equipamento de processamento eletrônico de dados: 20%; • Benfeito-
rias: anos de vigência do contrato de aluguel: 20%; • Máquinas, aparelhos e
equipamentos: 10%. Não foram avaliadas novas taxas de depreciação dos itens 
acima, decorrente da avaliação da vida útil dos bens devido ao impacto, pela
opinião da Administração, ter sido considerado imaterial nas demonstrações fi-
nanceiras. Atividade de exploração e produção petrolífera: Na atividade de
Exploração e Produção existem diversos métodos e variantes desses métodos
que podem ser aplicados. A Companhia adota as políticas que considera que
melhor refletem os dispêndios efetuados nesta atividade. Estas políticas ba-
seiam-se nas práticas contábeis IFRS aplicáveis ao setor. A Companhia o de-
correr do ano 2018 passou a reconhecer como custo de exploração todos os
relacionados com pesquisa, ou seja dispêndios relacionados com estudos de
geologia e geofísica (G&G) e gastos gerais e administrativos (G&A), bem como
os dispêndios relacionados com G&A na fase de produção. Os restantes dis-
pêndios na fase de exploração, nomeadamente poços exploratórios, são capi-
talizados em ativos em curso, sendo sujeitos a testes de imparidades periódicos 
reconhecendo poços secos como custo do exercício. Os ativos tangíveis rela-
cionados com a atividade de exploração e produção petrolífera encontram-se
registrados ao custo de aquisição e correspondem, essencialmente, a despe-
sas incorridas com a pesquisa e desenvolvimento da área de exploração (“cam-
po”). Quando o campo inicia a sua produção, estas despesas são transferidas
de imobilizado em curso obras em andamento para imobilizado fixo, e são
amortizadas com base na taxa de amortização de acordo com o método da
unidade de produção (“UOP”), tendo em consideração a natureza das despe-
sas. As despesas de pesquisa e desenvolvimento são depreciadas, a partir do
início da produção, de acordo com o coeficiente calculado pela proporção de
volume de produção verificado em cada período de amortização sobre o volume
de reservas provadas desenvolvidas (“proved developed reserves”) determina-
das no final desse período, adicionadas da produção daquele período (Método
“U.O.P.”). As reservas provadas desenvolvidas utilizadas pela Companhia na
apuração da taxa de amortização de acordo com o método (“UOP”) foram de-
terminadas por uma entidade especializada e independente. As despesas in-
corridas na fase de pesquisa de campos petrolíferos sem sucesso são reconhe-
cidas como custos na demonstração de resultados do exercício no momento
em que a Companhia toma conhecimento de que o poço é seco ou não é eco-
nomicamente viável, exceto se o poço perfurado sem sucesso vier a ser utiliza-
do como poço injetor ou puder ser considerado como poço de avaliação para
poços futuros a realizar, caso em que as despesas incorridas são capitalizadas
até ao momento em que é conhecida a não continuidade dos trabalhos de pes-
quisa e/ou desenvolvimento. Os custos subsequentes são incluídos no valor
contábil do ativo ou reconhecidos como um ativo separado, conforme apropria-
do, somente quando for provável que fluam benefícios econômicos futuros as-
sociados a esses custos e que possam ser mensurados com segurança. O va-
lor contábil de itens ou peças substituídos é baixado. Todos os outros reparos e 
manutenções são lançados em contrapartida ao resultado do exercício, quando 
incorridos. As principais renovações são depreciadas ao longo da vida útil res-
tante do ativo relacionado. A Companhia regista provisões de abandono dos
blocos. Estas destinam-se a cobrir a totalidade dos custos que esta suportará
no final da vida útil de produção das áreas petrolíferas. O cálculo é efetuado
com base numa estimativa de custos totais de abandono enviada pelo opera-
dor. A Companhia começa a reconhecer proporcionalmente as provisões de
abandono assim que constrói cada poço produtor, de modo a fazer face às suas 
obrigações de desmantelamento dos mesmos. Assim, rateia o dispêndio com o
desmantelamento dos poços e recuperação ambiental pelo número de poços
que estima construir, reconhecendo ao longo do tempo a obrigação proporcio-
nalmente aos poços já construídos. O valor do dispêndio previsto com o aban-
dono é atualizado a uma taxa de juro sem risco e capitalizado no Ativo tangível. 
A provisão de abandono é posteriormente incrementada pela taxa de juro sem
risco e incrementada ou reduzida pelas alterações de estimativas que possam
ser comunicadas pelo operador. Por sua vez, as alterações de estimativa afe-
tam igualmente o Ativo. Os dispêndios previstos com o abandono capitalizados
como ativo tangível são depreciados à taxa UOP. g) Ativos intangíveis: Os
ativos intangíveis encontram-se registrados ao custo de aquisição, deduzido

das amortizações acumuladas, e perdas por redução ao valor recuperável. Os 
ativos intangíveis só são reconhecidos se for provável que deles advenham 
benefícios econômicos futuros para a Companhia e sejam controláveis e men-
suráveis. Os ativos intangíveis com vida útil definida são amortizados pelo mé-
todo linear, em função da sua vida útil, a partir da data em que se encontram 
disponíveis para entrarem em funcionamento. De acordo com a expectativa de 
uso, os ativos intangíveis poderão ser amortizados de acordo com a taxa UOP. 
A Companhia não tem quaisquer ativos intangíveis de vida útil indefinida. As 
taxas de amortização variam conforme os prazos dos contratos de concessão 
existentes ou a expectativa de uso do ativo intangível, sendo que o prazo mais 
alongado é de 27 anos. Um ativo intangível é baixado na alienação ou quando 
não há benefícios econômicos futuros resultantes do uso ou da alienação. Os 
ganhos ou as perdas resultantes da baixa de um ativo intangível, mensurados 
como a diferença entre as receitas líquidas da alienação e o valor contábil do 
ativo, são reconhecidos no resultado quando o ativo é baixado. Atividade de 
exploração e produção petrolífera: Os ativos intangíveis reconhecidos com a 
atividade de exploração e produção petrolífera encontram-se registrados ao 
custo de aquisição e correspondem essencialmente a despesas de aquisição da 
licença de exploração e produção petrolífera (bônus de assinatura) e são amor-
tizados de acordo com a taxa UOP. h) Redução ao valor recuperável de ati-
vos não financeiros: No fim de cada exercício social, a Companhia revisa o 
valor contábil de seus ativos tangíveis e intangíveis para determinar se há algu-
ma indicação de que tais ativos sofreram alguma perda por redução ao valor 
recuperável. Nos casos em que o montante pelo qual o ativo se encontra regis-
trado é superior à sua quantia recuperável é reconhecida uma perda por redu-
ção ao valor recuperável do ativo, que é registrada na demonstração de resulta-
dos na rubrica de provisão para perda de imobilizado. A quantia recuperável é o 
maior entre o preço de venda líquido e o valor de uso. O preço de venda líquido 
é o montante que se obteria com a alienação do ativo, numa transação entre 
entidades independentes e conhecedoras, deduzido dos custos diretamente 
atribuíveis à alienação. O valor de uso é determinado pelo valor presente dos 
fluxos de caixa futuros estimados do ativo durante a sua vida útil estimada. A 
quantia recuperável é estimada para o ativo ou unidade geradora de caixa a que 
este possa pertencer. No exercício de 2018 a Companhia procedeu à revisão do 
valor recuperável dos seus ativos com base na utilização das seguintes princi-
pais premissas: (i) WACC 10,5%, (ii) taxa de cambio USD/BRL 3,87 e (iii) proje-
ção de Brent para 2019 - 60 USD, 2020 - 65 USD, 2021 - 70 USD, 2022 - 70 
USD e 2023 - 70 USD. A reversão de perda por redução ao valor recuperável do 
ativo reconhecida em períodos anteriores é registrada quando se conclui que as 
perdas por redução ao valor recuperável do ativo reconhecidas não mais exis-
tem ou diminuíram. Esta análise é efetuada sempre que existam indícios de que 
a perda por redução ao valor recuperável do ativo anteriormente reconhecida 
tenha revertido. A reversão das perdas por redução ao valor recuperável do 
ativo é reconhecida imediatamente no resultado. A reversão da perda por redu-
ção ao valor recuperável do ativo é efetuada até ao limite da quantia que estaria 
reconhecida (líquida de amortização ou depreciação) caso a perda por redução 
ao valor recuperável do ativo não se tivesse registrado em períodos anteriores. 
Atividade de exploração e produção petrolífera: As perdas por imparidade 
dos ativos na atividade de exploração e produção petrolífera são determinadas 
quando: • Não sejam encontradas reservas economicamente viáveis; • O perío-
do de licenciamento expirar e não for possível a renovação da licença de explo-
ração; • Uma área adquirida for entregue ou abandonada; • Os benefícios eco-
nômicos futuros esperados forem inferiores ao investimento efetuado. A Com-
panhia efetua uma avaliação anual quanto à existência de imparidade dos ati-
vos tangíveis e intangíveis que estão relacionados à atividade de exploração e 
produção petrolífera, sendo selecionada a unidade geradora de caixa país ou 
Bloco dependendo da fase de maturidade em que se encontram os investimen-
tos. A avaliação de imparidade por Bloco é efetuada pelo modelo EMV (“Expec-
ted Monetary Value”) através da comparação do valor líquido contabilístico dos 
investimentos efetuados com o valor atual esperado do retorno do investimento 
que resulta da atualização dos fluxos de caixa futuros, através da taxa de des-
conto que representa o custo médio ponderado do capital (“WACC”), calculados 
atendendo estimativas de: (i) Reservas prováveis; (ii) Investimento e custos 
operacionais futuros necessários para recuperar as reservas prováveis; (iii) Re-
cursos contingentes, corrigidos por um fator de probabilidade de sucesso; (iv) 
Investimento e custos operacionais futuros necessários para recuperar os recur-
sos contingentes; (v) Preço de referência do Barril de Brent; (vi) Taxa de câm-
bio; (vii) Mecanismos de tributação do Bloco. O período de projeção de fluxos de 
caixa é igual ao da recuperação das reservas e recursos, limitado ao período 
dos contratos de concessão, quando aplicável. A informação constante nas alí-
neas: (i) é determinada por especialistas independentes para a quantificação 
das reservas petrolíferas estimadas. Estes especialistas independentes são ex-
ternos quer à Companhia quer à parceria nos blocos; (ii), (iii), (iv) e (vii) é deter-
minada internamente pela Companhia ou, sempre que disponível, através de 
informação facultada pelo Operador de cada Bloco, nomeadamente, a que de-
corre dos planos de desenvolvimento aprovados, ajustados de acordo com a 
expectativa da Companhia e da informação legal disponibilizada; e (v) e (vi) é a 
que consta do orçamento do plano para cinco anos da Companhia e constante 
após esse período. i) Reconhecimento de receita: A receita é mensurada pelo 
valor justo da contrapartida recebida ou a receber. A receita e custos de produ-
ção associados aos Testes de Longa Duração (TLD) são registrados em resul-
tados quando se entende que os ativos estão prontos para uso e os testes 
apenas se destinam a testar os métodos/ perfis mais adequados para a produ-
ção. Venda de produtos: A receita de vendas de produtos é reconhecida quando 
todas as seguintes condições forem satisfeitas; • A Companhia transferiu ao 
comprador os riscos e benefícios significativos relacionados à propriedade dos 
produtos; • A Companhia não mantém envolvimento continuado na gestão dos 
produtos vendidos em grau normalmente associado à propriedade nem controle 
efetivo sobre tais produtos; • O valor da receita pode ser mensurado com con-
fiabilidade; • É provável que os benefícios econômicos associados à transação 
fluirão para a Companhia; e • Os custos incorridos ou a serem incorridos relacio-
nados à transação podem ser mensurados com confiabilidade. A receita de ven-
da de produtos é reconhecida quando os produtos são entregues e a titularidade 
legal é transferida. j) Arrendamento: Os contratos de arrendamento são classi-
ficados como: i) financeiros, sempre que os termos do contrato de arrendamen-
to transferirem substancialmente todos os riscos e benefícios da propriedade do 
bem para o arrendatário, e ii) operacionais, nas situações em que tal não se 
verifique. A classificação dos arrendamentos financeiros ou operacionais são 
efetuados em função da essência sobre a forma e não da forma legal do respe-
tivo contrato. Arrendamentos em que a Companhia age como arrendatário: Os 
ativos adquiridos mediante contratos de arrendamento financeiro, bem como as 
correspondentes responsabilidades, são contabilizados pelo método financeiro. 
De acordo com este método, o custo do ativo (o menor valor entre o justo valor 
e o valor descontado das rendas) é registrado na rubrica de imobilizado ou in-
tangível, consoante a natureza do bem arrendado, sendo a correspondente res-
ponsabilidade registrada no passivo. Os juros incluídos no valor dos custos fi-
nanceiros e a amortização do ativo são registrados na rubrica de despesa finan-
ceira e custos com amortizações e depreciações, na demonstração de resulta-
dos do exercício a que se referem, respetivamente. Nos arrendamentos consi-
derados como operacionais, as rendas são reconhecidas como despesa na ru-
brica Fornecimentos e Serviços Externos, da demonstração dos resultados, de 
forma linear durante o período de vigência do contrato (Nota 20). k) Custos de 
empréstimos: Os custos de empréstimos atribuíveis diretamente à aquisição, 
construção ou produção de ativos qualificáveis, os quais levam, necessariamen-
te, um período de tempo substancial para ficarem prontos para uso ou venda 
pretendida, são acrescentados ao custo de tais ativos até a data em que este-
jam prontos para o uso ou a venda pretendida. Todos os outros custos com 
empréstimos são reconhecidos no resultado do período em que são incorridos. 
l) Provisão para imposto de renda da pessoa jurídica: É constituída a alíquo-
ta de 15% sobre o lucro fiscal apurado no exercício, acrescido do adicional
(10%) do imposto de renda, conforme legislação em vigor. m) Provisão para
contribuição social sobre o lucro líquido: É constituída a alíquota de 9% so-
bre o lucro fiscal apurado no exercício, conforme legislação em vigor. n) Tribu-
tos diferidos: Os tributos diferidos são calculados sobre as diferenças tempo-
rárias no final de cada mês de relatório entre os saldos de ativos e passivos re-
conhecidos nas demonstrações financeiras e as bases fiscais correspondentes
usadas na apuração do lucro tributável, incluindo saldo de prejuízos fiscais,
quando aplicável. Os ativos e passivos por impostos diferidos são calculados
mensalmente e anualmente avaliados utilizando as taxas de tributação que se
espera estarem em vigor à data da reversão das diferenças temporárias ou da
utilização dos prejuízos acumulados. Os ativos por tributos diferidos são regis-
trados unicamente quando existem expectativas razoáveis de lucros fiscais fu-
turos suficientes para os utilizá-los, ou nas situações em que existam diferenças
temporárias tributáveis que compensem as diferenças temporárias dedutíveis
no período da sua reversão. A recuperação do saldo do ativo por tributo diferido 
é revisada no final de cada período mês e, quando não for mais provável que
lucros tributáveis futuros estarão disponíveis para permitir a recuperação de
todo o ativo, ou parte dele, o saldo do ativo é ajustado pelo montante que se
espera que seja recuperado (Nota 16). o) Estimativas: A preparação de de-
monstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Bra-
sil requer que a Administração da Companhia, baseada em estimativas, faça o
registro de certas transações que afetam os ativos e passivos, receitas e despe-
sas, bem como a divulgação de informações sobre dados das suas demonstra-
ções financeiras. Os resultados finais dessas transações e informações, quando
de sua efetiva realização em períodos subsequentes, podem diferir dessas es-
timativas. As principais estimativas relacionadas às demonstrações financeiras
se referem ao registro dos efeitos decorrentes da depreciação e da amortização 
calculadas, provisões e impostos diferidos. p) Demonstrações dos fluxos de
caixa: As demonstrações dos fluxos de caixa foram preparadas e apresentadas
de acordo com o pronunciamento contábil CPC 03. q) Lucro líquido por ação:
Calculado com base na quantidade média ponderada das ações disponíveis
nos finais dos exercícios. Não existem ações com efeitos diluidores. r) Instru-
mentos financeiros: Em atendimento ao OCPC 03, a Companhia efetuou ava-
liação de seus instrumentos financeiros. Considerações gerais: Os ativos e pas-
sivos financeiros mantidos pela Companhia são classificados sob as seguintes
categorias: (i) ativos financeiros ao justo valor por rendimento integral que refle-
tem ativos financeiros com alta liquidez e com risco insignificante de mudança
de valor. (ii) os montantes recebíveis e exigíveis compreendem as contas a re-
ceber de clientes, a pagar a fornecedores e empréstimos e que são ativos/pas-
sivos financeiros não derivativos com recebimentos/pagamentos fixos ou deter-
mináveis, não cotados em um mercado ativo. São incluídos como ativo/passivo
circulante, exceto aqueles com prazo de vencimento superior a 12 meses após
a data do balanço (estes são classificados como ativos/passivos não circulan-
tes), quando houver. Os recebíveis e os exigíveis da Companhia compreendem
contas a receber de clientes, a pagar a fornecedores e demais contas a receber 
e a pagar. A classificação depende da finalidade com a qual os ativos e passivos
financeiros foram adquiridos ou contratados. A Administração da Companhia
classifica seus ativos e passivos financeiros no momento inicial da contratação.
s) Gestão de riscos financeiros: Principais fatores de risco da Companhia: a)
Riscos de mercado: Os preços do petróleo e do gás natural são afetados pela
oferta e pela procura que, por seu lado, podem ser condicionadas por questões
operacionais, desastres naturais, condições climáticas, instabilidade e conflitos
políticos, circunstâncias econômicas e as ações dos principais países exporta-
dores de petróleo. Uma queda do preço do petróleo ou do gás natural pode ter
um efeito negativo substancial, já que dificulta a recuperação econômica das
reservas descobertas e diminui os preços realizados com a produção, podendo
inviabilizar projetos planejados ou em desenvolvimento. A atividade principal da 
Companhia está exposta a flutuações nas taxas de câmbio, em especial do
dólar contra o real, moeda em que são apresentadas suas contas. Os preços do 
petróleo e do gás natural são denominados ou indexados ao dólar, enquanto as 
demonstrações financeiras são elaboradas em reais. Logo, uma desvalorização
do dólar em relação ao real pode prejudicar os resultados, pois diminui o valor
dos lucros indexados ao dólar. As flutuações do real face ao dólar e ao euro
podem ainda valorizar os empréstimos e financiamentos obtidos de partes rela-
cionadas (Nota 17.2). b) Risco da atividade: A continuidade das operações está
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vinculada ao sucesso na exploração de campos de gás e de petróleo, conforme 
concessões obtidas descritas na Nota 1. c) Risco de taxa de juros: Risco da 
Companhia incorrer em perdas por conta de flutuações nas taxas de juros, que 
aumentem as despesas financeiras relativas aos passivos captados junto às 
partes relacionadas. Os equivalentes de caixa são mantidos em fundos remune-
rados pelo CDI. O risco de taxa de juros vinculados aos ativos decorre da pos-
sibilidade de ocorrerem flutuações nessas taxas. Os únicos passivos financeiros 
da Companhia são com partes relacionadas (ver Nota 17.2). Os empréstimos da 
Galp Sinopec Brazil Services B.V. vencem juros à taxa Libor a 12 meses acres-
cido de spread. d) Risco de liquidez: O risco de liquidez é definido como o mon-
tante pelo qual os lucros e/ou “cash-flows” do negócio são afetados em resulta-
do da maior ou menor dificuldade da Companhia em obter os recursos financei-
ros necessários para fazer face aos seus compromissos de exploração e inves-
timentos. O Grupo Galp Energia financia-se através dos “cash-flows” gerados 
pela sua atividade e adicionalmente mantém um perfil diversificado nos financia-
mentos. O Grupo tem acesso a facilidades de crédito (plafond), montantes que 
não utiliza na totalidade, mas que se encontram à sua disposição. Essas facili-
dades de crédito podem cobrir todos os empréstimos que são exigíveis a 12 
meses, onde se incluem os investimentos da Petrogal Brasil. A previsão de fluxo 
de caixa é realizada pela Companhia, que monitora as previsões contínuas das 
exigências de liquidez da Companhia para assegurar que ela tenha caixa sufi-
ciente para atender às necessidades operacionais. Essa previsão leva em con-
sideração os planos de reembolso dos empréstimos de partes relacionadas, 
cumprimento das metas internas do quociente do balanço patrimonial e, se apli-
cável, exigências regulatórias externas ou legais. Na data do balanço, o Grupo 
mantinha em caixa e equivalentes de caixa R$ 1.707.208.864 para administrar 
o risco de liquidez. Os empréstimos da Galp Sinopec Brazil Services B.V. são
concedidos na divisa (moeda) em US Dólar, e vencem juros à taxa Libor a 12 
meses acrescido de spread. e) Risco cambial: O Dólar dos Estados Unidos da 
América (USD) é a moeda utilizada para o preço de referência nos mercados 
petrolíferos. Uma vez que a Companhia reporta as suas contas em Reais, este 
fator, entre outros, expõe a sua atividade a um risco de câmbio. Dado que a 
margem das operações se encontra relacionada principalmente com o USD, a 
Companhia está exposta a flutuações das taxas de câmbio, que podem originar 
uma contribuição positiva ou negativa nas receitas e margens. A Companhia 
está sujeita ao risco de moeda nas operações negociadas em uma moeda dife-
rente da sua moeda funcional. A moeda na qual essas operações são denomi-
nadas é o Dólar Americano. A Companhia não se utiliza de instrumentos finan-
ceiros para se proteger do risco de moeda, tais como a contratação de opera-
ções de hedge, devido a sua administração entender que esse risco não é sig-
nificativo. A administração da Companhia adota o procedimento de avaliar pe-
riodicamente as flutuações nas taxas de câmbio, visando minimizar eventuais 
riscos. A exposição a qual a Companhia está exposta, está demonstrada na 
nota 28. t) Estimativas e julgamentos contábeis críticos: As estimativas e os 
julgamentos contábeis são continuamente avaliados e baseiam-se na experiên-
cia histórica e em outros fatores, incluindo expectativas de eventos futuros, con-
sideradas razoáveis para as circunstâncias. Com base em premissas, a Compa-
nhia faz estimativas com relação ao futuro. Por definição, as estimativas contá-
beis resultantes raramente serão iguais aos respectivos resultados reais. As 
estimativas e premissas que apresentam um risco significativo, com probabilida-
de de causar um ajuste relevante nos valores contábeis de ativos e passivos 
para o próximo exercício social, estão contempladas a seguir. (a) Perda (impa-
ridade) de imobilizado (atividade de exploração e produção petrolífera): Anual-
mente, a Companhia testa eventuais perdas (imparidade) no imobilizado, de 
acordo com a política contábil apresentada na Nota 3.h). Os valores recuperá-
veis de Unidades Geradoras de Caixa (UGCs) foram determinados com base 
em cálculos do valor em uso, efetuados com base em estimativas. (b) Imposto 
de renda, contribuição social e outros impostos: A Companhia está sujeita ao 
imposto sobre a renda, sendo necessário um julgamento significativo para de-
terminar a provisão para impostos sobre a renda. Em muitas operações, a de-
terminação final do imposto é incerta. A Companhia também reconhece provi-
sões por conta de situações em que é provável que valores adicionais de impos-
tos forem devidos. Quando o resultado final dessas questões é diferente dos 
valores inicialmente estimados e registrados, essas diferenças afetam os ativos 
e passivos fiscais atuais e diferidos no período em que o valor definitivo é deter-
minado. (c) Reservas de petróleo bruto: As estimativas das reservas de petróleo 
bruto são uma parte integrante do processo de tomada de decisões relativa-
mente aos ativos da atividade de pesquisa e desenvolvimento de petróleo bruto, 
suportando adicionalmente o desenvolvimento ou a implementação de técnicas 
de recuperação secundária. O volume de reservas provadas desenvolvidas de 
petróleo bruto é utilizado para o cálculo da depreciação dos ativos afetados à 
atividade de exploração e produção petrolífera de acordo com o método da 
UOP, sendo que o volume de reservas prováveis e recursos contingentes e 
prospectivos são utilizados, dependendo da fase de prospecção que se encon-
tram, nas avaliações de impairment nos investimentos em ativos associados a 
essa atividade. A estimativa das reservas provadas desenvolvidas de petróleo 
bruto é também utilizada para o reconhecimento anual dos custos como aban-
dono de áreas desenvolvidas. A estimativa das reservas provadas desenvolvi-
das está sujeita a revisões futuras, com base em nova informação disponível, 
por exemplo, relativamente às atividades de desenvolvimento, perfuração ou 
produção, taxas de câmbio, preços, datas de fim de contrato ou planos de de-
senvolvimento. Os volumes de petróleo bruto produzidos e o custo dos ativos 
são conhecidos, enquanto que as reservas provadas desenvolvidas têm uma 
alta probabilidade de recuperação e se baseiam em estimativas sujeitas a al-
guns ajustamentos. O impacto nas amortizações e provisões para custos de 
abandono de variações nas reservas provadas desenvolvidas estimadas é tra-
tado de forma prospetiva, amortizando o valor líquido remanescente dos ativos 
e reforçando a provisão para custos de abandono, respetivamente, em função 
da produção futura prevista. Ver Nota 29 para a quantidade e tipo de reservas 
petrolíferas utilizadas para fins contabilísticos. (d) Contingências: A Companhia 
reconhece provisões para contingências quando existe uma obrigação presen-
te (legal, contratual ou construtiva) resultante de um evento passado e que seja 
provável que a resolução dessa obrigação ocorra uma saída de recursos e o 
montante da obrigação possa ser razoavelmente estimado. As provisões são 
revistas na data de cada balanço patrimonial e são ajustadas de modo a refletir 
a melhor estimativa a essa data. u) Alteração voluntária de política contábil 
em 2018: Alteração na política contábil para a atividade de Exploração e Pro-
dução (E&P) com a adoção de „Success Efforts Method“ (SEM) com efeitos a 
1 de janeiro de 2018: De acordo com a política contábil seguida desde 1999 até 
à presente data no que respeita à atividade E&P, a Companhia capitaliza as 
despesas de pesquisa, em conformidade com a IFRS 6 - “Exploração e avalia-
ção de recursos minerais”, as quais são depreciadas no período de produção 
caso haja descobertas de reservas comerciais viáveis. Como norma interina, a 
IFRS 6 prevê a alteração voluntária da política contábil definida na data da pri-
meira adoção das IFRS, continuando a permitir que esta nova política não seja 
totalmente consistente com a estrutura conceitual das IFRS, desde que respeite 
o parágrafo 13 da referida IFRS 6, que requer que a informação prestada pela
nova política seja mais relevante e mais fiável. A Companhia considera que a 
nova política contábil, SEM - Succesfull Efforts Method, é mais fiável, comporta, 
per si, uma abordagem mais prudente e proporciona uma melhor comparabilida-
de com as restantes empresas da indústria uma vez que é adotada por todas as 
maiores IOC’s (International Oil Company). Assim, com efeitos a 1 de janeiro de 
2018, a Companhia passou a reconhecer como custo de exploração todos os 
dispêndios incorridos na fase de exploração (i.e. ativos de exploração e avalia-
ção) relacionados com pesquisa, ou seja dispêndios relacionados com estudos 
de geologia e geofísica (G&G) e gastos gerais e administrativos (G&A). Os res-
tantes dispêndios na fase de exploração, nomeadamente poços exploratórios 
(Exploratory Wells), são capitalizados em ativos em curso, sendo sujeitos a tes-
tes de imparidades periódicos reconhecendo poços secos como custo do exer-
cício. No início da produção, os custos capitalizados são depreciados com base 
na política presente de depreciação. Tratando-se de uma alteração de política 
contábil voluntária, a aplicação da alteração da política foi aplicada retrospecti-
vamente de acordo com o disposto na CPC 23.O efeito nos Capitais Próprios 
em 1 de janeiro de 2018 é detalhado como segue:

Patrimônio Líquido 01/01/2018 - Anterior Política * 3.859.019.235
Ativos de exploração e avaliação - Pesquisa
 G&G e Sísmica (87.055.915)
 G&A (113.285.633)
 Outros (99.173.427)
Ativos de exploração e avaliação - Desenvolvimento
 G&A (156.508.032)
 Outros (13.254.966)
Juros capitalizados (81.092.086)
Imposto Diferido 187.125.822
Patrimônio Líquido 01/01/2018 - Nova Política 3.495.774.997
Impacto nos Capitais Próprios 363.244.238
* Valor idêntico ao capital próprio total a 31/12/2017
v) Alterações de políticas contábeis em 2018: Mudança de política contábil
com a aplicação da IFRS 9 - Instrumentos Financeiros: A Petrogal Brasil, S.A.
adotou a partir de 1 de janeiro de 2018 a nova norma contabilística IFRS 9, que 
substitui a antiga norma IAS 39. Foi aplicada uma nova metodologia para o cál-
culo e reporte de imparidades de contas a receber, tendo-se mudado o método 
para a estimação de perdas das operações para um método de perdas espe-
radas em que o risco de crédito é considerado desde o reconhecimento inicial
dos valores a receber. Na Empresa a mudança de política contabilística teve os 
seguintes impactos na posição financeira: - Imparidades de contas a receber
no montante de R$ 794.478; - Impostos diferidos Ativos no montante de R$
270.122; - Resultados transitados no montante negativo líquido de R$ 524.356; 
Como permitido pelo IFRS 9, a Empresa aplicou o modelo de transição retros-
pectiva modificada, uma vez que o efeito cumulativo da aplicação inicial foi
reconhecido como um ajuste à abertura da posição financeira em resultados
acumulados em 1 de janeiro de 2018, ou seja, não foi efetuado reexpressão
dos valores comparativos. Mudança de política contábil com a aplicação da
IFRS 15: Em 1 de janeiro de 2018 a Petrogal Brasil, S.A aplicou a IFRS 15, que 
substitui a IAS 18. A aplicação da IFRS 15 não alterou o reconhecimento de
rédito na Companhia. No entanto, os valores relativos ao underlifting e overlif-
ting da exploração e produção, anteriormente reconhecidos como parte integral 
do custo de vendas, passaram a ser incluídos em outros proveitos operacio-
nais e outros custos operacionais. Como permitido pelo IFRS 15, a Petrogal
Brasil S.A. aplicou o modelo de transição retrospectiva modificada, uma vez
que o efeito cumulativo da aplicação inicial foi reconhecido como um ajuste
à abertura da posição financeira em resultados acumulados em 1 de janeiro
de 2018, ou seja, não foi efetuado reexpressão dos valores comparativos. w)
Alterações políticas contábeis que entram em vigor em 2019: Mudança de
política contábil com a aplicação da IFRS 16 - Locações: A IFRS 16 vem subs-
tituir a IAS 17 - “Locações” e as interpretações associadas, com impacto signifi-
cativo na contabilização efetuada pelos locatários que passam a ser obrigados
a reconhecer para todos os contratos de locação de um ativo, um passivo de
locação correspondente aos pagamentos futuros das rendas da locação e um
ativo relativo ao respetivo “direito de uso”. Encontram-se previstas isenções a
este tratamento contabilístico (que a Companhia adotou) para as locações de
curto prazo (menor de 12 meses) e de ativos de baixo valor que em novos têm
um valor menor de R$ 22.195. A definição de um contrato de locação também
foi revista, sendo baseada no “direito de controlar o uso de um ativo identifica-
do”. No que se refere ao regime de transição, a 1 de janeiro de 2019, a IFRS
16 pode ser aplicada retrospectivamente ou pode ser seguida uma abordagem
retrospectiva simplificada. No que se refere ao regime de transição, a 1 de
janeiro de 2019, a Petrogal Brasil S.A. aplicará a IFRS 16 utilizando uma abor-
dagem retrospectiva simplificada (‘Modified retrospective approach’), em que
reconhecerá os direitos de uso de ativos no mesmo montante dos passivos de
locação sem a correção financeira de períodos anteriores. Conforme permitido
pela norma, a Petrogal Brasil S.A. aplicará o normativo apenas para contratos
iniciados (ou modificados) em ou após a data inicial da aplicação da norma e
aplicará o expediente prático disponível no normativo à avaliação anterior de
quais contratos são, ou contêm, locação (“grandfathering”). A Petrogal Brasil
S.A. estima que o impacto resultante da adoção da IFRS 16 a 1 de janeiro de
2019 irá incrementar os seus ativos e passivos no montante de R$ 3.099 bi-
lhões. Tal impacto contratual deve-se às seguintes classes de ativo: - Edifícios
no montante de R$ 26 milhões; - FPSOs no montante de R$ 3.073 bilhões;
Quanto à apresentação e ao ritmo do reconhecimento de encargos na demons-
tração dos resultados será alterado, sendo que a despesa de locação operacio-
nal, atualmente relatada sob a IAS 17 numa base linear, será substituída pela
depreciação do direito de uso reconhecido e pelos juros de locação. As taxas
de desconto a serem usadas na transição serão as taxas de empréstimo incre-
mental, conforme apropriado para cada locação, com base em fatores como
a entidade legal do locatário, categoria de ativo, prazo de locação e moeda.
4. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
O saldo dessa conta em 31 de dezembro de 2018 e de 2017, conforme registra-
do na demonstração dos fluxos de caixa pode ser conciliado com os respetivos
itens dos balanços patrimoniais, como demonstrado a seguir:

31/12/2018 31/12/2017
Caixa 5.000 5.000
Bancos 1.185.539.033 183.111.742
Bancos - contas vinculadas (a) 1.224 -
Aplicações Financeiras (b) 521.663.607 531.150.862
Total 1.707.208.864 714.267.604
(a) A Companhia como operadora de blocos, é obrigada contratualmente com
a sua consorciada, Petróleo Brasileiro, S.A. - Petrobras, a deter contas bancá-
rias individualizadas (por bloco) e vinculadas apenas a movimentos que digam 
respeito a pagamentos e recebimentos relacionados com os blocos. Essas 
aplicações possuem liquidez imediata, estando disponíveis para fazer frente 
às necessidades de caixa das operações da Companhia. Em 31 de dezembro 
de 2018 e de 2017, a composição por localização geográfica dos consórcios 
destas contas bancárias vinculadas é a seguinte:
Localização Consórcios 31/12/2018 31/12/2017
Bacia Sergipe 1.224 -
Total 1.224 -
(b) As aplicações financeiras são compostas pelos seguintes depósitos de curto
prazo, a seguir demonstrado:
Instituição financeira 2018 2017
Banco Itaú, S.A. 23.827.862 210.094.972
Banco Santander, S.A. 256.186.229 170.912.340
Banco Bradesco, S.A. 241.649.516 150.071.390
Sul América Seguros - 72.160
Total 521.663.607 531.150.862
5. CONTAS A RECEBER DE CLIENTES E OUTRAS
A rubrica de contas a receber, no montante de R$ 485.232.649 (31/12/2017 - R$ 
263.584.549), tem a seguinte composição:

31/12/2018 31/12/2017
Clientes (a) 453.974.562 237.711.027
Contas a receber da consorciada (b) 16.317.109 14.216.562
Outras 14.940.978 11.656.960
Total 485.232.649 263.584.549
(a) O montante de R$ 453.974.562 (31-12-2017- R$ 237.711.027), em contas
a receber de clientes, refere-se essencialmente às vendas de óleo ao parceiro
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras e à Galp Trading, S.A., ocorrida em dezem-
bro de 2018. Estas vendas resultam da produção dos poços Tupi Pilot, Lula
NE, Iracema Sul, Lula Alto, Lula Central e Lula Sul situados no Campo Lula e
no Campo Cernambi - Bacia de Santos (BM-S-11). Esta quantia foi recebida
durante os meses de janeiro e fevereiro de 2019.
(b) A Companhia, em 31 de dezembro de 2018, é operadora em 4 blocos
(31/12/2017 - 4 blocos) (Nota Explicativa nº 1), cujo único parceiro nesses con-
sórcios é a Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras, existindo R$ 16.317.109 (31-
12-2017 - R$ 14.216.562) de saldo a receber decorrente do rateio dos gastos
incorridos nos blocos proporcionais às respetivas participações, conforme de-
monstrado no quadro a seguir:

31/12/2018 31/12/2017
Bacia de Potiguar 6.699.324 6.708.384
Bacia de Sergipe 9.617.785 7.508.178
Total 16.317.109 14.216.562
A Administração avalia um impacto mínimo nos negócios da Companhia, pois 
as receitas aferidas pela Petrogal Brasil majoritariamente são realizadas atre-
ladas carta conforto ou garantias, com empresas do grupo ou com grandes 
empresas da indústria. Por este motivo, a avalição de risco de crédito das ope-
rações de venda da Companhia para em 31 de dezembro de 2018 é 0,5738%. 
Em 31 de dezembro de 2018, foi constituída provisão para créditos de liquida-
ção duvidosa considerando num montante de R$ 1.636.102 e em 01 de janeiro 
de 2018, a Companhia registrou no Patrimônio Líquido, o montante foi de R$ 
524.356 relacionado ao exercício de 2017.
6. ESTOQUES
A rubrica de estoques apresentava o seguinte detalhe em 31 de dezembro de
2018 e de 2017:
Direito de estoque 31/12/2018 31/12/2017
Petróleo Bruto
Blocos Operados
Bacia Sergipe 1.411.039 683.045

Subtotal 1.411.039 683.045
Blocos Não Operados
Bacia Potiguar 1.657.446 1.147.239
Bacia Santos
Tupi Piloto 14.709.718 16.809.588
Tupi NE 14.865.116 10.881.355
Cernambi 20.658.978 16.700.812
Itaguaí 31.537.708 17.805.184
Maricá 28.283.910 10.457.348
Saquarema 21.844.020 15.222.745
P66 12.830.052 10.059.844
P69 12.617.206 -

Subtotal 159.004.154 99.084.115
Total Petróleo Bruto 160.415.193 99.767.160
Os estoques de petróleo cru são mensurados ao valor realizável líquido devi-
do ao fato de não existir fiabilidade inequívoca na identificação dos diversos 
custos associados à produção ou extração de petróleo. De qualquer forma, 
a Companhia considera que da mensuração ao custo de produção não re-
sultariam impactos materiais, para as demonstrações financeiras de 31 de 
dezembro de 2018.
Stock em Trânsito 31/12/2018 31/12/2017
Petróleo Bruto
Blocos Não Operados

Bacia Santos
Tupi Piloto - 91.487.839
Maricá 97.706.913 92.682.257
Saquarema - 94.302.207
Mangaratiba 98.042.420 -

Subtotal 195.749.333 278.472.303
Total Petróleo Bruto 195.749.333 278.472.303
Produto em poder de Terceiros (Underlifting) 31/12/2018 31/12/2017
Petróleo Bruto
Blocos Operados
Bacia Sergipe 1.054 832

Subtotal 1.054 832
Blocos Não Operados
Bacia Santos
Tupi NE 14.115.478 64.970.593
Cernambi 12.036.907 164.571.716
Itaguaí 35.229.437 -
Maricá - 4.065.120
Saquarema 25.145.740 41.013.203
P66 61.209.658 -
P69 24.285.104 -

Subtotal 172.022.324 274.620.632
Total Petróleo Bruto 172.023.378 274.621.464
Empréstimos de estoques pelos Parceiros
 (Overlifting) 31/12/2018 31/12/2017
Petróleo Bruto
Blocos Não Operados
Bacia Santos
Tupi Piloto 2.821.343 2.871.178
Itaguaí - 93.366.176
Maricá 6.675.316 -
P66 - 9.116.353

Subtotal 9.496.659 105.353.707
Total Petróleo Bruto 9.496.659 105.353.707
7. TRIBUTOS A RECUPERAR
A rubrica de tributos a recuperar apresentava o seguinte detalhe em 31 de de-
zembro de 2018 e de 2017:

Conta
31/12/2018 31/12/2017

Circulante Não Circulante Circulante Não Circulante
PIS 15.650.422 - 18.747.557 -
Cofins 71.629.413 - 49.371.424 -
ICMS 28.048.422 149.367.142 14.448.403 69.209.653
IRRF E CSLL 10.428.672 42.452.212 59.637.128 -
Total 125.756.929 191.819.354 142.204.512 69.209.653
As operações de aquisição de bens e serviços relacionadas com o bloco de 
BMS-11, no âmbito da legislação em vigor sobre o tema, podem resultar na apu-
ração de créditos de PIS e Cofins. Em dezembro de 2018, a rubrica de PIS inclui 
o montante de R$ 15.650.422 e a de Cofins inclui R$ 71.629.413 resultantes
deste apuramento de créditos. O montante de R$ 177.415.564 em dezembro de 
2018 (2017 - R$ 83.658.056) da rubrica ICMS a recuperar, inclui as movimen-
tações sobre as operações dos empréstimos (ou mútuos) de petróleo, tomados
por parte da Companhia às empresas parceiras, Petróleo Brasileiro - Petrobras
S.A. e BG Group, deduzido do ICMS sobre as vendas de gás. A Companhia
estima recuperar os tributos da seguinte forma:
Ano de vencimento PIS e Cofins ICMS IRRF e CSLL
2019 87.279.835 28.048.422 10.428.672
2020 - 29.587.051 42.452.212
2021 - 59.259.038 -
2022 - 56.244.447 -
2023 - 4.276.606 -

87.279.835 177.415.564 52.880.884
8. ADIANTAMENTOS: ADIANTAMENTOS AO OPERADOR DOS CONSÓRCIOS:
A rubrica de adiantamentos ao operador dos consórcios - blocos não opera-
dos, no montante de R$ 340.403.422 (2017 - R$ 180.248.009), é composta
por adiantamentos ao parceiro Petróleo Brasileiro, S.A. - Petrobras, relativos
aos blocos não operados pela Companhia, que se destinam a fazer face ao
investimento em pesquisa incorrido pela consorciada e imputada por rateio aos
consórcios, que se encontram distribuídos da seguinte forma:
Bacia 31/12/2018 31/12/2017
Bacia Espírito Santo - ES 1.818.906 1.886.927
Bacia Potiguar - RN 1.063.294 (1.742.023)
Bacia Santos - SP 341.077.842 186.725.257
Bacia Amazonas - AM (3.839.613) (7.451.816)
Bacia Campos - RJ - 313.585
Bacia Pernambuco - PE 282.993 516.079
Total 340.403.422 180.248.009

9. IMOBILIZADO
Durante o exercício de 2018, o movimento ocorrido nas rubricas do ativo imobilizado foi o seguinte:

Construções em andamento

 Almoxarifado  Bacia Santos  Cabiúnas
 Bacia  

Potiguar
Bacia Sergipe 

 Alagoas
Bacia  

Pernambuco
Juros de empréstimos 

de Suprimentos Outros gastos PIS/Cofins
Subtotal de  

Ativos Tangíveis
Saldo em 31 de dezembro de 2017 4.465.788 2.882.295.223 - 383.594.318 - 554.673 668.015.744 2.338.871 386.297.243 4.327.561.860
Adições - 3.096.458.915 6.396.984 (1.899.181) - 88.111 260.419.137 1.464.192 - 3.473.166.339
Imparidades - - - (15.783) - - - - - (15.783)
Baixas e provisões para perdas de imobilizado (310.863) (8.582) - (116.909) - - - - - (507.016)
Regularizações - - - - - - - - (29.977.556) (29.977.556)
Transferências - (1.696.555.060) (6.394.259) (434.075) - - (240.273) (3.803.062) - (1.817.594.250)

Saldo em 31 de dezembro de 2018 4.154.925 4.282.190.496 2.725 381.128.370 - 642.784 928.194.608 - 356.319.687 5.952.633.593
em 31 de dezembro de 2018 4.154.925 4.282.190.496 2.725 381.128.370 - 642.784 928.194.608 - 356.319.687 5.952.633.593
em 31 de dezembro de 2017 4.465.788 2.864.819.251 - 383.594.318 - 554.673 685.491.716 2.338.871 386.297.243 4.327.561.860

Bens em operação
Subtotal de  

Ativos Tangíveis 
em Andamento

Bacia 
 Santos  Cabiúnas

Bacia 
Potiguar

Bacia  
Sergipe  
Alagoas Veículos

Móveis e  
Utensílios

Equipamento de 
processamento  

eletrônico de dados 

 Benfeitorias 
em proprieda-

des arrendadas

Máquinas 
aparelhos e 

equipamentos 

Juros de 
 empréstimos 

de Suprimentos
Total de Ativos 

Tangíveis
Saldo em 31 de dezembro de 2017 4.327.561.860 6.151.750.834 341.485.243 35.411.490 13.654.403 844.360 747.585 2.077.931 3.347.409 2.117.878 185.921.121 11.064.920.113
Adições 3.473.166.339 57.811.541 - (2) 241.040 246.598 19.129 757.917 - - - 3.532.242.562
Imparidades (15.783) - - - - - - - - - - (15.783)
Baixas e provisões para perdas de imobilizado (507.016) - - - - - (39.028) (159.145) - (37.610) - (742.799)
Regularizações (29.977.556) (12.213.101) - - - - - - - - 4.125.918 (38.064.739)
Transferências (1.817.594.250) 1.113.990.356 6.395.247 434.075 - - - - 3.263.082 - 552.156 (692.959.334)

Saldo em 31 de dezembro de 2018 5.952.633.594 7.311.339.630 347.880.490 35.845.563 13.895.443 1.090.958 727.686 2.676.703 6.610.491 2.080.268 190.599.195 13.865.380.020 
Amortização acumulada
Saldo em 31 de dezembro de 2017 - (2.265.188.498) (31.259.987) (22.247.587) (13.654.403) (110.812) (595.176) (1.406.271) (3.347.409) (1.038.435) (94.444.355) (2.433.292.932)
Despesa de amortização - (1.111.718.324) (17.029.093) (4.288.164) - (208.634) (38.826) (248.389) (356.306) (208.214) (20.471.610) (1.154.567.560)
Abates/venda - - - - - - 25.334 159.011 - 35.915 - 220.260
Regularizações - (6.931.799) - - - - - - - - - (6.931.799)
Transferências - - - - - - - - - - - -
Diferenças de Câmbio Amortizações - - - - - - - - - - - -

Saldo em 31 de dezembro de 2018 - (3.383.838.621) (48.289.080) (26.535.751) (13.654.403) (319.446) (608.668) (1.495.649) (3.703.715) (1.210.734) (114.915.965) (3.594.572.031)
em 31 de dezembro de 2018 5.952.633.594 3.927.501.009 299.591.410 9.309.812 241.040 771.512 119.018 1.181.054 2.906.776 869.534 75.683.230 10.270.807.989 
em 31 de dezembro de 2017 4.327.561.859 3.886.562.336 310.225.256 13.163.904 - 733.548 152.409 671.660 - 1.079.443 91.476.766 8.631.627.181

Durante o exercício de 2017, o movimento ocorrido nas rubricas do ativo imobilizado foram os seguintes:
Construções em andamento

Almoxarifado Bacia Santos Cabiúnas Bacia Potiguar
Bacia  

Sergipe-Alagoas
Bacia  

Pernambuco
Juros de empréstimos  

de Suprimentos Outros gastos PIS / Cofins
Subtotal de  

Ativos Tangíveis
Saldo em 31 de dezembro de 2016 3.950.633 3.522.588.074 106.833 383.823.527 1.108.058 456.992 455.599.640 - 335.997.305 4.703.631.062
Adições 488.999 561.898.115 - (174.971) 192.448 241.508 217.423.816 2.338.871 50.299.938 832.713.756
Imparidades - - - 342.228 - - - - - 342.228
Baixas e provisões para perdas de imobilizado - - - 36.193 1.530.799 (143.827) - - - 1.418.132
Regularizações 26.156 - (106.833) (432.659) (2.772.705) - - - - (3.286.041)
Transferências - (1.202.190.965) - - (58.600) - (5.007.712) - - (1.207.257.277)

Saldo em 31 de dezembro de 2017 515.155 2.882.295.223 - 383.594.318 0 554.673 668.015.744 2.338.871 386.297.243 4.327.561.859
em 31 de dezembro de 2017 4.465.788 2.882.295.223 - 383.594.318 0 554.673 668.015.744 2.338.871 386.297.243 4.327.561.859
em 31 de dezembro de 2016 3.950.633 3.522.588.074 106.833 383.823.527 1.108.058 456.992 455.599.640 - 335.997.305 4.703.631.062
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Bens e operação
Subtotal de 

Ativos Tangíveis 
em Andamento Bacia Santos Cabiúnas

Bacia  
Potiguar

Bacia 
Sergipe- 
Alagoas Veículos

Móveis e 
 utensílios

Equipamento de 
processamento 

 eletrônico de dados

Benfeitorias em 
propriedades 

arrendadas

Máquinas 
aparelhos e 

equipamentos

Juros de em-
préstimos de 
Suprimentos

Total de Ativos 
Tangíveis

Saldo em 31 de dezembro de 2016 4.703.631.062 3.814.275.124 341.398.576 21.543.470 1.029.972 - 1.232.743 1.540.673 3.347.409 2.538.925 193.454.365 9.083.992.318
Adições 832.713.756 1.134.618.825 1.412.470 2.178.395 150.881 785.760 40.109 654.307 - (76.225) 1.053.280 1.973.531.558
Imparidades 342.228 - - - - - - - - - - 342.228
Baixas e provisões para perdas de 
imobilizado 1.418.132 665.919 (1.325.803) (18.743) - - (525.267) (117.049) - (344.822) (2.183.087) (2.430.720)
Regularizações (3.286.041) - - 11.708.368 12.473.550 - - - - - - 20.895.877
Transferências (1.207.257.277) 1.202.190.965 - - - 58.600 - - - - (6.403.437) (11.411.149)

Saldo em 31 de dezembro de 2017 4.327.561.859 6.151.750.834 341.485.243 35.411.490 13.654.403 844.360 747.585 2.077.931 3.347.409 2.117.878 185.921.121 11.064.920.113
Amortização acumulada

Saldo em 31 de dezembro de 2016 - (1.342.489.713) (14.224.940) (16.025.440) (434.104) - (1.040.866) (1.382.244) (3.305.878) (1.007.191) (71.874.418) (1.451.784.794)
Despesa de amortização - (922.698.785) (17.035.047) (6.222.147) (4.276.463) (110.812) (57.653) (126.968) (41.531) (230.286) (20.818.254) (971.617.946)
Abates/venda - - - - 169.262 - 503.343 102.941 - 199.042 1.608.769 2.583.357
Regularizações - - - - (9.113.098) - - - - - (3.360.452) (12.473.550)
Transferências - - - - - - - - - - - -
Diferenças de Câmbio Amortizações - - - - - - - - - - - -

Saldo em 31 de dezembro de 2017 - (2.265.188.498) (31.259.987) (22.247.587) (13.654.403) (110.812) (595.176) (1.406.271) (3.347.409) (1.038.435) (94.444.355) (2.433.292.932)
em 31 de dezembro de 2017 4.327.561.859 3.886.562.336 310.225.256 13.163.903 (0) 733.548 152.409 671.660 - 1.079.443 91.476.766 8.631.627.181
em 31 de dezembro de 2016 4.703.631.062 2.471.785.411 327.173.636 5.518.030 595.868 - 191.877 158.429 41.531 1.531.734 121.579.946 7.632.207.525

Os juros de empréstimos são rateados pelos ativos em andamento, sendo posteriormente amortizados juntamente com os ativos correspondentes. A Companhia continuou a desenvolver os grandes campos de Lula e Iracema, no pré-
-sal da bacia de Santos, onde concluiu o ano com oito unidades a produzir, após a entrada em produção da FPSO de Lula Extremo Sul. Análise de provisão para perda de ativos do segmento de atividade de Exploração e Produção: A
Companhia efetua uma avaliação anual quanto à existência de imparidade dos ativos tangíveis e intangíveis que estão relacionados à atividade de exploração e produção petrolífera, sendo selecionada a unidade geradora de caixa país
ou Bloco dependendo da fase de maturidade em que se encontram os investimentos. As perdas por imparidade dos ativos na atividade de exploração e produção petrolífera, são determinadas quando: (c) Não sejam encontradas reser-
vas economicamente viáveis; (d) O período de licenciamento expirar e não for possível a renovação da licença de exploração; (e) Uma área adquirida for entregue ou abandonada; (f) Os benefícios econômicos futuros esperados forem
inferiores ao investimento efetuado. No exercício findo em 31 de dezembro de 2018 foram registadas perdas por imparidades no ativo tangível no valor de $R 15.783, nos blocos POT-T-440, POT-T-449, POT-T-484, CHOPIM e URUTAU.
Foram efetuadas análises de sensibilidade às variações da WACC e dos fluxos de caixa em mais e menos 10,5%, das quais não resultavam igualmente quaisquer imparidades.
10. INTANGÍVEL
Durante o exercício de 2018, o movimento ocorrido nas rubricas de intangível foi o seguinte:

Rubrica Software
Intangível 
 em curso

Direitos sobre recursos naturais - Concessões
Total de Ativos Fixos 

IntangíveisBacia Santos Bacia Potiguar
Bacia Sergi- 
pe Alagoas

Bacia  
Campos

Bacia  
Pernambuco

Saldo bruto em 31 de dezembro de 2017 10.263.206 600.387.007 6.726.299 6.521.602 1.110.000 - 924.600 625.932.714
Adições 1.852.654 699.395.917 589.175.878 - - 110.220.040 - 1.400.644.489
Baixas do exercício e provisões para perdas 348.826 - - - - - - 348.826
Transferências - (1.299.395.917) 600.000.000 - - - - (699.395.917)

Saldo bruto em 31 de dezembro de 2018 12.464.686 387.007 1.195.902.177 6.521.602 1.110.000 110.220.040 924.600 1.327.530.112
Amortização acumulada

Saldo em 31 de dezembro de 2017 (7.738.155) - (393.141) (1.817.715) (626.650) - - (10.575.661)
Despesa de amortização (1.533.393) - (289.375) (17.836) (77.368) - - (1.917.972)
Abates/venda (348.826) - - - - - - (348.826)

Saldo em 31 de dezembro de 2018 (9.620.374) - (682.516) (1.835.551) (704.018) - - (12.842.459)
Saldo líquido em 31 de dezembro de 2018 2.844.312 387.007 1.195.219.661 4.686.051 405.982 110.220.040 924.600 1.314.687.653
Saldo líquido em 31 de dezembro de 2017 2.525.051 600.387.007 6.333.158 4.703.887 483.350 - 924.600 615.357.053

Durante o exercício de 2017 o movimento ocorrido nas rubricas de intangível foi o seguinte:
Direitos sobre recursos naturais - Concessões

Rubrica Software
Intangível  
em curso Bacia Santos

Bacia  
Potiguar

Bacia Sergipe 
Alagoas

Bacia  
 Pernambuco

Total de Ativos  
Fixos Intangíveis

Saldo bruto em 31 de dezembro de 2016 9.602.547 12.467.623 6.726.299 6.521.602 1.110.000 924.600 37.352.671
Adições 660.659 600.387.006 - - - - 601.047.665

Saldo bruto em 31 de dezembro de 2017 10.263.206 612.854.629 6.726.299 6.521.602 1.110.000 924.600 638.400.336
Amortização acumulada
Saldo em 31 de dezembro de 2016 (6.367.591) - (336.978) (1.684.288) (529.420) - (8.918.277)
Despesa de amortização (1.370.564) - (56.163) (133.427) (97.230) - (1.657.384)

Saldo em 31 de dezembro de 2017 (7.738.155) - (393.141) (1.817.715) (626.650) - (10.575.661)
Saldo líquido em 31 de dezembro de 2017 2.525.051 612.854.629 6.333.158 4.703.887 483.350 924.600 627.824.675
Saldo líquido em 31 de dezembro de 2016 3.234.956 12.467.623 6.389.321 4.837.314 580.580 924.600 28.434.394

O montante constante na rubrica Direitos sobre recursos naturais - Concessões, refere-se ao custo da parcela da participação da Companhia nos consórcios adquiridos para a pesquisa, desenvolvimento e produção do petróleo e gás 
natural em dezesseis blocos de potencial petrolífero, sendo três localizados na bacia de Santos, dez no Rio Grande do Norte, um na bacia de Sergipe-Alagoas e dois na bacia Pernambuco-Paraíba, sendo a Companhia operadora de 
quatro blocos em 31 de dezembro de 2018. Durante o exercício de 2018 a Companhia adquiriu posições estratégicas e relevantes em ativos de exploração através das licenças de Uirapuru e C-M-791, nas bacias de Santos e Campos, 
respetivamente, assim como a aquisição de um interesse adicional de 3% no bloco BM-S-8. A Companhia, no exercício de 2018, deu continuidade à adaptação do sistema de informática de suporte à contabilidade, atualizando-o às novas 
necessidades fiscais, contábeis e de reporte ao seu parceiro nas concessões. 
11. INVESTIMENTOS SOCIETÁRIOS
Em 1 de agosto de 2014, a Petrogal Brasil S.A. passou a deter 99,997% das
ações da Galp Exploração e Serviços do Brasil, Ltda, adquirindo 332.500 quo-
tas à Galp Exploração e Produção Petrolífera SGPS S.A, no montante de R$
3.325.000 (R$ 10 por ação) e 17.490 quotas à Petróleos de Portugal - Petrogal
S.A., no montante de R$ 174.900 (R$ 10 por ação). O registro contábil da parti-
cipação societária a 31 de dezembro de 2018 tem o seguinte detalhe:
Patrimônio líquido GESB 31/12/2018 31/12/2017
Capital social 3.500.000 3.500.000
Prejuízos acumulados (3.970.692) (3.380.640)
Lucro do exercício 535.357 (590.052)

64.665 (470.692)
Movimentos dos investimentos 31/12/2018 31/12/2017
Aquisição do investimento 3.499.900 3.499.900
Participação nos lucros (3.435.235) (3.970.596)
Saldo do investimento - GESB 64.665 (470.696)
12. FORNECEDORES
Fornecedores correntes: Em 31 de dezembro de 2018 e de 2017, a rubrica de 
fornecedores correntes é constituída pelos seguintes itens:

31/12/2018 31/12/2017
Fornecedores nacionais 11.451.551 9.415.053
Fornecedores estrangeiros 44.608.942 40.927.367
Total 56.060.493 50.342.420
O montante de R$ 11.451.551 (31-12-2017 - R$ 9.415.053) na rubrica de for-
necedores nacionais, se refere às despesas incorridas com os blocos de ex-
ploração em que a Companhia é operadora, de competência do exercício de 
2018. Fornecedores de imobilizado: Os bens adquiridos através de contratos de 
arrendamento financeiro incluídos no balanço patrimonial, em 31 de dezembro 
de 2018, são os seguintes:

31/12/2018 31/12/2017

Ativo  
Bruto

Depreciação 
e amor- 

tizações  
acumuladas

Ativo 
Líquido

Ativo 
Líquido

Equipamento de processa- 
 mento eletrônico de dados 2.676.704 (1.495.648) 1.181.056 -
Software 11.756.884 (8.912.568) 2.844.316 -
Total 14.433.588 (10.408.216) 4.025.372 -
Contas a pagar a operador dos consórcios - blocos não operados: A rubrica 
de contas a pagar ao operador dos consórcios dos blocos não operados, pela 
Companhia, tem a seguinte composição pelas bacias onde a mesma detém 
participação:
Bacia 31/12/2018 31/12/2017
Bacia Santos - SP 282.268.158 103.447.541
Bacia Potiguar - RN 244.139 486.868
Bacia Pernambuco - PE 140.047 143.828
Total 282.652.344 104.078.237
O montante de R$ 282.652.344, em 31 de dezembro de 2018 (31/12/2017 R$ 
104.078.237), é referente a valores a serem debitados pelo operador dos blocos 
relativo a investimento já realizado e reconhecido nos mesmos (cash call).
13. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS
A rubrica de obrigações tributárias apresenta os seguintes montantes:
Conta 31/12/2018 31/12/2017
Impostos sobre as vendas 112.884.855 8.928.238
Impostos sobre salários 1.287.504 952.216
Outros impostos retidos a terceiros 23.702.603 28.526.864
Participação Especial 533.516.371 337.112.187
Total 671.391.333 375.519.505
A Companhia calcula o imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro 
pelo regime de apuração do Lucro Real, com antecipações mensais efetuadas 
por estimativa. Em 31 de dezembro de 2018 a Companhia apresentou lucro 
fiscal. A variação na rubrica Participação Especial deve-se essencialmente ao 
aumento da produção realizado nos blocos petrolíferos bem como ao aumento 
da cotação do Brent.
14. PROVISÕES DE SERVIÇOS
A rubrica de provisão de serviços apresenta em 31 de dezembro 2018 e 2017, 
a seguinte composição:
Provisão 31/12/2018 31/12/2017
Provisão serviços blocos não operados 74.454.919 79.600.000
Provisão royalties 63.012.463 53.303.219
Provisão I&D 59.472.296 23.949.581
Outros 40.323.040 22.945.793
Total 237.262.718 179.798.593
O montante de R$ 74.454.919 (2017 - R$ 79.600.000), referente à provisão de 
serviços para os blocos não operados pela Companhia, é referente ao custo 
de produção (aluguel do FPSO e outros serviços) do BM-S-11, nomeadamen-
te, Campo “Lula Pilot”, “Lula Nordeste”, “Lula Central”, “Lula Alto”, “Lula Sul”, 
“Lula Extremo Sul”, “Iracema Sul” e “Cernambi“. Os royalties de competência 
do mês de dezembro de 2018, e pagos no mês de janeiro de 2019, totalizaram 
R$ 63.012.463 (2017 - R$ 53.303.219), para o bloco BM-S-11 R$ 62.758.940, 
para o bloco POT-T-479 (Sanhaçu) R$ 172.573 e para os blocos SEAL-T-412 
e SEAL-T-429 (Rabo Branco) R$ 80.950. Na rubrica Provisão I&D encontra-se 
registado o montante de R$ 59.472.296 relativo à provisão dos custos de Inves-
tigação & Desenvolvimento, de acordo com o contrato de concessão.
15. OUTROS CRÉDITOS
Em 31 de dezembro de 2018 e de 2017, a rubrica de outros créditos correntes
é constituída pelos seguintes itens:

31/12/2018 31/12/2017
Especialização faturação - geral 51.043.726 33.397.583
Total 51.043.726 33.397.583
O montante de R$ 51.043.726 diz respeito a provisões de complementos de 
faturação relativos à venda de gás.

31/12/2018 31/12/2017
Depósito judicial 65.385.651 65.385.649
Total 65.385.651 65.385.649
Na rubrica outros créditos não circulantes o montante de R$ 65.385.651 diz 
respeito a um Depósito Judicial no âmbito da Providência Cautelar apresentada 
pelo Consórcio BM-S-11. O Consórcio interpôs a referida providência por dis-
cordar da decisão da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombus-
tíveis (ANP) em unificar os Campos Lula e Cernambi. No entender da ANP as 
reservas das áreas encontram-se interligadas, formando assim um único campo 
de grandes dimensões. No entanto o Consórcio defende a existência de duas 
reservas de petróleo, o que leva à necessidade de desenvolver as duas áreas 
separadamente. O valor que se encontra no Depósito Judicial diz respeito ao 
imposto com origem no cálculo da Participação Especial e dos Royalties, das di-
ferenças apuradas entre as parcelas devidas considerando-se os Campos Lula 
e Cernambi separadamente. 
16. IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA JURÍDICA - IRPJ E
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
O imposto de renda e a contribuição social diferidos são calculados sobre 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 diferi-
dos, são de 25% para o imposto de renda e de 9% para a contribuição social.
A conciliação da despesa calculada pela aplicação das alíquotas fiscais e da

despesa de imposto de renda e contribuição social registada nas contas de resultado está demonstrada, conforme segue:
31/12/2018 31/12/2017*
IRPJ CSLL IRPJ CSLL

Lucro/Prejuízo antes do IRPJ e CSLL 1.382.999.118 1.382.999.118 663.716.500 663.716.500
Ajustamento resultado fiscal devido à 
 adoção do Successfull Effort Method (260.935.475) (260.935.475) - -
 Adições e exclusões do LALUR (1.329.253.993) (1.329.253.993) (475.454.778) (475.454.778)
Resultado antes da Compensação do Prejuízo Fiscal (207.190.350) (207.190.350) 188.261.722 188.261.722
Base de cálculo para IRPJ e CSLL (207.190.350) (207.190.350) 188.261.722 188.261.722

Alíquotas (%)
15% + 

adicional 10% 9%
15% + 

adicional 10% 9%
Ajustamento devido à adoção do Successfull Effort Method - - - 21.272.209 7.657.995
Reversão de impostos diferidos ativos por diferenças temporárias (534.073.748) (192.266.549) (181.831.085) (65.459.189)
Constituição de impostos diferidos ativos por diferenças temporárias 239.198.583 85.933.095 89.489.921 32.216.371
Sobre prejuízo fiscal (13.428.251) (4.834.171) (14.119.629) (5.083.067)
IRPJ e CSLL - Diferido (308.303.416) (111.167.625) (85.188.584) (30.667.890)
Total de imposto de renda e contribuição social (308.303.416) (111.167.625) (85.188.584) (30.667.890)
Alíquota efetiva (%) 22% 8% 13% 5%
* Montantes reexpressos de acordo com a alteração da política contabilística referida na Nota 3. u). O montante de passivo fiscal diferido registrado no passivo
não circulante em 31 dezembro 2018 foi de R$ 202.867.707 e em 2017 tratava-se de um ativo fiscal diferido no montante de R$ 216.333.214.

31/12/2018
Saldo Inicial Aumentos Diminuições Saldo Final

Ativo/(Passivo) fiscal diferido:
Adoção do SEM 187.125.822 (187.125.822) -
Provisões 129.558.103 59.663.557 - 189.221.660
Imparidades 31.276.651 - (7.662.377) 23.614.274
Sobre prejuízo fiscal 28.302.517 166.792.899 - 195.095.416
Ajustes em imobilizado (47.137.440) (79.951.061) - (127.088.501)
Diferenças de câmbio (112.792.439) (370.918.117) - (483.710.556)

216.333.214 (224.412.722) (194.788.199) (202.867.707)
A Companhia estima reverter a totalidade do ativo fiscal diferido sobre prejuízo fiscal no montante de R$ 195.095.416 durante o exercício de 2019.
17. TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS
17.1. Transações comerciais: Os saldos em 31 de dezembro de 2018 e de 2017, e as transações efetuadas durante esses exercícios, com partes relacio-
nadas são os seguintes:

Em 31 de dezembro de 2018

Sociedades
Total transações 

partes relacionadas
Juros de empréstimos de 

partes relacionadas
Débito  

serviços diversos Vendas
Serviços 

 prestados
Galp Energia Brasil, S.A. (5.718.484) - 1.018.889 - (6.737.373)
Galp Energia, S.A. 13.431.084 - 13.431.084 - -
Galp Exploração e Produção Petrolífera, S.A. 8.636.889 - 8.636.889 - -
Galp Sinopec Brazil Services B.V. 237.485.145 237.485.145 - - -
Galp Trading, S.A. (7.393.555.280) - - (7.389.512.856) (4.042.424)
Petrogal Brasil B.V. 120.755 120.755 - - -
Petrogal, S.A. 5.188.796 - 5.188.796 - -
Winland International Petroleum Sarl 25.167.998 23.189.824 1.978.174 - -
Galp Energia E&P, B.V. 53.855.327 53.855.327 - - -
ISPG Portugal 393.657 - 393.657 - -
Total (7.054.994.113) 314.651.051 30.647.489 (7.389.512.856) (10.779.797)

Em 31 de dezembro de 2017

Sociedades

Total 
 transações 

partes  
relacionadas

Juros de  
empréstimos de 

partes relacionadas

Débito 
 serviços 
diversos

Imobilizado 
em anda-

mento

A debitar 
aos par-

ceiros nos 
blocos Vendas

Serviços 
prestados

Galp Energia Brasil S.A. (7.070.924) - - - - - (7.070.924)
Galp Energia, S.A. 10.739.501 - 10.739.501 - - - -
Galp Exploração e Produção Petrolífera, S.A. 1.510.835 - 1.510.835 - - - -
Galp Exploração Serviços do Brasil, Ltda. 590.998 - - 295.499 295.499 - -
Galp Sinopec Brazil Services B.V. 227.288.658 227.388.101 (99.443) - - - -
Galp Trading, S.A. (3.070.132.966) - 1.662.560 - - (3.071.795.526) -
Petrogal Brasil, B.V. 14.692.319 13.098.598 1.593.721 - - - -
Petrogal S.A. 19.385.295 16.521.426 2.863.869 - - - -
Winland International Petroleum Sarl 31.635.508 30.952.485 683.023 - - - -
Total (2.771.360.776) 287.960.610 18.954.066 295.499 295.499 (3.071.795.526) (7.070.924)

Sociedades
Valores a pagar a partes relacionadas - Passivo Circulante

31/12/2018 31/12/2017
Galp Energia, S.A. 27.016.564 26.067.008
Galp Exploração e Produção Petrolífera, S.A. 9.495.029 2.404.399
Galp Exploração Serviços do Brasil, Ltda. 32.207 58.928
Galp Trading, S.A. - 1.702.660
Petrogal, S.A. 10.834.466 8.300.676
Total 47.378.266 38.533.671
Do total de R$ 47.378.266 de valores a pagar a partes relacionadas, R$ 47.346.059 dizem respeito a remunerações auferidas pelos expatriados ao serviço da 
Companhia. 17.2. Empréstimos de partes relacionadas: Estão classificados na rubrica de passivo não circulante, os empréstimos e financiamentos obtidos 
junto às partes relacionadas, Galp E&P BV, Winland Intrnl. Petroleum, Petrogal Brasil B.V.e Galp Sinopec Brazil Services B.V. conforme demonstramos abaixo:

31/12/2018 31/12/2017
Companhia Moeda Circulante Não circulante Circulante Não circulante
Galp E&P BV

- Capital em dívida BRL - - - 1.449.136.663
- Juros a pagar BRL - - 42.735.949 -

Winland International Petroleum Sarl
- Capital em dívida BRL - - - 622.476.284
- Juros a pagar BRL - - 18.300.599 -

Petrogal Brasil BV
- Capital em dívida BRL - - - 3.308.000
- Juros a pagar BRL - - 98.956 -

Galp Sinopec Brazil Services B.V.
- Capital em dívida BRL - 3.971.670.000 - 4.052.300.000
- Juros a pagar BRL 144.156.437 - 125.078.004 -

Total 144.156.437 3.971.670.000 186.213.508 6.127.220.947

Os empréstimos da Galp Sinopec Brazil Services B.V. são concedidos na divi-
sa (moeda) em US Dólar e vencem juros à taxa Libor a 6 meses acrescido de 
spread. Estes contratos de empréstimo não possuem garantias determinadas 
por tratar-se de partes relacionadas. Os empréstimos e financiamentos obtidos 
têm vencimento nos seguintes anos:
Não circulante 31/12/2018
Ano de vencimento:
- 2025 774.960.000
- 2026 3.196.710.000

Total 3.971.670.000
A evolução de capital, juros e diferenças de câmbio durante o exercício de 2018, 
está apresentada a seguir:
Saldo inicial:
 Capital em dívida 6.127.220.947
 Juros em dívida 186.213.508

6.313.434.455
Movimento ano:
 Reembolso de capital (3.049.680.803)
 Pagamento de juros (356.708.122)
 Diferenças de câmbio no capital reembolsado 321.204.512
 Diferenças de câmbio capital 572.925.344
 Juros do ano 314.651.051

(2.197.608.018)
Saldo final:
 Capital em dívida 3.971.670.000
 Juros em dívida 144.156.437

4.115.826.437
A Companhia regularizou, no decorrer do ano de 2018, empréstimos que se 

encontravam registrados em 31 de dezembro de 2017 no montante de R$ 
3.049.680.803 (2017 - R$ 2.375.190.907). As diferenças de câmbio que tiveram 
impacto direto nas operações de empréstimos de partes relacionadas durante o 
exercício de 2018 totalizaram ao montante de R$ 894.129.856 negativos (2017 
- R$ 91.090.329 negativos), tendo sido reconhecidas nos resultados do exercí-
cio. 17.3. Contas entre companhias: A Companhia deliberou o pagamento de 
juros sobre capital próprio aos seus acionistas no montante de R$ 150.000.000. 
A 31 de dezembro de 2018, o valor ainda não tinha sido pago, tendo sido o 
montante de R$ 22.500.000 registado na rubrica de obrigação tributária, devido 
a obrigatoriedade de retenção na fonte, e o montante de R$ 127.500.000 na ru-
brica de contas entre companhia. 17.4. Despesas com a Diretoria Executiva: 
As despesas suportadas com os membros da diretoria executiva da Companhia 
(incluindo as remunerações indiretas) foram de R$ 4.173.351 para 2018 e R$ 
3.991.394 para 2017. O incremento verificado de 4,56% refere-se à correção 
ordinária dos valores relacionados às remunerações incorridas no ano de 2017 
para 2018.
18. PROVISÕES PARA ABANDONO DOS BLOCOS
O saldo em 31 de dezembro de 2018 de provisões para abandono dos blocos 
é o seguinte:
Provisão Saldo Inicial Aumentos Diminuições Saldo Final
Campo BMS11 757.530.795 185.316.946 - 942.847.741
Campo Sanhaçu 1.029.790 212.634 - 1.242.424
Campo Rabo Branco 1.092.783 237.650 - 1.330.433

759.653.368 185.767.230 - 945.420.598
O aumento ocorrido nas provisões de abandono dos blocos durante o ano de 
2018 está essencialmente relacionado com a entrada em produção de um novo 
poço na área P69 e de dois novos poços na área P66. A taxa de desconto uti-
lizada é de 3%.
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19. CONTRATOS DE ARRENDAMENTO OPERACIONAL
Os contratos de arrendamento operacional para os veículos têm duração de três 
anos. A Companhia não tem opção de adquirir os veículos arrendados depois
de expirado o prazo de duração do arrendamento. Alguns desses veículos são
utilizados no âmbito dos trabalhos que a Companhia desenvolve como opera-
dora de alguns blocos, pelo que o montante pago anualmente por este arrenda-
mento operacional é contabilizado uma parte em custo do exercício e outra em
imobilizado em andamento. Deste montante, uma parte é ainda repassada ao
parceiro nesses blocos, na devida proporção de sua participação nas respeti-
vas concessões. Quanto aos contratos de equipamento informáticos os prazos
são de três a cinco anos. Durante o exercício de 2018 e 2017, os montantes
pagos por arrendamentos operacionais se encontram demonstrados a seguir:
Pagamentos 31/12/2018 31/12/2017
Pagamentos de aluguel de viaturas 238.773 468.191
Pagamentos de aluguel de equipamento informático 527.572 639.637
Total 766.345 1.107.828
A obrigação da Companhia no médio longo prazo para estes contratos de arren-
damento é como se segue:

31/12/2018 31/12/2017
Até um ano 494.631 713.701
De um a cinco anos 72.627 362.437
Total 567.258 1.076.138
20. FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS
A rubrica da demonstração do resultado - fornecimentos e serviços externos
apresentava a seguinte composição:
Conta 31/12/2018 31/12/2017
Custos de Exploração Petrolífera 121.703.063 77.036.136
Outros Serviços Prestados por Terceiros - PF 107.071.193 72.118.522
Seguros diversos 82.036.371 78.648.593
Passagens Aéreas e hospedagens 5.538.734 3.903.917
Alugueis e Condomínios 3.155.549 5.550.674
Publicidade 1.449.769 -
Comunicações 1.392.319 962.865
Conservação e reparação 357.053 234.741
Projetos sociais patrocinados 250.900 335.500
Limpeza e higiene das instalações 198.616 177.473
Energia Elétrica 166.662 254.970
Combustíveis 116.260 145.488
Material escritório 50.218 68.063
Segurança e vigilância (12.929) 12.884
Outros 17.425.228 3.769.420
Total 340.899.006 243.219.246
* Montantes reexpressos de acordo com a alteração da política contabilística
referida na Nota 3. u). O montante de R$ 107.071.193 referente a Outros Ser-
viços prestados por terceiros, inclui o montante de R$ 81.808.455 relativo aos 
custos de Investigação & Desenvolvimento conforme o contrato de concessão. 
O montante de R$ 121.703.063 referente a custos de exploração petrolífera 
diz respeito a dispêndios incorridos na fase de exploração, ou seja, dispêndios 
relacionados com estudos de geologia e geofísica e gastos gerais administra-
tivos, bem como estes últimos que transitaram da fase de exploração para a 
fase de desenvolvimento.
21. RECONCILIAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO
VERSUS INDIRETO

A demonstração dos fluxos de caixa pelo método indireto para o exercício de
2018 e 2017 apresenta a seguinte composição:

31/12/2018 31/12/2017
Fluxo de caixa de atividades operacionais
Lucro (prejuízo) líquido do exercício 963.672.958 495.661.141
Ajustes para conciliar prejuízos operacionais
 com o caixa usado nas atividades operacionais:
Redução da provisão para contingências
Depreciação e amortização 1.158.237.396 975.388.007
Ativo permanente baixado 199.766 14.175.332
Provisão para custos de abandono dos blocos 26.725.285 27.616.852
Provisão para perda de imobilizado (5.308.930) 18.336.708
Equivalência patrimonial (535.360) 590.052
Variações monetárias e juros do exigível a 
 longo prazo 914.078.953 109.285.861
Ativo fiscal diferido 419.471.041 144.764.724
Outros fluxos de atividade diretos operacionais 668.730.645 401.116.692

Variações do ativo e passivo circulante e não
 circulante:

Clientes (216.263.025) 297.664.838
Adiantamentos 1.940.122 (4.586.919)
Estoques 22.074.937 (315.753.080)
Antecipação do imposto de renda
Antecipação da contribuição social
Despesas antecipadas (4.809.804) (662.236)
Depósitos judiciais - 253.090
Instrumentos Financeiros - 3.432.854
Outros créditos 1.940.122 (161.556)

Outros créditos - empresas ligadas 
Fornecedores (5.718.072) 6.827.710
Contas a pagar a operador dos 
  consórcios - blocos não operados (178.574.107) 22.804.695
Contas a receber do operador dos 
 consórcios - blocos não operados - 49.796.430

Contas a receber da consorciada (2.100.547) 1.146.398
Contas a pagar a partes relacionadas 159.305.968 (96.993.338)
Obrigações tributárias (196.404.184) (125.027.200)
Obrigações trabalhistas 561.387 (45.304)
Outras obrigações 168.176.938 103.538.945

Caixa líquido gerado pelas atividades 
 operacionais 3.895.401.489 2.129.170.696
22. COBERTURA DE SEGUROS (NÃO AUDITADA)
Em 31 de dezembro de 2018 e 2017, a Companhia possuía cobertura de se-
guros contra incêndio e riscos diversos para os bens do ativo imobilizado, por
valores considerados suficientes para cobrir eventuais perdas.
23. RECEITA LÍQUIDA DAS VENDAS E CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS
No exercício social findo em 31 de dezembro de 2018 e 2017 a composição do
lucro bruto é como se demonstra a seguir:

31/12/2018 31/12/2017
Receita bruta de vendas 8.182.208.927 4.150.334.357
Impostos incidentes sobre as vendas (132.173.950) (131.089.505)
Receita líquida das vendas 8.050.034.977 4.019.244.852
Receita bruta de serviços 6.918.244 7.070.924
Impostos incidentes sobre os serviços (985.850) (1.007.607)
Receita líquida de serviços 5.932.394 6.063.317
Custos gerais de produção (1.444.186.498) (995.883.902)
Depreciações* (1.155.187.873) (968.431.027)
Imparidades 5.308.930 (23.069.051)
Royalties (813.519.802) (467.970.312)
Participação Especial (2.033.065.902) (1.032.224.971)
Estoques (22.074.938) 569.716.832
Custo dos produtos vendidos (5.462.726.083) (2.917.862.431)
Lucro Bruto 2.593.241.288 1.107.445.738
* Montantes reexpressos de acordo com a alteração da política contabilística
referida na Nota 3. u). Apesar do aumento da receita bruta de vendas, os im-
postos incidentes sobre as vendas apresentam uma variação reduzida, dado
que as vendas são maioritariamente compostas por vendas para o estrangeiro,
isentas deste tipo de impostos. Do montante de R$ 2.593.241.288 referente ao

lucro bruto do exercício findo em 31 de dezembro de 2018, R$ 2.683.872.898 
representa o lucro bruto relativo ao bloco BMS11, e tem a seguinte composição:

31/12/2018
BMS11 Outros Total

Receita bruta de vendas 8.151.885.329 30.323.598 8.182.208.927
Impostos incidentes sobre
 as vendas (26.691.307) (105.482.643) (132.173.950)
Receita líquida das vendas 8.125.194.022 (75.159.045) 8.050.034.977
Receita bruta de serviços - 6.918.244 6.918.244
Impostos incidentes sobre
 serviços - (985.850) (985.850)
Receita líquida de serviços - 5.932.394 5.932.394
Custos gerais de produção (incl. 
 depreciação e imparidades) (2.573.852.143) (20.213.298) (2.594.065.441)
Royalties (811.089.941) (2.429.861) (813.519.802)
Participação Especial (2.033.065.902) - (2.033.065.902)
Estoques (23.313.137) 1.238.199 (22.074.938)
Custo dos produtos 
vendidos (5.441.321.123) (21.404.960) (5.462.726.083)
Lucro Bruto 2.683.872.899 (90.631.611) 2.593.241.288
A Companhia celebrou um contrato de venda de gás natural com a Petróleo Bra-
sileiro, S.A. - Petrobrás, para a área de concessão BM-S-11, no Campo Lula, na 
bacia de Santos, com a duração de 23 anos, pelo qual a Petrogal venderá o gás 
produzido nos módulos de desenvolvimento do Piloto de Lula e Lula NE. Para a 
satisfação do contrato de fornecimento de gás foi prestado uma garantia pela Galp 
à Petrobrás que até de 31 de dezembro de 2018 ascende a 98 milhões de USD. 
24. DESPESAS E RECEITAS FINANCEIRAS
No exercício social findo em 31 de dezembro de 2018 e 2017 a composição das 
despesas e receitas financeiras é como se demonstra a seguir:
Despesas Financeiras 31/12/2018 31/12/2017
 Juros de empréstimos (314.651.051) (330.696.560)
 Juros capitalizados 260.419.137 219.373.580*
 Outros Juros (24.985.633) (27.616.852)
 Diferenças de Cambio (1.330.776.600) (878.761.085)
 Despesas Bancárias (81.075) (66.994)
Total (1.410.075.222) (1.017.767.911)
Receitas Financeiras 31/12/2018 31/12/2017
 Juros 38.703.563 40.432.227
 Diferenças de Cambio 432.573.544 737.844.160
Total 471.277.107 778.276.387
* Montantes reexpressos de acordo com a alteração da política contabilística re-
ferida na Nota 3. u). O montante de juros referentes aos empréstimos é rateado 
pelos ativos em andamento e em operação (Nota 9).
25. RESPONSABILIDADES CONTINGENTES
A Companhia prestou diversas garantias bancárias resultado de imposição 
contratual constante nos Contratos de Concessão assinados entre a Agência 
Nacional de Petróleo - ANP e os parceiros nos blocos onde participa. Estes 
Contratos visam assegurar o cumprimento da realização de dispêndios em 
aquisição de sísmica e perfuração de poços durante o período de pesquisa. O 
montante das garantias bancárias prestadas corresponde às responsabilidades 
da Companhia que iguala à sua percentagem de participação nos Consórcios. 
A Companhia tem a obrigação contratual de cumprir com o período exploratório 
mínimo, ou seja, com as datas previstas contratualmente para o início da per-
furação de poços na fase de pesquisa. O montante das garantias bancárias, 
assumido pela Companhia em 31 de dezembro de 2018 e 2017, ascende a R$ 
148.590.841 e R$ 51.923.696, respectivamente.
26. CAPITAL SOCIAL E RESERVAS DE CAPITAL
O capital social da Companhia está demonstrado a seguir:

Acionistas
Número de 

ações detidas
Valor nominal 

da ação
Valor  

capital social
Petrogal Brasil BV 6.403.579 10 64.035.790
Winland Energy Petroleum Sarl 2.744.391 10 27.443.910
Total 9.147.970 91.479.700
Em 28 de novembro de 2017, os acionistas deliberaram aprovar um aumento 
de capital social da Companhia no montante de R$ 24.463.130 com emissão 
de 2.446.313 ações ordinárias as quais foram emitidas pelo preço de emissão 
de R$ 10,00 por ação. As ações emitidas foram totalmente subscritas pelas 
sócias, estando o capital social totalmente integralizado. O valor total da subs-
crição de ações aprovado foi de R$ 1.298.090.000. Deste valor o montante de 
R$ 24.463.130 é destinado ao capital social já integralizado e o restante desti-
nado a reservas de capital. Adicionalmente foi aprovado um aumento reservas 
de capital no montante de R$ 1.273.626.870, sendo que R$ 367.216.800 serão 
integralizados em 5 anos, e o restante valor no montante de R$ 906.410.070 já 
se encontra integralizado. No decorrer do ano 2018 o montante por integralizar 
referente ao aumento de reservas de capital ocorrido em 2017 foi totalmente 
integralizado, entretanto, devido ao contrato de câmbio relacionado à nacionali-
zação do montante a integralizar, foi de R$ 388.006.600 e não R$ 367.216.800. 
Em 21 de junho de 2018, os acionistas deliberaram aprovar um aumento de 
capital social da Companhia no montante de R$ 21.226.550 com emissão de 
2.122.655 ações ordinárias as quais foram emitidas pelo preço de emissão de 
R$ 10,00 por ação. As ações emitidas foram totalmente subscritas pelas só-
cias, estando o capital social totalmente integralizado. O valor total da subscri-
ção de ações aprovado foi de R$ 1.900.991.400, deste valor o montante de R$ 
21.226.550 é destinado ao capital social já integralizado e o restante destinado 
a reservas de capital. Adicionalmente foi aprovado um aumento reservas de 
capital no montante de R$ 1.879.764.850, sendo que R$ 1.573.278.000 serão 
integralizados em 2 anos, e o restante valor no montante de R$ 301.866.850 já 
se encontra integralizado. Em 21 de julho de 2018 os acionistas reconheceram 
a integralização do aumento de capital subscrito na assembleia de 24 de julho 
de 2018 e deliberam aprovar o aumento do capital social da Companhia no 
montante de R$27.514.300,00 com emissão de 2.751.430 novas ações ordi-
nárias as quais foram emitidas pelo preço de emissão de R$10,00 por ação. 
O valor total da subscrição de ações aprovado foi de R$ 2.349.590.802 deste 
valor o montante de R$ 27.514.300 é destinado ao capital social já integrali-
zado e o restante destinado a reservas de capital. Adicionalmente foi aprova-
do um aumento reservas de capital no montante de R$ 2.322.076.502, sendo 
que R$ 1.623.465.800 serão integralizados em 2 anos, e o restante valor no 
montante de R$ 748.798.502 já se encontra integralizado. Nesta data, hou-
ve a integralização do montante de R$ 1.573.278.000 referente ao aumento 
de capital aprovado na pelos acionistas em 21 de junho de 2018. Em 21 de 
agosto de 2018 os acionistas reconheceram a integralização do aumento de 
capital subscrito na assembleia de 21 de junho de 2018 no montante de R$ 
1.024.121.800, encontrando-se por integralizar o montante de R$ 599.344.000.
27. DIVIDENDOS
A política de distribuição de dividendos da Companhia determina que os lucros 
líquidos do exercício terão a seguinte destinação: • A parcela de cinco por cento 
será destinada à constituição da Reserva Legal que não exceda vinte por cento 
do capital social. Contudo, no exercício social findo em 31 de dezembro de 
2018, não houve a necessidade de constituição da Reserva Legal, uma vez que 
a Administração propôs a transferência do resultado para Lucros Acumulados, 
considerando as necessidades de capex previstas em 2019 e, também em fun-
ção do valor da Reserva de Capital (R$ 7.373.711.425) se apresentar superior 
a 30% do montante do Capital Social da Companhia (R$ 91.479.700). • Os divi-
dendos a serem distribuídos pela Companhia seguem as determinações do seu 
Estatuto Social (Capitulo VIII - Artigos 31 a 37), o qual estabelece, entre outros, 
que sejam distribuídos para os acionistas da Companhia o montante correspon-
dente a 100% do Lucro Acumulado descontado do Fluxo de Caixa Disponível, 
desde que estes dividendos não ultrapassem o Fluxo de Caixa Disponível, res-
saltando que tal distribuição não poderá descumprir as regras de subcapitaliza-
ção brasileiras (Art. 24 da Lei Nº 12.249, de 11.06.2010) ou exceder o valor le-
galmente permitido para distribuição. Assim, em 31-12-2018 a Companhia não 
tem necessidade de constituir um passivo para dividendo mínimo obrigatório. • 

Conforme a Lei nº 9.249, de 26 de dezembro de 1995, a administração da Com-
panhia propôs a distribuição de juros sobre o capital próprio a seus acionistas, 
relativo ao ano-calendário de 2018, calculados com base na variação da Taxa 
de Juros a Longo Prazo - TJLP. Em atendimento à legislação fiscal, os juros 
sobre o capital próprio, no montante de R$ 150.000.000 (correspondente a R$ 
- 16,40 por ação - valor expresso em reais), foram tratados como despesa finan-
ceira (dedutíveis na apuração do Lucro Real). No entanto, para efeito dessas
demonstrações financeiras, os juros sobre o capital próprio são apresentados
como distribuição dos lucros de períodos anteriores ainda existentes, portanto,
reclassificados para o patrimônio líquido, pelo valor bruto, como um passivo,
uma vez que os benefícios fiscais por eles gerados são mantidos no resultado
do exercício. • No exercício de 2017, a administração da Companhia deliberou a 
distribuição de juros sobre o capital próprio a seus acionistas no montante de R$ 
187.418.786 (correspondente a R$ 62,44 por ação - valor expresso em reais),
relativos ao ano-calendário 2016 e calculados com base na variação da Taxa de 
Juros a Longo Prazo - TJLP. • Após a observância de todas as previsões legais, 
o restante terá a destinação que lhe for determinada pela Assembleia Geral, de
acordo com os termos da legislação aplicável.
28. INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS
A Companhia está sujeita ao risco de moeda nas operações negociadas em uma 
moeda diferente da sua moeda funcional. A moeda na qual essas operações são 
denominadas é o Dólar Americano. A Companhia não se utiliza de instrumentos 
financeiros para se proteger do risco de moeda, tais como a contratação de ope-
rações de hedge, devido a sua administração entender que esse risco não é signi-
ficativo. A administração da Companhia adota o procedimento de avaliar periodi-
camente as flutuações nas taxas de câmbio, visando minimizar eventuais riscos. 
Com relação aos ativos e passivos monetários denominados em moeda estran-
geira, a Companhia garante que sua exposição líquida é mantida a um nível acei-
tável. A exposição da Companhia ao risco da moeda estrangeira foi a seguinte: 

31/12/2018 31/12/2017
Ativo circulante
Disponibilidades 1.185.481.014 183.086.557
Contas a receber 384.977.303 471.189.850
Estoques 528.187.904 652.860.927

Passivo circulante - -
Juros a pagar (144.156.437) (186.213.508)
Empréstimos de estoques (9.496.659) (105.353.707)

Passivo não circulante - -
Empréstimos a pagar (3.971.670.000) (6.127.220.947)

(2.026.676.875) (5.111.650.828)
As seguintes taxas de câmbio foram aplicadas durante o ano:

Taxa à vista Taxa média
2018 2017 2018 2017

USD 3,8748 3,3080 3,65578 3,19217
Análise de sensibilidade de variações nas taxas de câmbio: Uma desvalo-
rização do Real, como indicado abaixo, contra USD em 31 de dezembro, teria 
(reduzido) o patrimônio e o resultado de acordo com os montantes demonstra-
dos abaixo. Esta análise é baseada na variação da taxa de câmbio de moeda 
estrangeira que a Administração da Companhia considerou ser razoavelmente 
possível ao final do período de relatório. A análise considera que todas as outras 
variáveis, especialmente as taxas de juros, são mantidas constantes. A análise 
é conduzida com a mesma base de 2017, apesar da variação razoavelmente 
possível da taxa de câmbio de moeda estrangeira ser diferente, como indicado 
abaixo.
Efeito em Reais Ganho (perda) Ganho (perda)

31/12/2018 31/12/2017
(valorização de 5 por cento) (101.333.844) (255.582.541)
Uma valorização do Real contra o USD, em 31 de dezembro, teria o mesmo 
efeito, porém com resultado oposto sobre as moedas apresentadas acima, con-
siderando que todas as outras variáveis se manteriam constantes.
29. OUTRAS INFORMAÇÕES - RESERVAS PETROLÍFERAS (NÃO AUDITADA)
As reservas provadas totais em 31 de Dezembro de 2018, que incluem as re-
servas provadas desenvolvidas e não desenvolvidas, utilizadas para efeitos 
de amortização do imobilizado fixo e constituição de provisões para custos de 
abandono, foram apuradas por uma entidade independente, cuja metodologia 
adotada se encontra de acordo com o Petroleum Resources Management Sys-
tem (“PMRS”), aprovado em Março de 2007 pela Society of Petroleum Engi-
neers (“SPE”), o World Petroleum Council, American Association of Petroleum 
Geologists e a Society of Petroleum Evaluation Engineers. O relatório apenas 
apresenta reservas para o Bloco BM-S-11, na Bacia de Santos, para o Campo 
Sanhaçu, e para o campo Rabo Branco uma vez que as restantes participações 
da Companhia em outros consórcios se encontram ainda numa fase de pesqui-
sa apenas com descoberta de recursos contingentes. Em 31 de dezembro de 
2018 as reservas provadas desenvolvidas e não desenvolvidas (não auditadas) 
podem-se resumir conforme segue:

31/12/2018 (não auditado)
ÓLEO (10^3 bbl) (*) GÁS (10^6 ft3) (**)

Reservas Provadas:
Desenvolvidas 92.360 75.005
Não desenvolvidas 119.269 104.855

Total Reservas Provadas 211.629 179.860
(*) Em milhares de barris de óleo. (**) Em milhões de pés cúbicos de gás.
30. OUTRAS CONTAS A PAGAR
O montante de R$ 40.045.300 referente a Outras contas a pagar não circulante, 
inclui o montante de R$ 38.239.664 relativo a provisão constituída no âmbito da 
Providência Cautelar apresentada pelo Consórcio BM-S-11.
31. OUTRAS RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS LÍQUIDAS
O montante de R$ 142.838.844 referente a outras receitas (despesas) operacio-
nais líquidas, refere-se essencialmente à receita no montante de R$ 154.389.59 
proveniente da recuperação de custos no âmbito do contrato de compra e venda 
de gás natural com os parceiros do Consórcio BM-S-11.
32. APROVAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
A Diretoria Executiva da Companhia autorizou a conclusão das presentes de-
monstrações financeiras em 19 de março de 2019, nas quais consideram os
eventos subsequentes ocorridos até esta data, que pudessem ter efeito sobre
estas demonstrações financeiras, quando requeridos.
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Aos Administradores e Acionistas Petrogal Brasil S.A.. Opinião: Examinamos 
as demonstrações financeiras da Petrogal Brasil S.A. (“Companhia”), que 
compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2018 e as respec-
tivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do 
patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem 
como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das princi-
pais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras aci-
ma referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, 
a posição patrimonial e financeira da Petrogal Brasil S.A. em 31 de dezembro 
de 2018, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o 
exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil. Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as 
normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, 
em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitula-
da “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financei-
ras”. Somos independentes em relação à Companhia, de acordo com os prin-
cípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador 
e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, 
e cumprimos com as demais responsabilidades éticas conforme essas nor-
mas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropria-
da para fundamentar nossa opinião. Responsabilidades da administração 
e da governança pelas demonstrações financeiras: A administração da 
Companhia é responsável pela elaboração e adequada apresentação das de-
monstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para 
permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção rele-
vante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das 
demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação da 

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 
capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicá-
vel, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso 
dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser 
que a administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas opera-
ções, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento 
das operações. Os responsáveis pela governança da Companhia são aqueles 
com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das de-
monstrações financeiras. Responsabilidades do auditor pela auditoria das 
demonstrações financeiras: Nossos objetivos são obter segurança razoá-
vel de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres 
de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e 
emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um 
alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada 
de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre 
detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem 
ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, in-
dividualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva 
razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas refe-
ridas demonstrações financeiras. Como parte de uma auditoria realizada de 
acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos 
julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da audi-
toria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante 
nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou 
erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais 
riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para 
fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante 
resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode 
envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão 

ou representações falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos controles 
internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de audi-
toria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos 
opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia. • Avaliamos a 
adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas 
contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. • Concluímos 
sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continui-
dade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe 
incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar 
dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da 
Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar 
atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas 
demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as di-
vulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas 
evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos 
ou condições futuras podem levar a Companhia a não mais se manter em 
continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o 
conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se essas 
demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os 
eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. 
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre ou-
tros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações 
significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos 
controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.
Rio de Janeiro, 19 de março de 2019.
PricewaterhouseCoopers
Auditores Independentes Cáren Henriete Macohin
CRC 2SP000160/O-5 Contadora CRC 1PR038429/O-3”T” SC

Minas lidera alta de fusões e aquisições do Sudeste em 2018
O número de fusões e aqui-

sições realizadas pelas em-
presas no Estado de Minas 
Gerais registrou um aumento 
expressivo em 2018 em rela-
ção a 2017. No ano passado, 
foram fechados 74 negócios 
contra 58 no ano anterior, um 
aumento de 27,5%, que colo-
cou esse Estado da liderança 
de alta na região Sudeste. Em 
termos comparativos por Es-

tado, Rio de Janeiro registrou 
aumento de 20,9%, Espírito 
Santo de 12,5% e São Paulo 
de 6,3%. Os dados constam 
da pesquisa de fusões e aqui-
sições da KPMG realizada 
com 43 setores da economia 
brasileira.

Nesse Estado, em 2018, os 
setores que realizaram mais 
fusões e aquisições foram 
os seguintes: companhias 

de tecnologia da informação 
(11); companhias de servi-
ços (8); alimentos, bebidas e 
tabaco (7); companhias ener-
géticas (7); hospitais e clíni-
cas de análises laboratoriais 
(6); produtos de engenharia 
(5). Com relação ao tipo de 
transação em 2018, foram 
55 domésticas (realizados 
por empresas brasileiras), 15 
do tipo CB1, 2 de CB3, 1 de 

CB2 e 1 de CB4.
O aumento registrado em 

fusões e aquisições no Esta-
do de Minas Gerais é bastan-
te superior, percentualmente, 
ao crescimento no Sudeste 
quando são comparados os 
dados de 2018 e 2017. No 
ano passado, nessa região, 
foram 626 operações, contra 
569 do ano anterior, um au-
mento de 10%.

Em termos nacionais, o nú-
mero total de fusões e aquisi-
ções no Brasil bateu novo re-
corde histórico em 2018, com 
967 transações concretizadas, 
um crescimento de 16,5% 
em comparação com 2017, 
quando foram realizadas 830 
operações. Foi o segundo ano 
consecutivo de alta, consi-
derando as 740 operações de 
2016.

Além disso, o recorde no 
número de operações na-
cionais de 2018 também foi 
atingido em decorrência do 
aumento expressivo de tran-
sações domésticas, que sal-
taram de 378 em 2017 para 
550 em 2018, um aumento 
45,5%, atingindo agora o 
maior número de operações 
dessa natureza na história do 
Brasil.
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UNIMED NOVA IGUAÇU PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ: 15.228.057/0001-10

BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 - Em Reais

EMILSON FERREIRA LORCA
Diretor-Presidente

CPF: 377.256.707-00 - CRM/RJ 52.235557
ROSANA VITORIO MIRANDA

Contador - CPF: 009.195.027-92 - CRC/RJ: 096252/0-4

Aos Administradores e Acionistas da Unimed Nova Iguaçu Participações S/A. Opinião: Examinamos as demons-
trações contábeis da Unimed Nova Iguaçu Participações S/A, que compreendem o balanço patrimonial, em 31 de 
dezembro de 2018, e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de 
caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das prin-
cipais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamen-
te, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Unimed Nova Iguaçu Participações S/A 
em 31 de dezembro de 2018, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa 
data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de 
acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais 
normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações 
contábeis”. Somos independentes em relação à Entidade, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no 
Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilida-
de, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas conforme essas normas. Acreditamos que a evidência de 
auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Outros assuntos - Auditoria dos valores 
correspondentes ao exercício anterior: Os valores correspondentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2017 
apresentados para fins de comparação foram por nós auditados e emitimos relatório datado de 02 de março de 2018 
com opinião sem ressalva. Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações con-
tábeis: A Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de 
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, e pelos controles internos que ela determinou como necessários 
para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada 
por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da 
capacidade de a Entidade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua con-
tinuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a admi-
nistração pretenda liquidar a Entidade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar 
o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da Entidade são aqueles com responsabilidade pela 
supervisão do processo de elaboração das demonstrações Contábeis. Responsabilidades do auditor pela auditoria
das demonstrações contábeis: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis,
tomadas em conjunto, estejam livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir 

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas, não, uma garan-
tia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as 
eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas 
relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as de-
cisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis. Como parte da auditoria 
realizada, de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e 
mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção 
relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos 
procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente 
para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o 
proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão 
ou representações falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para 
planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos 
opinião sobre a eficácia dos controles internos da Entidade. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas 
e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. • Concluímos sobre a 
adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de 
auditoria obtidas, se existe uma incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida 
significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Entidade. Se concluirmos que existe incerteza re-
levante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações 
contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão 
fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras 
podem levar a Entidade a não mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estru-
tura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis represen-
tam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. 
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da 
época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos 
controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. São Caetano do Sul, 22 de fevereiro de 2019. Athros 
Auditores Independentes - CRC 2SP020432/O-4. Pedro Cesar da Silva - Sócio Contador - CRC 1SP187369/O-8-S-RJ.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 - Em Reais

ATIVO Nota 2018 2017 
ATIVO CIRCULANTE  95.039  90.277 
Caixas e equivalentes de caixa 3b/4  84.908  80.572 
Realizável  10.131 9.705 
Contas a receber  70  70 
Créditos Tributários 3c 10.061  9.635 
ATIVO NÃO CIRCULANTE 39.610.657  24.978.043 
Propriedade para Investimentos 3e/5 20.134.000 19.133.500 
Investimentos
Participações Societárias  100  100 
Imobilizado 3f/6 19.476.370  5.844.067 
Móveis e Utensílios  8.906  8.906 
Máquinas e Equipamentos  3.511  3.511 
Equipamentos de Informática  5.336  5.336 
Imobilizações em curso  19.470.933  5.838.112 
(-) Depreciações acumuladas (12.316) (11.798)
Intangível 3g 187  376 
TOTAL DO ATIVO  39.705.696  25.068.320 

PASSIVO Nota 2018 2017 
PASSIVO CIRCULANTE  1.841.900  11.622 
Fornecedores a pagar 7  1.681.909 - 
Tributos/Contrib. a recolher 155.675  9.288 
Provisões a pagar 4.316  2.334 
PASSIVO NÃO CIRCULANTE
Exigível a Longo Prazo 3h 460.991 144.820 
Provisão para IRPJ e CSLL diferido 460.991 144.820 
Contas a pagar - Controladora - - 
PATRIMÔNIO LÍQUIDO 8  37.402.805 24.911.878 
Capital Social ou Patrimônio Social 27.456.968 26.794.388 
AFAC  12.605.389  662.580 
Prejuízo Acumulado  (2.545.090) (3.143.360)
Lucro do Exercício  (114.462)  598.270 
TOTAL DO PASSIVO  39.705.696  25.068.320 

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DOS EXERCÍCIOS 
FINDOS  EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 -  Em Reais 

Atividades Operacionais 2018 2017
Lucro (Prejuízo) do exercício  (114.462)  598.270 
Ajustes por:
 Depreciação do imobilizado 706  2.543 
 Resultado do ajuste a valor de mercado (1.000.500) (1.289.700)
 Provisão de IRPJ e CSLL Diferido 316.171  144.820 

(798.085) (544.067)
Variações ativos e passivos operacionais
Créditos Tributários (426) (3.536)
Fornecedores a pagar  1.681.909 - 
Tributos/Contribuições a recolher 146.387 (17.954)
Provisões a pagar 1.982 (54)
Caixa Líquido utilizado nas/proveniente das
 Atividades Operacionais 1.829.852 (21.544)
Atividades de Investimento
Propriedade para Investimentos - 2
Aquisição de bens do imobilizado (13.633.009) (94.378)
Aquisição de bens do intangível 189  615 
Caixa Líquido utilizado nas Atividades Investimento (13.632.820) (93.761)
Atividades de Financiamento
 Adiantamento para futuro aumento de capital - AFAC 12.605.389  662.580 
Caixa Líquido Proveniente das Atividades
 de Financiamento 12.605.389  662.580 
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa 4.336  3.208 
Disponibilidades
No início do exercício 80.572  77.364 
No fim do exercício 84.908  80.572 
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa 4.336  3.208 

 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS 
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 - Em Reais

Receitas (Despesas) Operacionais Nota 2018 2017 
Despesas com Pessoal  (622.717)  (421.144)
Despesas com Serviços terceiros  (149.211) (85.350)
Despesas com Localização de funcionamento (49) -
Despesas com contribuições (28.295) (43.853)
Despesas Partimoniais (1.703) -
Despesas com depreciação e amortização (706) (2.543)
Receitas Financeiras  4.762  6.744 
Despesas Financeiras (872) (462)
Resultado do ajuste a valor de mercado  1.000.500  1.289.700 
Resultado antes dos Tributos sobre o Lucro 201.709 743.092 
Imposto de Renda e Contribuição Social - Diferido  (316.171)  (144.822)
Resultado Líquido 3a (114.462) 598.270 

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS 
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 - Em Reais

Capital 
Social

Reserva 
de Capital 

AFAC

Lucro/ 
(Prejuízo) 

Acumu- 
lados Total

Saldo em 31/12/2016  25.885.631  908.757  (3.143.360)  23.651.028 
Aumento de capital  908.757  (908.757)  - - 
Adiantamento para futuro
 aumento de capital - 662.580 - 662.580
Resultado do exercício - - 598.270 598.270
Saldo em 31/12/2017  26.794.388  662.580 (2.545.090)  24.911.878 
Aumento de capital  662.580  (662.580)  - - 
Adiantamento para futuro
 aumento de capital -  12.605.389 - 12.605.389
Resultado do exercício - - (114.462)  (114.462)
Saldo em 31/12/2018  27.456.968  12.605.389 (2.659.552)  37.402.805 

As notas explicativas da administração 
são parte integrante das demonstrações contábeis.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE DOS EXERCÍCIOS 
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 - Em Reais

2018 2017
Resultado Líquido do Período  (114.462)  598.270 
Outros resultados abrangentes - - 
Resultado abrangente do exercício  (114.462)  598.270 1. Contexto Operacional: A Unimed Nova Iguaçu Participações S.A.

(a seguir denominada UNIPASA), constituída em 20 de março de 2012, tem
por objeto social participar em outras sociedades nacionais e estrangeiras,
como sócia, acionista ou quotista, e a formação de consórcios, inclusive 
nas áreas voltadas à exploração de serviços médicos de qualquer natureza,
categoria ou porte, inclusive hospitalares e de exames e diagnósticos 
médicos, laboratoriais, radiológicos, ultrassonográficos e tomográficos
computadorizados, nutrição e vacinação, atendimento fisioterápico, centro
de reabilitação postural, centros de convivência de idosos, educação e 
saúde para gestantes, administração de hospitais, centros de diagnósticos,
laboratoriais e análises clínicas médicas; e a organização de seminários e
congressos de medicina, bem como a promoção do intercâmbio nacional 
e internacional para difusão dos conhecimentos médicos. A Companhia é 
uma sociedade anônima situada na cidade de Nova Iguaçu, Rua Coronel
Bernardino de Melo, 1.879, Centro, Nova Iguaçu, cidade do estado do
Rio de janeiro.
2. Apresentação das Demonstrações Contábeis: As demonstrações 
contábeis foram elaboradas e estão apresentadas de acordo com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação 
societária e o CPC para Pequenas e Médias Empresas emitido pelo Comitê 
de Pronunciamentos Contábeis (CPC). A emissão dessas demonstrações 
contábeis foi autorizada pela Administração em 22 de fevereiro de 2019, 
estando aprovadas para divulgação.
3. Principais Práticas Contábeis: a. Apuração do resultado: O resultado é
apurado pelo regime de competência dos exercícios. b. Caixa e equivalentes 
de caixa: As aplicações financeiras estão classificadas como mantidas para 
negociação e são registradas ao valor justo quando da mensuração inicial 
e na data de encerramento das demonstrações contábeis. Os ganhos 
auferidos são contabilizados no resultado do exercício (vide nota explicativa 
n° 4). c. Créditos tributários: São compostos por valores das provisões 
para imposto de renda retido na fonte sobre as aplicações financeiras. 
d. Demais ativos circulantes e não circulantes: Os demais ativos
circulantes e não circulantes estão demonstrados pelos valores de custo, 
acrescidos ou reduzidos, quando aplicável, dos respectivos rendimentos ou 
provisão para perdas. e. Propriedade para investimento: As propriedades 
para investimento estão demonstradas a valor justo cuja montante fora 
reconhecida no resultado do exercício na rubrica Resultado do ajuste a valor 
de mercado (vide nota explicativa n° 5). f. Imobilizado: O imobilizado está 
demonstrado ao custo de aquisição menos as depreciações acumuladas, 
calculadas pelo método linear a taxas anuais permitidas pela legislação 
fiscal (vide nota explicativa n° 6) e não há indicativos de que seu valor de 
realização seja inferior ao valor contábil (impairment). Durante o exercício 
de 2018, a UNIPASA iniciou a construção do hospital, que terá 266 leitos, 
com previsão de conclusão da obra para 01/2021, previsão de custo de 

R$100 milhões, com financiamento da construção pelo banco Santander. g. 
Intangível: O pronunciamento CPC PME em sua Seção 18 – Ativo Intangível, 
estabelece como apurar e mensurar o valor contábil dos ativos intangíveis, 
exigindo divulgações específicas sobre esses ativos. h. Imposto de Renda 
e Contribuição Social - Diferido: Ativos e passivos fiscais diferidos são 
reconhecidos com relação às diferenças temporárias entre os valores 
contábeis de ativos e passivos para fins de demonstrações financeiras e os 
usados para fins de tributação. As mudanças dos ativos e passivos fiscais 
diferidos no exercício são reconhecidas como despesa de imposto de 
renda e contribuição social diferida. Um ativo fiscal diferido é reconhecido 
em relação aos prejuízos fiscais e diferenças temporárias dedutíveis não 
utilizados, na extensão em que seja provável que lucros tributáveis futuros 
estarão disponíveis, contra os quais serão utilizados. Ativos fiscais diferidos 
são revisados a cada data de balanço e são reduzidos na extensão em que 
sua realização não seja mais provável. Ativos e passivos fiscais diferidos são 
mensurados com base nas alíquotas que se espera aplicar às diferenças 
temporárias quando elas forem revertidas, baseando-se nas alíquotas que 
foram decretadas até a data do balanço. A mensuração dos ativos e passivos 
fiscais diferidos reflete as consequências tributárias decorrentes da maneira 
sob a qual a Empresa espera recuperar ou liquidar seus ativos e passivos. 
Ativos e passivos fiscais diferidos são compensados somente se certos 
critérios forem atendidos. i. Outros passivos circulantes e não circulantes: 
Os passivos circulantes e não circulantes estão demonstrados pelos valores 
conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos respectivos 
encargos e ajustado pela variação cambial conforme moeda negociada.
4. Caixa e Equivalentes de Caixa

R$
Banco Tipo de Conta 2018 2017
Caixa e bancos - 4.942 4.942
Aplicações financeiras UNIRDC-POS 79.966 75.630
Total 84.908 80.572
5. Propriedade para Investimento: Em 31 de dezembro de 2018 e 2017
a UNIPASA contratou empresa especializada para apurar o valor justo das
propriedades para investimentos, conforme abaixo:

R$
Descrição Localização 2018 2017

Terrenos
Rua Coronel Bernardino de Melo, 
 1.879 Centro – Nova Iguaçu 14.502.000 13.618.500

Edifícios
Rua Coronel Bernardino de Melo,
 1.879 Centro – Nova Iguaçu 5.632.000 5.515.000

Total 20.134.000 19.133.500
Laudo de avaliação patrimonial efetuado pela empresa PrimeYield Consultoria 
e Avaliação Patrimonial Ltda.

6. Imobilizado: A movimentação do imobilizado foi a seguinte:
Descrição 2018 Adição Depreciação 2017 Adição Depreciação 2016
Máquinas e Equipamentos 1.515 - (145) 1.660 - (352) 2.012
Equip. de Informática 89 - - 89 - (685) 774
Móveis e Utensílios 3.834 - (372) 4.206 - (891) 5.097
Imobilizações em Curso 19.470.932 13.632820 - 5.838.112 93.763 - 5.744.349
Total 19.476.370 13.632.820 (517) 5.844.067 93.763 (1.928) 5.752.232
As taxas de depreciação utilizadas foram as seguintes:
Descrição Taxa %
Máquinas e Equipamentos 10
Equipamentos de Informática 20
Móveis e Utensílios 10
7. Fornecedores: O saldo de fornecedores a pagar, está composto 
principalmente pelas obrigações firmadas com prestadores de serviços e
mercadorias, oriundos da construção da obra hospitalar.
8. Patrimônio Líquido: O Capital Social de R$27.456.968 em 31 de dezembro 
de 2018 (R$26.794.388 em 31 de dezembro de 2017) é representado por
27.456.968 (26.794.388 em 31 de dezembro de 2017) ações ordinárias, 
nominativas e sem valor nominal, assim distribuídas:

Ações Ordinárias
Descrição 2018 2017
Unimed Nova Iguaçu Cooperativa
 de Trabalho Médico 27.456.967 26.794.387
José Maria de Azevedo 1 1
Total 27.456.968 26.794.388
Através da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 26 de abril de 2018, 
os acionistas aprovaram o aumento de capital no montante de R$662.580, 
mediante emissão de 662.580 ações ordinárias ao preço de emissão de 
R$1,00. a. Reserva Legal: O Estatuto Social da UNIPASA determina 
destinação de reserva legal de 5% do lucro líquido do exercício. Em 31 de 

dezembro de 2018 não foi apurado lucro do exercício. b. Resultado: Prejuízo 
do exercício findo em 31 de dezembro de 2018, no valor de R$114.462 (cento 
e quatorze mil, quatrocentos e sessenta e dois reais).
9. Eventos Subsequentes: Não foram encontrados e/ou relatados pela
administração da entidade, até a data do fechamento das demonstrações 
contábeis, movimentações relevantes ou fora do contexto operacional para 
serem divulgados como eventos subsequentes.

Escolas públicas e privadas têm desempenho similar em Matemática
Os alunos da rede pública e 

do setor privado tiveram pra-
ticamente o mesmo desempe-
nho em matemática durante o 
ano letivo de 2018. Segundo 
levantamento exclusivo na 
plataforma Matific, sistema 
de jogos matemáticos utiliza-
do por cerca de 100 mil estu-
dantes e 450 colégios brasilei-
ros, as notas acima da média 
ficaram entre 74% (público) e 
77% (privado) no país.

O estudo foi feito com base 
no desempenho dos alunos 
dentro da plataforma e con-
siderou o volume de erros e 
acertos apresentados pelos 
estudantes de 5 a 12 anos (do 
primeiro ao sexto ano do en-
sino fundamental) nas ativi-
dades digitais aplicadas em 
salas de aula. A ferramenta 
conta com 1,6 mil jogos edu-
cacionais de matemática e 
possui uma média de uso de 

50 mil exercícios por dia nos 
colégios brasileiros.

Os jogos pedagógicos es-
tão alinhados ao novo cur-
rículo nacional, chamado 
de Base Nacional Comum 
Curricular (BNCC), e aos 
principais livros didáticos de 
matemática. Com cerca de 
600 planos de aula, além de 
relatórios de desempenho de 
forma automática, individual 
e em tempo real, a plataforma 
permite ainda que os colégios 
e os professores aprendam a 
usar a BNCC em sala de aula, 
uma medida prevista pelo Mi-
nistério da Educação (MEC), 
para que as escolas sigam um 
currículo único e estabeleçam 
os conteúdos essenciais que 
deverão ser ensinados em to-
das as instituições de ensino 
no Brasil - públicas e priva-
das, assim como as compe-
tências e as habilidades que 

deverão ser adquiridas pelos 
alunos.

O sistema de gamificação 
é online e tem atualizações a 
cada seis semanas, com acrés-
cimo de exercícios e outras 
funcionalidades. No mundo, 
atende cerca de 2,5 milhões 
de crianças, de 40 países.

De acordo com o levanta-
mento, das cerca de 2,6 mi-
lhões de atividades desenvol-
vidas em 2018, a nota máxima 
foi obtida em 44% dos casos 
na rede pública e em 56% no 
ensino privado. O desempe-
nho abaixo da média foi de 
26% nos colégios públicos e 
23% nas escolas privadas. No 
total, participaram do estudo 
aproximadamente 5,6 mil tur-
mas e 4 mil professores.

Outra pesquisa recente rea-
lizada com quase 60 mil alu-
nos brasileiros mostra que os 
jogos digitais elevam o nível 

de aprendizado e de interesse 
pela Matemática nas escolas 
brasileiras.

Suzano

Segundo os próprios alu-
nos, o sistema de jogos virtu-
ais retira da matemática o ró-
tulo de “vilã” e a transformam 
na “queridinha” nas ativida-
des escolares. De acordo com 
a pesquisa, que ouviu alunos 
da rede pública e do sistema 
privado de ensino, de 5 a 12 
anos, além de 2 mil professo-
res, do primeiro ao sexto ano 
do ensino fundamental, 83% 
dos estudantes afirmaram que 
passaram a “amar” a disci-
plina com a plataforma de 
gamificação. Fato também 
comprovado pelas respos-
tas de 99,5% dos docentes, 
que disseram que os alunos 
agora têm mais interesse 

graças à ferramenta.
A Escola Estadual Raul 

Brasil, em Suzano, será re-
aberta hoje apenas para pro-
fessores e funcionários. O 
funcionamento está suspenso 
desde a última quarta-feira, 
quando dois ex-alunos, de 17 
e 25 anos, entraram na esco-
la encapuzados e armados, 
promovendo um ataque que 
resultou na morte de oito pes-
soas. Os atiradores também 
morreram na ação.

Nesta segunda-feira, será 
traçado um planejamento 
com atividades de acolhimen-
to e preparação psicológica 
para os alunos, que retornarão 
amanhã. Ainda não há data 
para o reinício das aulas.

De acordo com a Secreta-
ria Estadual de Educação, o 
planejamento dessas ativida-
des contará com o apoio de 
profissionais do Instituto de 

Psicologia da Universidade 
de São Paulo (USP), da Uni-
versidade Estadual de Cam-
pinas (Unicamp), dos centros 
de Atenção Psicossocial (Ca-
pes) da prefeitura de Suzano, 
além de outras secretarias do 
governo do estado.

A proposta para o acolhi-
mento é desenvolver ativi-
dades livres, como oficinas, 
terapias em grupos, rodas de 
conversa, depoimentos, com-
partilhamento de boas práti-
cas, entre outras.

Segundo o governo estadu-
al, uma rede de apoio, forma-
da por instituições públicas e 
privadas, atuou no fim de se-
mana, prestando atendimento 
psicológico e especializado 
na Diretoria Regional de En-
sino de Suzano e no Capes 
do município, além de visitas 
domiciliares às famílias das 
vítimas.
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Balanços patrimoniais em 31/12/2018 e 2017 (Em milhares de Reais)
Ativo Nota 31/12/2018 31/12/2017
Circulante
  Caixa e equivalentes de caixa 4 436 79
  Títulos e valores mobiliários 5 46.530 30.175
  Contas a receber 6 1.393 134
  Contas a receber - Partes relacionadas 17 35.774 11.692
  Outros contas a receber 290 288
  Despesas antecipadas 3.399 3.293
  Impostos e contribuições a recuperar 7 29.965 24.386
Total do ativo circulante 117.787 70.047
Não circulante
 Imposto de renda e contribuição social 
diferidos

9 481.198 434.942

 Depósitos judiciais 8 94 62
 Impostos e contribuições a recuperar 7 65.663 80.763
 Imobilizado 10 1.264.152 1.330.484
 Intangível 11 156.522 153.001
Total do ativo não circulante 1.967.629 1.999.252
Total do ativo 2.085.416 2.069.299
Passivo e patrimônio líquido Nota 31/12/2018 31/12/2017
Circulante
  Fornecedores 9.107 1.691
  Contas a pagar 8.506 15.444
  Contas a pagar - Partes relacionadas 17 9.271 4.466
  Financiamentos 14 20.987 982.839
  Custo de captação fi nanciamentos 14 - (2.774)
  Impostos e contribuições a recolher 12 5.608 7.519
  Encargos e provisões trabalhistas 13 11.516 8.641
  Adiantamento de clientes 15 2.613 8.284
Total do passivo circulante 67.608 1.026.110
Não Circulante
  Financiamentos 14 959.689 -
  Custo de captação fi nanciamentos 14 (2.128) -
  Contingências 16 219 474
Total do passivo não circulante 957.780 474
Patrimônio líquido 18
  Capital social subscrito 2.244.014 2.129.614
  Capital a Integralizar (239.000) (239.000)
  Contribuição adicional de capital 760 760
  Prejuízos acumulados (945.746) (848.659)
Total do patrimônio líquido 1.060.028 1.042.715
Total do passivo e patrimônio líquido 2.085.416 2.069.299

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações fi nanceiras.

Demonstrações do resultado Exercícios fi ndos em 31/12/2018 e 2017
(Em milhares de reais) Nota Dez/2018 Dez/2017

  Receitas operacionais líquidas 19 170.079 135.194
  Custos dos serviços prestados 20 (107.624) (95.724)
  Depreciação e amortização 20 (70.326) (71.340)
Prejuízo bruto (7.871) (31.870)
Despesas operacionais
  Gerais e administrativas 21 (30.517) (30.233)
  Depreciação e amortização administrativa (2.193) (2.520)
  Tributárias (364) (698)
  Total despesas operacionais (33.074) (33.451)
Outras receitas e despesas
  Resultado na alienação de imobilizado (693) -
  Outras despesas (1.900) (2.997)
  Outras receitas 578 6
  Total outras receitas e despesas (2.015) (2.991)
Prejuízo antes do resultado fi nanceiro (42.960) (68.312)
  Receitas fi nanceiras 22 1.558 3.183
  Despesas fi nanceiras 22 (101.941) (160.770)
  Resultado fi nanceiro (100.383) (157.587)
Prejuízo do período antes do imposto de
  renda e da contribuição social (143.343) (225.899)
  Imposto de renda e contribuição social diferidos 9 46.256 75.541
Prejuízo do exercício (97.087) (150.358)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações fi nanceiras.
Demonstrações do resultado abrangente 

Exercícios fi ndos em 31/12/2018 e 2017 (Em milhares de reais)
Dez/2018 Dez/2017

Prejuizo do exercício (97.087) (150.358)
Outros resultados abrangentes - -
Resultado abrangente (97.087) (150.358)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações fi nanceiras.
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido 

Exercícios fi ndos em 31/12/2018 e 2017 (Em milhares de reais)

Capital 
social 

Subscrito
A inte-

gralizar

Contri-
buição 
adicio-
nal de 

capital

Recur-
sos p/ 

Aumen-
to de 

Capital

Prejuí-
zos acu-
mulados Total

Saldos em 31/12/2016 1.562.614(250.000) 760 4.793(698.301) 619.866
Prejuízo do exercício - - - - (150.358) (150.358)
Subscrição do Capital 567.000 - - - - 567.000
Capital a Integralizar - 11.000 - - - 11.000
Recursos para 
Aumento de Capital - - - (4.793) - (4.793)
Saldos em 31/12/2017 2.129.614(239.000) 760 - (848.659)1.042.715
Prejuízo do exercício - - - - (97.087) (97.087)
Subscrição do Capital 114.400 - - - - 114.400
Saldos em 31/12/2018 2.244.014(239.000) 760 - (945.746)1.060.028

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações fi nanceiras.

Demonstrações dos fl uxos de caixas 
Exercícios fi ndos em 31/12/2018 e 2017 (Em milhares de reais)

Fluxos de caixa das atividades operacionais 31/12/2018 31/12/2017
Prejuízo do exercício (97.087) (150.358)
Ajustes:
Depreciação e amortização 72.470 73.860
Imposto de renda e contribuição social diferidos (46.256) (75.541)
Comissões e fi anças bancárias 13.369 21.676
Encargos fi nanceiros 102.195 125.678
Custos com fi nanciamento 7.097 11.078
Provisões para Contingências (255) 46
Outros 758 891
Prejuízo ajustado 52.291 7.330
Variações nos ativos e passivos:
Impostos e contribuições a recuperar 9.521 8.268
Despesas antecipadas (106) 85
Contas a receber (1.259) 1.653
Contas a receber - Partes relacionadas (24.082) 1.956
Outros contas a receber (2) (281)
Depósitos judiciais (32) (5)
Fornecedores 7.416 (126)
Contas a pagar (9.000) (3.277)
Partes relacionadas 4.805 (1.170)
Impostos e contribuições a recolher (1.911) 4.750
Débitos vinculados a folha de pagamentos 2.875 (1.027)
Adiantamentos de clientes (5.671) 8.284
Caixa líquido consumido nas atividades 
operacionais

34.845 26.440

Fluxos de caixa das atividades de investimentos
Em títulos e valores mobiliários (16.355) (17.958)
No imobilizado (775) (1.633)
No intangível (9.642) (4.469)
Caixa líquido consumido nas atividades de 
investimentos

(26.772) (24.060)

Fluxos de caixa das atividades de fi nanciamentos
Integralização de capital pelos acionistas 114.400 573.207
Custos com fi nanciamentos (17.758) (25.559)
Pagamentos de Financiamentos - Principal - (440.000)
Pagamentos de Financiamentos - Juros (104.358) (110.095)
Caixa líquido gerado nas atividades de fi nanciamentos (7.716) (2.447)
Variação líquida nas disponibilidades do exercício 357 (67)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 79 146
Caixa e equivalentes de caixa no fi nal do exercício 436 79

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações fi nanceiras.
Notas explicativas às demonstrações financeiras

(Em milhares de Reais, exceto quando indicado em contrário)
1 Contexto operacional. A Logum Logística S/A (“Sociedade”) com sede no 
Rio de Janeiro - RJ, foi constituída em 01/03/2011 e possui como atuais Acio-
nistas as seguintes empresas: Petróleo Brasileiro S.A.; Raízen Energia S.A; 
Copersucar S.A.e Uniduto Logística S.A. Até 27/12/2018, figuravam também 
como acionistas da companhia a CCCP Camargo Correa Construções e Par-
ticipações e a Odebrecht Transport S.A. A Logum Logística é a atual deno-
minação da antiga PMCC Soluções em Logística de Etanol S.A., constituída 
em 26/03/2008. A Sociedade tem por objetivo a implementação de um sistema 
logístico de transporte de etanol, derivados e petróleo e outros biocombustíveis, 
incluindo instalações para armazenamento de etanol, conforme detalhado a 
seguir: a. Implementar a construção e operar redes de transporte intermodal 
e multimodal de etanol, derivados de petróleo e outros biocombustíveis para o 
mercado nacional e internacional. b. Explorar atividades direta ou indiretamen-
te relacionadas aos serviços de transporte intermodal e multimodal de etanol, 
derivados de petróleo e outros biocombustíveis, tais como o planejamento de 
logística, carga, descarga, baldeação, movimentação e estocagem, operação 
de portos e terminais aquaviários. c. Importar, adquirir ou arrendar todo maqui-
nário e equipamentos relacionados à implantação e operação do sistema de 
transporte objeto da Sociedade. d. Explorar e desenvolver oportunidades em 
negócios relacionados à colocação de cabos de fibras óticas em suas faixas 
de servidão. e. Executar outras atividades afins ou correlatas às descritas nas 
alíneas anteriores visando à implantação e operação do sistema de transpor-
te objeto da Sociedade. Dando continuidade ao seu Plano de Negócios, em 
15/08/2013 foi iniciada a operação comercial de transporte e armazenagem de 
etanol, referente ao 1º trecho construído, que liga os municípios de Ribeirão 
Preto à Paulínia. Em abril de 2014 a Sociedade obteve junto a SEFAZ o proto-
colo ICMS, que concede tratamento diferenciado na prestação de serviço de 
transporte e na armazenagem de Etanol Anidro Combustível - EAC e Etanol 
Hidratado Combustível - EHC no sistema dutoviário, viabilizando as operações 
de transporte interestadual pela Sociedade. A construção do 2º trecho que liga 
os municípios de Uberaba à Ribeirão Preto, foi concluída em outubro de 2014, 
e permaneceu em fase pré-operacional até março de 2015. Em 1º/04/2015, foi 
publicada a Autorização de Operação pela Agência Nacional do Petróleo, Gás 
Natural e Biocombustíveis - ANP, que autoriza a Logum Logística S.A. a operar 
comercialmente o Terminal Terrestre de Uberaba (TTUBE). Em julho de 2016 
o Mato Grosso do Sul, promoveu a adesão ao Protocolo do etanol anidro, viabi-
lizando as operações de transporte de etanol anidro interestadual com origem
no Mato Grosso do Sul pela Sociedade. Foi iniciada em 05/10/2016 a operação 
comercial da interconexão (Ponto A) no município de Paulínia, conectando os
tanques da Sociadade com a infraestrutura aos terminais de alguns clientes.
Este investimento viabiliza o aumento da capacidade de entrega aos clientes.
Em maio de 2017 a Sociedade obteve junto ao CONFAZ o protocolo ICMS com 
a extensão do tratamento tributário diferenciado para as operações realizadas
entre terminais do operador dutoviário não interligados fisicamente ao sistema 
dutoviário, através do modal aquaviário, possibilitando a operação de cabo-
tagem pela Sociedade, além da adesão do estado da Bahia junto a SEFAZ.
Em abril de 2018 a Sociedade obteve junto a SEFAZ o protocolo ICMS com a
adesão do estado do Maranhão, viabilizando as operações de transporte e ar-
mazenagem interestaduais através do modal aquaviário, possibilitando a ope-
ração de cabotagem pela Sociedade com destino ao Maranhão. Os trechos que 
ligam Paulínia a Barueri, Guarulhos, Guararema e Duque de Caxias, referem-
-se a Subcontratação Transporte Dutoviário (CDC) ao contrato firmado com a
Petrobras Transporte - Transpetro, para prestação do serviço de transporte e
armazenagem nos pontos de recepção e entrega nos terminais pós Paulínia.
Segue abaixo o mapa dos trechos atualmente operados pela Sociedade:

Os trechos acima mencionados estão em fase operacional e geraram EBITDA 
positivo em 2017 e 2018, apesar de não estarem operando em sua capacidade 
plena de transporte. A Admisnitração calcula o resultado de EBITDA, conforme 
quadro abaixo: 31/12/2018 31/12/2017
Receita operacional líquida (nota 19) 170.079 135.194
Custo dos serviços prestados (nota 20) (177.950) (167.064)
Depreciação e amortização (nota 10 e 11) 72.470 73.860
Despesas Operacionais, exceto Tributárias (32.710) (32.753)
EBITDA 31.889 9.237
Tendo em vista que o projeto da Sociedade é dividido em fases, a receita projetada 
depende da construção de novos trechos para equilibrar a margem esperada para 
o negócio. A próxima fase denominada “Projeto Fase I”, que permitirá à Logum
equilibrar a capacidade de entrada e saída de etanol em seu sistema de distribui-
ção, tem em seu projeto a construção dos trechos Guararema-Suzano, Suzano-
-Guarulhos e Guarulhos-São Caetano do Sul, totalizando uma extensão de aproxi-
madamente 96 km dutos , além da construção do Terminal Terrestre de Guarulhos 
com  a capacidade de armazenagem de 45 mil m³ de etanol. A construção do Pro-
jeto Fase I está previsto para início em março de 2019. Atualmente, a Logum possui 
04 (quatro) contratos de volumes firmes de longo prazo (“Ship or Pay”) com clientes 
“carregadores”. Estes 04 contratos somam um volume firme de aproximadamente 
42 milhões de metros cúbicos ao longo dos 15 anos de vigência destes contratos. 
A assinatura desses contratos traz estabilidade na apropriação de boa parte das
receitas projetadas à medida que os trechos sejam entregues, confirmando a pers-
pectiva esperada pela Sociedade em suas projeções econômico-financeiras. A
condição fundamental para a assinatura dos contratos mencionados no parágrafo 
anterior foi a assinatura, ocorrida em 16/01/2014, dos contratos junto ao sistema
Transpetro (CDC e O&M), aditados de tempos em tempos,  que são necessários
para dar conformidade a todas as condições comerciais e operacionais estabeleci-
das e fechadas com os carregadores, uma vez que a Sociedade se utiliza de parte 
da infraestrutura administrada pela Transpetro. Os ativos já construídos foram fi-
nanciados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BN-
DES, conforme descrito na Nota Explicativa nº 14. A Diretoria do BNDES aprovou 
a prorrogação deste financiamento para 15/03/2019. Em 27/12/2018, a Sociedade 
assinou com o BNDES um contrato de financiamento de R$ 1,8 bilhão, converten-
do dessa forma a dívida para o longo prazo. O recurso utilizado para quitar o atual 
empréstimo em aberto, também possui a previsão de realizar investimentos na
construção de novos trechos de operação, otimizando assim o fluxo de pagamen-
tos de acordo com a expectativa de geração de caixa de cada trecho do projeto. 2
Base de preparação.  a. Declaração de conformidade com relação às normas 
do Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC. As demonstrações financei-
ras foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas con-
tábeis adotadas no Brasil, que compreendem os pronunciamentos do Comitê de
Pronunciamentos Contábeis (CPC). Todas as informações relevantes próprias das 
demonstrações financeiras, e somente elas, estão sendo evidenciadas, e corres-
pondem àquelas utilizadas pela Administração na sua gestão. Em 18/03/2019, o
Conselho de Administração da Sociedade autorizou a divulgação destas demons-
trações financeiras. b. Base de mensuração. As demonstrações financeiras fo-
ram preparadas com base no custo histórico, exceto por determinados instrumen-
tos financeiros mensurados pelos seus valores justos, conforme descrito nas práti-
cas contábeis a seguir. O custo histórico geralmente é baseado no valor justo das 
contraprestações pagas em troca de ativos. c. Moeda funcional e moeda de
apresentação. As demonstrações financeiras são apresentadas em Reais, que é
a moeda funcional e de apresentação da Sociedade. Todas as informações finan-
ceiras apresentadas em Reais foram arredondadas para o milhar mais próximo,
exceto quando indicado de outra forma. d. Uso de estimativas e julgamentos. A
preparação das demonstrações financeiras de acordo com as normas do CPC
exige que a Administração faça julgamentos, estimativas e premissas que afetam 
a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, re-
ceitas e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas. Estima-
tivas e premissas são revistas de uma maneira contínua. Revisões com relação a 
estimativas contábeis são reconhecidas no período em que as estimativas são re-
visadas e em quaisquer períodos futuros afetados. As informações sobre premis-
sas e estimativas que poderão resultar em ajustes dentro do exercício financeiro

estão incluídas nas seguintes notas explicativas: Nota Explicativa nº 6 - Provisão 
para perdas de crédito esperadas. Nota Explicativa nº 9 - Imposto de renda e 
contribuição social diferidos - prazo de realização. Nota Explicativa nº 10 e 11 - 
Depreciação, e amortização - vidas úteis. Nota Explicativa nº 16 - Contingências 
- expectativa de perda em processos judiciais. Nota Explicativa nº 23 - Instrumen-
tos financeiros - premissas de cálculo do valor justo. 3 Principais políticas con-
tábeis. As políticas contábeis descritas em detalhes abaixo têm sido aplicadas de 
maneira consistente a todos os períodos apresentados nessas demonstrações 
contábeis, exceto pela adoção, a partir de 1º/01/2018, dos requerimentos contidos 
nos pronunciamentos: IFRS 9 Financial Instruments, análogo ao CPC 48 Instru-
mentos Financeiros e IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers, análogo 
ao CPC 47 Receita de Contrato com Cliente. Outras novas normas entraram em 
vigor a partir de 01/01/2018, mas não afetaram a apresentação das demonstrações 
contábeis da Sociedade.  a. IFRS 9 - Instrumentos financeiros. O CPC 48 / IFRS 
9 estabelece requerimentos para reconhecer e mensurar ativos financeiros, passi-
vos financeiros e alguns contratos de compra ou venda de itens não financeiros. 
Esta norma substitui o CPC 38 / IAS 39 Instrumentos Financeiros: Reconhecimen-
to e Mensuração. De acordo com as disposições transitórias previstas pelo IFRS 9, 
a Companhia não reapresentou suas demonstrações contábeis de períodos ante-
riores em relação aos novos requerimentos referentes a: classificação e mensura-
ção de ativos financeiros, perda por redução ao valor recuperável de ativos finan-
ceiros e modificações nos termos de ativos e passivos financeiros. As diferenças 
nos valores contábeis de ativos financeiros e passivos financeiros resultantes da 
adoção do IFRS 9 em 1º/01/2018, não foram consideradas materiais, e nenhum 
impacto foi reconhecido em suas demonstrações financeiras, em caso material 
deveriam ser reconhecidas em lucros acumulados no patrimônio líquido. Como 
resultado da adoção do IFRS 9, a Companhia adotou emendas que requerem que 
os resultados referentes à: receita de juros calculada utilizando o método de juros 
efetivos e perda por redução ao valor recuperável (incluindo reversões) sejam 
apresentados separadamente na demonstração do resultado. A seguir são apre-
sentadas as principais práticas contábeis a partir de 1º/01/2018 adotadas em razão 
dos requerimentos do IFRS 9: (i) Classificação e mensuração de ativos finan-
ceiros. O CPC 48 / IFRS 9 retém em grande parte os requerimentos existentes no 
CPC 38 / IAS 39 para a classificação e mensuração de passivos financeiros. No 
entanto, ele elimina as antigas categorias do CPC 38 / IAS 39 para ativos financei-
ros: mantidos até o vencimento, empréstimos e recebíveis e disponíveis para ven-
da. A adoção do CPC 48 / IFRS 9 não teve um efeito significativo nas políticas 
contábeis da Sociedade relacionadas a passivos financeiros e instrumentos finan-
ceiros derivativos. Conforme o CPC 48 / IFRS 9, no reconhecimento inicial, um 
ativo financeiro é classificado como mensurado: a custo amortizado; valor justo por 
meior de outros resultados abrangentes - instrumento de dívida e instrumento pa-
trimonial; ou valor justo por meio do resultado. A classificação dos ativos financei-
ros segundo o CPC 48 / IFRS 9 é geralmente baseada no modelo de negócios no 
qual um ativo financeiro é gerenciado e em suas características de fluxos de caixa 
contratuais. (ii) Modificação de fluxo de caixa contratual de ativos e passivos 
financeiros. Os saldos contábeis de ativos ou passivos financeiros mensurados a 
custo amortizado cujos termos contratuais não foram modificados substancialmen-
te refletem o valor presente dos seus fluxos de caixa sob os novos termos, utilizan-
do a taxa de juros efetiva original. A diferença entre o saldo contábil do instrumento 
remensurado quando da modificação não substancial dos seus termos e seu saldo 
contábil imediatamente anterior a tal modificação é reconhecida como ganho ou 
perda no resultado do período. (iii) Perda no valor recuperável dos ativos finan-
ceiros (Impaiment). O CPC 48 / IFRS 9 substitui o modelo de “perdas incorridas” 
do CPC 38 / IAS 39 por um modelo de perdas de crédito esperadas. O novo mode-
lo de impairment aplica-se aos ativos financeiros mensurados pelo custo amortiza-
do. De acordo com o CPC 48 / IFRS 9, as perdas de crédito são reconhecidas mais 
cedo do que de acordo com o CPC 38 / IAS 39. De acordo com o CPC 48 / IFRS 9, 
as provisões para perdas são mensuradas em uma das seguintes bases: – Perdas 
de crédito esperadas para 12 meses: estas são perdas de crédito que resultam de 
possíveis eventos de inadimplência dentro de 12 meses após a data do balanço; e 
– Perdas de crédito esperadas para a vida inteira: estas são perdas de crédito que 
resultam de todos os possíveis eventos de inadimplência ao longo da vida espera-
da de um instrumento financeiro. Tendo em vista que que os principais recebíveis 
são com acionistas, que os bancos com os quais opera são de primeira linha, a
Sociedade não efetuou o reconhececimento de perda esperada e entende que um 
possível ajuste seria imaterial por conta do risco futuro.  e. IFRS 15 – Receita de
Contrato com Cliente. O CPC 47/IFRS 15 estabelece uma estrutura abrangente
para determinar se e quando uma receita é reconhecida e por quanto a receita é
mensurada. Ele substituiu o CPC 30/IAS 18 - Receitas, o CPC 17/IAS 11- Contratos 
de Construção e interpretações relacionadas. De acordo com o CPC 47/IFRS 15, 
a receita é reconhecida quando o cliente obtém o controle dos bens ou serviços.
Determinar o momento da transferência de controle - em um momento específico 
no tempo ou ao longo do tempo - requer julgamento. A Sociedade determinou
quando (ou a que medida) e por quais montantes receitas de contratos com clientes 
devem ser reconhecidas de acordo com o modelo composto pelas cinco etapas a 
seguir: 1) identificação do contrato com o cliente; 2) identificação das obrigações de 
desempenho; 3) determinação do preço da transação; 4) alocação do preço às
obrigações de desempenho; 5) reconhecimento quando (ou enquanto) a obriga-
ção de desempenho é satisfeita. Uma obrigação de desempenho é considerada
satisfeita quando (ou à medida que) o cliente obtém o controle sobre o bem ou
serviço prometido. A adoção do IFRS 15 não trouxe impacto relevante nas de-
monstrações contábeis da Sociedade. f. Ativo imobilizado. (i) Reconhecimento
e mensuração. Itens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aqui-
sição ou construção, que inclui os custos de empréstimos capitalizados, deduzidos 
de depreciação acumulada e perdas de redução ao valor recuperável (“impair-
ment”) acumuladas. Quaisquer ganhos e perdas na alienação de um item do imo-
bilizado são reconhecidos no resultado. (ii) Capitalização de custos. O custo de 
ativos construídos pela própria Sociedade inclui o custo de materiais e mão de obra 
direta, quaisquer outros custos para colocar o ativo no local, custos de empréstimos 
sobre ativos qualificáveis e demais condições necessárias para que esses sejam
capazes de operar de forma pretendida pela administração. (iii) Depreciação. A
depreciação é calculada pelo método linear às taxas que consideram o tempo de 
vida útil-econômica estimado dos bens, conforme divulgado nas notas explicativas 
10 e 11. A depreciação é reconhecida no resultado. Os métodos de depreciação, 
as vidas úteis e os valores residuais são revistos a cada data de balanço e ajusta-
dos caso seja apropriado. g. Ativo intangível. Registrado ao custo de aquisição,
sendo que a amortização será calculada considerando o prazo estimado em que
os benefícios correspondentes dos ativos intangíveis forem auferidos e começará 
a ser realizada no momento em que o ativo a que esteja vinculado, entre em opera-
ção. Em 15/08/2013 foi iniciada a operação comercial de transporte e armazena-
gem de etanol, referente ao 1º trecho construído, que liga os municípios de Ribeirão 
Preto à Paulínia. Dessa forma, iniciou-se a amortização do montante relativo aos
custos correspondentes a referido trecho. As seguintes considerações foram ava-
liadas pela Administração para o devido registro contábil dos gastos incorridos
como intangível: · Viabilidade técnica para concluir o ativo intangível de forma que 
ele seja disponibilizado para uso ou venda. • Intenção de concluir o ativo intangível 
e de usá-lo ou vendê-lo. • Capacidade para usar ou vender o ativo intangível. •
Forma como o ativo intangível deve gerar benefícios econômicos futuro. • Disponi-
bilidade de recursos técnicos, financeiros e outros recursos adequados para con-
cluir seu desenvolvimento e usar ou vender o ativo intangível. • Capacidade de
mensurar com segurança os gastos atribuíveis ao ativo intangível durante seu de-
senvolvimento. Redução ao valor recuperável (“impairment”). Os valores con-
tábeis dos ativos imobilizado e intangível são revistos a cada data de apresentação 
para apurar se há indicação de perda no valor recuperável. Caso ocorra tal indica-
ção, então o valor recuperável do ativo é determinado. Uma perda por redução ao 
valor recuperável é reconhecida caso o valor contábil do ativo exceda seu valor
recuperável estimado. Perdas de valor são reconhecidas no resultado. Após a
avaliação da administração não houve perda no valor recuperável dos valores con-
tábeis do ativo imobilizado e do ativo intangível da Sociedade em 31/12/2018 e
2017. h. Demonstração de Fluxo de Caixa. As demonstrações de fluxo de caixa 
foram preparadas e apresentadas de acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 
03 (R2). Os juros pagos são classificados como fluxos de caixa das atividades de 
financiamento. i. Imposto de renda e contribuição social. O Imposto de Renda e 
a Contribuição Social do exercício, correntes, são calculados com base nas alíquo-
tas de 15%, acrescidas do adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente de 
R$ 240.000 para imposto de renda e 9% sobre o lucro tributável para contribuição 
social sobre o lucro líquido, e consideram a compensação de prejuízos fiscais e
base negativa de contribuição social, limitada a 30% do lucro real. Um ativo fiscal 
diferido é reconhecido em relação aos prejuízos fiscais e diferenças temporárias

dedutíveis não utilizados, na extensão em que seja provável que lucros tributáveis 
futuros estarão disponíveis, contra os quais serão utilizados. Os lucros tributáveis 
futuros são determinados com base na reversão de diferenças temporárias tributá-
veis relevantes. Se o montante das diferenças temporárias tributáveis for insufi-
ciente para reconhecer integralmente um ativo fiscal diferido, serão considerados 
os lucros tributáveis futuros, ajustados para as reversões das diferenças temporá-
rias existentes. O imposto de renda e a contribuição social diferidos são calculados 
e registrados com base nas alíquotas efetivas vigentes na data de elaboração das 
demonstrações contábeis, e levam em consideração as perspectivas de lucro tri-
butável futuros efetuadas por sua Administração.  j. Receitas financeiras e des-
pesas financeiras. As receitas financeiras abrangem variações monetárias sobre 
ativos e juros sobre aplicações financeiras. As despesas financeiras abrangem 
multa, juros de financiamentos e juros de mora, bem como comissões sobre fian-
ças bancárias conforme divulgado na nota explicativa 22. k. Novas normas e in-
terpretações ainda não efetivas. Uma série de novas normas ou alterações de 
normas e interpretações serão efetivas para exercícios iniciados após 1º/01/2019. 
IFRS 16 Leases (Arrendamentos). A IFRS 16 substitui as normas de arrenda-
mento existentes, incluindo o CPC 06 (IAS 17) Operações de Arrendamento Mer-
cantil e o ICPC 03 (IFRIC 4, SIC 15 e SIC 27) Aspectos Complementares das 
Operações de Arrendamento Mercantil. A IFRS 16 introduz um modelo único de 
contabilização de arrendamentos no balanço patrimonial para arrendatários. Um 
arrendatário reconhece um ativo de direito de uso que representa o seu direito de 
utilizar o ativo arrendado e um passivo de arrendamento que representa a sua 
obrigação de efetuar pagamentos do arrendamento. Isenções estão disponíveis 
para arrendamentos de curto prazo e itens de baixo valor. A contabilidade do arren-
dador permanece semelhante à norma atual, isto é, os arrendadores continuam a 
classificar os arrendamentos em financeiros ou operacionais. A norma é efetiva 
para períodos anuais com início em ou após 1º/01/2019. A adoção antecipada é 
permitida somente para demonstrações contábeis de acordo com as IFRSs e ape-
nas para entidades que aplicam a IFRS 15 Receita de Contratos com Clientes em 
ou antes da data de aplicação inicial da IFRS 16. A Sociedade concluiu a avaliação 
inicial do potencial impacto em suas demonstrações contábeis, conforme descrito 
abaixo. Os reais impactos da adoção da norma a partir de 1º/01/2019 poderão 
mudar, visto que as novas políticas contábeis estão sujeitas a alterações, até que 
a companhia apresente suas primeiras demonstrações financeiras que incluam a 
data da aplicação inicial. Nesta avaliação, todos os contratos de serviços relevan-
tes foram analisados para identificar se, segundo os critérios definidos pela norma, 
continham arrendamento operacional. Os principais tipos de contratos que, de 
acordo com a avaliação da administração, enquadram-se no escopo da IFRS 16 
são: subarrendamentos de terrenos, compartilhamento de faixas de domínio de 
dutos e locação de salas comerciais. A Sociedade reconhecerá, para estes contra-
tos, novos ativos e passivos para seus arrendamentos operacionais. A natureza 
das despesas relacionadas àqueles arrendamentos mudará porque a Sociedade 
reconhecerá um custo de depreciação de ativos de direito de uso e despesa de ju-
ros sobre obrigações de arrendamento. A Sociedade anteriormente reconhecia 
uma despesa linear de arrendamento operacional durante o prazo do arrendamen-
to, e reconhecia ativos e passivos na medida em que havia uma diferença temporal 
entre os pagamentos efetivos de arrendamentos e as despesas reconhecidas. 
Com base nas informações atualmente disponíveis, a Sociedade estima que reco-
nhecerá obrigações adicionais de arrendamento de R$ 45.612 mil em 1º/01/2019. 
Outras alterações. Não se espera que as novas normas ou normas alteradas a 
seguir tenham um impacto significativo nas demonstrações contábeis intermediá-
rias da Sociedade: Ciclo de melhorias anuais para as IFRS 2015-2017 – várias 
normas. Características de Pré-Pagamento com Remuneração Negativa (Altera-
ções na IFRS 9) Investimento em Coligada, Controlada e em Empreendimento 
Controlado em Conjunto (Alterações no CPC 18 (R2)/ IAS 28). Alterações no Pla-
no, Reduções ou Liquidação do Plano (Alterações no CPC 33/ IAS 9)Alterações 
nas referências à estrutura conceitual nas normas IFRS. IFRS 17 Contratos de 
Seguros. IFRIC 23 Incerteza sobre Tratamentos de Imposto de Renda. O Comitê 
de Pronunciamentos Contábeis ainda não emitiu pronunciamento contábil ou alte-
ração nos pronunciamentos vigentes correspondentes a todas as novas IFRS. 
Portanto, a adoção antecipada dessas IFRS não é permitida para entidades que 
divulgam as suas demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil.
4 Caixa e equivalentes de caixa 31/12/2018 31/12/2017
Caixa e bancos 436 79

436 79
5 Aplicações Financeiras 31/12/2018 31/12/2017
Aplicações financeiras 46.530 30.175
Em 31/12/2018 e 2017, a Sociedade possuía investimentos em títulos para 
negociação representados por debêntures compromissadas em instituições 
financeiras de grande porte, com uma taxa média do CDI de 100%, com prazos 
de vencimentos superiores a 90 dias, apresentados no ativo circulante conside-
rando a expectativa de realização ainda no circulante por conta dos desembol-
sos com a construção dos ativos. A negociação com as instituições financeiras 
permite o resgate diário dessas aplicações. Esses fluxos de caixa são parte da 
gestão de caixa da Sociedade e inclui o investimento do excesso de caixa em 
equivalentes de caixa. 6 Contas a receber. O saldo do contas a receber com 
terceiros e partes relacionadas encontra-se assim distribuído:

31/12/2018 31/12/2017
Guarani S.A. 439 (153) (a)
Grupo Odebrecht S.A.* 595 -
Ipiranga Produtos de Petróleo (74) (a) 246
Flexpetro Distribuidora 17 (30) (a)
Central Energética Vicentina - 170 (a)
BP  Bionergia - (184) (a)
Companhia Energética São José 124 -
Usina Vertente Ltda 150 -
Biosev Energia S.A. 48 -
Outros 94 85
Total terceiros 1.393 134

31/12/2018 31/12/2017
Copersucar S.A. 3.524 2.121 (a)
Grupo Odebrecht S.A.* - (445) (a)
Petrobras Distribuidora S/A 4.340 5.523 (a)
Petroleo Brasileiro S/A 22.000 (b) -
Grupo Raízen Combustiveis S.A. 5.204 4.259 (a)
Brenco Companhia Brasileira 706 231 (a)
Outros - 3
Total partes relacionadas 35.774 11.692
*  Em 27/12/2018, o Grupo Odebrecht S.A, transferiu a totalidade de suas ações 
aos demais acionistas, por este motivo, deixou de figurar como uma parte rela-

Demonstrações dos valor adicionado
 Exercícios fi ndos em 31/12/2018 e 2017 (Em milhares de reais)

Valor adicionado Dez/2018 Dez/2017
Receita na prestação de serviços 211.995 168.912
Outras receitas Insumos adquiridos de terceiros 622 1.775
Custos dos serviços prestados (93.940) (95.724)
Serviços de terceiros e outros (11.040) (3.824)
Retenções
Depreciação e amortização (72.519) (73.860)
Valor adicionado recebido em transferência
Receitas financeiras - inclui variações monetárias 1.558 3.183
Valor adicionado a distribuir 36.676 462
Dis tribuição do valor adicionado
Pessoal e encargos
Remuneração direta 21.528 19.217
FGTS 1.272 968
Benefícios 3.571 4.365

26.371 24.550
Tributos
Federais 21.171 (75.541)
Estaduais 24.331 39.266
Municipais 592 -

46.094 (36.275)
Remuneração de capitais de terceiros
Juros 102.195 160.770
Aluguéis 5.613 1.775
Outras (254) -

107.554 162.545
Remuneração de capitais próprios
Prejuízo do exercício (143.343) (150.358)
Valor adicionado distribuído 36.676 462

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações fi nanceiras.
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cionada da companhia, vide nota explicativa 18.  (a) O montante a receber está 
deduzido dos valores das perdas a serem ressarcidas pela Logum incorridas 
durante o transporte do produto e que serão deduzidas dos próximos recebí-
veis. (b) O montante a receber da Petroleo Brasileiro S/A refere-se ao acordo 
extrajudicial, realizado entre as companhias, para encerramento de pendências 
relativas a gastos adicionais, incorridos pela Logum, na obtenção das garantias 
sobre o financiamento, decorrentes da não apresentação de garantias corpo-
rativas do acionista. A composição dos saldos de contas a receber segregados 
por prazo de vencimento, encontra-se demonstrado a seguir: 

31/12/2018 31/12/2017
A Vencer 30.696 2.677
Vencidas, mas não incluídas na provisão
De 01 à 30 dias 6.342 8.173
De 31 à 60 dias 127 -
De 61 à 180 dias 2 976
Acima de 180 dias - -
Vencidas e incluídas na provisão:
Acima de 180 dias - -
Total 37.167 11.826
A provisão para perdas de créditos esperada é reconhecida reduzindo o mon-
tante a receber da prestação de serviços, e estabelecida por referência a ex-

periência do passado inadimplente e uma análise da atual situação financeira 
da contraparte. A Administração acredita que não é necessária provisão para 
perda de créditos esperada.
 7 Impostos e contribuições a recuperar 31/12/2018 31/12/2017

Imposto de renda retido na fonte (a) 345 690
COFINS a recuperar (b) 22.915 15.809
ICMS a recuperar (b) 1.629 4.352
PIS a recuperar (b) 4.975 3.432
Outros 101 103
Circulante 29.965 24.386
COFINS a recuperar (b) 53.920 66.328
PIS a recuperar (b) 11.743 14.435
 Não Circulante 65.663 80.763
(a) Referem-se, substancialmente, à retenção na fonte de imposto de renda
referente aos rendimentos das aplicações financeiras, os quais são compensa-
dos com os tributos federais a recolher mencionados na Nota Explicativa nº 12. 
(c) Referem-se, substancialmente, a tributos sobre a aquisição de ativo imobili-
zado que deverão ser compensados com os tributos incidentes sobre a receita a 
ser gerada. Os créditos passaram a ser registrados em agosto de 2013, que foi 
o mês da entrada em operação do 1º trecho construído pela Sociedade, confor-

me mencionado na Nota Explicativa nº 1. 8 Depósitos judiciais. A Sociedade 
é parte envolvida em processos de naturezas trabalhista com responsabilida-
de solidária, referente diferença de piso salarial cobrados pelos funcionários 
da empresa JR & Santos Serviços Ltda. ME, empresa esta contratada pelo 
Consórcio Etanol responsável pela construção dos terminais e dutos da Logum 
Logística S.A. Informa-se ainda, que foram realizados depósitos judiciais, que 
atualizados até 31/12/2018, correspondem ao montante de R$ 94 mil (R$ 62 mil 
em 2017). 9 Imposto de renda e contribuição social diferidos. O imposto de 
renda e contribuição social diferidos foram constituídos com base em estudos 
elaborados pela Administração, decorrentes da evolução do projeto. Estes es-
tudos indicam a expectativa de geração de lucro tributável no futuro, baseado 
em função dos volumes firmes contratados e de acordo com o plano de negó-
cios, vide Nota Explicativa nº 1. O cálculo pode ser demonstrado como segue:
 Gastos pré-operacionais lançados no resultado 31/12/2018 31/12/2017
de exercícios anteriores (131.803) (131.803)
Prejuízo fiscal (1.347.387) (1.201.330)
Amortização de gastos pré-operacionais 71.394 58.213
Outros (7.491) (4.321)
Base de cálculo (1.415.287) (1.279.241)
Alíquota fiscal combinada 34% 34%
Imposto de renda e contribuição social diferidos, ativo (481.198) (434.942)

10 Imobilizado Trecho em operação (***) Ativo em construção

Custo Terreno

Dutos (Cons-
trução e 

Montagem)
Terminais 

(****) Outros Intalações
Veícu-

los

Máquinas 
e Equipa-

mentos
Benfei-

torias

de co-
muni-
cação

Bens ins-
talação de 
escritório

de proces-
samento de 

dados

Obras em 
bens de 

terceiros

Produto 
para "Las-

tro" (*)

Produto para 
"Lastro" em poder 

 de terceiros (**)

Mate-
riais e 

serviços

Adiantamen-
to para for-
necedores Outros Total

Em 31/12/2016 44.191 948.390 269.668 117.413 33.886 120 88.000 2.569 184 913 19.573 19 83.397 - 4.137 1.617 804 1.574.880
Adição 55 13 69 22 96 28 964 351 35 1.633
Baixas - - - - - - - - - - - - (53) - (152) - (205)
Transferências - - - - - - - - - 5 - - - - - (5) - -
Em 31/12/2017 4.246 948.390 269.668 117.413 33.899 120 88.069 2.569 206 918 19.669 47 83.344 - 5.101 1.811 838 1.576.308
Adição 62 103 15 202 63 313 0 4 13 775
Baixas - - - - - - - (83) (85) - - - (580) - (2) (11) - (761)
Transferências - - - - - - - - - - - - (33.113) 33.113 - - - -
Em 31/12/2018 4.308 948.390 269.668 117.413 34.002 120 88.084 2.486 323 980 19.983 47 49.651 33.113 5.103 1.799 851 1.576.322
Depreciação
Em 31/12/2016 - (103.741) (31.083) (9.479) (7.225) (32) (15.909) (1.412) (104) (307) (9.395) - - - - - - (178.687)
Depreciação no exercício (37.448) (11.131) (4.846) (2.990) (24) (6.530) (316) (21) (94) (3.737) (67.137)
Baixas - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Em 31/12/2017 - (141.189) (42.214) (14.325) (10.215) (56) (22.439) (1.728) (125) (401) (13.132) - - - - - - (245.824)
Depreciação no exercício (37.448) (11.131) (4.846) (2.995) (24) (6.392) (266) (44) (95) (3.107) (66.348)
Baixas - - - - - - - - 3 - - - - - - - - 3
Em 31/12/2018 - (178.638) (53.345) (19.171) (13.210) (80) (28.832) (1.994) (165) (496) (16.238) - - - - - - (312.170)
Valor residual contábil
Em 31/12/2016 4.191 844.648 238.585 107.934 26.661 88 72.091 1.157 80 606 10.178 19 83.397 - 4.137 1.617 804 1.396.192
Em 31/12/2017 4.246 807.201 227.454 103.088 23.684 64 65.630 841 81 517 6.537 47 83.344 5.101 1.811 838 1.330.485
Em 31/12/2018 4.308 769.753 216.323 98.242 20.792 40 59.253 492 157 485 3.744 47 49.651 33.113 5.103 1.799 851 1.264.152

Taxas anuais de depreciação 4%
4% a 

6,66% 4% 4% a 10%
4% a 
20% 4% a 20% 20% 10% 10% 10% 10%

(*) Referente a aquisição de 76.104,03 m3 de etanol, sendo 70.102,50 m3 de hidratado e 6.001,53 m3 de anidro, necessários para a operação, sendo utilizado para preencher parte dos dutos entre Ribeirão Preto e Paulínia e também parte dos 
tanques nos respectivos terminais. (**) Referente a transferência de 29.878,00 m3 de etanol, sendo 24.878,00 m3 de hidratado e 5.000,00 m3 de anidro, conforme Instrumento Particular de Mútuo de Etanol, celebrado entre a Logum Logística S/A 
e Petrobras Transporte S/A (Transpetro) sendo utilizado exclusivamente para o lastreamento do sistema TRANSPETRO, nos termos e obrigações estabalecidas no Contrato de Transporte de Etanol, para fins de transporte dutoviário de etanol (***) 
Valores relativos 1° trecho construído, que liga os municípios de Ribeirão Preto à Paulínia e entrou em operação em 16/08/2013 e 2° trecho construido que liga os municipios de Uberaba à Ribeirão Preto, que entraram em operação em 01/04/2015. 
(****) ttRP = Terminal Terrestre de Ribeirão Preto e TTUBE = Terminal Terrestre de Uberaba
11 Intangível Intangíveis em Desenvolvimento Intangíveis em Operação

Custo

Desenvolvimento 
 do projeto  

conceituai e básico
Licenciamento 

ambiental
Gerenciamento 

 do projeto
Encargos  

Financeiros Outros Software
Software em  

desenvolvimento

Desenvolvimento 
 do projeto  

conceituai e básico
Licenciamento 

ambiental
Gerenciamento 

do projeto
Encargos 

Financeiros Outros Total
Em 31/12/2016 44.129 25.743 3.071 126 (4.478)
Aquisição 2.410 686 - - 885 17.835 335 60.534 6.898 2.154 15.192 3.221 174.760
Baixa - - - - (689) 63 425 - - - - - 4.469
Transferência - - - - - - - - - - - - (689)
Em 31/12/2017 46.539 26.429 3.071 126 (4.282) 105 (105) - - - - - -
Aquisição 1.428 6.668 - - 350 18.003 655 60.534 6.898 2.154 15.192 3.221 178.540
Baixa - - - - - 1.196 - - - - 9.642
Transferência - - - - - - - * - - - - -
Em 31/12/2018 47.967 33.097 3.071 126 (3.932) - - - - - - - -
Amortização 18.003 1.851 60.534 6.898 2.154 15.192 3.221 188.182
Em 31/12/2016 - - - - -
Amortização no exercício - - - - - (9.577) - (6.762) (788) (15) (1.395) (281) (18.818)
Baixa - - - - - (3.192) - (2.446) (300) (5) (680) (98) (6.721)
Transferência - - - - - - - - - - - - -
Em 31/12/2017 - - - - - - - - - - - - -
Amortização no exercício - - - - - (12.769) - (9.208) (1.088) (20) (2.075) (379) (25.539)
Baixa - - - - - (2.591) - (2.446) (300) (6) (680) (98) (6.121)
Transferência - - - - - - - - - - - - -
Em 31/12/2018 - - - - - - - - - - - - -
Valor residual contábil (15.360) - (11.654) (1.388) (26) (2.755) (477) (31.660)
Em 31/12/2016 44.129 25.743 3.071 126 (4.478) 8.258 335 53.772 6.110 2.139 13.797 2.940 155.942
Em 31/12/2017 46.539 26.429 3.071 126 (4.282) 5.234 655 51.326 5.810 2.134 13.117 2.842 153.001
Em 31/12/2018 47.967 33.097 3.071 126 (3.932) 2.643 1.851 48.880 5.510 2.128 12.437 2.744 156.522
Taxa anual de amortização 20% 5% 5% 5% 5% 5%
 12 Impostos e contribuições a recolher 31/12/2018 31/12/2017
ICMS 4.612 6.779
ISS retido de terceiros 15 29
Imposto de renda retido sobre a folha de pagamento 415 378
Imposto de renda retido de terceiros 106 79
INSS retido terceiros 247 124
Outros 213 130

5.608 7.519
13 Encargos e provisões trabalhistas 31/12/2018 31/12/2017
Provisão para bônus (a) 8.570 5.914
Provisão de férias e encargos 2.429 2.101
INSS sobre a folha de pagamento 365 323
FGTS 138 216
Outros 14 87

11.516 8.641
(a) A participação dos empregados nos lucros ou resultados, conforme disposto 
na legislação em vigor, pode ocorrer baseada em programas espontâneos man-
tidos pelas empresas ou em acordos com os empregados ou com as entidades
sindicais. Dessa forma, no período findo em 31/12/2018, a Sociedade mantinha
provisionado o saldo de R$ 8.570, a título de bonificação para os seus emprega-
dos. Do valor de R$ 5.914 provisionado para o ano base 2017, R$ 4.597 foram
pagos em 2018 e R$ 1.317 fora mantidos na provisão para pagamento subse-
quente. Além disso, uma nova provisão constituída no valor de R$ 7.253.
14 Financiamentos
No país :

Venci-
mento

Encar-
gos

31/12/2018 31/12/2017

Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social - BNDES (a)

15/03/ 
2019

TLP+ 
3,96%

980.676 982.839

(-) Custos a apropriar (b) (2.128) (2.774)
Passivo circulante 20.987 980.065
Passivo não circulante 957.561 -
Movimentação do financiamento

Saldo em 
31/12/2017

Capta-
ções

Juros  
incorridos

Amortiza-
ções

Saldo em 
31/12/2018

Principal da dívida 959.689 - - - 959.689
Juros da dívida 23.150 - 102.195 (104.358) 20.987
Custos a apropriar (2.774) - 646 - (2.128)
Total 980.065 - 102.841 (104.358) 978.548
a. Moeda nacional - BNDES. Em 11/11/2011, a Sociedade celebrou contrato de
financiamento junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e So-
cial - BNDES, no valor contratado de R$ 1.757.600, dividido em 9 subcréditos
destinados à realização de investimentos relativos à implantação de poliduto para 
transporte de etanol e derivados e à implantação de Centros Coletores de álcool e 
derivados. O crédito foi posto à disposição da Sociedade parceladamente, depois 
de cumpridas as condições suspensivas de utilização em função das necessida-
des para a realização do projeto financiado, respeitada a programação financeira 
do BNDES. Em 10/07/2017, o BNDES expediu a carta de diretoria nº 373/2017,
que prorrogou o prazo de vencimento do financiamento para 15/04/2018 e foram 
acordados: A manutenção de obrigação de pagamento trimestral dos juros, alte-
rando a periodicidade de sua exigência para os meses de janeiro, abril, julho e
outubro; A previsão da exigibilidade de juros da parcela que exceder a 6% (seis
por cento) da TJLP; A alteração da taxa de juros do Contrato de Financiamento, 
de 3,02% a.a. (Três inteiros e dois centésimos por cento ao ano) para 3,65% a.a. 
(Três inteiros e sessenta e cinco centésimos por cento ao ano) acima da TJLP;
A manutenção da estrutura de garantias atual da operação; Apresentar cartas
de fianças bancárias até 31/07/2017, com vigência mínima até 15/09/2018; Em
09/04/2018, o BNDES expediu a carta de diretoria nº 181/2018, que prorrogou o 
prazo de vencimento do financiamento para 15/03/2019 e foram acordados; A
substituição, a partir de 15/04/2018, da Taxa de Juros de Longo Prazo (“TJLP”)
pela Taxa de Longo Prazo (“TLP”), por força do parágrafo único, do artigo 9º, da 
Lei nº 13.483, de 21/09/2017; A aplicação, a partir de 15/04/2018, do IPCA calcu-
lado de forma pro rata temporis pela taxa de juros prefixada de 2,62% a.a., para 
composição da fórmula de cálculo de juros remuneratórios do Contrato de Finan-
ciamento; A aplicação, a partir de 15/04/2018, do Spread do BNDES de 3,96%
a.a., para composição da fórmula de cálculo de juros remuneratórios do Contrato 
de Financiamento; A manutenção da estrutura de garantias atual da operação,
sendo: 44% no mínimo, do saldo devedor do Contrato de Financiamento garanti-
dos por fianças bancárias e 56%  no máximo, garantidos por fianças corporativas; 
A inclusão da obrigação à Beneficiária e às Intervenientes Controladoras Diretas 
do Contrato de Financiamento de não alterarem, sem prévia anuência do BN-
DES, o Contrato de Compra e Venda de Ações assinado, em 09/04/2018, entre
Raízen Energia S.A, Copersucar S.A e Petróleo Brasileiro S.A – Petrobras (na
qualidade de compradores), Odebrecht Transport S.A e Camargo Corrêa Cons-
truções e Participações S.A (na qualidade de vendedores) e Logum Logística S.A 
e Uniduto Logística S.A. (na qualidade de intervenientes) pelo qual os “comprado-
res” se comprometem em compras as participações dos “vendedores” e assumir 
as obrigações dos mesmos no projeto (“Contrato de Compra e Venda de Ações”); 
A inclusão de hipótese de vencimento antecipado do Contrato de Financiamento 
em caso de alteração e/ou rescisão do Contrato de Compra e Venda de Ações.
Em 07/08/2018, o BNDES expediu a carta de diretoria nº 400/2018 - BNDES, que 
autorizou a celebração do 14º Aditamento ao CONTRATO; Em 27/12/2018, a
companhia assinou com o BNDES um contrato de financiamento de longo prazo 
de R$ 1,8 bilhão, convertendo dessa forma a dívida para o longo prazo. O recurso 
utilizado para quitar o atual empréstimo em aberto, também possui a previsão de 
realizar investimentos na construção de novos trechos de operação, otimizando 
assim o fluxo de pagamentos de acordo com a expectativa de geração de caixa
de cada trecho do projeto. A abertura do desembolsos realizados pelo BNDES
encontram-se distribuídos conforme quadro abaixo:
Subcréditos Contratado Utilizado
Subcrédito A - Duto - Ribeirão Preto - Paulínia 546.000 543.115 
Subcrédito B - Terminal - Ribeirão Preto 238.000 244.739 
Subcrédito C - Duto - Uberaba - Ribeirão Preto 312.000  216.812 
Subcrédito D - Terminal - Uberaba 89.000 86.472 
Subcrédito H - Máquinas e Equipamentos 27.000 26.729
Subcrédito I - Estudos e Projetos & Despesas Pré-
Operacionais 229.200 211.411 
Subcrédito J - Lastro Pós Paulínia 145.100 55.416 
Subcredito M - Adequação Terminal Paulinia 19.000 -
Subcrédito N - Duto - Guararema - Suzano 31.000 -

Subcrédito O - Duto - Suzano - Guarulhos 26.900 -
Subcrédito P - Terminal Guarulhos 19.000 -
Subcrédito Q - Duto - Guarulhos - São Caetano do Sul 25.400 -

1.707.600 1.384.694
Em 15/07/2017, foi efetuado o pagamento ao BNDES no valor total de R$ 298.000 
referente ao pagamento parcial do empréstimo ponte; Em 14/12/2017, foi efetua-
do o pagamento ao BNDES no valor total de R$ 142.000 referente ao pagamento 
parcial do empréstimo ponte; Até 31/12/2018, saldo do valor principal do emprés-
timo ponte era de R$ 959.689; b. Custos a apropriar. Referem-se aos custos 
de transação do processo de captação dos financiamentos junto ao BNDES, os 
quais estão sendo apropriados mensalmente, com base no prazo de vigência do 
referido contrato de financiamento, considerando a finalidade de captação dos 
referidos recursos. c. Fianças bancárias. Foram contratadas fianças bancárias 
no valor de R$ 432.449 que equivale 44% do valor já utilizado do BNDES, com 
bancos de primeira linha, e como garantia destas fianças foram celebrados os 
seguintes contratos: • Contrato de alienação fiduciária dos ativos da Socieda-
de. • Contrato de alienação fiduciária em garantia de ações entre a Sociedade 
e seus acionistas, caso os valores dos ativos não sejam suficientes para cobrir 
a dívida. • Contrato de administração e cessão fiduciária de contas bancárias 
da Sociedade. 15 Adiantamento de clientes. Representa o transporte pago e 
não utilizado decorrente da modalidade de contrato com cláusula ship-or-pay. 
Ocorre ship-or-pay quando não é alcançada a quantidade mínima estabelecida 
em contrato para a efetivação do transporte ora contratado. A Sociedade emite 
nota de débito contendo o valor relativo ao volume restante para se alcançar a 
quantidade mínima contratual. A realização desses valores para receita se dá à 
medida em que o cliente efetua o transporte do volume já pago conforme critério 
definido no contrato ou após a prescrição do prazo para carregamento do volume 
pendente. 16 Contingências. A Sociedade é parte envolvida em processos de 
naturezas trabalhista no valor total de R$ 219 (R$ 474 em 31/12/2017), referentes 
a diferença de piso salarial cobrados pelos funcionários da empresa JR & Santos 
Serviços Ltda. ME, empresa esta contratada pelo Consórcio Etanol responsável 
pela construção dos terminais e dutos da Logum Logística S.A. A Administração 
da Sociedade, baseada na legislação pertinente e na opinião de seus consultores 
jurídicos, classifica o risco de perda como provável. A Sociedade é parte ainda 
em processos de naturezas arbitral e trabalhista no montante total de R$ 244.662, 
sendo: (i) R$ 244.124 referentes a procedimento arbitral instaurado pela Petro-
bras Transportes S.A. (“Transpetro”) decorrente da aplicação de multa rescisória 
estabelecida no Contrato de Transporte de Etanol por Volume; (ii) R$ 150 em 
processos de natureza trabalhista referente diferença de piso salarial cobrados 
pelos funcionários da empresa JR & Santos Serviços Ltda. ME, empresa esta 
contratada pelo Consórcio Etanol responsável pela construção dos terminais e 
dutos da Logum Logística S.A; (iii) R$ 508 em processos de natureza trabalhista 
referente reconhecimento de vínculo trabalhista e pedido de valores pedidos na 
legislação. Para estes processos a Administração da Sociedade, baseada na 
legislação pertinente e na opinião de seus consultores jurídicos, classifica o risco 
de perda como possível. 
 17 Transações com partes relacionadas

31/12/2018 31/12/2017

Ativo
Ativo 
Não Ativo

Ativo 
Não

Circu-
lante

Circu-
lante

Passi-
vo

Circu-
lante

Circu-
lante

Pas-
sivo

Consórcio
Contas a 
Receber

Imobi-
lizado

Resul-
tado

Circu-
lante

Contas a 
Receber

Imobi-
lizado

Resul-
tado

Circu-
lante

Etanol - - - - - - - -
Copersucar 
S.A. 3.524 - 45.967 - 2.121 53 2.086 -
Grupo 
Odebrecht 
S.A. - - - - (445) - 156 -
Gupo 
Petrobras S.A 4.340 -(23.407) 9.270 5.523 - 49.670 4.466
Grupo Raízen 
Combustiveis 
S.A. 5.204 - 83.993 1 4.259 - 23.391 -
Brenco 
Companhia 
Brasileira 706 - 2.947 - 231 - - -
Outros - - - - 3 - - -

13.774 -109.500 9.271 11.692 53 75.303 4.466
A Sociedade possui transações com empresas do Grupo Raízen Combustí-
veis S/A, Petrobras S.A, Grupo Odebrecht S.A. e Copersucar S.A., referen-
tes aos contratos de transporte e armazenamento de etanol para os trechos 
mencionados na Nota Explicativa 1. A Sociedade possui também transações 
com a Petrobras Transporte - Transpetro e Petróleo Brasileiro S.A - Petrobras, 
referentes aos Contratos prestação do serviço de transporte e armazenagem 
nos pontos de recepção e entrega nos terminais pós Paulínia, Operação e Ma-
nutenção e Subarredamento do Terreno para o Terminal Terrestre de Ribeirão 
Preto, e Contratos de Acompanhamento da Obra e Compartilhamento de Faixa 
entre o Trecho de Uberaba à Paulinia. Em 27/12/2018, o Grupo Odebrecht S.A, 
transferiu a totalidade de suas ações aos demais acionistas, por este motivo, 
deixou de figurar como uma parte relacionada da companhia, vide nota expli-
cativa 1. Remuneração de executivos. A remuneração dos diretores e das 
demais pessoas-chave da Administração durante o período de 31/12/2018 foi 
de R$ 6.567 (R$ 6.729 em 2017).  18 Patrimônio líquido. Em 31/12/2018 e 
2017, a quantidade de ações do capital social, subscrito e integralizado, estava 
assim distribuída:

31/12/2018 31/12/2017
Acionistas Quantidade % Quantidade %
Petróleo Brasileiro S.A. - 
Petrobras

4.411.234.924 30,00 2.304.207.898 17,14

Odebrecht Transporte S.A. - - 2.798.713.392 20,82
Raízen Energia S.A. 4.411.234.924 30,00 2.798.713.392 20,82
Copersucar S.A. 4.411.234.924 30,00 2.798.713.392 20,82
CCCP - Camargo Correa 
Construções e Participações.

- - 1.344.411.644 10,00

Uniduto Logística S.A. 1.470.411.642 10,00 1.399.356.698 10,40
14.704.116.414 100,00 13.444.116.416 100,00

Em reunião do Conselho de Administração realizada em 21/12/2017, foi delibe-
rado o aumento de capital da sociedade em R$ 10.000, mediante a emissão de 
100.000.000 de novas ações ordinárias da Sociedade nominativas e sem valor 
nominal. Em 09/01/2018 foram integralizados pelos acionistas da Sociedade R$ 
10.000, conforme previsto na ata de reunião do Conselho de Administração rea-
lizada em 21/12/2017. Em reunião do Conselho de Administração realizada em 
28/03/2018, foi deliberado o aumento de capital da sociedade em R$ 42.000, 
mediante a emissão de 466.666.666 de novas ações ordinárias da Sociedade 
nominativas e sem valor nominal, as quais foram integralizadas em 09/04/2018, 
conforme previsto na ata de reunião do Conselho de Administração. Em reunião 
do Conselho de Administração realizada em 28/06/2018, foi deliberado o aumen-
to de capital da sociedade em R$ 23.000, mediante a emissão de 255.555.556 de 
novas ações ordinárias da Sociedade nominativas e sem valor nominal, as quais 
foram integralizadas em 06/07/2018, conforme previsto na ata de reunião do Con-
selho de Administração. Em reunião do Conselho de Administração realizada 
em 26/09/2018, foi deliberado o aumento de capital da sociedade em R$ 16.400, 
mediante a emissão de 182.222.220 de novas ações ordinárias da Sociedade 
nominativas e sem valor nominal, as quais foram integralizadas em 04/10/2018, 
conforme previsto na ata de reunião do Conselho de Administração. Em reunião 
do Conselho de Administração realizada em 13/12/2018, foi deliberado o aumen-
to de capital da sociedade em R$ 23.000, mediante a emissão de 255.555.556 de 
novas ações ordinárias da Sociedade nominativas e sem valor nominal, as quais 
foram integralizadas em 19/12/2018, conforme previsto na ata de reunião do Con-
selho de Administração. Os acionistas CCCP Camargo Correa Construções e 
Participações, e a Odebrecht Transport S.A. transferiram a totalidade de suas 
ações aos demais acionistas da companhia, por meio de instrumento de compra 
e venda de ações assinado em 27/12/2018. 
19 Receitas operacionais líquidas 31/12/2018 31/12/2017
Receitas de serviços prestados
Serviços de transporte 196.895 162.377
Serviços de armazenagem 4.867 1.441
Serviços de transbordo 5.078 3.518
Serviços de transporte rodoviário 4.159 980
Serviços de transporte rodoentrega 996 596

211.995 168.912
Deduções sobre faturamento 31/12/2018 31/12/2017
ICMS (24.331) (19.603)
COFINS (14.097) (11.615)
PIS (3.061) (2.522)
ISS (467) (209)
Descontos e abatimentos - (40)

(41.956) (33.989)
Outras receitas operacionais 40 271

170.079 135.194
Todos os valores que compõem as receitas líquidas integram a base para o cál-
culo de impostos de renda e contribuição social. As outras receitas operacionais 
constituem-se em armazenagem e penalidade pela não efetivação do carrega-
mento nos contratos de Ship-or-Pay. 
 20 Custos dos serviços prestados 31/12/2018 31/12/2017
Depreciação e amortização (70.326) (71.340)
O&M (a) (9.955) (10.021)
Subcontratação transporte dutoviário (CDC) (b) (67.595) (54.741)
Folha de pagamento e encargos (8.981) (9.619)
Seguros (3.662) (4.667)
Compartilhamento de faixa (c) (3.158) (2.874)
Serviços tributários - (1)
Subarrendamento de terreno (1.126) (1.100)
Energia elétrica (1.756) (1.148)
Custo de Transbordo (2.830) (2.224)
Manutenção Reparo Equipamentos (2.305) (1.898)
Outros custos (6.256) (7.431)

(177.950) (167.064)
 (a) Os custos com O&M referem-se a operação e manutenção do Terminal Ter-
restre de Ribeirão Preto e duto que liga os municípios de Ribeirão Preto à Pau-
línia. (d) Os custos de Subcontratação Transporte Dutoviário (CDC) referem-se 
ao contrato firmado com a Petrobras Transporte - Transpetro, para prestação
do serviço de transporte e armazenagem nos pontos de recepção e entrega nos 
terminais pós Paulínia.  (e) Os custos de Compartilhamento de Faixa referem-
-se utilização da faixa de domínio onde está situado o duto que liga os municí-
pios de Ribeirão Preto à Paulínia.
 21 Despesas gerais e administrativas 31/12/2018 31/12/2017
Folha de pagamento e encargos (21.264) (21.251)
Assessoria e consultoria de engenharia (2.042) (1.267)
Despesas com imóvel (aluguel e condomínio) (893) (939)
Serviços de auditoria, contabilidade e honorários 
advocatícios

(1.575) (1.644)

Viagens e estadias (391) (439)
Locação de utensílios e equipamentos (119) (133)
Manutenção de software (640) (544)
Eventos e simpósios (19) (36)
Suporte Técnico Sistemas (687) (754)
Hospedagem Acesso TI (1.089) (1.094)
Outras (despesas) receitas (1.798) (2.132)

(30.517) (30.233)
22 Resultado financeiro, líquido 31/12/2018 31/12/2017
Receitas financeiras
Rendimentos das aplicações financeiras 1.347 2.915
Variações monetárias 30 117
Outras receitas financeiras 181 151

1.558 3.183
Despesas financeiras
Despesas com juros de financiamento (102.195) (125.678)
Comissões e fianças bancárias (20.467) (32.754)
Recuperação de despesas financeiras (a) 22.760 -
Outras despesas financeiras (2.039) (2.338)

(101.941) (160.770)
Total (100.383) (157.587)
(a) A recuperação de despesas refere-se a reembolso realizado pelo acionista 
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Petróleo Brasileiro S/A, devido a impossibilidade em apresentar garantias cor-
porativas para a contratação de financiamentos, o que resultou em contratação 
de outras garantias mais onerosas para a Sociedade. Os juros de financiamento 
associados ao 1º e 2º trecho foram capitalizados até o início das operações 
comerciais (agosto de 2013 e abril de 2015 respectivamente), e após estes perí-
odos os juros da dívida são apropriados no resultado, com pagamentos apenas 
a partir/10/2016. Com a assinatura do contrato de financiamento de longo prazo 
junto ao BNDES (nota 14), a companhia iniciará a construção do 3º trecho de 
operação e, em consequência, um novo período de capitalização de juros. Veja 
maiores detalhes na nota explicativa número 25.  23 Instrumentos financeiros 
e gerenciamento de riscos. A Sociedade mantém operações com instrumen-
tos financeiros. A administração desses instrumentos é efetuada por meio de 
estratégias operacionais e controles internos visando assegurar sua liquidez 
e rentabilidade. A política de controle consiste em acompanhamento perma-
nente das condições contratadas versus condições vigentes no mercado. Em 
31/12/2018 e 2017, a Sociedade não possuía nenhum instrumento financeiro 
derivativo para mitigar os riscos associados aos seus instrumentos financeiros 
e durante os exercícios também não efetuou aplicações de caráter especulativo 
ou quaisquer outros ativos de risco. Os resultados estão condizentes com as 
políticas e estratégias definidas pela Administração da Sociedade. Os instru-
mentos financeiros mensurados ao custo amortizado se aproximam do valor 
justo dessess instrumentos financeiros, devido à suas características especí-
ficas e/ou naturezas de curto prazo dos mesmos. Todas as operações com 
instrumentos financeiros estão reconhecidas e estão demonstradas abaixo em 
31/12/2018 e 2017:

31/12/2018 31/12/2017
Valor  

contábil
Valor  
justo

Valor  
contábil

Valor 
 justo

Caixa e equivalentes de caixa 436 436 79 79
Títulos e valores mobiliários 46.530 46.530 30.175 30.175
Contas a Receber 798 798 134 134
Contas a Receber - Partes 
relacionadas

36.369 36.369 11.692 11.692

Fornecedores 9.107 9.107 1.691 1.691
Financiamentos 978.548 978.548 980.065 980.065
Contas a pagar 8.506 8.506 15.444 15.444
Contas a Pagar - Partes relacionadas 9.271 9.271 4.466 4.466
As operações da Sociedade estão sujeitas aos fatores de riscos abaixo descritos: 
• Risco de crédito; • Risco de liquidez; • Risco de mercado (juros, volume e câm-

bio). i. Risco de crédito. Decorre da possibilidade de a Sociedade sofrer perdas 
decorrentes de inadimplência de suas contrapartes ou de instituições financei-
ras depositárias de recursos ou de investimentos financeiros. No que tange às 
instituições financeiras, a Sociedade somente realiza operação com instituições 
financeiras de baixo risco avaliadas por agências de rating. A exposição da Socie-
dade ao risco de crédito de clientes é influenciada, principalmente, pelas carac-
terísticas individuais de cada cliente. O risco de crédito é diminuído em função de 
a Sociedade realizar a análise de crédito e operar substancialmente com partes 
relacionadas. O valor contábil dos ativos financeiros representa a exposição má-
xima do crédito. j. Risco de liquidez. Risco de liquidez é o risco em que a Socie-
dade irá encontrar dificuldades em honrar com as obrigações associadas com 
seus passivos financeiros, que são liquidados com pagamentos à vista, ou com 
outro ativo financeiro. A abordagem da Sociedade na administração da liquidez é 
de garantir, o máximo possível, que sempre tenha liquidez suficiente para cumprir 
com suas obrigações ao vencerem, sob condições normais e de estresse, sem 
causar perdas inaceitáveis ou com risco de prejudicar a reputação da Sociedade. 
A administração da Sociedade, em 27/12/2018, assinou a conversão do financia-
mento obtido com o BNDES em dívida de longo prazo, veja maiores detalhes na 
nota explicativa 1. k. Riscos de mercado: Risco de mercado é o risco que alte-
rações nos preços de Mercado - tais como as taxas de juros, volumes movimen-
tados e taxas de câmbio - irão afetar os ganhos da Sociedade ou o valor de seus 
instrumentos financeiros. O objetivo do gerenciamento de risco de mercado é 
gerenciar e controlar as exposições a riscos de mercados, dentro de parâmetros 
aceitáveis, e ao mesmo tempo otimizar o retorno. k.1 Risco de taxas de juros. 
Decorre da possibilidade de a Sociedade sofrer ganhos ou perdas decorrentes de 
oscilações de taxas de juros incidentes sobre seus ativos e passivos financeiros. 
Análise de sensibilidade. A seguinte análise de sensibilidade foi realizada para os 
instrumentos financeiros com risco de juros variáveis, considerando que o cená-
rio provável é a atualização dos financiamentos até as suas respectivas datas de 
vencimento, pelas mesmas taxas de juros contratados (vide Nota Explicativa nº 
14), e que os cenários possível e remoto consideram a variação desse risco de 
25% e 50%, respectivamente.
Em 31/12/2018 Cenários

Provável Possível Remoto
Financiamentos expostos à variação da TLP 980.676 985.923 991.170
k.2 Risco de volume. Decorre da possibilidade da não realização dos volu-
mes de etanol a serem movimentados pela Sociedade que foram baseados
nas projeções das consultorias independentes contratadas pela Sociedade. k.3
Risco de câmbio. Não há exposição para a Sociedade em 31/12/2018, pois

não há saldo em aberto em moeda estrangeira. 24 Cobertura de seguros. A 
Sociedade adota a política de contratar cobertura de seguros para riscos de 
perda e contaminação de carga, ambientais, incêndio, explosão, danos elétri-
cos e responsabilidade civil por montantes considerados suficientes para cobrir 
eventuais sinistros, considerando a natureza de sua atividade. As principais co-
berturas de seguros em vigor em 31/12/2018 contratadas pela Sociedade são:
Seguros da Operação Coberturas (R$ mil) 
Transporte 35.000
Riscos Operacionais 447.000
Responsabilidade Civil 30.000
Responsabilidade Civil (Directors & Officers) 20.000
Riscos Ambientais 50.000
25 Eventos subsequentes. Em fevereiro de 2019 foi concluído o atendimento 
de todas as condições precedentes previstas no contrato de financiamento de 
longo prazo do BNDES, em especial, a constituição das Garantias Reais, tais 
como: o Contrato de Propriedade Fiduciária do Lastro de Etanol; do Contrato de 
Cessão Fiduciária dos direitos creditórios da Logum; e do Contrato de Penhor 
das Ações da empresa. Em março de 2019,  ocorreu a liberação pelo BNDES 
da parcela do Financiamento de Longo Prazo para a quitação integral do Em-
préstimo Ponte, além do primeiro desembolso referente a construção dos novos 
trechos, no valor de R$ 71.600. Em Assembleia Geral Extraordinária realizada 
em 27/12/2018, as acionistas da Logum Logística S.A. deliberaram, por unani-
midade e sem ressalvas, pela redução do capital social no valor de R$ 239.000, 
que consistem nas ações subscritas e não integralizadas de emissão da Com-
panhia. Considerando o prazo legal para oposição de credores, previsto no art. 
174 da Lei nº 6.404/1976, e tendo em vista que a ata da referida deliberação 
foi publicada em 09/01/2019, a redução de capital deliberada pelas acionistas 
tornou-se efetiva a partir de 10/03/2019.

10/03/2019  31/12/2018
Acionistas Quantidade % Quantidade %
Petróleo Brasileiro S.A. - 
Petrobras

3.859.696.462 30,00 4.411.234.924 30,00

Raízen Energia S.A. 3.859.696.462 30,00 4.411.234.924 30,00
Copersucar S.A. 3.859.696.462 30,00 4.411.234.924 30,00
Uniduto Logística S.A. 1.286.565.489 10,00 1.470.411.642 10,00

12.865.654.875 100,00 14.704.116.414 100,00
Wagner Biasoli - Diretor Presidente; Pedro Sá - Diretor Financeiro

Contador responsável: BPO Innova RJ Serviços - Contábeis S/S - CRC/ RJ-
-006512/O-5; José Carlos Ramalhete Dias - Contador CRC RJ - 111.345/O-1.

Parecer do Conselho Fiscal
O Conselho Fiscal da Logum Logística S.A. (“Logum” ou “Companhia”), de acordo 
com o disposto no art. 163, da Lei n° 6.404/76, examinou as Demonstrações 
Financeiras, relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018, inclusive 
o Balanço Patrimonial e as Demonstrações do Resultado, acompanhadas 
de Notas Explicativas, Relatório da Administração e Relatório dos Auditores 
Independentes. Com base nas informações e esclarecimentos apresentados 
pelos representantes da Companhia, assim como pelos Auditores Independentes, 
este Conselho Fiscal, por unanimidade de seus membros e sem ressalvas, opina
favoravelmente quanto ao encaminhamento das Demonstrações Financeiras da
Logum referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018 aos acionistas
da Companhia, nos termos em que se encontram, para deliberação destes 
últimos em Assembleia Geral. Rio de Janeiro, 18 de março de 2019.

Paulo Moses Thompson Motta - Conselheiro Suplente
Luis Eduardo Pitta de Noronha - Conselheiro Titular

Relatório de revisão dos auditores independentes 
 sobre as demonstrações financeiras

Ao Conselho de Administração e aos Acionistas da Logum Logística S.A. Rio 
de Janeiro - RJ. Opinião. Examinamos as demonstrações financeiras da Lo-
gum Logística S.A. (“Sociedade”), que compreendem o balanço patrimonial em 
31 de dezembro de 2018 e as respectivas demonstrações do resultado, do re-
sultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa 
para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explica-
tivas, compreendendo as políticas contábeis significativas e outras informações 
elucidativas. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas 
apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição pa-
trimonial e financeira da Logum Logística S.A. em 31 de dezembro de 2018, o 
desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo 
nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para 
opinião. Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e 
internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com 
tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do 
auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes 
em relação à Sociedade, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos 
no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas 
pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais respon-
sabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência 
de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. 

Ênfase - Readequação do perfil de dívida. Conforme mencionado na Nota Ex-
plicativa nº 1, a Sociedade iniciou a operação do 1º trecho do duto e do terminal 
de coleta em 15 de agosto de 2013, e do 2º trecho em 1º de abril de 2015, porém 
as suas operações ainda não estão em sua capacidade plena de transporte e 
armazenamento. Os demais trechos dos ativos operacionais ainda se encontram 
em fase de construção e, portanto, não estão gerando receitas com suas ope-
rações. Em 27 de dezembro de 2018 a Sociedade assinou com o BNDES a ex-
tensão de seu contrato de financiamento para o longo prazo. Nossa opinião não 
está ressalvada em relação a esse assunto. Outros assuntos - Demonstração 
do valor adicionado. A demonstração do valor adicionado (DVA) referente ao 
exercício findo em 31 de dezembro de 2018, elaborada sob a responsabilidade 
da administração da Sociedade, cuja apresentação não é requerida às socieda-
des anônimas de capital fechado, foram submetidas a procedimentos de audito-
ria executados em conjunto com a auditoria das demonstrações financeiras da 
Companhia. Para a formação de nossa opinião, avaliamos se essa demonstra-
ção está reconciliada as demais demonstrações financeiras e registros contá-
beis, conforme aplicável, e se a sua forma e conteúdo estão de acordo com os 
critérios definidos no Pronunciamento Técnico CPC 09 - Demonstração do Valor 
Adicionado. Em nossa opinião, essa demonstração do valor adicionado foi ade-
quadamente preparada, em todos os aspectos relevantes, segundo os critérios 
definidos nesse Pronunciamento Técnico e é consistente em relação às demons-
trações financeiras tomadas em conjunto. Responsabilidades da administra-
ção e da governança pelas demonstrações financeiras. A administração é 
responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações 
financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos con-
troles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração 
de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente 
se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras, a 
administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Sociedade con-
tinuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com 
a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das 
demonstrações financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a 
Sociedade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista 
para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança 
da Sociedade são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo 
de elaboração das demonstrações financeiras. Responsabilidades do auditor 
pela auditoria das demonstrações financeiras. Nossos objetivos são obter 
segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em con-
junto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por 

fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança 
razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a audito-
ria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria 
sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções 
podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, 
individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva 
razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas 
demonstrações financeiras. Como parte da auditoria realizada de acordo com 
as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento pro-
fissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • 
Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações 
financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e 
executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como 
obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa 
opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude 
é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de 
burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações 
falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos controles internos relevantes 
para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às 
circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficá-
cia dos controles internos da Sociedade. • Avaliamos a adequação das políticas 
contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas 
divulgações feitas pela administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, 
pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base 
nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a 
eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à ca-
pacidade de continuidade operacional da Sociedade. Nossas conclusões estão 
fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. 
Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Sociedade a não mais 
se manter em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a 
estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações 
e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes transações 
e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. 
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança

 
a respeito, entre ou-

tros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações 
significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos 
controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. Rio de Janeiro, 
18 de março de 2019. KPMG Auditores Independentes - CRC SP-014428/O-6 
F-RJ; Bruno Bressan Marcondes - Contador CRC RJ-112835/O-7.

Exportação de soja ultrapassa US$ 2,5 bi  
em fevereiro e total do agro vai a US$ 7,25 bi

 As exportações do com-
plexo soja (grãos, farelo 
e óleo) suplantaram pela 
primeira vez a barreira 
dos US$ 2 bilhões para os 
meses de fevereiro, regis-
trando US$ 2,58 bilhões 
no segundo mês deste ano. 
O grande destaque foi a 
venda de soja em grão, 
com 6,1 milhões de tone-
ladas. Com esse recorde 
na quantidade exportada 
(+112,7%), mesmo com 
a queda de 5,1% no pre-
ço médio de exportação, 
o valor de soja foi recor-
de no mês, atingindo US$ 
2,21 bilhões (+101,8%).

Esse desempenho contri-
buiu para que as exportações 
do agronegócio crescessem 
de US$ 6,27 bilhões para 
US$ 7,25 bilhões no mês 
passado. O incremento das 
exportações em 15,6% ocor-
reu, especialmente, devido à 
elevação de 20,8% no índice 
de quantum das exportações. 
As importações também au-
mentaram, passando de US$ 
1,08 bilhão para US$ 1,20 
bilhão em fevereiro deste 
ano (+10,4%). 

A participação do agrone-
gócio nas exportações totais 
do Brasil em fevereiro atin-
giu 44,5%, de acordo com 

dados da Balança Comercial 
do Agronegócio, elaborados 
pela Secretaria Comercial 
e Relações Internacionais, 
foi feita nesta segunda-feira 
(18).

Além das exportações de 
soja em grão, o setor expor-
tou US$ 341,9 milhões de 
farelo de soja (-29,0%) e 

US$ 28,6 milhões de óleo de 
soja (-71,3%).

As vendas de carnes fo-
ram de US$ 1,17 bilhão em 
fevereiro, em alta de 4,8% 
em relação ao valor expor-
tado em no mesmo mês de 
2018. A quantidade expor-
tada de todas as carnes foi 
recorde para os meses de 

fevereiro, com 520 mil tone-
ladas. O valor registrado em 
carne bovina e de frango foi 
praticamente igual, US$ 518 
milhões de cada tipo. Além 
dessas carnes, foram nego-
ciados US$ 99 milhões de 
carne suína (+7,5%) e US$ 
4,3 milhões de carne de peru 
(-64,5%).

O café também teve des-
taque, sendo exportados 
US$ 452,31 milhões, sendo 
US$ 409,23 milhões de café 
verde (+13,1%) e US$ 40,75 
milhões do solúvel (-2,5%). 
A quantidade exportada de 
café verde, 186,71 mil tone-
ladas, foi recorde para feve-
reiro. 

No agrupamento cere-
ais, farinhas e preparações 
houve aumento das vendas 
externas de US$ 265,57 
milhões para US$ 373,47 
milhões (+40,6%). O mi-
lho é o principal produto de 
exportação do segmento, 
com US$ 309,88 milhões 
(+54,8%).

Assine o Monitor Mercantil
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Relatório da Diretoria: Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas., as demonstrações financeiras segundo o que dispõe a Lei nº 6404/76, relativas ao exercício 
encerrado em 31/12/2017. Permanecemos à inteira disposição dos senhores acionistas para prestar-lhes quaisquer esclarecimentos julgados necessários. Rio de Janeiro, 18/03/2019. A Diretoria.

Ativo 2017 2016
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 25 567
Aplicações financeiras de curto prazo 1.201 206
Contas a receber 4.071 3.810
Imposto a recuperar 2.865 4.123
Valores a receber 1 81
Adiantamento a terceiros 20 259
Outros créditos 2 7

8.185 9.053
Não Circulante
IR e CSLL diferidos 12.066 7.830
Depósitos judiciais 12 14
Outros créditos 535 695
Investimentos - 98
Propriedades para investimentos 122.304 124.090

134.917 132.728
Total do ativo 143.102 141.781

Passivo 2017 2016
Circulante
Cédula de crédito imobiliário - CCI 6.510 5.903
Fornecedores 121 155
Impostos e contribuições a recolher 227 174
Outras obrigações 733 818

7.590 7.050
Não Circulante
Cédula de crédito imobiliário - CCI 110.782 115.658
Receita diferida 1.203 1.619
Impostos diferidos 412 412
Provisão para contingências 4.300 20.733

116.697 138.422
Patrimônio líquido 
Capital social 43.924 41.794
Prejuízos acumulados (25.109) (45.486)

18.815 (3.692)
Total do passivo e do patrimônio líquido 143.102 141.781

2017 2016
Receita bruta de aluguéis e serviços 18.504 12.788
   Impostos e contribuições e outras deduções (1.657) (1.422)
Receita líquida de aluguéis e serviços 16.847 11.366
Custo de aluguéis e serviços (5.145) (4.704)
Lucro bruto 11.701 6.662
Receitas (despesas) operacionais
   Despesas administrativas e gerais (11) (161)
   Resultado da equivalência patrimonial 1.338 1.346
   Despesas legais e tributárias (2) -
   Outras receitas (despesas) operacionais 16.452 (20.764)

17.778 (19.579)
Resultado Financeiro
   Despesas financeiras (13.999) (10.615)
   Receitas financeiras 660 750

(13.339) (9.865)
Lucro (prejuízo) antes dos impostos 16.140 (22.782)
   Imposto de renda e contribuição corrente e diferido 4.236 (1.357)
Lucro líquido (prejuízo) do exercício 20.377 (24.139)

Balanço patrimonial 31 de dezembro (Em milhares de reais) Demonstração de resultado 31 de dezembro (Em milhares de reais)

Diretoria: Renato Feitosa Rique; Paula Guimarães Fonseca; Renato de Andrade Botelho; Leandro Rocha Franco Lopes; Rafael Sales Guimarães; Diego Gonçalves Canuto - Contador - CRC-RJ 119023/O-4
As Demonstrações Financeiras completas, com as respectivas notas explicativas encontram-se a disposição dos senhores acionistas na sede da Companhia.

Altar Empreendimentos e Participações S.A.
CNPJ Nº 17.848.419/0001-09

EDITAL  DE  CONVOCAÇÃO  DAS  ASSEMBLEIAS GERAIS EXTRAOR-
DINÁRIA E ORDINÁRIA DA SOCIEDADE COOPERATIVA NOVA AÇÃO

CNPJ 29.437.424/0001-08 - NIRE 33400056230
O Presidente da Sociedade  Cooperativa NOVA AÇÃO, no uso de suas 
atribuições estatutárias, convoca   todos os  Cooperados Associados para 
participarem das Assembleias Gerais  Extraordinária e Ordinária, a serem  
realizadas em nossa sede no dia  30  de março de 2019, em primeira convo-
cação às 09h00min com  a presença de 2/3 (dois terços) do   número total 
de Cooperados Associados, em segunda às 10h00min com  metade mais 
01 (um) do número total de Cooperados Associados e em terceira e última 
às 11h00min Convocação com  a  presença mínima  de 10  (dez) Coopera-
dos Associados para deliberar sobre as seguintes  ordens do dia: Assem-
bleias Gerais Extraordinária e Ordinária: Extraordinária: 1. Entrada e Saída/
Renuncia de Cooperados; 2. Reforma Estatutária. Ordinária: 1. Prestação 
de Contas do Exercício Social do Ano de 2018; 2. Relatório de Gestão; 3. 
Balanço Patrimonial; 4. Demonstração das Sobras ou Perdas Apuradas no 
Exercício do Ano de 2018; 5. Destinação das Sobras ou Perdas Apuradas no 
Exercício do Ano de 2018; 6. Eleição dos Membros do Conselho Fiscal; 7. 
Eleição/Substituição de Diretores. Rio de Janeiro/RJ, 19 de Março de 2019.

DIRETOR PRESIDENTE
LUIZ CLAUDIO FERNANDES

COOBERJ COOPERATIVA NACIONAL DOS BANCÁRIOS 
NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA/EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Vice-Presidente da COOBERJ COOPERATIVA NACIONAL 
DOS BANCÁRIOS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – CNPJ 
16.606.817/0001-48, no uso das suas atribuições que lhe confere o 
Estatuto Social, convoca os cooperados que nesta data são em número 
de 22, em condições de votar, para se reunirem em Assembleia Geral 
Ordinária/Extraordinária a realizar-se à rua Fonte da Saudade, 247/504, 
Lagoa, Rio de Janeiro, RJ, CEP 22471-211, por não haver acomodação 
suficiente na sede social, no dia 30/03/2019, às 8:00 horas, com a 
presença de 2/3 dos cooperados em 1ª convocação, às 9:00 horas, com a 
presença de metade mais um dos cooperados, em 2ª convocação; ou às 
10:00 horas, com a presença de, no mínimo, 10(dez) cooperados, em 3ª e 
última convocação. Assuntos: AGO – 1. Discussão do Balanço Patrimonial, 
DRE, Parecer do conselho fiscal, Destinação de Sobras/Perdas, leitura, 
discussão e julgamento do relatório de administração, GEFIPS e RAIS 
negativa do exercício de 2018, prestação de contas do exercício social 
encerrado em 2018; 2-Eleição do Conselho Fiscal; 3- Assuntos Gerais, e 
AGE – 1.Assuntos referente a Assembleia Especial 2018; 2-Alteração no 
quadro Diretor. RIO DE JANEIRO, 18 DE MARÇO DE 2019.

IVAN RICARDO DE SOUZA – VICE-PRESIDENTE

EDITAL DE CONVOCAÇÃO – ALIANÇA – COOPERATIVA DE 
CONSUMO DE BANCARIOS E EX-BANCARIOS DO MUNICIIPIO DO 
RIO DE JANEIRO – CONVOCAÇÃO DE AGO – ASSEMBLEIA GERAL 
ORDINÁRIA – O Presidente da ALIANÇA – COOPERATIVA DE CONSUMO 
DE BANCARIOS E EX-BANCARIOS DO MUNICIIPIO DO RIO DE 
JANEIRO, registrada na JUCERJA sob o NIRE 33.4.0005528-4, e inscrita 
no CNPJ sob o nº. de registro 26.425.224/0001-39, Sr. Robson Luiz Cunha 
Silva, no exercício das suas atribuições convoca todos os associados em 
dia com suas obrigações para participarem da AGO – Assembleia Geral 
Ordinária a ser realizada na sua sede situada  na Rua da Quitanda, 
194, Sala 703, Centro, Rio de Janeiro – RJ, CEP: 20091-005, no dia 
29/03/2019, com primeira convocação às 18:00 h, com a presença mínima 
de 2/3 (dois terços) dos associados, em segunda convocação as 19:00h 
com a presença mínima da metade mais 1 (um) dos associados e em 
terceira e última convocação  às 20:00 h com a presença mínima de 10 
(dez) cooperados, para deliberarem sobre a pauta a seguir. Para efeito 
de quórum, na data da presente convocação a cooperativa possui 29 
(vinte nove) cooperados no seu quadro social. A Ordem do Dia da AGO 
é a seguinte: 1) Apresentação da Prestação de Contas relativa ao exercício 
2018 para deliberação da Assembleia composta dos seguintes itens: a) 
Apresentação do Relatório de Gestão da Diretoria; b) Apresentação da 
Prestação de Contas composta do Balanço Patrimonial e Demonstração de 
Sobras ou Perdas do Exercício; c) Apresentação do Parecer do Conselho 
Fiscal. 2) Deliberação da Assembleia sobre a Prestação de Contas 
composta do Relatório de Gestão da Diretoria, Balanço Patrimonial e 
Demonstração de Sobras ou Perdas do Exercício 2018; 3) Deliberação da 
Assembleia sobre a Destinação/Rateio das Sobras ou Perdas do Exercício 
2018; 4) Eleição do Novo Conselho Fiscal para o mandato de 1 (um) ano – 
2019/2020; 5) Registro da ratificação da Entrada e Saída de Associados; 6) 
Demais assuntos de interesse social. Rio de Janeiro – RJ, 19 de março de 
2019 – Robson Luiz Cunha Silva – Diretor Presidente

EMDA ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA.
CNPJ. 09.178.763/0001-00

Aviso aos Sócios Quotistas: Acham-se à disposição dos senhores sócios, 
na Rua Sete de Setembro, 55 - sala 1901, Centro/RJ., os documentos de 
que trata o Art. 1078 do Código Civil Brasileiro, relativos ao exercício social 
encerrado em 31 de dezembro de 2018. Rio de Janeiro, 13 de março de 
2019. As.) Jean Charles David Bernheim - Sócio Administrador.

EMMANUEL BLOCH ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA.
CNPJ. 33.259.722/0001-14

Aviso aos Sócios Quotistas: Acham-se à disposição dos senhores sócios, 
na Rua Sete de Setembro, 55 - sala 1901, Centro/RJ., os documentos de 
que trata o Art. 1078 do Código Civil Brasileiro, relativos ao exercício social 
encerrado em 31 de dezembro de 2018. Rio de Janeiro, 13 de março de 
2019. As.) Jean Charles David Bernheim - Sócio Administrador.

Setor supermercadista do Rio fatura R$ 39,3 bilhões em 2018
Estado 
representa 11% 
do faturamento 
nacional do setor

O setor supermercadista 
do Estado do Rio de Janeiro 
registrou faturamento anual 
em 2018 de R$ 39,3 bilhões, 
com crescimento nominal 
de 1% na comparação com 
2017, de acordo com levan-
tamento da Associação de 
Supermercados do Estado do 
Rio de Janeiro (Asserj) e As-
sociação Brasileira de Super-
mercados (Abras). O Estado 
do Rio de Janeiro representa 
11% do faturamento do país. 
Foram registrados 184.711 
mil empregos diretos no Es-
tado, ante 182.919 mil re-
gistrados em 2017, criando 
1.792 mil novas vagas de 
empregos. O levantamen-
to destaca ainda que o setor 
encerrou o ano passado com 
4.864 mil lojas e 20.648 che-
ckouts.

Fábio Queiróz, presiden-
te da Asserj e VP da Abras, 

contextualiza os fatores para 
o desempenho do varejo 
supermercadista. “A estabi-
lidade política refletida na 
economia em nível Federal 
e Estadual, o maior investi-
mento e atenção do governo 
Estadual para a questão da 
segurança pública no Rio de 
Janeiro. O estreitamento das 
parcerias entre supermerca-
dos e indústrias. E a tendên-
cia de crescimento da econo-
mia em nível nacional, pois 
já são 8 trimestres seguidos 
de crescimento econômico. 
Tudo isso impacta na con-
fiança do consumidor e do 
empresário”, diz.

Faturamento nacional

O setor supermercadista 
brasileiro registrou fatura-
mento de R$ 355,7 bilhões 
em 2018, um crescimento 
nominal de 0,7% na compa-
ração com 2017, de acordo 
com a 42ª pesquisa Ranking 
Abras, em parceria com a 
Nielsen. O resultado repre-
senta 5,2%  do Produto In-
terno Bruto (PIB).

Queiróz ainda ressalta os 
desafios do setor com as mu-

danças tecnológicas. “Os em-
presários precisam cada vez 
mais ter pessoas qualificadas 
em suas lojas. Nós fomenta-
mos o segmento através da 
Escola Asserj, oferecemos 
cursos para capacitar diversas 
áreas do varejo supermerca-
dista. Novos formatos e no-
vas experiências de compra 
precisam ser oferecidas a um 
consumidor, cada vez mais 
exigente”, declara.

Durante a coletiva de im-
prensa a Associação de Su-
permercados do Estado do 
Rio de Janeiro apresentou 
a 31ª Super Rio Expofood, 
trade show do varejo alimen-
tício que reúne 50 mil profis-
sionais de todo o país para 
conhecerem os lançamentos 
e participar de workshops e 
painéis com as tendências 
atuais.

Nesta edição é lançada 
a SRE Conference, com o 
objetivo de apresentar qua-
se 100 horas de conteúdo, 
com mais de 100 painéis 
que abordarão os principais 
temas do varejo brasileiro. 
“Para 2019, escolhemos o 
tema Conexões – Humanas, 
Profissionais e Tecnológicas, 

MSC Cruzeiros comemora o embarque de 252 mil hóspedes 
Com o encerramento da 

temporada 2018/2019 se 
aproximando, a MSC Cru-
zeiros, com sede na Suíça, 
maior empresa privada de 
cruzeiros do mundo e lí-
der de mercado na Euro-
pa, América do Sul, África 
do Sul e Golfo, anunciou 
os principais resultados da 
companhia no período. Mais 
uma vez a armadora encer-
rará a temporada brasileira 
com 100% de ocupação, ten-
do embarcado 252 mil hós-
pedes. E para comemorar es-
ses resultados, a companhia 
realizou o 13º TOP MSC 
para reconhecer as agências 
de viagem que mais se des-
tacaram.

A MSC Cruzeiros teve 
uma oferta de 102 mil cabi-
nes em três transatlânticos 
que operaram embarques em 
portos nacionais. A tempo-
rada foi marcada pela vinda 
do maior e mais moderno 
navio a navegar no litoral 
brasileiro, o MSC Seaview, 

com embarques em Santos 
(SP) e Salvador (BA), do 
moderno MSC Fantasia com 
embarques no Rio de Janeiro 
(RJ) e Salvador (BA) e do 
sofisticado MSC Poesia com 
embarques em Santos (SP). 
Além desses três navios, 
a MSC Cruzeiros também 
trouxe à América do Sul o 
MSC Orchestra com em-
barques de Buenos Aires, na 
Argentina, para realizar cru-
zeiros rumo ao litoral bra-
sileiro, contribuindo ainda 
mais para a economia nacio-
nal, com a vinda de 48 mil 
turistas latino-americanos.

“O Brasil é um mercado 
estratégico para a MSC Cru-
zeiros e por isso mantemos 
investimentos constantes no 
país. Estamos extremamen-
te felizes com os nossos re-
sultados dessa temporada e 
já estamos trabalhando para 
que a temporada 2019/2020 
seja um sucesso ainda maior. 
Teremos um crescimento de 
15% em relação à tempo-

rada atual, com uma oferta 
de 117 mil cabines e quatro 
navios com embarques e m 
portos nacionais que ofere-
cerão férias completas para 
os brasileiros”, comentou 
Adrian Ursilli, diretor Geral 
da MSC Cruzeiros.

A MSC Cruzeiros está 
em forte crescimento em 
âmbito global, com um 
plano de investimento sem 
precedentes na indústria de 
13,6 bilhões de Euros, que 
triplicará a sua capacida-
de até 2027, e tem como o 
objetivo ampliar o alcance 
global da marca e fortale-
cer a sua presença em mer-
cados estratégicos.

A temporada 2019/2020 
na América do Sul terá a 
presença de quatro magní-
ficos navios no Brasil, que 
oferecerão viagens singula-
res pelas belas praias do país 
e em fantásticos destinos na 
Argentina e Uruguai. Esta-
rão de volta o MSC Seaview, 
o MSC Fantasia, o MSC Po-

esia e, além deles, o elegante 
MSC Sinfonia, que terá em-
barques dedicados de Santos 
(SP) e, de forma inédita, em 
Itajaí (SC). Com capacidade 
para 2.600 hóspedes, o MSC 
Sinfonia fará um itinerário 
de sete noites que incluirá 
escalas em Montevidéu, no 
Uruguai, e em Buenos Aires, 
na Argentina. 

O meganavio MSC Sea-
view, com capacidade para 
5.300 hóspedes, estará de 
volta ao país com embarques 
em Santos (SP) e Salvador 
(BA) e realizará minicruzei-
ros de três e quatro noites, 
alternando escalas em Porto 
Belo, Balneário Camboriú e 
Búzios, além de roteiros de 
seis a oito noites pelo su-
deste e nordeste, alternando 
escalas em Ilhabela, Búzios, 
Ilha Grande, Ilhéus e Sal-
vador. No cruzeiro de Ré-
veillon, o transatlântico fará 
ainda uma parada na frente 
da praia de Copacabana para 
que os viajantes possam con-

ferir a maior queima de fo-
gos do país.

O moderno MSC Fan-
tasia, com capacidade para 
4.300 hóspedes, terá embar-
ques no Rio de Janeiro (RJ), 
Salvador (BA) e Santos 
(SP), e fará minicruzeiros, 
com duração de três e qua-
tro noites, pelo litoral sul e 
sudeste, com escalas alterna-
das em Porto Belo, Balneá-
rio Camboriú, Búzios, Ilha 
Grande, Ubatuba e Ilhabela. 
Já nos itinerários de cinco a 
oito noites, o navio seguirá 
rumo ao nordeste, incluindo 
escalas alternadas em Ilha-
bela, Ubatuba, Ilha Grande, 
Búzios, Ilhéus e Salvador. O 
navio fará ainda roteiros de 
oito noites rumo aos países 
vizinhos, Argentina e Uru-
guai, com escalas em Ilha-
bela, Buenos Aires e Punta 
del Este. No cruzeiro de 
Réveillon, o MSC Fantasia 
também fará uma parada na 
frente da praia de Copaca-
bana para que os hóspedes 

possam conferir a queima de 
fogos.

Já o sofisticado MSC Po-
esia, com capacidade para 
3.200 hóspedes, terá embar-
ques em Santos (SP) e rea-
lizará um itinerário de sete 
noites rumo à Bacia do Rio 
da Prata, com escalas na ro-
mântica Buenos Aires e nas 
charmosas Montevidéu e 
Punta del Este.

A MSC Cruzeiros reali-
zou no dia 15 de março o 13ª 
TOP MSC em uma noite de 
celebração para mais de 800 
convidados a bordo do MSC 
Fantasia. Esse evento que 
já é uma tradição da com-
panhia, reconhece as agên-
cias de viagem que mais se 
destacaram em 8 categorias: 
Top Seguros, Top Pacotes 
Pré-pagos, Top MSC Yacht 
Club, Top Grupos, Top In-
ternacional, Top Ota’s (On-
line Travel Agents), Top 
Premium e Top 10. Foram 
premiadas durante a cerimô-
nia 29 agências.

que irá pautar os painéis da 
SRE Conference. Queremos 
que o público leve insights 
para a vida, e não só para a 
carreira. Somos responsá-
veis por fomentar o setor, 
e vamos propor inovações, 
inteligência emocional, téc-
nicas para gestão do tempo e 
qualidade de vida. O mundo 
mudou muito e vamos con-

textualizar tudo isso na Su-
per Rio Expofood”, afirma 
Fábio Queiróz.

Sacolas Plásticas

A Asserj debateu na últi-
ma sexta, em audiência pú-
blica realizada na Alerj, os 
critérios para adequação e 
cumprimento da lei de subs-

tituição das sacolas plásticas 
no Estado do Rio de Janeiro. 
A Associação informa que 
planos de ação que já se en-
contram em andamento para 
minimizar eventuais trans-
tornos junto aos consumi-
dores varejistas e as adequa-
ções do setor para promoção 
da substituição das sacolas 
descartáveis.
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BRASNORTE TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.
CNPJ nº 09.274.998/0001-97

A Administração da Brasnorte Transmissora de Energia S.A. (“Brasnorte” ou 
“Companhia”) tem a satisfação de submeter à apreciação dos senhores acio-
nistas o Relatório da Administração e as demonstrações financeiras acompa-
nhadas das notas explicativas e do respectivo relatório do auditor independen-
te relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2018.
A Companhia
Possuem o controle compartilhado da Companhia, por meio de acordo de 
acionistas: Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. (“Taesa”) - 38,66%, 
Centrais Elétricas  Brasileiras S.A.. (“Eletrobrás”) - 49,71% e Bipar Energia 
S.A. (“Bipar”) - 11,62%.
Desempenho financeiro - R$ mil 2018 2017
Receita operacional líquida 26.579 25.087
EBITDA 20.535 17.319
Margem EBITDA 77,26% 69,04%
Reconciliação do EBITDA
Lucro do exercício 16.934 13.548
Resultado financeiro (411) (377)
Imposto de renda e contribuição social 4.012 4.148
EBITDA 20.535 17.319
EBITDA - é o lucro líquido antes dos impostos, das despesas financeiras lí-
quidas e das despesas de depreciação e amortização. O EBITDA não é re-
conhecido pelas práticas contábeis adotadas no Brasil, não representa um 

fluxo de caixa para os exercícios apresentados e não deve ser considerado 
como um lucro líquido alternativo, tampouco é indicador de desempenho. O 
EBITDA apresentado é utilizado pela Companhia para medir o seu próprio 
desempenho. 
Governança Corporativa
No intuito de fornecer informações aos seus acionistas com agilidade, quali-
dade e transparência, a Companhia possui um Conselho de Administração, 
constituído desde o início de suas atividades, que é composto por membros 
efetivos e suplentes representantes de seus acionistas, com o objetivo de es-
tabelecer as diretrizes fundamentais para a Companhia, verificar e acompa-
nhar sua execução. A Taesa realiza atividades de “back-office” para atividades 
administrativas da Brasnorte e implanta na concessão os mesmos princípios 
de Governança Corporativa e Qualidade, comuns a todas as concessões em 
que o Grupo Taesa administra.
Política de Qualidade
A Brasnorte, respaldada pela Alta Administração, manifesta seu compromisso 
com a qualidade, declarando como diretrizes globais da Companhia o comple-
to atendimento dos requisitos do cliente, o comprometimento com a melhoria 
contínua e a excelência no sistema de gestão da qualidade, direcionados à 
execução dos serviços de operação e manutenção de linhas de transmissão 
de energia elétrica.

Relatório da Administração

Nota 
explicativa 2018 2017

Ativos
Ativos Circulantes
Caixa e equivalentes de caixa 5 157 122
Títulos e valores mobiliários 6 9.566 3.200
Contas a receber de concessionárias e permissionárias 2.982 2.764
Ativo financeiro de concessão 7 - 22.426
Ativo contratual de concessão 8 23.522 -
Impostos e contribuições sociais 703 608
Outras contas a receber 510 636
Total dos Ativos Circulantes 37.440 29.756
Ativos Não Circulantes
Depósitos judiciais 422 425
Contas a receber de concessionárias e permissionárias 180 180
Ativo financeiro de concessão 7 - 289.407
Ativo contratual de concessão 8 252.975 -
Imobilizado 10 11
Outras contas a receber 134 128
Total dos Ativos Não Circulantes 253.721 290.151
Total dos Ativos 291.161 319.907

Balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2018 (Valores expressos em milhares de reais - R$) Demonstração do resultado para o exercício  
findo em 31 de dezembro de 2018 

(Valores expressos em milhares de reais – R$, exceto o lucro por ação)
Nota 

explicativa 2018 2017
Receita operacional líquida 18 26.579 25.087
Pessoal (2.395) (2.545)
Material (533) (2.080)
Serviços prestados (1.691) (1.232)
Outros custos operacionais (440) (574)
Custos dos serviços prestados (5.059) (6.431)
Lucro Bruto 21.520 18.656
Pessoal (327) (271)
Serviços prestados (633) (596)
Depreciação (1) (1)
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas (24) (469)
Despesas operacionais (985) (1.337)
Lucro antes das receitas (despesas)  
 financeiras, líquidas, e dos impostos 20.535 17.319
Receitas financeiras 396 541
Despesas financeiras 15 (164)
Receitas (despesas) financeiras, líquidas 411 377
Lucro antes dos impostos e das contribuições 20.946 17.696
Imposto de renda e contribuição social correntes (1.122) (673)
Imposto de renda e contribuição social diferidos (2.890) (3.475)
Imposto de renda e contribuição social 14 (4.012) (4.148)
Lucro líquido do exercício 16.934 13.548
Lucro por ação
Lucro por ação ordinária - básico (em R$) 17 0,08863 0,07091
As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações financeiras.

As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações financeiras.

Demonstração do resultado abrangente para o exercício findo  
em 31 de dezembro de 2018 (Valores expressos em milhares de reais – R$)

2018 2017
Lucro líquido do exercício 16.934 13.548
Outros resultados abrangentes - -
Resultado abrangente total do exercício 16.934 13.548
As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações financeiras.

Demonstração da mutação do patrimônio líquido para o exercício findo em 31 de dezembro de 2018 (Valores expressos em milhares de reais – R$)
Nota Reservas de lucros Dividendos

explicativa
Capital 
social Legal

Incentivo 
fiscal Especial

adicionais  
propostos

Lucros  
acumulados Total

Saldos em 31 de dezembro de 2016 191.052 4.595 6.255 44.558 - - 246.460
Lucro do exercício - - - - - 13.548 13.548
Baixa da reserva – distribuição de dividendos - - - (6.000) - - (6.000)
Destinação do lucro do exercício:
Reserva legal - 677 - - - (677) -
Reserva de incentivo fiscal - - 1.845 - - (1.845) -
Dividendos obrigatórios - - - - - (5.513) (5.513)
Dividendos adicionais propostos - - - - 5.513 (5.513) -
Saldos em 31de dezembro de 2017 13 191.052 5.272 8.100 38.558 5.513 - 248.495
Aprovação dos dividendos adicionais - - - - (5.513) - (5.513)
Adoção inicial do CPC 47 - - - - - (22.368) (22.368)
Lucro do exercício - - - - - 16.934 16.934
Destinação do lucro do exercício:
Reserva legal - 847 - - - (847) -
Reserva de incentivo fiscal - - 3.085 - - (3.085) -
Dividendos obrigatórios - - - - - (6.501) (6.501)
Dividendos adicionais propostos - - - - 6.501 (6.501)
Compensação de (prejuízos) acumulados - - - (22.368) - 22.368 -
Saldos em 31 de dezembro de 2018 13 191.052 6.119 11.185 16.190 6.501 - 231.047

As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações financeiras.

Demonstração do fluxo de caixa para o exercício findo em 31 de 
dezembro de 2018 (Valores expressos em milhares de reais – R$)

Nota 
explicativa 2018 2017

Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro do exercício 16.934 13.548
Itens do resultado que não afetam o caixa:
Remuneração do ativo financeiro de concessão 7 e 18 - (15.620)
Remuneração do ativo contratual de concessão 8 e 18 (18.595) -
Correção monetária do ativo financeiro de 
concessão 7,8 e 18 - (7.764)

Correção monetária do ativo contratual de 
concessão 7,8 e 18 (6.231) -

Receita de construção 7, 8 e 18 (1.101) -
Receita de aplicação financeira (396) (541)
Custo de construção 999 -
Depreciação 1 -
Tributos diferidos 100 (83)
Imposto de renda e contribuição social 14 4.012 4.148
Provisão para compensação ambiental - 390
(Reversão) para contingências 12 - (13)

(4.277) (5.935)
Variações nos ativos e passivos:
Redução no ativo financeiro de concessão 311.833 22.446
Redução/baixa nas contas a receber de concessionárias e 
permissionárias e Constituição do ativo contratual, líquidos (288.113) -

(Aumento) nos impostos e nas contribuições  
 sociais ativos, líquido dos passivos (21) (155)

Redução nas outras contas a receber e depósitos judiciais 124 593
(Redução) aumento nos fornecedores (1.459) 487
(Redução) aumento nas taxas regulamentares (316) 156
Aumento (redução) nas outras contas a pagar 275 (1.715)

22.323 21.812
Caixa gerado pelas atividades operacionais 18.046 15.877
Imposto de renda e contribuição social pagos (1.015) (633)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais 17.031 15.244
Fluxo de caixa pelas atividades de investimento
(Aumento) redução no saldo de títulos e valores mobiliários (5.970) 358
Caixa líquido (aplicado) gerado nas atividades  
 de investimento (5.970) 358

Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Pagamento de dividendos 11 (11.026)(15.701)
Caixa líquido (aplicado) nas atividades de financiamento (11.026)(15.701)
Aumento (redução) líquido no caixa e  
 equivalentes de caixa 35 (99)

Saldo inicial do caixa e equivalentes de caixa 5 122 221
Saldo final do caixa e equivalentes de caixa 5 157 122
Aumento (redução) líquido no caixa e 
 equivalentes de caixa 35 (99)

As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações financeiras.

Nota 
explicativa 2018 2017

Passivos
Passivos Circulantes
Fornecedores 680 1.141
Taxas regulamentares 472 788
Impostos e contribuições sociais 876 695
Dividendos a pagar 11 6.501 5.513
Outras contas a pagar 784 789
Total dos Passivos Circulantes 9.313 8.926
Passivos Não Circulantes
Provisões para riscos fiscais e cíveis 12 216 216
Impostos e contribuições sociais diferidos 9 25.227 33.860
Tributos diferidos 10 23.751 27.085
Outras contas a pagar 1.607 1.325
Total dos Passivos Não Circulantes 50.801 62.486
Total dos Passivos 60.114 71.412
Patrimônio Líquido
Capital social 191.052 191.052
Reserva de lucros 33.494 51.930
Dividendos adicionais propostos 6.501 5.513
Total do Patrimônio Líquido 13 231.047 248.495
Total dos Passivos e do Patrimônio Líquido 291.161 319.907

Notas explicativas às demonstrações financeiras referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018 
(Valores expressos em milhares de reais - R$, exceto se indicado de outra forma)

1. INFORMAÇÕES GERAIS
A Brasnorte Transmissora de Energia S.A. (“Brasnorte” ou “Companhia”) é
uma sociedade anônima de capital fechado, com sede na cidade do Rio de Ja-
neiro, e tem por objeto social a construção, a implantação, a operação e a ma-
nutenção do serviço público de transmissão de energia elétrica da rede básica
do Sistema Elétrico Interligado relativo às linhas de transmissão LT Jubá/Jauru
e LT Brasnorte/Nova Mutum, ambas de 230 kV, com aproximadamente 129 e
273 km, respectivamente, e subestações SE Jubá, de 300 MVA, e SE Bras-
norte, de 100 MVA, ambas de 230/138 kV, entradas de linha e instalações
vinculadas a estas, bem como às demais instalações necessárias às funções
de medição, supervisão, proteção, comando, controle, telecomunicação, ad-
ministração e apoio, conforme consta no Edital de Leilão nº 004/2007, emitido
pela Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL. Em 17 de março de 2008,
a Companhia assinou com a ANEEL o contrato de concessão nº 003/2008 para
exploração das linhas de transmissão LT Jubá/Jauru e LT Brasnorte/Nova Mu-
tum, pelo prazo de 30 anos. A construção da linha foi iniciada ao longo de 2008
e concluída em setembro de 2009. Em 04 de fevereiro de 2015, o Operador
Nacional do Sistema Elétrico - ONS emitiu o Termo de Liberação Definitivo.
Controladores - possuem o controle compartilhado da Companhia, por meio de 
acordo de acionistas: Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. (“Taesa”),
Centrais Elétricas do Brasil S.A. (“Eletrobás”) e Bipar Energia S.A. (“Bipar”).
Transferência de controle - em comunicado ao mercado realizado em 30 de
junho de 2017, a Centrais Elétricas Brasileiras S.A (“Eletrobrás”) informou ao
mercado que seu Conselho de Administração aprovou a transferência da parti-
cipação acionária da Brasnorte detida pela Eletronorte. A transferência foi anuí-
da pelo Despacho ANEEL nº 3.339/2017 de 29 de setembro de 2017, publicado
no D.O.U. Em 03 de outubro de 2017. Em 16 de abril de 2018 foi assinado o
Termo de Transferência de Ações e Quitação. A averbação das ações no Livro
de Registro de Ações ocorreu em 29 de junho de 2018. Participação do leilão
Eletrobrás - a Taesa se sagrou vencedora do lote L do Leilão Eletrobrás nº
01/2018 no qual foi adquirida a participação societária detida pela Eletrobrás
de 49,71% na Brasnorte, que optou por exercer seu direito de preferência, na
forma do acordo de acionistas da Brasnorte, sobre a integralidade da partici-
pação acionária detida pela Eletrobrás. A Comissão de Alienação do Leilão
Eletrobrás, através do comunicado nº 15 de 14 de janeiro de 2019, informou
que a Diretoria Executiva da Eletrobrás deliberou, em sua unanimidade, sem
quaisquer ressalvas, a homologação do objeto do leilão referente ao Lote L,
encerrando formalmente o processo do leilão, o qual será procedido pela assi-
natura do respectivo contrato de compra e venda de ações referente ao Lote L, 
o qual prevê a implementação de condições suspensivas praxe para o tipo de
operação, tais como aprovação do Conselho Administrativo de Defesa da Con-
corrência (CADE) e anuência de credores da SPE entre outras. Até o momento 
a operação não foi concluída.
2. BASE DE PREPARAÇÃO
2.1. Declaração de conformidade: As presentes demonstrações financeiras fo-
ram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil (BR
GAAP) e foram aprovadas pela Diretoria e pelos Conselhos Fiscal e de Admi-
nistração em 15 de março de 2019. As práticas contábeis adotadas no Brasil
compreendem aquelas incluídas na legislação societária brasileira e os pronun-
ciamentos, as orientações e as interpretações técnicas emitidos pelo Comitê de
Pronunciamentos Contábeis - CPC e aprovados pelo Conselho Federal de Conta-
bilidade - CFC. Todas as informações relevantes das demonstrações financeiras
estão sendo evidenciadas, e correspondem às informações utilizadas na gestão
da Companhia. 2.2. Base de mensuração: As demonstrações financeiras foram
preparadas com base no custo histórico, com exceção de determinados instru-
mentos financeiros não derivativos mensurados ao valor justo por meio do resul-
tado. 2.3. Moeda funcional e de apresentação: As demonstrações financeiras
são apresentadas em reais, que é a moeda funcional da Companhia. Todas as in-
formações financeiras apresentadas em reais foram arredondadas para o milhar
mais próximo, exceto quando indicado de outra forma. 2.4. Uso de estimativas
e julgamentos: A preparação das demonstrações financeiras de acordo com as
normas do CPC exige que a Administração faça julgamentos, estimativas e pre-
missas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de
ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas
estimativas. Estimativas e premissas são revisadas de uma maneira contínua.
Revisões com relação às estimativas contábeis são reconhecidas no exercício
em que as estimativas são revisadas. As principais áreas que envolvem estima-
tivas e premissas são: a) Ativo contratual de concessão - a Companhia efetua
análises que envolvem o julgamento da Administração, substancialmente, no que 
diz respeito a aplicabilidade da interpretação de contratos de concessão, deter-
minação e classificação dos gastos de implementação da infraestrutura, amplia-
ção, reforços e melhorias como ativo contratual. A Administração da Companhia
avalia o momento de reconhecimento dos ativos das concessões com base nas
características econômicas de cada contrato de concessão. O ativo contratual se
origina na medida em que a concessionária satisfaz a obrigação de construir e im-
plementar a infraestrutura de transmissão, sendo a receita reconhecida ao longo
do tempo do projeto. O ativo contratual é registrado em contrapartida a receita de
infraestrutura, que é reconhecida conforme os gastos incorridos.  A taxa aplicada
ao ativo contratual é uma taxa de desconto que melhor representa a estimativa
da Companhia para a remuneração financeira dos investimentos da infraestrutura
de transmissão, por considerar os riscos e prêmios específicos do negócio. A
taxa para precificar o componente financeiro do ativo contratual é estabelecida
na data do início de cada contrato de concessão. Quando o Poder Concedente
revisa ou atualiza a receita que a Companhia tem direito a receber, a quantia
escriturada do ativo contratual é ajustada para refletir os fluxos revisados, sendo
o ajuste reconhecido como receita ou despesa no resultado. A taxa de desconto
definida foi a taxa utilizada no leilão. Quando a concessionária presta serviços
de implementação da infraestrutura, é reconhecida a receita de infraestrutura
pelo valor justo e os respectivos custos relativos aos serviços de implementação
da infraestrutura prestados levando em consideração que os projetos embutem
margem suficiente para cobrir os custos de implementação da infraestrutura e
encargos. Quando a concessionária presta serviços de operação e manutenção,
é reconhecida a receita pelo valor justo, tendo como um dos parâmetros os valo-
res estimados pelo Poder Concedente e os respectivos custos, conforme contra-
prestação dos serviços. b) Avaliação de instrumentos financeiros – são utilizadas
premissas e técnicas de avaliação que incluem informações que não se baseiam
em dados observáveis de mercado para estimar o valor justo de determinados
tipos de instrumentos financeiros, bem como a análise de sensibilidade dessas
premissas. c) Impostos, contribuições e tributos - existem incertezas relacionadas
à interpretação de regulamentos tributários complexos e ao valor e à época de
resultados tributáveis futuros. Em virtude da natureza de longo prazo, diferenças
entre os resultados reais e as premissas adotadas, ou futuras mudanças nessas
premissas, poderiam exigir ajustes futuros na receita e despesa de impostos,
já registradas. São constituídas provisões, quando aplicável, com base em es-
timativas para possíveis consequências de auditorias por parte das autoridades
fiscais das respectivas jurisdições em que atua, baseadas em diversos fatores,
tais como experiência de auditorias fiscais anteriores e interpretações divergen-

tes dos regulamentos tributários pela entidade tributável e pela autoridade fiscal 
responsável. d) Imposto de renda e contribuição social diferidos – são registrados 
ativos relacionados a impostos diferidos decorrentes de diferenças temporárias 
entre as bases contábeis de ativos e passivos e as bases fiscais considerando 
a legislação tributária vigente. Os impostos e contribuições diferidos ativos são 
reconhecidos à medida em que é esperada a geração de lucro tributável futuro 
suficiente com base em projeções elaboradas pela Administração. Essas proje-
ções incluem hipóteses relacionadas ao desempenho da Companhia e fatores 
que podem diferir das estimativas atuais. Ativos de imposto de renda e contribui-
ção social diferidos são revisados a cada data de relatório e reduzidos à medida 
que sua realização não seja mais provável. e) Provisões para riscos trabalhistas 
e cíveis - a Companhia é parte em diversos processos judiciais e administrativos. 
Provisões são constituídas para todos os riscos referentes a processos judiciais 
que representam perdas prováveis e estimadas com certo grau de segurança. 
A avaliação da probabilidade de perda inclui a avaliação das evidências dispo-
níveis, a hierarquia das leis, as jurisprudências disponíveis, as decisões mais 
recentes nos tribunais e sua relevância no ordenamento jurídico, bem como a 
avaliação dos assessores jurídicos externos. 2.5. Informações por segmento: A 
Companhia atua somente no segmento de transmissão de energia elétrica e rea-
liza atividade de disponibilização da rede básica com base no contrato celebrado 
com o ONS, denominado Contrato de Uso do Sistema de Transmissão - CUST. 
3. PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS
3.1. Reconhecimento de receita: A Companhia aplicou o CPC 47 – Receita de 
Contratos com Clientes, a partir de 1º de janeiro de 2018, com base no método 
retrospectivo modificado. Os impactos advindos desta aplicação, referem-se basi-
camente a reclassificação dos saldos anteriormente registrados como ativos finan-
ceiros, para ativos contratuais de concessão. Os concessionários devem registrar 
e mensurar a receita dos serviços que prestam obedecendo aos pronunciamentos 
técnicos CPC 47 – Receita de Contrato com Cliente e CPC 48 – Instrumentos Fi-
nanceiros, mesmo quando prestados sob um único contrato de concessão. As re-
ceitas são reconhecidas quando ou conforme a entidade satisfaz as obrigações de 
performance assumidas no contrato com o cliente, e somente quando houver um 
contrato aprovado; for possível identificar os direitos; houver substância comercial 
e for provável que a entidade receberá a contraprestação à qual terá direito.  As 
receitas da Companhia são classificadas nos seguintes grupos: a) Receita de 
construção - Serviços de implementação da infraestrutura, ampliação, reforço e 
melhorias das instalações de transmissão de energia elétrica. As receitas de infra-
estrutura são reconhecidas conforme os gastos incorridos e calculadas acrescen-
do-se as alíquotas de PIS e COFINS ao valor do investimento, uma vez que os 
projetos embutem margem suficiente para cobrir os custos de implementação da 
infraestrutura e encargos, considerando que boa parte de suas instalações é im-
plementada através de contratos terceirizados com partes não relacionadas. As 
variações positivas ou negativas em relação à margem estimada são alocadas no 
resultado quando incorridas. Toda a margem de construção é recebida durante a 
obra e variações positivas ou negativas são alocadas imediatamente ao resultado, 
no momento que incorridas. Para estimativa referente a Receita de Construção, a 
Companhia utilizou um modelo que apura o custo de financiar o cliente (no caso, 
Poder Concedente). A taxa definida para o valor presente líquido da margem de 
construção (e de operação) é definida no momento inicial do projeto e não sofre 
alterações posteriores, sendo apurada de acordo com o risco de crédito do cliente 
e prazo de financiamento. b) Remuneração do ativo contratual de concessão - Ju-
ros reconhecidos pelo método linear com base na taxa que melhor representa a 
remuneração dos investimentos da infraestrutura de transmissão, por considerar 
os riscos e prêmios específicos do negócio. A taxa busca precificar o componente 
financeiro do ativo contratual, determinada na data de início de cada contrato de 
concessão. A taxa de retorno incide sobre o montante a receber do fluxo futuro de 
recebimento de caixa.  c) Receita de correção monetária do ativo contratual de 
concessão – Correção reconhecida com base no índice de correção definido no 
contrato de concessão assinado com o Poder Concedente, Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor - IPCA, a partir da entrada em operação do empreendimen-
to. d) Receita de operação e manutenção - Serviços de operação e manutenção 
das instalações de transmissão de energia elétrica, que tem início após o término 
da fase de construção e que visa a não interrupção da disponibilidade dessas 
instalações. 3.2. Receitas financeiras e despesas financeiras: As receitas finan-
ceiras abrangem receitas de juros sobre aplicações financeiras, que é reconhecida 
no resultado, por meio do método dos juros efetivos. As despesas financeiras 
abrangem taxas bancárias, PIS e COFINS sobre receitas e multas e juros. 3.3. 
Instrumentos financeiros: A Companhia aplicou os requerimentos do CPC 48 – 
Instrumentos Financeiros, a partir de 1º de janeiro de 2018, relativos a classifica-
ção e mensuração dos ativos e passivos financeiros e a mensuração e o reconhe-
cimento de perdas por redução ao valor recuperável. a) Ativos financeiros: Classi-
ficação e mensuração - Com a adoção do CPC 48 os instrumentos financeiros 
passaram a ser classificados em três categorias: mensurados ao custo amortiza-
do; ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes (“VJORA”) e ao valor 
justo por meio do resultado (“VJR”). A norma também elimina as categorias exis-
tentes no CPC 38 de mantidos até o vencimento, empréstimos e recebíveis e dis-
poníveis para venda. A classificação dos ativos financeiros no reconhecimento 
inicial depende das características dos fluxos de caixa contratuais e do modelo de 
negócio para a gestão destes ativos financeiros. A partir de 1º de janeiro de 2018 
a Companhia passou a apresentar os instrumentos financeiros da seguinte forma: 
• Ativos financeiros ao valor justo por meio de resultado - Os ativos financeiros ao
valor justo por meio do resultado compreendem ativos financeiros mantidos para
negociação, ativos financeiros designados no reconhecimento inicial ao valor justo
por meio do resultado ou ativos financeiros a ser obrigatoriamente mensurados ao
valor justo. Ativos financeiros com fluxos de caixa que não sejam exclusivamente
pagamentos do principal e juros são classificados e mensurados ao valor justo por
meio do resultado. As variações líquidas do valor justo são reconhecidas no resul-
tado. • Custo amortizado - Um ativo financeiro é classificado e mensurado pelo
custo amortizado, quando tem finalidade de recebimento de fluxos de caixa con-
tratuais e gerar fluxos de caixa que sejam “exclusivamente pagamentos de princi-
pal e de juros” sobre o valor do principal em aberto. Esta avaliação é executada em 
nível de instrumento. Os ativos mensurados pelo valor de custo amortizado utili-
zam método de juros efetivos, deduzidos de qualquer perda por redução de valor
recuperável. A receita de juros é reconhecida através da aplicação de taxa de juros 
efetiva, exceto para créditos de curto prazo quando o reconhecimento de juros
seria imaterial. (i) Redução ao valor recuperável de ativos financeiros (impairment)
- O CPC 48 substituiu o modelo de “perdas incorridas” do CPC 38 por um modelo
prospectivo de “perdas de crédito esperadas”. O novo modelo de perdas espera-
das se aplicará aos ativos financeiros mensurados ao custo amortizado ou ao valor 
justo por meio de outros resultados abrangentes, com exceção de investimentos 
em instrumentos patrimoniais. A Companhia não identificou perdas (“impairment”) 
a serem reconhecidas nos exercícios apresentados. (ii) Baixa de ativos financeiros 
- A baixa (desreconhecimento) de um ativo financeiro ocorre quando os direitos
contratuais aos fluxos de caixa do ativo expiram, ou quando são transferidos a um
terceiro os direitos ao recebimento dos fluxos de caixa contratuais sobre um ativo
financeiro em uma transação na qual, substancialmente, todos os riscos e benefí-
cios da titularidade do ativo financeiro são transferidos. Qualquer participação que

seja criada ou retida pela Companhia em tais ativos financeiros transferidos é re-
conhecida como um ativo ou passivo separado. b) Passivos financeiros: Os passi-
vos financeiros são classificados como ao valor justo por meio do resultado quan-
do são mantidos para negociação ou designados ao valor justo por meio do resul-
tado. Os outros passivos financeiros (incluindo empréstimos) são mensurados 
pelo valor de custo amortizado utilizando o método de juros efetivos. 3.4. Provi-
sões para riscos fiscais e cíveis: Uma provisão é reconhecida, em virtude de um 
evento passado, se a Companhia tem uma obrigação legal ou construtiva que 
possa ser estimada de maneira confiável e é provável que um recurso econômico 
venha a ser exigido para liquidar a obrigação. A despesa relativa à constituição de 
qualquer provisão é apresentada na demonstração do resultado, líquida de qual-
quer reembolso. 3.5. Subvenção e assistência governamentais: As subvenções 
visam compensar a Companhia por despesas incorridas e são reconhecidas no 
resultado no mesmo período em que as despesas são auferidas, registrando-se o 
imposto total no resultado como se devido fosse, em contrapartida à receita de 
subvenção equivalente, a serem demonstrados um deduzido do outro. Os valores 
registrados no resultado serão destinados à reserva de incentivo fiscal no patrimô-
nio líquido. 3.6. Imposto de renda e contribuição social: O imposto de renda e 
a contribuição social do exercício correntes e diferidos são calculados com base 
no lucro real, à alíquota de 15%, acrescida do adicional de 10% sobre o lucro tri-
butável excedente de R$240, para imposto de renda e de 9% sobre o lucro tribu-
tável para contribuição social sobre o lucro líquido, e consideram a compensação 
de prejuízos fiscais e base negativa de contribuição social, limitada a 30% do lucro 
tributável anual. Os impostos correntes são os impostos a pagar ou a receber es-
perados sobre o lucro ou prejuízo tributável do exercício, às taxas de impostos 
determinadas ou substantivamente determinadas na data de competência das de-
monstrações financeiras e qualquer ajuste aos impostos a pagar de exercícios 
anteriores. Os impostos diferidos são reconhecidos com relação às diferenças 
temporárias entre os valores contábeis de ativos e passivos para fins contábeis e 
os correspondentes valores usados para fins fiscais. Os impostos diferidos são 
mensurados pelas alíquotas que se espera serem aplicadas às diferenças tempo-
rárias quando elas revertem, baseando-se nas alíquotas vigentes na data de apre-
sentação das demonstrações financeiras. Os impostos correntes e diferidos são 
reconhecidos no resultado, a menos que estejam relacionados à combinação de 
negócios, ou itens diretamente reconhecidos no patrimônio líquido. Um ativo de 
imposto de renda e contribuição social diferidos é reconhecido por perdas fiscais, 
créditos fiscais e diferenças temporárias dedutíveis não utilizadas quando é prová-
vel que lucros futuros sujeitos à tributação estejam disponíveis e contra os quais 
serão utilizados. Ativos de imposto de renda e contribuição social diferidos são 
revisados a cada data de relatório e reduzidos à medida que sua realização não 
seja mais provável. 3.7. Lucro por ação: O lucro por ação básico é calculado por 
meio do resultado do exercício atribuível aos acionistas da Companhia e da média 
ponderada das ações em circulação no respectivo exercício. O lucro por ação di-
luído é calculado considerando o efeito de instrumentos dilutivos, quando aplicá-
vel. 3.8. Normas e interpretações novas e revisadas: 3.8.1. Novas normas apli-
cadas a partir de 1º de janeiro de 2018: CPC 47 - Conforme mencionado na nota 
3.1, a Companhia aplicou o CPC 47 – Receita de Contratos com Clientes a partir 
de 1º de janeiro de 2018 com base no método retrospectivo modificado.  A Com-
panhia avaliou suas operações à luz das novas normas contábeis, e conforme 
descrito no item 3.1, concluiu que a atividade de implementação da infraestrutura 
é afetada pelo novo CPC, uma vez que o direito à contraprestação por bens e 
serviços está condicionado ao cumprimento de outra obrigação de desempenho.  
Segue quadro com principais impactos da adoção:

Impactos da adoção do CPC 47 
Ativo 
Ativo contratual de concessão 276.497
Ativo financeiro de concessão (312.422)
Total do Ativo (35.925)
Passivo 
Impostos e contribuições diferidos (14.396)
Total do Passivo (14.396)
Patrimônio Líquido 
Reservas de lucros (22.368)
Lucro líquido do exercício 839
Total do Patrimônio Líquido (21.529)
Total do Passivo e Patrimônio Líquido (35.925)
Demonstração do resultado 
Receita Operacional Líquida 1.271
Impostos e contribuições diferidos (432)
Lucro líquido do exercício 839
CPC 48 - Conforme mencionado na nota 3.3, a Companhia aplicou os reque-

Declaração da Diretoria
Os membros da Diretoria, no desempenho de suas funções legais e estatutá-
rias, declaram que revisaram, discutiram e concordam com as demonstrações 
financeiras da Companhia e com a opinião dos auditores independentes da 
Companhia expressa no Relatório dos Auditores Independentes sobre as de-
monstrações financeiras de 31 de dezembro de 2018.
Relacionamento com o Auditor Independente
A Companhia contratou a Ernst&Young Auditores Independentes S.S. (“EY Bra-
sil”) para prestar serviços de auditoria independente das demonstrações finan-
ceiras para o exercício findo em 31 de dezembro de 2018 pelo valor de R$103 mil.
As políticas da Companhia na contratação de serviços não relacionados à 
auditoria externa do seu auditor independente visam assegurar que não haja 
conflito de interesses, perda de independência ou objetividade e se substan-
ciam nos princípios que preservam a independência do auditor. 
Durante o exercício de 2018 nossos auditores independentes prestaram ser-
viços para análise e diagnóstico das mudanças ocorridas nas normas con-
tábeis, vigentes a partir de 1º de janeiro de 2018: CPC 48 (IFRS 9) e CPC 
47 (IFRS 15) e a partir de 2019: CPC 06 (R2) (IFRS 16). A Administração 
foi responsável pelo julgamento sobre os impactos oriundos das aplicações 
das respectivas normas, os quais estão divulgados em nota explicativa na 
demonstração financeira de 2018. A prestação de serviço foi custeada pela 
controladora Taesa.
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rimentos do CPC 48 – Instrumentos Financeiros, a partir de 1º de janeiro de 
2018, relativos a classificação e mensuração dos ativos e passivos financeiros 
e a mensuração e o reconhecimento de perdas por redução ao valor recupe-
rável. Segue quadro com principais impactos da adoção:

Classificação 
CPC 38

Classificação 
CPC 48

Saldo em 
31/12/2017

Ativos financeiros
Caixa e Bancos Custo amortizado Custo amortizado 122
Títulos e valores 
mobiliários

Valor justo por meio 
do resultado

Valor justo por meio 
do resultado 3.200

Contas a receber de 
concessionárias e 
permissionárias

Empréstimos e 
recebíveis Custo amortizado 2.944

Ativo financeiro de 
concessão

Empréstimos e 
recebíveis Custo amortizado 311.833

318.099
Passivos financeiros

Fornecedores
Outros passivos 

financeiros ao custo 
amortizado

Outros passivos 
financeiros ao custo 

amortizado
1.141

Rateio de antecipação 
e Parcela de ajuste

Outros passivos 
financeiros ao custo 

amortizado

Outros passivos 
financeiros ao custo 

amortizado
896

2.037
3.8.2. Norma emitida, mas ainda não vigente até a data das demonstrações 
financeiras da Companhia: Pronunciamentos contábeis, orientações e inter-
pretações novos e/ou revisados pelo CPC, que passarão a vigorar a partir 
do exercício iniciado em 1º de janeiro de 2019: CPC 06 (R2) -  Operações 
de arrendamento mercantil - O CPC 06 (R2) - Operações de arrendamen-
to mercantil, emitido pelo CPC é equivalente à norma internacional IFRS 16 
– Leases, emitida em janeiro de 2016 em substituição à versão anterior da
referida norma (CPC 06 (R1)), equivalente à norma internacional IAS 17). O 
CPC 06 (R2) estabelece os princípios para o reconhecimento, mensuração, 
apresentação e divulgação de operações de arrendamento mercantil e exige 
que os arrendatários contabilizem todos os arrendamentos conforme um úni-
co modelo de balanço patrimonial, similar à contabilização de arrendamentos 
financeiros nos moldes do CPC 06 (R1). A norma inclui duas isenções de 
reconhecimento para os arrendatários – arrendamentos de ativos de “baixo 
valor” (por exemplo, computadores pessoais) e arrendamentos de curto prazo 
(ou seja, arrendamentos com prazo de 12 meses ou menos). Na data de início 
de um arrendamento, o arrendatário reconhece um passivo para efetuar os 
pagamentos (um passivo de arrendamento) e um ativo representando o direito 
de usar o ativo objeto durante o prazo do arrendamento (um ativo de direito de 
uso). Os arrendatários devem reconhecer separadamente as despesas com 
juros sobre o passivo de arrendamento e a despesa de depreciação do ativo 
de direito de uso. Os arrendatários também deverão reavaliar o passivo do 
arrendamento na ocorrência de determinados eventos (por exemplo, uma mu-
dança no prazo do arrendamento, uma mudança nos pagamentos futuros do 
arrendamento como resultado da alteração de um índice ou taxa usada para 
determinar tais pagamentos). Em geral, o arrendatário reconhecerá o valor de 
reavaliação do passivo de arrendamento como um ajuste ao ativo de direito 
de uso. Não há alteração substancial na contabilização dos arrendadores com 
base no CPC 06 (R2) em relação à contabilização atual de acordo com o CPC 
06 (R1). Os arrendadores continuarão a classificar todos os arrendamentos de 
acordo com o mesmo princípio de classificação do CPC 06 (R1), distinguindo 
entre dois tipos de arrendamento: operacionais e financeiros. O CPC 06 (R2), 
que vigora para períodos anuais iniciados a partir de 1º de janeiro de 2019, 
exige que os arrendatários e os arrendadores façam divulgações mais abran-
gentes do que as previstas no CPC 06 (R1). A Companhia planeja adotar o 
CPC 06 (R2) utilizando a abordagem modificada da retrospectiva e optará por 
adotar a norma para contratos que foram anteriormente identificados como 
arrendamentos que utilizam o CPC 06 (R1) e o ICPC 03 - Aspectos Comple-
mentares das Operações de Arrendamento Mercantil. Portanto, a Companhia 
não aplicará a norma a contratos que não tenham sido previamente identifi-
cados como contratos que contenham um arrendamento nos termos do CPC 
06 (R1) e o ICPC 03 e optará por utilizar as isenções propostas pela norma 
para contratos de arrendamento cujo prazo se encerre em 12 meses a partir 
da data da adoção inicial, e contratos de arrendamento cujo ativo objeto seja 
de baixo valor. A Companhia possui baixo volume com contratos de arrenda-
mentos, cujos valores não são representativos. Não são esperados impactos 
significativos nas demonstrações financeiras com a adoção do CPC 06 (R2). 
Melhorias anuais - Ciclo 2015-2017 - CPC 32 - Tributos sobre o lucro - As alte-
rações esclarecem que as consequências do imposto de renda sobre dividen-
dos estão vinculadas mais diretamente a transações ou eventos passados que 
geraram lucros distribuíveis do que às distribuições aos titulares. Portanto, a 
entidade reconhece as consequências do imposto de renda sobre dividendos 
no resultado, outros resultados abrangentes ou patrimônio líquido conforme o 
lugar em que a entidade originalmente reconheceu estas transações ou even-
tos passados. Embora o CPC tenha sido atualizado pela revisão nº 13, pela 
legislação tributária brasileira essa melhoria não é aplicável à Companhia. In-
terpretação IFRIC 23 - Incerteza sobre o tratamento do imposto de renda - A 
Interpretação (ainda sem correspondência equivalente emitida pelo CPC no 
Brasil, mas que será emitida como ICPC 22) trata da contabilização dos tribu-
tos sobre o rendimento nos casos em que os tratamentos tributários envolvem 
incerteza que afeta a aplicação da IAS 12 (CPC 32) e não se aplica a tributos 
fora do âmbito da IAS 12 nem inclui especificamente os requisitos referentes 
a juros e multas associados a tratamentos tributários incertos. A Interpretação 
aborda especificamente o seguinte: (i) se a entidade considera tratamentos 
tributários incertos separadamente; (ii) as suposições que a entidade faz em 
relação ao exame dos tratamentos tributários pelas autoridades fiscais; (iii) 
como a entidade determina o lucro real (prejuízo fiscal), bases de cálculo, pre-
juízos fiscais não utilizados, créditos tributários extemporâneos e alíquotas de 
imposto; e (iv) como a entidade considera as mudanças de fatos e circunstân-
cias. A entidade deve determinar se considera cada tratamento tributário in-
certo separadamente ou em conjunto com um ou mais tratamentos tributários 
incertos. Deve-se seguir a abordagem que melhor prevê a resolução da incer-
teza. A interpretação vigora para períodos anuais iniciados a partir de 1º de ja-
neiro de 2019, mas são disponibilizadas determinadas isenções de transição. 
A Companhia adotará a interpretação a partir da data em que entrar em vigor.
4. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
A Companhia, no processo de revisão de suas demonstrações financeiras,
avaliou determinada informação divulgada em 31 de dezembro de 2017 e vi-
sando o continuo processo de melhoria de suas divulgações, optou por efetuar 
na nota explicativa nº 11 -  Provisões para riscos fiscais e cíveis, a correção
do valor divulgado de passivo contingente, referente ao montante de causas
com risco de perda classificado como possível de R$7.328 para R$5.147. O
impacto da mudança efetuada é apenas de divulgação, dado que contingên-
cias possíveis não são provisionadas. Em virtude de tal fato e da magnitude
do montante envolvido está melhoria foi considerada não relevante pela Admi-
nistração da Companhia.
5. CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA

2018 2017
Caixa e bancos 157 122
Caixa e equivalente de caixa inclui caixa e depósitos bancários à vista e são 
operações de alta liquidez, sem restrição de uso, prontamente conversíveis 
em um montante conhecido de caixa e estão sujeitas a um insignificante risco 
de mudança de valor.
6. TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
Fundo de investimento FIC de FI
Pampulha 2018 2017
Ativo Circulante 9.566 3.200
Taxa de rentabilidade anual acumulada 102,65% do CDI 104,54% do CDI
Os títulos e valores mobiliários referem-se às aplicações financeiras de ope-
rações contratadas em instituição financeira nacional a preços e condições 
de mercado, 100% por meio do FIC de FI Pampulha, fundo não exclusivo, 
administrado e gerido pela BNP PARIBAS Asset Management, que tem ca-
racterística de renda fixa e segue a política de “aplicações” da Companhia. 
Os recursos destinados ao fundo de investimento são alocados somente em 
emissões públicas e privadas de títulos de renda fixa, sujeitos apenas a risco 
de crédito, com prazos de liquidez diversificados, aderentes às necessidades 
dos fluxos de caixa dos cotistas.
7. ATIVO FINANCEIRO DE CONCESSÃO

Linha de transmissão TRAF 2017
Adoção 

inicial do CPC 47 2018
Jubá/Jauru e Brasnorte/Nova Mutum 5,10% 311.833 (311.833) -
Circulante 22.426 -
Não Circulante 289.407 -

Linha de transmissão TRAF 2016
Remu- 

neração
Correção 
monetária Baixa 2017

Jubá/Jauru e Brasnorte/
Nova Mutum 5,13% 310.975 15.620 7.764 (2.526) 311.833
Circulante 21.740 22.426
Não circulante 289.235 289.407
8. ATIVO CONTRATUAL DE CONCESSÃO
Conforme mencionado na nota explicativa nº 3.8.1, com a entrada em vigor
do CPC 47 a partir de 1º de janeiro de 2018, houve a reclassificação do ativo
financeiro de concessão para o ativo contratual de concessão.
Linha de  
transmissão

Adoção inicial 
do CPC 47

Adi-
ção 

Remu-
neração

Correção 
monetária Baixa 2018

Jubá/Jauru e 
Brasnorte/ 
Nova Mutum

274.508 1.101 18.595 6.231 (23.938) 276.497

Circulante 23.522
Não Circulante 252.975
· Principais características do contrato de concessão: RAP - a prestação do
serviço público de transmissão ocorrerá mediante o pagamento à transmisso-
ra da RAP a ser auferida, a partir da data de disponibilização para operação
comercial das instalações de transmissão. A RAP é reajustada anualmente
pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA. Faturamento da receita
de operação, manutenção e construção - pela disponibilização das instalações
de transmissão para operação comercial, a transmissora terá direito ao fatu-
ramento anual de operação, manutenção e construção, reajustado e revisado
anualmente. Parcela variável - a receita de operação, manutenção e constru-
ção estará sujeita a desconto, mediante redução em base mensal, refletindo
a condição de disponibilidade das instalações de transmissão, conforme me-
todologia disposta no Contrato de Prestação de Serviços de Transmissão -
CPST. A parcela referente ao desconto anual por indisponibilidade não poderá 
ultrapassar 12,5% da receita anual de operação, manutenção e construção da
transmissora, relativa ao período contínuo de 12 meses anteriores ao mês da
ocorrência da indisponibilidade, inclusive esse mês. Caso seja ultrapassado o
limite supracitado, a transmissora estará sujeita à penalidade de multa, apli-
cada pela ANEEL nos termos da Resolução nº 318, de 6 de outubro de 1998,
no valor máximo por infração incorrida de 2% do valor do faturamento anual
de operação, manutenção e construção dos últimos 12 meses anteriores à
lavratura do auto de infração. Extinção da concessão e reversão de bens vin-
culados - o advento do termo final do contrato de concessão determina, de
pleno direito, a extinção da concessão, facultando-se à ANEEL, a seu exclu-
sivo critério, prorrogar o referido contrato até a assunção de uma nova trans-
missora. A extinção da concessão determinará, de pleno direito, a reversão,
ao Poder Concedente, dos bens vinculados ao serviço, sendo procedidos os
levantamentos e as avaliações, bem como a determinação do montante da
indenização devida à transmissora, observados os valores e as datas de sua
incorporação ao sistema elétrico. O valor da indenização dos bens reversíveis

será aquele resultante de inventário realizado pela ANEEL ou por preposto 
especialmente designado, e seu pagamento será realizado com os recursos 
da Reserva Global de Reversão – RGR. A Companhia não é obrigada a re-
munerar o Poder Concedente pelas concessões das linhas de transmissão de 
energia por meio de investimentos adicionais, quando da reversão dos bens 
vinculados ao serviço público de energia elétrica. A Administração entende 
que a melhor estimativa para o valor de indenização é o valor residual do ati-
vo imobilizado. Renovação - a critério exclusivo da ANEEL e para assegurar 
a continuidade e qualidade do serviço público, o prazo da concessão pode-
rá ser prorrogado por, no máximo, igual período, mediante requerimento da 
transmissora. Aspectos ambientais - a transmissora deverá construir, operar e 
manter as instalações de transmissão, observando a legislação e os requisitos 
ambientais aplicáveis, adotando todas as providências necessárias perante o 
órgão responsável para obtenção dos licenciamentos, por sua conta e risco, 
e cumprir todas as suas exigências. Descumprimento de penalidades - nos 
casos de descumprimento das penalidades impostas por infração, notificação 
ou determinação da ANEEL e dos procedimentos de rede, para regularizar a 
prestação de serviços poderá ser decretada a caducidade da concessão, na 
forma estabelecida na lei e no contrato de concessão, sem prejuízo da apu-
ração das responsabilidades da transmissora perante o Poder Concedente, a 
ANEEL, os usuários e terceiros, e das indenizações cabíveis. Alternativamen-
te à declaração de caducidade, a ANEEL poderá propor a desapropriação do 
bloco de ações de controle da transmissora e levá-lo a leilão público. O valor 
mínimo definido para o leilão será o montante líquido da indenização que seria 
devida no caso da caducidade. Aos controladores será transferido, do mon-
tante apurado, o valor equivalente às respectivas participações. · Estrutura de 
formação da RAP - a Companhia é remunerada pela disponibilidade de suas 
instalações de transmissão, integrantes da Rede Básica e da Rede Básica 
de Fronteira, não estando vinculada à carga de energia elétrica transmitida, 
mas sim ao valor homologado pela ANEEL quando da outorga do contrato de 
concessão. A remuneração pelas Demais Instalações de Transmissão - DIT 
que não pertencem à Rede Básica é feita por meio de uma tarifa definida pela 
ANEEL. Essa remuneração varia conforme sua disponibilidade. · Resoluções 
homologatórias emitidas pela ANEEL

Ciclo 2018-2019 Ciclo 2017-2018 Ciclo 2016-2017
Resolução nº 2.408,  

de 28/06/2018
Resolução nº 2.258,  

de 30/06/2017
Resolução nº 2.098,  

de 30/06/2016
Período: de 01/07/2018  

a 30/06/2019
Período: de 01/07/2017 

 a 30/06/2018
Período: de 01/07/2016  

a 30/06/2017

RAP
Parcela 

de ajuste Total RAP
Parcela 

de ajuste Total RAP
Parcela 

de ajuste Total 
26.213 (838) 25.375 25.801 (1.374) 24.427 24.905 (396)24.509

· Revisão tarifária - Em junho de 2018, em decorrência da realização da revi-
são tarifária descrita na cláusula sétima do contrato de concessão assinado
entre a Companhia e a ANEEL, que ocorre a cada 5 (cinco) anos, a Compa-
nhia teve a sua Receita Anual Permitida - RAP reduzida a partir do ciclo 2018-
2019, por meio da Resolução Homologatória 2.405/2018 – ANEEL. Esta redu-
ção na RAP para o próximo ciclo até o final do contrato de concessão impacta
diretamente no fluxo de recebimento esperado (contas a receber) da Compa-
nhia, redução esta que foi registrada diretamente no resultado do período na
rubrica “Receita operacional líquida” no montante aproximado de R$4.290.
9. IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS DIFERIDOS

2018 2017
IRPJ e CSLL sobre diferenças temporárias (a) – ativo 725 495
IRPJ e CSLL sobre diferenças temporárias (b) – passivo 25.952 34.355
Efeito líquido no balanço - passivo - IRPJ e CSLL - 
passivo 25.227 33.860
Referem-se às diferenças temporárias sobre: (a) provisões de rateio de an-
tecipação; e (b) valores referentes à aplicação da interpretação técnica 
ICPC 01 (R1) e CPC 47.
Expectativa de realização do IRPJ e da CSLL 
diferidos ativos 2019 2020 2021 Total
Diferenças temporárias 200 262 263 725
10. TRIBUTOS DIFERIDOS

2018 2017
Programa de Integração Social - PIS e Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social - COFINS (*) – passivo 23.751 27.085

(*) Valores referentes à aplicação da interpretação técnica ICPC 01 (R1) e 
CPC 47.

11. PARTES RELACIONADAS
I – Outras contas a receber – OCR e Outras contas a pagar – OCP. a) Ativos e receitas:

R
E
F

Principais informações sobre os contratos e transações com partes relacionadas
Classificação contábil, nature-
za do contrato e contraparte

Valor 
original

Período de vigência/ 
duração

Taxa de juros cobrada/ 
atualização monetária

Principais condições  
de rescisão ou extinção

Outras informa-
ções relevantes

Transações entre empresas ligadas

1 OCR x Taxa de conservação 
de CCI – EBTE

R$17 
Valor 

mensal

30/11/2010 até a 
extinção da concessão 

de uma das partes.

Juros de mora 12% a.a./
multa 2%/ atualização 

anual

O contrato somente poderá ser 
rescindido em caso de extinção da 
concessão de qualquer das partes 

ou por determinação legal
Não houve

R 
E 
F

Contratos e outras transações
Ativo Receita

2018 2017 2018 2017
Transações entre e empresas ligadas

1 Reembolso de custo de CCI – EBTE 13 22 177 266
b) Passivo e despesas

R 
E 
F

Principais informações sobre os contratos e transações com partes relacionadas
Classificação contábil, natureza 

 do contrato e contraparte
Valor 

original
Período de 
vigência/ 
duração

Taxa de juros cobrada/ 
atualização monetária

Principais condições  
de rescisão ou extinção

Garantias e outras 
informações 
 relevantes

Transações com empresa ligada

1 OCP x Custos operacionais - CCI 
- Eletronorte

R$8 Valor 
mensal

17/11/2009 até 
a extinção da 
concessão de 

uma das partes.

Juros de mora 12% a.a./
multa 2%/ atualização 

anual pelo  
IGP-M/mês de referência 

O contrato somente poderá ser 
rescindido em caso de extinção 
da concessão de qualquer das 

partes ou por determinação 
legal

Não houve

2 OCP x Custos operacionais - O&M 
 (outros serviços) - Eletronorte N/A N/A Não houve Não houve Não houve

Transação com controladora

3 OCP x Despesas Operacionais- 
“BackOffice” - Taesa 

R$22 
Valor 

mensal
14/04/2013 até 

21/05/2023

Multa de 2% a.m. / juros 
de mora de acordo com 
o mercado financeiro/
atualização anual pelo 

IGP-M/.

O contrato pode ser 
rescindido a qualquer tempo, 

unilateralmente, mediante 
prévio aviso de 30 dias de 

antecedência, por motivo de 
impedimento de funcionamento 
ou na hipótese de recuperação 
judicial ou falência de uma das 

partes

Não houve

REF Contratos e outras transações Passivo Custos e Despesas
2018 2017 2018 2017

1 Compartilhamento de instalações 
- CCI -Eletronorte 13 - 161 245

2 Outros serviços - Eletronorte - - - 19
3 “Back-office” -Taesa 30 29 356 347

43 29 517 611
II – Dividendos a pagar

Dividendos a pagar 2017

Dividendos  
obrigatórios  
e adicionais

Paga- 
mentos 2018

Dividendos a pagar à Taesa 2.131 4.645 (4.263)2.513
Dividendos a pagar à Eletrobrás 2.741 5.973 (5.481)3.233
Dividendos a pagar à Bipar 641 1.396 (1.282) 755

5.513 12.014 (11.026)6.501
Exercício 

de compe-
tência

Data de 
aprovação

Órgão de 
aprovação

Data de 
pagamento Valor 

Obrigatórios 2017 27/04/2018 AGO 15/05/2018 5.513
Adicionais propostos 2017 27/04/2018 AGO 06/09/2018 5.513

11.026
III - Remuneração da Diretoria, do Conselho de Administração e do Conselho 
Fiscal

Proporção da remuneração total 2018 2017
Diretoria (não há remuneração) - -
Conselho Fiscal (remuneração fixa, condicionada à participação em 

reuniões) 100% 100%
Conselho de Administração (não há remuneração) - -
Valores reconhecidos no resultado  Conselho Fiscal 2018 2017
Remuneração (incluindo encargos) 12 13
12. PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS E CÍVEIS
A Companhia é parte em ações judiciais e processos administrativos perante 
vários tribunais e órgãos governamentais, decorrentes do curso normal das 
operações, envolvendo aspectos tributários e cíveis. Com base na opinião 
de seus assessores jurídicos externos, a Companhia constituiu provisão para 
riscos cíveis, referentes a faixa de servidão, em montantes considerados su-
ficientes para cobrir as perdas estimadas com as ações em curso. A Com-
panhia possui depósitos judiciais relativos a estas ações no valor de R$212.

2018 2017
Cíveis 216 216
Passivos contingentes: Em 31 de dezembro 2018 e 2017, com base na opinião 
dos consultores jurídicos externos, o montante de causas com risco de perda 
classificados como possível era de R$5.147, referentes a causas fiscais, para 
os quais nenhuma provisão foi constituída. Referem-se basicamente a ações 
anulatórias que visam desconstituir autuações fiscais de Imposto sobre Cir-
culação de Mercadorias e Serviços - ICMS pela entrada de mercadorias no 
Estado do Mato Grosso, conforme detalhado a seguir:  (i) Créditos tributários 
cobrados por meio do Aviso de Cobrança da Conta-Corrente Fiscal, lavrado 
pela Secretaria de Fazenda do Estado do Mato Grosso, em razão de suposto: 
(a) não recolhimento do imposto devido na forma da Resolução nº 007/08;
(b) não recolhimento do ICMS garantido integral; (c) não recolhimento do
ICMS devido em razão do diferencial de alíquota por operações interestadu-
ais; (d) não recolhimento do ICMS substituição tributária transcrita; e (e) não
recolhimento do Fundo Partilhado de Investimento Social - FUPIS. A Compa-
nhia ajuizou ação anulatória de débito fiscal, com vistas a declarar a inexis-
tência de relação jurídico-tributária, que autorize o Estado de Mato Grosso a
realizar a cobrança do crédito em referência. Em 31 de dezembro de 2018 e
2017, o valor do processo era de R$2.180. (ii) Cancelamento da autuação fis-
cal nº 936.079 em virtude de suposta: (a) declaração incorreta de informações
econômico-fiscais apresentadas por meio de Guia de Informação e Apuração
do ICMS - GIA; (b) emissão de documento fiscal com valores diferentes nas
suas respectivas vias; (c) ausência de recolhimento/recolhimento a menor do
ICMS - estimativa por operação devido na entrada de mercadorias no Estado
do Mato Grosso provenientes de outras Unidades da Federação; (d) ausên-
cia de recolhimento/recolhimento a menor de ICMS - estimativa simplificada
devido pela aplicação da carga média tributária apurada para o Classificação
Nacional de Atividade Econômica - CNAE em que a empresa se enquadra;
e (e) ausência de recolhimento de ICMS devido por ocasião da entrada, no
Estado do Mato Grosso, de mercadorias provenientes de outras Unidades da
Federação. A Companhia ajuizou Ação Anulatória de Débito Fiscal, com vistas
a declarar a inexistência de relação jurídico-tributária, que autorize o Estado
de Mato Grosso a realizar a cobrança do crédito em referência. Em 31 de de-
zembro 2018 e 2017, o valor desse processo era de R$2.341.
13. PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital social - Em 31 de dezembro de 2018 e 2017, o capital social totalmente
integralizado era de R$191.052, representado por 191.052.000 ações ordiná-
rias nominativas sem valor nominal.

Acionistas (*)
Quantidade de ações  

ordinárias integralizadas
Capital  

integralizado (%)
Taesa 73.869.267 38,6645
Eletrobrás 94.974.773 49,7115
Bipar 22.207.960 11,6240
Total 191.052.000 100,0000
(*) Titulares de ações ordinárias têm direito a um voto por ação nas Assem-
bleias Gerais. 
Reserva de lucros: (a) Reserva legal - constituída à razão de 5% do lucro líquido 
apurado em cada exercício social nos termos do artigo 193 da Lei nº 6.404/76, 
até o limite de 20% do capital social, (b) Reserva especial - constituída com todo 
ou parte do lucro remanescente com a finalidade de suportar o orçamento anual 
ou plurianual de capital previamente aprovado pela Assembleia Geral Ordinária, 
que delibera sobre as demonstrações financeiras do exercício, e (c) Reserva de 
incentivo fiscal - a Companhia goza de incentivos fiscais do imposto de renda 
sobre o resultado auferido na exploração da concessão de serviços públicos de 
transmissão de energia elétrica no Estado do Mato Grosso. Esse incentivo, no 
montante de R$3.085 em 31 de dezembro de 2018 (R$1.845 em 31 de dezem-
bro de 2017), foi concedido pela SUDAM na redução de imposto de renda, e é 
registrado contabilmente em rubrica da demonstração do resultado. Sua des-
tinação é submetida à aprovação da Assembleia de Acionistas, considerando 
as restrições previstas nos respectivos laudos constitutivos e a legislação fiscal 
vigente.  Remuneração aos acionistas - O estatuto social da Companhia não 
estabelece um percentual de dividendos mínimos obrigatórios aos titulares de 
ações de qualquer espécie. Dessa forma, conforme o inciso I do artigo 202 da 
Lei nº 6.404/76, o dividendo mínimo obrigatório será de 50% do lucro líquido, 

diminuída a importância destinada à reserva legal e ao incentivo fiscal. Destina-
ção do lucro do exercício e de lucros acumulados (adoção inicial do CPC 47):
Ratificada pela AGO de 27 de abril 2018 (*) 2018 2017 (*)
Lucro do exercício 16.934 13.548
Adoção inicial do CPC 47 – prejuízos acumulados (22.368) -

(5.434) 13.548
Reserva Legal (5%) (847) (677)
Reserva de incentivo fiscal (3.085) (1.845)
Dividendos obrigatórios (50%) (6.501) (5.513)
Dividendos adicionais propostos (6.501) (5.513)
Compensação de reserva especial 22.368 -
14. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (DESPESA)

2018 2017
Imposto de renda e contribuição social correntes (1.122) (673)
Imposto de renda e contribuição social diferidos (2.890) (3.475)

(4.012) (4.148)
Correntes - calculados sobre o lucro líquido com base regime tributário do 
lucro real. Incentivo fiscal IRPJ - SUDAM - em 31 de dezembro de 2018, o 
Ministério da Integração Nacional, por meio da Superintendência do Desenvol-
vimento da Amazônia - SUDAM, emitiu os Laudos Constitutivos nº 239/2018 e 
nº 240/2018 que outorgam à Companhia benefício fiscal relativo à redução de 
75% do imposto de renda devido pelas unidades produtivas localizadas nas 
áreas de atuação da SUDAM. O benefício é calculado mensalmente sobre o 
lucro de exploração referente às linhas Brasnorte/Nova Mutum e Jubá/Jauru, 
localizadas integralmente no Estado do Mato Grosso, fazendo parte da área 
incentivada pela SUDAM. Os Atos Declaratórios Executivos serão expedidos 
pela RFB em até 120 (cento e vinte) dias, contados da apresentação do pe-
dido de reconhecimento do direito à redução de 75% do IRPJ na unidade da 
SRF a que está jurisdicionada a pessoa jurídica solicitante (estabelecimento 
matriz). Diferidos - registrados para refletir os efeitos fiscais futuros atribuíveis 
às diferenças temporárias entre a base fiscal de ativos e passivos e o res-
pectivo valor contábil, incluindo-se entre elas os ajustes decorrentes das Leis 
nº 11.638/07, nº 11.941/09 e nº 12.973/14.
Conciliação da taxa efetiva de IRPJ e CSLL – Lucro Real 2018 2017

Lucro antes dos impostos 20.946 17.696
Despesa de imposto de renda e contribuição social 
 (alíquota de 34%) (7.121) (6.017)
Incentivo fiscal IRPJ – SUDAM 3.085 1.845
Outros 24 24
Despesa de imposto de renda e contribuição social - resultado (4.012) (4.148)
Alíquota efetiva 19% 23%
15. COBERTURA DE SEGUROS
A Companhia adota a política de contratar cobertura de seguros para os bens
sujeitos aos riscos para cobrir eventuais sinistros, considerando a natureza
de sua atividade. Possui cobertura de seguros contra incêndio e riscos di-
versos para os bens tangíveis atrelados à concessão, exceto para as linhas
de transmissão do projeto, e mantém apenas seguros em relação aos danos
em seus equipamentos acima de R$500, galpões e estoques. Esse fato é
uma consequência de as coberturas compreendidas nas apólices não serem
compatíveis com os riscos efetivos das linhas de transmissão e os prêmios
cobrados no mercado das seguradoras e resseguradoras serem demasiada-
mente elevados.

Tipo de seguro
Segura-

dora Vigência

Limite 
máximo de 
indenização

Danos mate-
riais - valor 

em risco 
Prê-
mio

Responsabilidade 
civil geral - RCG

Chubb 
Seguros do 

Brasil
20/09/18 a 
19/09/19 10.000 - 1

Risco operacional 
- RO

Sompo 
Seguros

19/11/18 a 
18/11/19 - 46.467 100

Seguro veículos 
- frota

Tokyo 
Marine

24/12/18 a 
23/12/19

100% Tabela 
FIPE

100% Tabela
FIPE 5

Os seguros da Companhia são contratados conforme as respectivas políticas 
de gerenciamento de riscos e seguros vigentes e dada a sua natureza não 
fazem parte do escopo dos nossos auditores independentes.
16. INSTRUMENTOS FINANCEIROS
16.1. Estrutura de gerenciamento de riscos: O gerenciamento de riscos
visa identificar e analisar os riscos considerados relevantes pela Administra-
ção, referentes ao risco de capital, de mercado (risco de taxa de juros e outros 
riscos operacionais), de crédito e de liquidez. A Companhia não possui instru-
mentos financeiros derivativos nos exercícios apresentados. 16.2. Gestão do
risco de capital: A Companhia administra seus capitais para assegurar que
possa continuar com suas atividades normais e maximizar o retorno a todas as
partes interessadas ou envolvidas em suas operações. A estrutura de capital é 
livre de endividamentos com terceiros, consistindo na administração do caixa,
títulos e valores mobiliários e patrimônio líquido.
16.3. Categorias de instrumentos financeiros

2018 2017
Ativos financeiros
Valor justo através do resultado:
- Títulos e valores mobiliários 9.566 3.200
Custo amortizado:
- Caixa e Bancos 157 122
- Contas a receber de concessionárias e permissionárias (*) 3.162 2.944
- Ativo financeiro de concessão (*) - 311.833

12.885 318.099
Passivos financeiros
Outros passivos financeiros ao custo amortizado:
- Fornecedores 680 1.141
- Rateio de antecipação e Parcela de ajuste 1.175 896

1.855 2.037
(*) Até 31 de dezembro de 2017 era classificado como Empréstimos e 
recebíveis. 
16.4. Risco de mercado: 16.4.1 Gestão do risco de taxa de juros: A recei-
ta da Companhia é atualizada anualmente por índices de inflação. Em caso 
de deflação, as concessionárias terão suas receitas reduzidas. Em caso de 
repentino aumento da inflação, as concessionárias poderiam não ter as suas 
receitas ajustadas tempestivamente e, com isso, incorrer em impactos nos 
resultados. Para minimizar o risco de captação insuficiente de recursos com 
custos e prazos de reembolso considerados adequados, a Companhia monito-
ra permanentemente o cronograma de pagamento de suas obrigações e a sua 
geração de caixa. Não houve mudança relevante na exposição da Companhia 
quanto aos riscos de mercado ou na maneira pela qual ela administra e men-
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sura esses riscos. A Companhia está exposta às flutuações de taxa de juros 
pós-fixados sobre aplicações financeiras, cujo risco é administrado por meio 
do monitoramento dos movimentos de taxas de juros. 16.4.2 Análises de 
sensibilidade sobre instrumentos financeiros: As análises de sensibilida-
de foram elaboradas com base na exposição líquida da Companhia às taxas 
variáveis dos instrumentos financeiros ativos e passivos relevantes, em aberto 
no fim do período deste relatório. Essas análises foram preparadas assumindo 
que o valor dos ativos e passivos a seguir estivesse em aberto durante todo o 
exercício, ajustado com base nas taxas estimadas para um cenário provável 
do comportamento do risco que, caso ocorra, pode gerar resultados adversos.
Índice 2018 Cenário provável em 2019
CDI (i) 6,40% 6,50%
(i) Divulgado pelo BACEN (Relatório Focus - Mediana Top 5 de médio prazo),
1º de março de 2019 – Fonte Externa Independente.

Exposição líquida dos instrumentos 
financeiros não derivativos 2018

Efeito Provável no 
LAIR -  dezembro  

de 2019 - (redução)
Ativos financeiros - Títulos e valores 
mobiliários - CDI 9.566 10
16.5. Gestão de risco de crédito: O risco de crédito refere-se ao risco de uma 
contraparte não cumprir com suas obrigações contratuais, levando a Com-
panhia a incorrer em perdas financeiras. O risco de crédito do saldo mantido 
em caixa e equivalentes de caixa e títulos e valores mobiliários é limitado 
pois as contrapartes em que tais instrumentos são mantidos são instituições 
financeiras que atendem a política de investimento da Companhia, cujo risco 
de crédito é avaliado com base na classificação das principais agências de 
“rating”, índice de Basiléia e patrimônio líquido. Com relação ao risco de cré-
dito proveniente das transações com contas a receber de concessionárias e 
permissionárias e o ativo financeiro de concessão, a Administração entende 
que não é necessária a contabilização de provisão para perdas ou análises 
de crédito em relação às concessionárias e permissionárias, pois o CUST, 
celebrado entre o ONS e a Companhia, garante o recebimento dos valores 
devidos pelos usuários, pelos serviços prestados por meio do Contrato de 
Constituição de Garantia - CCG e da Carta de Fiança Bancária - CFB. As 
principais vantagens desses mecanismos de proteção são: (a) riscos diluí-
dos, pois todos os usuários pagam a todas as transmissoras; (b) as garantias 
financeiras fornecidas individualmente pelos usuários; e (c) negociações de 
pagamento feitas diretamente entre transmissoras e usuários. No caso de não 
pagamento, a Companhia, como agente de transmissão, poderá solicitar ao 
ONS o acionamento centralizado da garantia bancária do usuário relativa ao 
CCG ou à CFB. 16.6. Gestão do risco de liquidez: A Companhia gerencia o 
risco de liquidez mantendo adequadas reservas e linhas de crédito bancárias 
e para captação de empréstimos, por meio do monitoramento dos fluxos de 
caixa e perfis de vencimento. 16.7. Gestão dos riscos operacionais: É o 
risco de prejuízos diretos ou indiretos decorrentes de causas associadas a 
processos, pessoal, tecnologia e infraestrutura da Companhia e de fatores 
externos, exceto riscos de crédito, mercado e liquidez, como aqueles decor-
rentes de exigências legais e regulatórias e de padrões geralmente aceitos 
de comportamento empresarial: Riscos regulatórios - extensa legislação e 
regulação governamental emitida pelos seguintes órgãos: Ministério de Mi-
nas e Energia - MME, ANEEL, ONS e Ministério do Meio Ambiente. Risco de 
seguros - contratação de seguros de risco operacional e de responsabilidade 
civil para suas subestações. Danos nas linhas de transmissão contra prejuízos 
decorrentes de incêndios, raios, explosões, curtos-circuitos e interrupções de 
energia elétrica não são cobertos por tais seguros, o que poderia acarretar 
custos e investimentos adicionais significativos. Risco de interrupção do servi-
ço - em caso de interrupção do serviço, a Companhia estará sujeita à redução 
de sua receita por meio da aplicação de algumas penalidades, conforme re-
gras estabelecidas pelo órgão regulador. No caso de desligamentos prolonga-
dos, os efeitos podem ser relevantes. Risco de construção e desenvolvimento 
das infraestruturas - caso a Companhia expanda os seus negócios por meio 
da construção de novas instalações de transmissão poderá incorrer em ris-
cos inerentes à atividade de construção, a atrasos na execução da obra e a 
potenciais danos ambientais que poderão resultar em custos não previstos e/
ou penalidades, dado que a Companhia pode depender de terceiros para for-
necer os equipamentos utilizados em suas instalações, e sujeita a aumentos 
de preços e falhas por parte de tais fornecedores, como atrasos na entrega 
ou entrega de equipamentos avariados. Tais falhas poderão prejudicar as ati-
vidades e ter um efeito adverso nos resultados. Risco de descontinuidade de 
um fornecedor específico que não tenha substituto no mercado - a Companhia 
pode ser obrigada a realizar investimentos não previstos, a fim de desenvolver 
ou custear o desenvolvimento de nova tecnologia para substituir o equipa-
mento indisponível, o que poderá impactar de forma negativa seus resultados 
operacionais. Risco técnico - a infraestrutura das concessões é dimensionada 
de acordo com orientações técnicas impostas por normas locais e internacio-
nais, mas algum evento de caso fortuito ou força maior pode causar impactos 
maiores do que os previstos originalmente, e os custos necessários à reco-
locação das instalações em condições de operação devem ser suportados 
pela Companhia, ainda que eventuais indisponibilidades de suas linhas de 

transmissão não gerem redução das receitas (parcela variável). Risco de con-
tencioso - a Companhia é parte em diversos processos judiciais e administra-
tivos, dos quais até hoje não é possível conhecer seu êxito final. O objetivo 
da Companhia é administrar os riscos operacionais evitando a ocorrência de 
prejuízos financeiros e danos à sua reputação, e buscar eficácia nos custos. 
A Alta Administração é responsável pelo desenvolvimento e implantação de 
controles para mitigar os riscos operacionais. 16.8. Hierarquia do valor justo 
dos instrumentos financeiros derivativos e não derivativos: Os diferentes 
níveis foram definidos conforme a seguir: (a) Nível 1 - preços cotados (não 
ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos e idênticos; (b) Nível 
2 - “inputs”, exceto preços cotados, incluídos no Nível 1 que são observáveis 
para o ativo ou passivo, direta (preços) ou indiretamente (derivado de preços); 
e (c) Nível 3 - premissas, para o ativo ou passivo, que não são baseadas em 
dados observáveis de mercado (“inputs” não observáveis). Não houve mudan-
ça de nível para esses instrumentos financeiros no exercício findo em 31 de 
dezembro de 2018. 16.8.1 Instrumentos financeiros mensurados ao valor 
justo por meio do resultado

Ativos financeiros 
Nota 

explicativa 2018 2017
Hierarquia do 

valor justo
Ativos financeiros - Títulos e 
valores mobiliários 6 9.566 3.200 Nível 2
16.8.2 Instrumentos financeiros não mensurados ao valor justo por meio 
do resultado (entretanto, são exigidas divulgações do valor justo): Exce-
to pelos valores detalhados a seguir, a Administração considera que os valo-
res contábeis dos demais ativos e passivos financeiros não mensurados ao 
valor justo, reconhecidos nessas informações financeiras, se aproximam dos 
seus valores justos.

Ativos financeiros
Nota 

explicativa

2018 2017
Hierarquia 
do valor 

justo

Valor 
con-
tábil

Valor 
justo

Valor 
contá-

bil
Valor 
justo

Ativos financeiros - 
Ativo financeiro de 
concessão

7 - - 311.833 281.682 Nível 3

17. LUCRO POR AÇÃO
2018 2017

Lucro do exercício 16.934 13.548
Quantidade de ações ordinárias (lote de mil) 191.052 191.052
Lucro por ação ordinária - básico e diluído 0,08863 0,07091
A Companhia não possui instrumentos com efeito dilutivo.
18. RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA

2018 2017
Remuneração do ativo financeiro de concessão - 15.620
Remuneração do ativo contratual de concessão 18.595 -
Correção monetária do ativo financeiro - 7.764
Correção monetária do ativo contratual 6.231 -
Operação e manutenção 2.320 3.067
Construção 1.101 -
Parcela variável - (428)
Outras Receitas  2.246 2.536
Receita operacional bruta 30.493 28.559
PIS e COFINS correntes (2.661) (2.553)
PIS e COFINS diferidos (100) 83
Encargos setoriais-Cota para RGR, P&D e TFSEE (1.153) (1.002)
Deduções da receita (3.914) (3.472)
Receita operacional líquida 26.579 25.087
Conciliação entre a receita bruta e a receita 
registrada para fins tributáveis de IRPJ e CSLL 2018 2017
Receita operacional bruta 30.493 28.559
(+/-) Efeitos de ajustes societários e tributação pelo 
 regime de caixa (10.947) (9.003)
Receita operacional bruta tributável 19.546 19.556
19. NATUREZA DE CUSTOS E DESPESAS
A demonstração do resultado utiliza uma classificação dos custos e das des-
pesas com base na sua função, cuja natureza dos principais montantes é de-
monstrada a seguir:
Custos com serviços prestados - custos com operação, manutenção, compar-
tilhamento de instalações, comunicação multimídia e serviços de engenharia.
Despesas com serviços prestados - despesas com consultorias, serviços grá-
ficos, comunicação e auditoria.
20. COMPROMISSOS ASSUMIDOS
Operação e manutenção dos ativos - realizadas pela própria Companhia des-
de 1º de julho de 2016. Compensação ambiental - em 31 de dezembro de
2018, não existem projetos de compensação ambiental em andamento com
relação ao órgão licenciador - Secretaria de Estado do Meio Ambiente de Mato 
Grosso - SEMA/MT. Não há saldos a pagar registrados no balanço patrimo-
nial. Em relação à Fundação Nacional do Índio - FUNAI, existe uma obrigação
de realizar projetos de compensação ambiental no valor total de R$390, valor
previsto para ser investido em 2019.

21. OUTRAS INFORMAÇÕES
Aspectos ambientais - A Política Nacional do Meio Ambiente determina que o
funcionamento regular de atividades consideradas efetiva ou potencialmente
poluidoras ou que, de qualquer forma, causem degradação do meio ambiente, 
está condicionado ao prévio licenciamento ambiental.

Licenças ambientais 

Trecho
Licença de 

Operação nº
Data de 
emissão

Data de 
vencimento

Jubá/Jauru 318660/2019 04/01/2019 03/01/2022
Brasnorte/Nova 

Mutum 317327/2018 30/05/2018 29/05/2021
Diretoria

Nome Cargo
Marco Antonio Resende Faria (Taesa) Diretor-Presidente
Fernando Robério de Borges Garcia 

(Bipar)
Diretor Administrativo-financeiro

Wanderley de Sousa Pinto (Eletronorte) Diretor Técnico
Conselho de Administração

Pedro Luiz Tanus Soares (Bipar)
Túlio Neiva Rizzo (Eletronorte)

José Orlando Cintra (Eletronorte)
Marco Antonio Resende Faria (Taesa)

Fábio Antunes Fernandes (Taesa)
Conselho Fiscal

Titulares Suplentes
Marcelo Meira Trunquim Fernandez 

(Taesa) Wagner Rocha Dias (Taesa)

Virgínia Raquel Taveira e Silva Mendes 
Ferreira (Bipar)

Luiz Gonzaga de Araújo Neto 
(Bipar)

Anderson Gomes Resende (Eletronorte) Cleber Luis Teles (Eletronorte)
Luiz Carlos de Andrade - Contador - CRC-076013/O-3 

CPF nº 696.385.517-04

Parecer do Conselho Fiscal
Os membros do Conselho Fiscal da Brasnorte Transmissora de Energia S.A. 
(a “Companhia”), infra-assinados, no desempenho de suas funções legais e 
estatutárias, reunidos nesta data, na sede social da Companhia, na Praça 
XV de Novembro, 20, sala 602 (parte), na cidade do Rio de Janeiro - RJ, 
examinaram o Relatório da Administração, bem como o Relatório emitido 
em 15.03.2019, sem ressalvas, pelos auditores independentes (Ernst & 
Young Auditores Independentes) e os demais documentos que compõem 
as Demonstrações Financeiras da Companhia, referentes ao exercício findo 
em 31.12.2018 e, após verificarem que os documentos acima mencionados 
refletem a situação econômico-financeira da Companhia e, considerando, 
também, os esclarecimentos prestados pelos representantes da Administração 
da Companhia e de seus auditores independentes, opinam os membros do 
Conselho Fiscal, por unanimidade, favoravelmente à sua aprovação pela 
Assembleia Geral Ordinária a realizar-se em data a ser definida oportunamente. 
Rio de Janeiro, 15 de março de 2019.

Marcelo Meira Trunquim Fernandez - Membro titular
Luiz Gonzaga de Araújo Neto - Membro suplente

Anderson Gomes Resende - Membro titular
Declaração da Diretoria 

Os membros da Diretoria da Brasnorte Transmissora de Energia S.A. (a “Com-
panhia”), infra-assinados, no desempenho de suas funções legais e estatutá-
rias, declaram que reviram, discutiram e concordam com as demonstrações 
financeiras da Companhia referentes ao exercício social findo em 31 de de-
zembro de 2018, e respectivos documentos complementares.

Rio de Janeiro, 15 de março de 2019.
Marco Antônio Resende Faria - Diretor presidente

Fernando Robério de Borges Garcia - Diretor Administrativo-financeiro
Wanderley de Sousa Pinto - Diretor Técnico

Declaração da Diretoria 
Os membros da Diretoria da Brasnorte Transmissora de Energia S.A. (a “Com-
panhia”), infra-assinados, no desempenho de suas funções legais e estatu-
tárias, declaram que reviram, discutiram e concordam com as opiniões dos 
auditores independentes da Companhia expressas no parecer pertinente às 
demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social findo 
em 31 de dezembro de 2018, e respectivos documentos complementares. 

Rio de Janeiro, 15 de março de 2019.
Marco Antônio Resende Faria - Diretor presidente

Fernando Robério de Borges Garcia - Diretor Administrativo-financeiro
Wanderley de Sousa Pinto  - Diretor Técnico

Relatório do auditor independente sobre as demonstrações financeiras
Aos Acionistas, Conselheiros e Diretores da Brasnorte Transmissora de 
Energia S.A., Rio de Janeiro - RJ. Opinião: Examinamos as demonstrações 
financeiras da Brasnorte Transmissora de Energia S.A. (Companhia), que 
compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2018 e as 
respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das 
mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo 
nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o 
resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações 
financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos 
relevantes, a posição patrimonial e financeira da Brasnorte Transmissora de 
Energia S.A. em 31 de dezembro de 2018, o desempenho de suas operações 
e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para opinião: Nossa auditoria foi 
conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. 
Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas 
na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das 
demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação à Companhia, 
de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética 
Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho 
Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades 
éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria 
obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Ênfase - 
Adoção ao CPC 47 – Receita de contrato com cliente: Chamamos a atenção 
para a nota 3.8 às demonstrações financeiras, que descreve os impactos 
relacionados à adoção do CPC 47 – Receita de contrato com cliente, sendo 
os principais efeitos o reconhecimento de um ativo de contrato (anteriormente 
classificado como ativo financeiro) no montante de R$276.497 mil e ajuste aos 
lucros acumulados no montante de R$(22.368) mil. Nossa opinião não contém 
ressalva em relação a esse assunto. Outras informações que acompanham 
as demonstrações financeiras e o relatório do auditor: A administração da 
Companhia é responsável por essas outras informações que compreendem 
o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações 
financeiras não abrange o Relatório da Administração e não expressamos
qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em conexão
com a auditoria das demonstrações financeiras, nossa responsabilidade é a
de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório

está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações financeiras ou 
com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta 
estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, 
concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração, 
somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este 
respeito. Responsabilidades da administração e da governança pelas 
demonstrações financeiras: A administração é responsável pela elaboração 
e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo com 
as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela 
determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações 
financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por 
fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração 
é responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar 
operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a 
sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das 
demonstrações financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar 
a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa 
realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis 
pela governança da Companhia são aqueles com responsabilidade pela 
supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras. 
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações 
financeiras: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as 
demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção 
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório 
de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de 
segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as 
normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais 
distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes 
de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente 
ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, 
as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas 
demonstrações financeiras. Como parte da auditoria realizada de acordo com 
as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento 
profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além 
disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas 
demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou 

erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais 
riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para 
fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante 
resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude 
pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, 
omissão ou representações falsas intencionais. • Obtemos entendimento 
dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos 
procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o 
objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da 
Companhia. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a 
razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela 
administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, 
da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências 
de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou 
condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade 
de continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe 
incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria 
para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir 
modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas 
conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a 
data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a 
Companhia a não mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos a 
apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, 
inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras representam 
as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o 
objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis 
pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da 
época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as 
eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos 
durante nossos trabalhos. 
Rio de Janeiro, 15 de março de 2019. 
ERNST & YOUNG - Auditores Independentes S.S.
CRC-2SP015199/O-6
Pia Leocádia de Avellar Peralta
Contadora CRC-1RJ 101080/O-0

TIM inaugura primeira  
loja digital em São Gonçalo

 A TIM acaba de inaugurar 
a primeira loja própria 100% 
digital em São Gonçalo, na 
região metropolitana do Rio. 
A nova unidade conta com 
mudanças importantes no 
atendimento, estrutura e de-
sign de acordo com novo posi-
cionamento da marca, além de 
experiências e interatividade 
com os produtos e serviços 
da operadora. Localizada no 
bairro de Alcântara, a unidade 
é a sexta no formato do Estado 
e a 47ª no Brasil, seguindo a 
estratégia da operadora de le-
var conceito digital para todas 
as suas lojas.

“A transformação digital 
segue como um dos pilares 
da TIM em 2019 e estamos 
muito felizes por inaugurar 
a primeira loja 100% digital 
em São Gonçalo. Buscamos 
sempre proporcionar uma 
experiência completa para 
nossos clientes nas lojas 
e também pelos canais de 
atendimento online. Sabe-
mos que ter uma rede 4G de 
qualidade é importante, mas 
uma interação cada vez mais 
personalizada é essencial 
para garantir essa experiên-
cia diferenciada que o cliente 
procura”, afirma Bruno Vas-
concellos, diretor Comercial 

da Regional Sudeste da TIM 
Brasil.

Dentro da loja, os clientes 
poderão experimentar ser-
viços como o TIM music by 
Deezer, TIM Banca Virtual 
e o app de autoatendimento 
Meu TIM, que estará em um 
espaço exclusivo para que os 
clientes saibam como agilizar 
suas demandas utilizando a 
solução. Tudo para que os cli-
entes tenham uma experiência 
mais completa da marca, líder 
em cobertura 4G no Brasil.

Dentre as demais inova-
ções, está a degustação in-
terativa em telas touch, o uso 
de tablets pelos consultores 
para efetuar vendas e a senha 
eletrônica (via SMS). Poste-
riormente, o cliente receberá 
uma ligação automática com 
uma breve pesquisa para 
avaliar o atendimento.

O conceito digital vem 
sendo replicado em outras 
lojas da TIM por todo país. 
A digitalização das lojas 
físicas teve início em 2017 
com a abertura do modelo no 
Morumbi Shopping, em São 
Paulo. A primeira unidade 
digitalizada no Rio foi in-
augurada em maio no Shop-
ping Leblon. As revendas 
também seguem a tendência.
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Empresa de Transmissão do Alto Uruguai S.A.
CNPJ nº  05.063.249/0001-60

1. INFORMAÇÕES GERAIS
A Empresa de Transmissão do Alto Uruguai S.A. (“ETAU” ou “Companhia”)
é uma sociedade anônima de capital fechado, constituída em 7 de maio de
2002, que tem por objeto social a construção, a implantação, a operação e
a manutenção do serviço público de transmissão de energia elétrica deno-
minada Campos Novos/Santa Marta de 230 kV, bem como das subestações
de Lagoa Vermelha 2 - RS e Barra Grande - SC e das entradas de linhas e
instalações associadas a estas, localizadas nas subestações de Santa Mar-
ta - RS e Campos Novos - SC, conforme estabelecido no Edital de Leilão nº
002/2002, emitido pela Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL.  Em
18 de dezembro de 2002, a Companhia assinou com a ANEEL, o contrato de 
concessão nº 082/2002 para construção, operação e manutenção da linha
de transmissão pelo prazo de 30 anos. A linha de transmissão de 230 kV tem 
extensão aproximada de 188 km, com origem na subestação de Campos No-
vos - SC e término na subestação de Santa Marta - RS, fazendo parte do Sis-
tema Interligado Nacional - SIN. A construção da linha de transmissão foi ini-
ciada no exercício de 2002 e concluída em 24 de julho de 2005. Controlado-
res - possuem o controle compartilhado da Companhia, por meio de acordo
de acionistas: Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. (“Taesa”), Cen-
trais Elétricas Brasileiras S.A. (“Eletrobrás”), DME Energética S.A. (“DME”)
e Companhia Estadual de Geração e Transmissão de Energia Elétrica S.A.
(“CEEE-GT”). Transferência de controle - Em comunicado ao mercado em
30 de junho de 2017 a Centrais Elétricas brasileiras S.A. (“Eletrobrás”) infor-
mou ao mercado que seu Conselho de Administração aprovou a transferên-
cia da participação acionaria da ETAU detida pela Eletrosul. A transferência
foi anuída pelo Despacho ANEEL nº 3.339/2017, publicado no D.O.U. em
03 de outubro de 2017. Em 04 de junho de 2018 foram assinados o Termo
de Transferência de Ações e Quitação e a averbação das ações no Livro
de Registro de Ações. Participação do leilão Eletrobrás – A Taesa e a DME
se sagraram vencedoras do lote N do Leilão Eletrobrás nº 01/2018 no qual
foi adquirida a participação societária detida pela Eletrobrás de 27,4162%
na ETAU, na proporção de 23,0355% para a Taesa e 4,3807% para DME,
que optaram por exercer seu direito de preferência, na forma do acordo de
acionistas da ETAU, sobre a integralidade da participação acionária deti-
da pela Eletrobrás. (Vide nota explicativa nº 25 – Eventos Subsequentes).
2. BASE DE PREPARAÇÃO
2.1. Declaração de conformidade: As presentes demonstrações financeiras
foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil (BR 
GAAP) e foram aprovadas pela Diretoria e pelo Conselho de Administração
em 15 de março de 2019. As práticas contábeis adotadas no Brasil compre-
endem aquelas incluídas na legislação societária brasileira e os pronuncia-
mentos, as orientações e as interpretações técnicas emitidos pelo Comitê de
Pronunciamentos Contábeis - CPC e aprovados pelo Conselho Federal de
Contabilidade - CFC. Todas as informações relevantes das demonstrações
financeiras estão sendo evidenciadas, e correspondem às informações utiliza-
das na gestão da Companhia. 2.2. Base de mensuração: As demonstrações
financeiras foram preparadas com base no custo histórico, com exceção de
determinados instrumentos financeiros não derivativos, mensurados pelo va-
lor justo por meio do resultado. 2.3. Moeda funcional e de apresentação:
As demonstrações financeiras são apresentadas em reais, que é a moeda
funcional da Companhia. Todas as informações financeiras apresentadas em
reais foram arredondadas para o milhar mais próximo, exceto quando indicado
de outra forma. 2.4. Uso de estimativas e julgamentos: A preparação das
demonstrações financeiras de acordo com as normas do CPC exige que a Ad-
ministração faça julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação 
de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e
despesas. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas. Estimativas 
e premissas são revisadas de uma maneira contínua. Revisões com relação
às estimativas contábeis são reconhecidas no exercício em que as estimativas
são revisadas. As principais áreas que envolvem estimativas e premissas são: 
a) Ativo contratual de concessão - a Companhia efetua análises que envolvem 
o julgamento da Administração, substancialmente, no que diz respeito a apli-
cabilidade da interpretação de contratos de concessão, determinação e clas-
sificação dos gastos de implementação da infraestrutura, ampliação, reforços
e melhorias como ativo contratual.  A Administração da Companhia avalia o
momento de reconhecimento dos ativos das concessões com base nas carac-
terísticas econômicas de cada contrato de concessão. O ativo contratual se
origina na medida em que a concessionária satisfaz a obrigação de construir e 
implementar a infraestrutura de transmissão, sendo a receita reconhecida ao
longo do tempo do projeto. O ativo contratual é registrado em contrapartida a
receita de infraestrutura, que é reconhecida conforme os gastos incorridos. A
parcela do ativo contratual indenizável é identificada quando a implementação
da infraestrutura é finalizada. A taxa aplicada ao ativo contratual é uma taxa
de desconto que melhor representa a estimativa da Companhia para a remu-
neração financeira dos investimentos da infraestrutura de transmissão, por
considerar os riscos e prêmios específicos do negócio. A taxa para precificar o
componente financeiro do ativo contratual é estabelecida na data do início de
cada contrato de concessão. Quando o Poder Concedente revisa ou atualiza a 
receita que a Companhia tem direito a receber, a quantia escriturada do ativo
contratual é ajustada para refletir os fluxos revisados, sendo o ajuste reconhe-
cido como receita ou despesa no resultado. Devido ao motivo da Companhia
ter sido adquirida em fase de operação, a taxa de desconto considerada foi
a da época da aquisição. Quando a concessionária presta serviços de im-
plementação da infraestrutura, é reconhecida a receita de infraestrutura pelo
valor justo e os respectivos custos relativos aos serviços de implementação da 
infraestrutura prestados levando em consideração que os projetos embutem
margem suficiente para cobrir os custos de implementação da infraestrutura e
encargos. Quando a concessionária presta serviços de operação e manuten-
ção, é reconhecida a receita pelo valor justo, tendo como um dos parâmetros
os valores estimados pelo Poder Concedente e os respectivos custos, con-
forme contraprestação dos serviços. b) Avaliação de instrumentos financeiros
- são utilizadas premissas e técnicas de avaliação que incluem informações
que não se baseiam em dados observáveis de mercado para estimar o valor
justo de determinados tipos de instrumentos financeiros, bem como a análi-
se de sensibilidade dessas premissas. c) Impostos, contribuições e tributos
- existem incertezas relacionadas à interpretação de regulamentos tributários
complexos e ao valor e à época de resultados tributáveis futuros. Em virtude

da natureza de longo prazo, diferenças entre os resultados reais e as pre-
missas adotadas, ou futuras mudanças nessas premissas, poderiam exigir 
ajustes futuros na receita e despesa de impostos, já registradas. São consti-
tuídas provisões, quando aplicável, com base em estimativas para possíveis 
consequências de auditorias por parte das autoridades fiscais das respectivas 
jurisdições em que atua, baseadas em diversos fatores, tais como experiência 
de auditorias fiscais anteriores e interpretações divergentes dos regulamen-
tos tributários pela entidade tributável e pela autoridade fiscal responsável. 
d) Imposto de renda e contribuição social diferidos - são registrados ativos
relacionados a impostos diferidos decorrentes de diferenças temporárias entre 
as bases contábeis de ativos e passivos e as bases fiscais considerando a
legislação tributária vigente. Os impostos e contribuições diferidos ativos são
reconhecidos à medida em que é esperada a geração de lucro tributável fu-
turo suficiente com base em projeções elaboradas pela Administração. Essas
projeções incluem hipóteses relacionadas ao desempenho da Companhia e
fatores que podem diferir das estimativas atuais. Ativos de imposto de renda e
contribuição social diferidos são revisados a cada data de relatório e reduzidos
à medida que sua realização não seja mais provável. e) Provisões para riscos
trabalhistas e cíveis - a Companhia é parte em diversos processos judiciais e
administrativos. Provisões são constituídas para todos os riscos referentes a
processos judiciais que representam perdas prováveis e estimadas com certo
grau de segurança. A avaliação da probabilidade de perda inclui a avaliação
das evidências disponíveis, a hierarquia das leis, as jurisprudências dispo-
níveis, as decisões mais recentes nos tribunais e sua relevância no ordena-
mento jurídico, bem como a avaliação dos assessores jurídicos externos. 2.5.
Informações por segmento: A Companhia atua somente no segmento de
transmissão de energia elétrica e realiza atividade de disponibilização da rede
básica com base no contrato celebrado com o ONS, denominado Contrato de
Prestação de Serviços de Transmissão - CPST.
3. PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS
3.1. Reconhecimento de receita: A Companhia aplicou o CPC 47 - Receita
de Contratos com Clientes, a partir de 1º de janeiro de 2018, com base no
método retrospectivo modificado. Os impactos advindos desta aplicação, refe-
rem-se basicamente a reclassificação dos saldos anteriormente registrados
como ativos financeiros, para ativos contratuais de concessão. Os concessio-
nários devem registrar e mensurar a receita dos serviços que prestam obede-
cendo aos pronunciamentos técnicos CPC 47 - Receita de Contrato com
Cliente e CPC 48 - Instrumentos Financeiros, mesmo quando prestados sob
um único contrato de concessão. As receitas são reconhecidas quando ou
conforme a entidade satisfaz as obrigações de performance assumidas no
contrato com o cliente, e somente quando houver um contrato aprovado; for
possível identificar os direitos; houver substância comercial e for provável que
a entidade receberá a contraprestação à qual terá direito. As receitas da Com-
panhia são classificadas nos seguintes grupos: a) Receita de construção -
Serviços de implementação da infraestrutura, ampliação, reforço e melhorias
das instalações de transmissão de energia elétrica. As receitas de infraestru-
tura são reconhecidas conforme os gastos incorridos e calculadas acrescen-
do-se as alíquotas de PIS e COFINS ao valor do investimento, uma vez que
os projetos embutem margem suficiente para cobrir os custos de implementa-
ção da infraestrutura e encargos, considerando que boa parte de suas instala-
ções é implementada através de contratos terceirizados com partes não rela-
cionadas. As variações positivas ou negativas em relação à margem estimada
são alocadas no resultado quando incorridas. Toda a margem de construção
é recebida durante a obra e variações positivas ou negativas são alocadas
imediatamente ao resultado, no momento que incorridas. Para estimativa refe-
rente a Receita de Construção, a Companhia utilizou um modelo que apura o
custo de financiar o cliente (no caso, Poder Concedente). A taxa definida para
o valor presente líquido da margem de construção (e de operação) é definida
no momento inicial do projeto e não sofre alterações posteriores, sendo apu-
rada de acordo com o risco de crédito do cliente e prazo de financiamento. b)
Remuneração do ativo contratual de concessão - Juros reconhecidos pelo
método linear com base na taxa que melhor representa a remuneração dos
investimentos da infraestrutura de transmissão, por considerar os riscos e prê-
mios específicos do negócio. A taxa busca precificar o componente financeiro
do ativo contratual, determinada na data de início de cada contrato de conces-
são. A taxa de retorno incide sobre o montante a receber do fluxo futuro de
recebimento de caixa. c) Receita de correção monetária do ativo contratual de
concessão - Correção reconhecida com base no índice de correção definido
no contrato de concessão assinado com o Poder Concedente, Índice Geral
Preços de Mercado - IGP-M, a partir da entrada em operação do empreendi-
mento. d) Receita de operação e manutenção - Serviços de operação e manu-
tenção das instalações de transmissão de energia elétrica, que tem início após
o término da fase de construção e que visa a não interrupção da disponibilida-
de dessas instalações. 3.2. Receitas financeiras e despesas financeiras:
As receitas financeiras abrangem receitas de juros sobre aplicações financei-
ras, que é reconhecida no resultado, por meio do método dos juros efetivos.
As despesas financeiras abrangem despesas com juros e variações monetá-
rias sobre dívidas. 3.3. Instrumentos financeiros: A Companhia aplicou os
requerimentos do CPC 48 - Instrumentos Financeiros, a partir de 1º de janeiro
de 2018, relativos a classificação e mensuração dos ativos e passivos finan-
ceiros e a mensuração e o reconhecimento de perdas por redução ao valor
recuperável. a) Ativos financeiros: Classificação e mensuração - Com a ado-
ção do CPC 48 os instrumentos financeiros passaram a ser classificados em
três categorias: mensurados ao custo amortizado; ao valor justo por meio de
outros resultados abrangentes (“VJORA”) e ao valor justo por meio do resulta-
do (“VJR”). A norma também elimina as categorias existentes no CPC 38 de
mantidos até o vencimento, empréstimos e recebíveis e disponíveis para ven-
da. A classificação dos ativos financeiros no reconhecimento inicial depende
das características dos fluxos de caixa contratuais e do modelo de negócio
para a gestão destes ativos financeiros. A partir de 1º de janeiro de 2018 a
Companhia passou a apresentar os instrumentos financeiros da seguinte for-
ma: • Ativos financeiros ao valor justo por meio de resultado - Os ativos finan-
ceiros ao valor justo por meio do resultado compreendem ativos financeiros
mantidos para negociação, ativos financeiros designados no reconhecimento
inicial ao valor justo por meio do resultado ou ativos financeiros a ser obrigato-
riamente mensurados ao valor justo. Ativos financeiros com fluxos de caixa

Relatório da Administração
A Administração da Empresa de Transmissão do Alto Uruguai S.A. (“ETAU” 
ou “Companhia”) tem a satisfação de submeter à apreciação dos senhores 
acionistas o relatório da administração e as demonstrações financeiras, acom-
panhadas das notas explicativas e do respectivo relatório dos auditores inde-
pendentes, relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2018.
A Companhia
Possuem o controle compartilhado da ETAU, por meio de acordo de acionis-
tas: Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. (“Taesa”) – 52,58%, Cen-
trais Elétricas Brasileiras S.A. (“Eletrobrás”) – 27,42%, DME Energética S.A. 
(“DME”) – 10% e Companhia Estadual de Geração e Transmissão de Energia 
Elétrica S.A. (“CEEE-GT”) – 10%.
Desempenho Financeiro - R$ mil 2018 2017
Receita operacional líquida 44.605 27.883
EBITDA 28.861 19.416
Margem EBITDA 64,70% 69,63%
Reconciliação do EBITDA
Lucro do exercício 17.635 14.670
Resultado financeiro 2.168 1.779
Imposto de renda e contribuição social 9.057 2.966
Depreciação 1 1
EBITDA 28.861 19.416
EBITDA - é o lucro líquido antes dos impostos, das despesas financeiras lí-
quidas e das despesas de depreciação e amortização. O EBITDA não é reco-
nhecido pelas práticas contábeis adotadas no Brasil, não representa um fluxo 
de caixa para os exercícios apresentados, e não deve ser considerado como 
um lucro líquido alternativo, tampouco é indicador de desempenho. O EBITDA 
apresentado é utilizado pela Companhia para medir o seu próprio desempe-
nho. A Companhia entende que alguns investidores usam o EBITDA como um 
indicador de seu desempenho operacional.

Perfil do endividamento - R$ mil 2018 2017
Circulante 14.644 5.050
Não circulante 17.155 21.033
Dívida bruta 31.799 26.083
(-) Equivalentes de caixa, títulos e valores mobiliários 
 e depósitos vinculados (12.949) (11.065)

(=) Dívida líquida 18.850 15.018
Dívida líquida/EBITDA 0,65 0,77
Dívida líquida - a dívida líquida não é reconhecida pelas práticas contábeis 
adotadas no Brasil, não possui um significado-padrão, nem pode ser compa-
rável a medidas semelhantes fornecidas por outras companhias, tampouco 
é uma medida de fluxo de caixa, liquidez ou capacidade de pagamento da 
dívida. A dívida líquida representa o somatório de empréstimos e financia-
mentos e debêntures do passivo circulante e do passivo não circulante, menos 
os equivalentes de caixa, títulos e valores mobiliários, depósitos vinculados e 
outros investimentos. A dívida líquida apresentada é utilizada pela Compa-
nhia para medir o seu próprio desempenho. A Companhia entende que alguns 
investidores usam a dívida líquida como um indicador de seu desempenho.
Governança Corporativa
No intuito de fornecer informações aos seus acionistas com agilidade, quali-
dade e transparência, a Companhia possui um Conselho de Administração, 
constituído desde o início de suas atividades, que é composto por membros 
efetivos e suplentes representantes de seus acionistas, com o objetivo de es-
tabelecer as diretrizes fundamentais para a Companhia, verificar e acompa-
nhar sua execução.
A Taesa realiza atividades de “back-office” para atividades administrativas 
da ETAU e implanta na concessão os mesmos princípios de Governança 
Corporativa e Qualidade, comuns a todas as concessões em que o Grupo 
Taesa administra.

Política de Qualidade
A ETAU, respaldada pela Alta Administração, manifesta seu compromisso 
com a qualidade, declarando como diretrizes globais da Companhia o comple-
to atendimento dos requisitos do cliente, o comprometimento com a melhoria 
contínua e a excelência no sistema de gestão da qualidade, direcionados à 
execução dos serviços de operação e manutenção de linhas de transmissão 
de energia elétrica.
Declaração da Diretoria
Os membros da Diretoria, no desempenho de suas funções legais e estatutá-
rias, declaram que revisaram, discutiram e concordam com as demonstrações 
financeiras da Companhia e com a opinião dos auditores independentes da 
Companhia expressa no Relatório dos Auditores Independentes sobre as de-
monstrações financeiras de 31 de dezembro de 2018.
Relacionamento com o Auditor Independente
A Companhia contratou a Ernst&Young Auditores Independentes S.S. (“EY 
Brasil”) para prestar serviços de auditoria independente das demonstrações 
financeiras para o exercício findo em 31 de dezembro de 2018 pelo valor de 
R$103 mil.
As políticas da Companhia na contratação de serviços não relacionados à 
auditoria externa do seu auditor independente visam assegurar que não haja 
conflito de interesses, perda de independência ou objetividade e se substan-
ciam nos princípios que preservam a independência do auditor. 
Durante o exercício de 2018 nossos auditores independentes prestaram servi-
ços para análise e diagnóstico das mudanças ocorridas nas normas contábeis, 
vigentes a partir de 1º de janeiro de 2018: CPC48 (IFRS 9) e CPC47 (IFRS15) 
e a partir de 2019: CPC 06 (R2) (IFRS 16). A Administração foi responsável 
pelo julgamento sobre os impactos oriundos das aplicações das respectivas 
normas, os quais estão divulgados em nota explicativa na demonstração finan-
ceira de 2018. A prestação de serviço foi custeada pela controladora Taesa.

Balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2018 (Valores expressos em milhares de reais - R$)

Ativos
Nota 

explicativa 2018 2017
Ativos Circulantes
Equivalentes de caixa 4 66 2.885
Títulos e valores mobiliários 5 12.883 4.023
Contas a rec. de concessionárias e permissionárias 5.003 4.420
Ativo financeiro de concessão 7 - 27.539
Ativo contratual de concessão 8 30.760 -
Impostos e contribuições sociais 78 69
Outras contas a receber 319 288
Total dos Ativos Circulantes 49.109 39.224
Ativos Não Circulantes
Depósitos vinculados 6 - 4.157
Depósitos judiciais 414 482
Contas a rec. de concessionárias e permissionárias 264 264
Impostos e contribuições sociais 25 130
Ativo financeiro de concessão 7 - 105.240
Ativo contratual de concessão 8 103.388 -
Intangível 3 4
Outras Contas a Receber 70 65
Total dos Ativos Não Circulantes 104.164 110.342
Total dos Ativos 153.273 149.566

Passivos
Nota 

explicativa 2018 2017
Passivos Circulantes
Fornecedores 2.103 747
Empréstimos e financiamentos 12 4.609 5.011
Debêntures 13 10.035 39
Taxas regulamentares 1.632 1.395
Impostos e contribuições sociais 5.291 4.319
Dividendos a pagar 11 176 11.538
Outras contas a pagar 871 364
Total dos Passivos Circulantes 24.717 23.413
Passivos Não Circulantes
Empréstimos e financiamentos 12 17.155 11.049
Debêntures 13 - 9.984
Impostos e contribuições diferidos 9 16.246 13.689
Tributos diferidos 10 6.335 5.868
Provisão para Riscos Trabalhistas e Cíveis 14 552 615
Outras Contas a Pagar 1.019 635
Total dos Passivos Não Circulantes 41.307 41.840
Total dos Passivos 66.024 65.253
Patrimônio Líquido
Capital social 34.895 34.895
Reserva de lucros 34.895 34.895
Dividendos adicionais propostos 17.459 14.523
Total do Patrimônio Líquido 16 87.249 84.313
Total dos Passivos e do Patrimônio Líquido 153.273 149.566

Demonstração do resultado para o exercício findo em 31 de dezembro de 
2018 (Valores expressos em milhares de reais - R$, exceto o lucro por ação)

As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações financeiras.

Nota 
explica-

tiva 2018 2017
Receita operacional líquida 20 44.605 27.883
Serviços de terceiros (5.049) (4.595)
Material (9.418) (2.336)
Outras receitas (custos) operacionais, líquidas 191 98
Custos operacionais 21 (14.276) (6.833)
Lucro bruto 30.329 21.050
Pessoal (82) (72)
Serviços de terceiro (1.219) (1.315)
Depreciação e amortização (1) (1)
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas (167) (247)
Despesas administrativas 21 (1.469) (1.635)
Lucro antes das receitas (despesas) financeiras, 
 líquidas dos impostos e das contribuições 28.860 19.415

Receitas financeiras 723 1.734
Despesas financeiras (2.891) (3.513)
Receitas (despesas) financeiras, líquidas 22 (2.168) (1.779)
Lucro antes dos impostos e das contribuições 26.692 17.636
Imposto de renda e contribuição social correntes (6.499) (2.634)
Imposto de renda e contribuição social diferidos (2.558) (332)
Imposto de renda e contribuição social 15 (9.057) (2.966)
Lucro líquido do exercício 17.635 14.670
Lucro por ação
Lucro por ação ordinária – básico e diluído (em R$) 19 0,50537 0,42040
As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações financeiras.

Demonstração do resultado abrangente para o exercício findo  
em 31 de dezembro de 2018 (Valores expressos em milhares de reais - R$)

2018 2017
Lucro líquido do exercício 17.635 14.670
Outros resultados abrangentes - -
Resultado abrangente total do exercício 17.635 14.670
As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações financeiras.

Demonstração da mutação do patrimônio líquido para o exercício findo em 31 de dezembro de 2018 (Valores expressos em milhares de reais - R$)

Nota
explicativa

Reservas de lucros
Dividendos

adicionais propostos
Lucros

 acumulados Total
Capital 
social Legal Especial

Saldos em 31 de dezembro de 2016 34.895 6.979 27.916 21.391 - 91.181
Dividendos adicionais aprovados - AGO 28/04/2017 - - - (21.391) - (21.391)
Lucro do exercício - - - - 14.670 14.670
Destinação do lucro do exercício:
Dividendos mínimos obrigatórios - - - - (147) (147)
Dividendos adicionais propostos - - - 14.523 (14.523) -
Saldos em 31 de dezembro de 2017 15 34.895 6.979 27.916 14.523 - 84.313
Dividendos adicionais aprovados - AGO 28/04/2018 - - - (14.523) - (14.523)
Lucro do exercício - - - - 17.635 17.635
Destinação do lucro do exercício:
Dividendos mínimos obrigatórios - - - - (176) (176)
Dividendos adicionais propostos - - - 17.459 (17.459) -
Saldos em 31 de dezembro de 2018 15 34.895 6.979 27.916 17.459 - 87.249

As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações financeiras

Demonstração do fluxo de caixa para o exercício findo  
em 31 de dezembro de 2018 (Valores expressos em milhares de reais - R$)

Nota 
explica-

tiva 2018 2017
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido do exercício 17.635 14.670
Itens de resultado que não afetam o caixa:
Provisão/reversão de riscos trabalhistas e cíveis 14 40 -
Remuneração do ativo financeiro de concessão 7 e 20 - (13.417)
Remuneração do ativo contratual de concessão 8 e 20 (12.856) -
Correção monetária do ativo financeiro de concessão 7 e 20 - 1.126
Correção monetária do ativo contratual de
 concessão 8 e 20 (9.464) -
Depreciação e Amortização 1 1
Receita de construção 7,8 e 20 (9.534) (1.720)
Receita de aplicação financeira 22 (723) (1.734)
Custo de construção 8.651 -
Juros e variações monetárias - Financiamento 12 e 22 1.606 2.019
Juros e variações monetárias líquidas - Debêntures 13 e 22 700 1.071
Tributos diferidos 467 (2)
Imposto de renda e contribuição social 15 9.057 2.966

5.580 4.980
Variação de ativos e passivos:
Transferência das contas a rec. de conces. e permis- 
sionárias/baixa do ativo financeiro de concessão, líquidos 132.779 28.035
Transferência das contas a rec. de conces. e permissioná-
rias constituição do ativo contratual de concessão, líquidos (102.877) -
(Aumento) nos impostos e nas contribuições sociais
 ativos, líquido dos passivos (276) (420)
Redução nas outras contas a receber e depósitos judiciais 33 18
(Redução) nos fornecedores (7.296) (1.136)
Aumento nas taxas regulamentares 237 280
Aumento (redução) nas outras contas a pagar 788 (3.289)

23.388 23.488
Caixa gerado pelas atividades operacionais 28.968 28.468
Imposto de renda e contribuição social pagos (5.155) (5.889)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais 23.813 22.579
Fluxo de caixa das atividades de investimento
(Aumento) redução no saldo de títulos e valores mobiliários (8.138) 12.631
(Aumento) no intangível - (5)
Redução (aumento) nos depósitos vinculados 4.157 (310)
Caixa líquido (aplicado) gerado nas atividades de
 investimento (3.981) 12.316
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Captação de novos empréstimos 12 10.273 6.694
Pagamento de debêntures – juros 13 (688) (1.115)
Pagamento de financiamentos – principal 12 (4.971) (8.749)
Pagamento de financiamentos – juros 12 (1.204) (1.568)
Pagamento de dividendos 11 (26.061) (30.482)
Caixa líquido (aplicado) nas atividades de financiamento (22.651) (35.220)
(Redução) líquida nos equivalentes de caixa (2.819) (325)
Saldo inicial de equivalentes de caixa 4 2.885 3.210
Saldo final de equivalentes de caixa 4 66 2.885
(Redução) líquida nos equivalentes de caixa (2.819) (325)
As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações financeiras.

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018 
(Valores expressos em milhares de reais - R$, exceto se indicado de outra forma)

que não sejam exclusivamente pagamentos do principal e juros são classifica-
dos e mensurados ao valor justo por meio do resultado. As variações líquidas 
do valor justo são reconhecidas no resultado. • Custo amortizado - Um ativo 
financeiro é classificado e mensurado pelo custo amortizado, quando tem fina-
lidade de recebimento de fluxos de caixa contratuais e gerar fluxos de caixa 
que sejam “exclusivamente pagamentos de principal e de juros” sobre o valor 
do principal em aberto. Esta avaliação é executada em nível de instrumento. 
Os ativos mensurados pelo valor de custo amortizado utilizam método de ju-
ros efetivos, deduzidos de qualquer perda por redução de valor recuperável. A 
receita de juros é reconhecida através da aplicação de taxa de juros efetiva, 
exceto para créditos de curto prazo quando o reconhecimento de juros seria 
imaterial. (i) Redução ao valor recuperável de ativos financeiros (impairment) 
- O CPC 48 substituiu o modelo de “perdas incorridas” do CPC 38 por um
modelo prospectivo de “perdas de crédito esperadas”. O novo modelo de per-
das esperadas se aplicará aos ativos financeiros mensurados ao custo amor-
tizado ou ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes, com exce-
ção de investimentos em instrumentos patrimoniais. A Companhia não identi-
ficou perdas (“impairment”) a serem reconhecidas nos exercícios apresenta-
dos. (ii) Baixa de ativos financeiros - A baixa (desreconhecimento) de um ativo 
financeiro ocorre quando os direitos contratuais aos fluxos de caixa do ativo
expiram, ou quando são transferidos a um terceiro os direitos ao recebimento
dos fluxos de caixa contratuais sobre um ativo financeiro em uma transação
na qual, substancialmente, todos os riscos e benefícios da titularidade do ativo 
financeiro são transferidos. Qualquer participação que seja criada ou retida
pela Companhia em tais ativos financeiros transferidos é reconhecida como
um ativo ou passivo separado. b) Passivos financeiros: Os passivos financei-
ros são classificados como ao valor justo por meio do resultado quando são
mantidos para negociação ou designados ao valor justo por meio do resulta-
do. Os outros passivos financeiros (incluindo empréstimos) são mensurados
pelo valor de custo amortizado utilizando o método de juros efetivos. 3.4. Pro-
visões para riscos trabalhistas e cíveis: Uma provisão é reconhecida, em
virtude de um evento passado, se a Companhia tem uma obrigação legal ou
construtiva que possa ser estimada de maneira confiável e é provável que um
recurso econômico venha a ser exigido para liquidar a obrigação. A despesa
relativa à constituição de qualquer provisão é apresentada na demonstração
do resultado, líquida de qualquer reembolso. 3.5. Imposto de renda e contri-
buição social: O imposto de renda e a contribuição social do exercício cor-
rentes e diferidos são calculados com base no lucro real, à alíquota de 15%,
acrescida do adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente de R$240,
para imposto de renda e de 9% sobre o lucro tributável para contribuição so-
cial sobre o lucro líquido, e consideram a compensação de prejuízos fiscais e
base negativa de contribuição social, limitada a 30% do lucro tributável anual.
Os impostos correntes são os impostos a pagar ou a receber esperados sobre 
o lucro ou prejuízo tributável do exercício, às taxas de impostos determinadas
ou substantivamente determinadas na data de competência das demonstra-
ções financeiras e qualquer ajuste aos impostos a pagar de exercícios anterio-
res. Os impostos correntes e diferidos são reconhecidos no resultado, a me-
nos que estejam relacionados à combinação de negócios, ou itens diretamen-
te reconhecidos no patrimônio líquido. Os impostos diferidos são reconheci-
dos com relação às diferenças temporárias entre os valores contábeis de ati-
vos e passivos para fins contábeis e os correspondentes valores usados para
fins fiscais. Os impostos diferidos são mensurados pelas alíquotas que se
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espera serem aplicadas às diferenças temporárias quando elas revertem, ba-
seando-se nas alíquotas vigentes na data de apresentação das demonstra-
ções financeiras. 3.6. Lucro por ação: O lucro por ação básico é calculado 
por meio do resultado do exercício atribuível aos acionistas da Companhia e 
da média ponderada das ações em circulação no respectivo exercício. O lucro 
por ação diluído é calculado considerando o efeito de instrumentos dilutivos, 
quando aplicável. 3.7. Demonstração dos fluxos de caixa (“DFC”): A Com-
panhia classifica na DFC os juros pagos como atividade de financiamento, por 
entender que os juros pagos representam custos para obtenção de seus re-
cursos financeiros. 3.8. Normas e interpretações novas e revisadas: 3.8.1. 
Novas normas aplicadas a partir de 1º de janeiro de 2018: CPC 47 - Conforme 
mencionado na nota 3.1, a Companhia aplicou o CPC 47 - Receita de Contra-
tos com Clientes a partir de 1º de janeiro de 2018 com base no método retros-
pectivo modificado. A Companhia avaliou suas operações à luz das novas 
normas contábeis, e conforme descrito no item 3.1, concluiu que a atividade 
de implementação da infraestrutura é afetada pelo novo CPC, uma vez que o 
direito à contraprestação por bens e serviços está condicionado ao cumpri-
mento de outra obrigação de desempenho. Como consequência da aplicação 
do CPC 47, o Ativo financeiro de concessão, cujo saldo totalizava, em 1º de 
janeiro de 2018 R$132.779, passou a ser classificado como Ativo contratual 
de concessão. Não houve impacto na mensuração do ativo contratual relativo 
a períodos anteriores. CPC 48 - Conforme mencionado na nota 3.3, a Compa-
nhia aplicou os requerimentos do CPC 48 - Instrumentos Financeiros, a partir 
de 1º de janeiro de 2018, relativos a classificação e mensuração dos ativos e 
passivos financeiros e a mensuração e o reconhecimento de perdas por redu-
ção ao valor recuperável. Segue quadro com principais impactos da adoção:

Classificação 
CPC 38

Classificação 
CPC 48

Saldo em 
31/12/2017

Ativos financeiros

Bancos Custo 
amortizado Custo amortizado 2.885

Títulos e valores mobiliários
Valor justo 
por meio 

do resultado

Valor justo 
por meio 

do resultado
4.023

Depósitos vinculados Empréstimos e 
recebíveis Custo amortizado 4.157

Contas a receber de conces-
sionárias e permissionárias

Empréstimos e 
recebíveis Custo amortizado 4.684

Ativo financeiro de concessão Empréstimos e 
recebíveis Custo amortizado 132.779

148.528
Passivos financeiros

Fornecedores
Outros passivos 

financeiros 
ao custo 

amortizado

Outros passivos 
financeiros ao 

custo amortizado
747

Empréstimos e 
 financiamentos

Outros passivos 
financeiros 
ao custo 

amortizado

Outros passivos 
financeiros ao 

custo amortizado
16.060

Debêntures
Outros passivos 

financeiros 
ao custo 

amortizado

Outros passivos 
financeiros ao 

custo amortizado
10.023

Rateio de antecipação e 
Parcela de ajuste

Outros passivos 
financeiros 
ao custo 

amortizado

Outros passivos 
financeiros ao 

custo amortizado 634

27.464
3.8.2. Norma emitida, mas ainda não vigente até a data das demonstrações 
financeiras da Companhia: Pronunciamentos contábeis, orientações e inter-
pretações novos e/ou revisados pelo CPC, que passarão a vigorar a partir do 
exercício iniciado em 1º de janeiro de 2019: CPC 06 (R2) - Operações de 
arrendamento mercantil - O CPC 06 (R2) - Operações de arrendamento mer-
cantil, emitido pelo CPC é equivalente à norma internacional IFRS 16 - Leases, 
emitida em janeiro de 2016 em substituição à versão anterior da referida nor-
ma (CPC 06 (R1), equivalente à norma internacional IAS 17). O CPC 06 (R2) 
estabelece os princípios para o reconhecimento, mensuração, apresentação 
e divulgação de operações de arrendamento mercantil e exige que os arren-
datários contabilizem todos os arrendamentos conforme um único modelo de 
balanço patrimonial, similar à contabilização de arrendamentos financeiros nos 
moldes do CPC 06 (R1). A norma inclui duas isenções de reconhecimento 
para os arrendatários - arrendamentos de ativos de “baixo valor” (por exemplo, 
computadores pessoais) e arrendamentos de curto prazo (ou seja, arrenda-
mentos com prazo de 12 meses ou menos). Na data de início de um arren-
damento, o arrendatário reconhece um passivo para efetuar os pagamentos 
(um passivo de arrendamento) e um ativo representando o direito de usar o 
ativo objeto durante o prazo do arrendamento (um ativo de direito de uso). Os 
arrendatários devem reconhecer separadamente as despesas com juros sobre 
o passivo de arrendamento e a despesa de depreciação do ativo de direito de
uso. Os arrendatários também deverão reavaliar o passivo do arrendamento 
na ocorrência de determinados eventos (por exemplo, uma mudança no prazo 
do arrendamento, uma mudança nos pagamentos futuros do arrendamento 
como resultado da alteração de um índice ou taxa usada para determinar tais 
pagamentos). Em geral, o arrendatário reconhecerá o valor de reavaliação do 
passivo de arrendamento como um ajuste ao ativo de direito de uso. Não há 
alteração substancial na contabilização dos arrendadores com base no CPC 
06 (R2) em relação à contabilização atual de acordo com o CPC 06 (R1). Os 
arrendadores continuarão a classificar todos os arrendamentos de acordo com 
o mesmo princípio de classificação do CPC 06 (R1), distinguindo entre dois
tipos de arrendamento: operacionais e financeiros. O CPC 06 (R2), que vigora
para períodos anuais iniciados a partir de 1º de janeiro de 2019, exige que os
arrendatários e os arrendadores façam divulgações mais abrangentes do que
as previstas no CPC 06 (R1). A Companhia planeja adotar o CPC 06 (R2) uti-
lizando a abordagem modificada da retrospectiva e optará por adotar a norma
para contratos que foram anteriormente identificados como arrendamentos que
utilizam o CPC 06 (R1) e o ICPC 03 - Aspectos Complementares das Opera-
ções de Arrendamento Mercantil. Portanto, a Companhia não aplicará a norma 
a contratos que não tenham sido previamente identificados como contratos que
contenham um arrendamento nos termos do CPC 06 (R1) e o ICPC 03 e optará 
por utilizar as isenções propostas pela norma para contratos de arrendamento
cujo prazo se encerre em 12 meses a partir da data da adoção inicial, e contra-
tos de arrendamento cujo ativo objeto seja de baixo valor. A Companhia possui 
baixo volume com contratos de arrendamentos, cujos valores não são repre-
sentativos. Não são esperados impactos significativos nas demonstrações fi-
nanceiras com a adoção do CPC 06 (R2). Melhorias anuais - Ciclo 2015-2017 - 
CPC 32 - Tributos sobre o lucro - As alterações esclarecem que as consequên-
cias do imposto de renda sobre dividendos estão vinculadas mais diretamente
a transações ou eventos passados que geraram lucros distribuíveis do que às
distribuições aos titulares. Portanto, a entidade reconhece as consequências
do imposto de renda sobre dividendos no resultado, outros resultados abran-
gentes ou patrimônio líquido conforme o lugar em que a entidade originalmente 
reconheceu estas transações ou eventos passados. Embora o CPC tenha sido 
atualizado pela revisão nº 13, pela legislação tributária brasileira essa melho-
ria não é aplicável à Companhia. Interpretação IFRIC 23 - Incerteza sobre o
tratamento do imposto de renda - A Interpretação (ainda sem correspondência
equivalente emitida pelo CPC no Brasil, mas que será emitida como ICPC 22)
trata da contabilização dos tributos sobre o rendimento nos casos em que os
tratamentos tributários envolvem incerteza que afeta a aplicação da IAS 12
(CPC 32) e não se aplica a tributos fora do âmbito da IAS 12 nem inclui espe-
cificamente os requisitos referentes a juros e multas associados a tratamentos
tributários incertos. A Interpretação aborda especificamente o seguinte: (i) se a
entidade considera tratamentos tributários incertos separadamente; (ii) as su-
posições que a entidade faz em relação ao exame dos tratamentos tributários
pelas autoridades fiscais; (iii) como a entidade determina o lucro real (prejuízo
fiscal), bases de cálculo, prejuízos fiscais não utilizados, créditos tributários
extemporâneos e alíquotas de imposto; e (iv) como a entidade considera as
mudanças de fatos e circunstâncias. A entidade deve determinar se considera
cada tratamento tributário incerto separadamente ou em conjunto com um ou
mais tratamentos tributários incertos. Deve-se seguir a abordagem que melhor
prevê a resolução da incerteza. A interpretação vigora para períodos anuais
iniciados a partir de 1º de janeiro de 2019, mas são disponibilizadas determi-
nadas isenções de transição. A Companhia adotará a interpretação a partir da
data em que entrar em vigor.
4. EQUIVALENTES DE CAIXA

2018 2017
Bancos 66 2.885
Equivalentes de caixa são depósitos bancários à vista, operações de alta liqui-
dez, sem restrição de uso, prontamente conversíveis em um montante conhe-
cido de caixa e estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor.
5. TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
Fundo de investimento FIC de FI Pampulha 2018 2017
Ativo Circulante 12.883 4.023

Taxa de rentabilidade anual acumulada
102,65% 

do CDI
104,54% do 

CDI
Os títulos e valores mobiliários referem-se às aplicações financeiras de opera-
ções contratadas em instituição financeira nacional com filiais no Brasil, a pre-
ços e condições de mercado, 100% por meio do FIC de FI Pampulha, fundo 
não exclusivo, administrado e gerido pela BNP PARIBAS Asset Management, 
que tem característica de renda fixa e segue a política de “aplicações” da 
Companhia. Os recursos destinados ao fundo de investimento são alocados 
somente em emissões públicas e privadas de títulos de renda fixa, sujeitos 
apenas ao risco de crédito, com prazos de liquidez diversificados, aderentes 
às necessidades dos fluxos de caixa dos cotistas.
6. DEPÓSITOS VINCULADOS

2018 2017
Depósitos vinculados - 4.157
Depósitos vinculados mantidos pela Companhia para garantia do financia-
mento com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - 
BNDES, que foi liquidado em 15 de janeiro de 2018. O saldo dos depósitos 
vinculados foi resgatado e reinvestido em equivalentes de caixa (aplicações 
financeiras em CDB).
7. ATIVO FINANCEIRO DE CONCESSÃO

Linha de transmissão TRAF 2017
Adoção inicial 

do CPC47 2018
Campos Novos / Santa Marta 10,00% 132.779 (132.779) -
Circulante 27.539 -
Não Circulante 105.240 -

Linha de transmissão TRAF 2016 Adiantamento (a) Adição (b) Remuneração Correção Monetária Baixas 2017
Campos Novos / Santa Marta 10,00% 147.079 473 1.720 13.417 (1.126) (28.784) 132.779
Circulante 27.433 27.539
Não Circulante 119.646 105.240
(a) Adiantamentos a fornecedores referentes aos custos ainda não incorridos na construção e, portanto, ainda não constituem custo de construção nesta data. 
Quando a Companhia incorrer nos custos, os adiantamentos serão compensados.
(b) A principal adição está relacionada ao reforço:

Localização Descrição Ato legislativo RAP Custo de construção  
estimado (Capex Aneel) Posição Atual REIDI (*)

SE Lagoa 
Vermelha II

Implantação Ban-
co de Capacitor 
230 kv-50MVA

REA nº 6.281(altera o 
anexo I da REA 6.027 em 

11/04/2017) - DOU em 
17/04/2017.

R$1.507 R$10.272
Entrou em opera-
ção comercial em 

16/09/2018

Portaria MME nº 217 de 
07/11/2016, e ADE da RFB nº 
60, de 13/03/2017 - D.O.U de 

15/03/2017.
(*) Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infraestrutura.
8. ATIVO CONTRATUAL DE CONCESSÃO
Conforme mencionado na nota explicativa nº 3.8.1, com a entrada em vigor do CPC 47 a partir de 1º de janeiro de 2018, houve a reclassificação do ativo
financeiro de concessão para o ativo contratual de concessão.
Linha de transmissão Adoção inicial do CPC47 Adiantamento Adição (a) Remuneração Correção Monetária Baixas 2018
Campos Novos / Santa Marta 132.779 (473) 9.534 12.856 9.464 (30.012) 134.148
Circulante 27.539 30.760
Não Circulante 105.240 103.388
(a) vide nota explicativa nº 7, letra b.
• Principais características dos contratos de concessão: RAP - a prestação do serviço público de transmissão ocorrerá mediante o pagamento à transmissora
da RAP a ser auferida, a partir da data de disponibilização para operação comercial das instalações de transmissão. A RAP é reajustada anualmente pelo
Índice Geral de Preços de Mercado - IGP-M. Faturamento da receita de operação, manutenção e construção - pela disponibilização das instalações de trans-
missão para operação comercial, a transmissora terá direito, nos primeiros 15 anos de operação comercial, ao faturamento anual de operação, manutenção
e construção, reajustado e revisado anualmente. A partir do 16º ano de operação comercial, o faturamento anual de operação, manutenção e construção da
transmissora será de 50% do 15º ano de operação comercial (a partir de abril de 2020), estendendo-se até o término do prazo final da concessão. Parcela va-
riável - a receita de operação, manutenção e construção estará sujeita a desconto, mediante redução em base mensal, refletindo a condição de disponibilidade
das instalações de transmissão, conforme metodologia disposta no Contrato de Prestação de Serviços de Transmissão - CPST. A parcela referente ao des-
conto anual por indisponibilidade não poderá ultrapassar 12,5% da receita anual de operação, manutenção e construção da transmissora, relativa ao período
contínuo de 12 meses anteriores ao mês da ocorrência da indisponibilidade, inclusive esse mês. Caso seja ultrapassado o limite supracitado, a transmissora
estará sujeita à penalidade de multa, aplicada pela ANEEL nos termos da Resolução nº 318, de 6 de outubro de 1998, no valor máximo por infração incorrida
de 2% do valor do faturamento anual de operação, manutenção e construção dos últimos 12 meses anteriores à lavratura do auto de infração.  Extinção da
concessão e reversão de bens vinculados - o advento do termo final do contrato de concessão determina, de pleno direito, a extinção da concessão, facultan-
do-se à ANEEL, a seu exclusivo critério, prorrogar o referido contrato até a assunção de uma nova transmissora. A extinção da concessão determinará, de
pleno direito, a reversão, ao Poder Concedente, dos bens vinculados ao serviço, sendo procedidos os levantamentos e as avaliações, bem como a determi-
nação do montante da indenização devida à transmissora, observados os valores e as datas de sua incorporação ao sistema elétrico. O valor da indenização
dos bens reversíveis será aquele resultante de inventário realizado pela ANEEL ou por preposto especialmente designado, e seu pagamento será realizado
com os recursos da Reserva Global de Reversão - RGR. A Companhia não é obrigada a remunerar o Poder Concedente pelas concessões das linhas de
transmissão de energia por meio de investimentos adicionais quando da reversão dos bens vinculados ao serviço público de energia elétrica. A Administração 
entende que a melhor estimativa para o valor de indenização é o valor residual do ativo imobilizado. Renovação - a critério exclusivo da ANEEL e para asse-
gurar a continuidade e qualidade do serviço público, o prazo da concessão poderá ser prorrogado por, no máximo, igual período, mediante requerimento da
transmissora.  Aspectos ambientais - a transmissora deverá construir, operar e manter as instalações de transmissão, observando a legislação e os requisitos
ambientais aplicáveis, adotando todas as providências necessárias perante o órgão responsável para obtenção dos licenciamentos, por sua conta e risco, e
cumprir todas as suas exigências.  Descumprimento de penalidades - nos casos de descumprimento das penalidades impostas por infração ou notificação ou
determinação da ANEEL e dos procedimentos de rede, para regularizar a prestação de serviços, poderá ser decretada a caducidade da concessão, na forma
estabelecida na lei e no contrato de concessão, sem prejuízo da apuração das responsabilidades da transmissora perante o Poder Concedente, a ANEEL,
os usuários e terceiros, e das indenizações cabíveis. Alternativamente à declaração de caducidade, a ANEEL poderá propor a desapropriação do bloco de
ações de controle da transmissora e levá-lo a leilão público. O valor mínimo definido para o leilão será o montante líquido da indenização que seria devida no
caso da caducidade. Aos controladores será transferido, do montante apurado, o valor equivalente às respectivas participações. • Estrutura de formação da
RAP - a Companhia é remunerada pela disponibilidade de suas instalações de transmissão, integrantes da Rede Básica, da Rede Básica de Fronteira e das
Demais Instalações de Transmissão - DIT, não estando vinculada à carga de energia elétrica transmitida, mas sim ao valor homologado pela ANEEL quando
da outorga do contrato de concessão. A remuneração pelas DIT que não pertencem à Rede Básica é feita por meio de uma tarifa definida pela ANEEL. Essa
remuneração também varia com a sua disponibilidade.
• Resoluções homologatórias emitidas pela ANEEL:

Ciclo 2018-2019 Ciclo 2017-2018 Ciclo 2016-2017
Resolução nº 2.408 de 28/06/2018

Período: de 01/07/2018 a 30/06/2019
Resolução nº 2.258 de 30/06/2017

Período: de 01/07/2017 a 30/06/2018
Resolução nº 2.098 de 23/06/2016

Período: de 01/07/2016 a 30/06/2017
RAP Parcela de Ajuste Total RAP Parcela de Ajuste Total RAP Parcela de Ajuste Total

48.001 (1.960) 46.041 46.039 (2.207) 43.832 42.527 (2.958) 39.569
9. IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIFERIDOS

2018 2017
IRPJ e CSLL sobre diferenças temporárias - ativo 929 563
IRPJ e CSLL sobre diferenças temporárias - passivo (*) 17.175 14.252
Efeito líquido no balanço - passivo - IRPJ e CSLL - passivo 16.246 13.689
(*) Valores referentes à aplicação da interpretação técnica ICPC 01 (R1) e CPC 47.
Expectativa de realização do IRPJ e CSLL diferidos ativos 2019 2020 2021 TOTAL
Diferenças temporárias 387 271 271 929
10. TRIBUTOS DIFERIDOS

2018 2017
Programa de Integração Social - PIS e Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS - Passivo (*) 6.335 5.868
(*) Valores referentes à aplicação da interpretação técnica ICPC 01 (R1) e CPC 47.
11. PARTES RELACIONADAS
I - Outras contas a receber - OCR e Outras contas a pagar - OCP. a) Ativos e receitas:

R
E
F

Principais informações sobre os contratos e transações com partes relacionadas
Classificação contábil, natureza 

do contrato e contraparte
Valor 

Original
Período de vigência / 

duração
Taxa de juros/  

Atualização monetária
Principais condições de 

rescisão ou extinção
Outras informa-
ções relevantes

Transações com empresas ligadas

1
OCR x Reembolso de custos de 
compartilhamento de instalações 

- STC
R$3 Valor 

mensal
De 16/11/2006 até a 

extinção da concessão 
de uma das partes

Juros de 12% a.a. + mul-
ta de 2% a.a/ Atualização 

anual pelo IGP-M

Pode ser rescindido em caso 
de extinção da concessão de 
qualquer das partes, ou por 

determinação legal
Não houve

Não existem provisões para créditos de liquidação duvidosa relacionada com o montante dos saldos existentes.

REF Contratos e outras transações
Ativo Receitas

2018 2017 2018 2017
1 OCR x Reembolso de custos de CCI - STC 6 6 68 67

b) Passivos e despesas:

R
E
F

Principais informações sobre os contratos e transações com partes relacionadas
Classificação contábil, 
natureza do contrato e 

contraparte
Valor 

 Original
Período de vigência / 

duração
Taxa de juros/  

Atualização monetária
Principais condições de 

 rescisão ou extinção
Outras informações 

 relevantes
Transações com Controladores

1 OCP x Serviço de tercei-
ros -”back-office” - Taesa

R$69 Valor 
mensal

25/01/2018 a 
24/01/2023

Multa de 2% a.m / 
 Atualização anual pelo 

IGP-M

Pode ser rescindido a qual-
quer tempo, unilateralmente, 
mediante aviso prévio de 30 
dias de antecedência, por 
motivo de impedimento de 

funcionamento, na hipótese 
de recuperação judicial ou 

falência de uma das partes.

Foi celebrado acordo para 
regularização de continuidade 
do pagamento em 23/01/2018, 
que teve validade a partir do 
final da vigência do contrato 
anterior, até a anuência da 

ANEEL ao pedido de renova-
ção contratual.

2

OCP x Serviço de 
terceiros - Serviços de 

engenharia do proprietá-
rio e gerenciamento de 

obra - Taesa

R$68 Valor 
mensal

04/10/2017 a 
04/07/2018

Juros de 1% a.m + Mul-
ta de 2% / Atualização 

anual pelo IGP-M
Não houve

Em virtude da postergação 
do prazo de energização do 

empreendimento, o contrato foi 
prorrogado até 30/11/2018 e foi 
acrescentado o valor de R$374

3
OCP x - reembolso de 
despesas e outros - 

Taesa
R$14 N/A N/A N/A

Ocorreu queda de torres e a 
TAESA cedeu mão de obra e 
recursos para realização da 

manutenção

4 OCP x Serviço de tercei-
ros - O&M - CEEE GT

R$228 Valor 
mensal

23/06/2018 a 
23/06/2019

Juros de 1%a.m + multa 
de 2% / Atualização 
anual pelo IGP-M

O descumprimento de 
qualquer prazo, disposição 
ou avença estabelecidos no 
contrato, que perdure por 30 
dias após a sua notificação 

por escrito à contratada.

O serviço de transmissão de 
dados foi inserido no contrato 
de O&M, no valor mensal de 

R$ 16 em 23/06/2018

5
OCP x Serviço de tercei-
ros -fiscalização - CEEE 

GT
R$79 Valor 

mensal

De 04/01/2016 até 
emissão do termo de 

aceitação definitiva do 
empreendimento

Juros de 1% a.m. e 
multa moratória de 2% / 
Atualização anual pelo

 IPC-A

Pode ser rescindido por atra-
so injustificado no pagamento 

de qualquer parcela por 90 
dias/ descumprimento de 

qualquer cláusula do contrato

Contrato encerrado 
em dezembro/16

6
OCP x Serviço de tercei-
ros -fiscalização - CEEE 

GT
R$78 Valor 

mensal

De janeiro de 2018 até 
emissão do termo de 

aceitação definitiva do 
empreendimento

Juros de 1% a.m. e 
multa moratória de 2% / 
Atualização anual pelo 

IGPM

O inadimplemento por qual-
quer das partes, de obrigação 
estabelecidas, não sanadas 
no período de 30 dias con-
tados da notificação emitida 

pela parte prejudicada; 
falência ou processo de recu-
peração judicial, decretada ou 
homologada, de qualquer das 

partes.

A contratada responderá pelos 
danos causados diretamente 
a contratante ou à terceiros, 
decorrente de culpa e dolo 
comprovados na execução 
das atividades inerentes ao 

contrato

7
OCP x Serviço de tercei-
ros - Reembolso de cus-
tos e outros Serviços de 
engenharia - CEEE GT

N/A Janeiro e fevereiro de 
2018

Não há taxa de juros e 
atualização monetária Não Houve

Serviço de engenharia não 
 previstos e reembolso de 

custos

8 OCP x Serviço de tercei-
ros - CCI - CEEE GT

R$10 Valor 
anual

De 15/04/2005 até a 
extinção da concessão 

de uma das partes

Juros de 12% a.a + 
multa de 2% / Atualiza-
ção anual pelo IGP-M

Pode ser rescindido em caso 
de extinção da concessão de 

qualquer das partes.
Não houve

Transações com empresas ligadas

9
OCP x Serviço de 

terceiros - Serviços de 
operação e manutenção - 

Eletrosul

R$59 Valor 
mensal

23/06/2014 a 
23/06/2018

Juros de 1% a.m + mul-
ta de 2% / taxa de juros 
/ Atualização anual pelo 

IGP-M/Junho

O descumprimento de qual-
quer prazo, disposição ou 

avença, que perdure por 30 
dias após a sua notificação 
por escrito à contratada; A 
prática de qualquer ato que 
possa acarretar o cancela-
mento definitivo do contrato 

de concessão da contratante 
perante a ANEEL

Seguro dos equipamentos e 
bens, seguro de responsabi-
lidade civil geral e responsa-
bilidade da contratante com 
os custos não arcados pela 

apólice do seguro de responsa-
bilidade civil geral

10
OCP x Serviço de 

terceiros - Comunicação 
multimídia - Eletrosul

R$5 Valor 
mensal

23/12/2005 a 
23/12/2020

Juros de 1% a.m + mul-
ta de 2% / Atualização 

anual pelo IGP-DI

Pode ser rescindido por 
comum acordo das partes, 

mediante aviso prévio de 180 
dias; em caso de extinção 
da concessão/autorização 

de qualquer das partes, por 
determinação legal; por uma 

das partes, caso a outra parte 
venha a descumprir as con-
dições definidas no referido 

contrato

Não havendo manifestação 
entre as partes até o prazo 

máximo de 180 dias corridos 
antes de expirado o período 

contratual, o contrato fica 
automaticamente renovado por 

igual período

11
OCP x Outros custos 

operacionais - aluguel de 
imóvel - Eletrosul

R$2 Valor 
mensal

01/11/2014  
Renovação anual

Multa de 2% + Juros de 
mora de 1% / Atualiza-
ção anual pelo IGP-M

Não houve Não houve

12

Outras contas a pagar 
x Serviço de terceiros 

- Serviços de Comparti-
lhamento de Instalações

(CCI) - Eletrosul

R$8 Valor 
anual con-
tratual não 
corrigido

04/10/2004 até a 
extinção da concessão 

de uma das partes

Juros 1% a.m + multa 
de 2%, calculados “pro 
rata die” / Atualização 

anual pelo IGP-M
Não houve

Caso uma das partes não 
possa cumprir qualquer de suas 
obrigações, em decorrência de 
caso fortuito ou força maior, o 
presente contrato CCI perma-

necerá em vigor
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R
E
F

Principais informações sobre os contratos e transações com partes relacionadas
Classificação contábil, 
natureza do contrato e 

contraparte
Valor 

 Original
Período de vigência / 

duração
Taxa de juros/  

Atualização monetária
Principais condições de 

 rescisão ou extinção
Outras informações 

 relevantes

13 OCP x Serviço de tercei-
ros - outros - Eletrosul

R$18 Parce-
la única

Novembro de 2016 e 
Dezembro de 2017

Não há taxa de juros e 
atualização monetária Não houve

Supervisão e controle do gera-
dor diesel na subestação Barra 
Grande - SC ao sistema super-

visório SAGE e manutenção

14
OCP x - reembolso de 
despesas e outros - 

Eletrosul
N/A N/A N/A N/A

Serviços administrativos não 
comtemplados no termo 

 de permissão de uso  
com a Eletrosul

Não existem provisões para créditos de liquidação duvidosa relacionada com o montante dos saldos existentes.

REF Contratos e outras transações Passivo Custos / Despesas
2018 2017 2018 2017

1 Back office  - Taesa 69 67 837 818
2 Serviços de engenharia - Reforço Banco de Capacitores - Taesa 368 68 781 204
3 Reembolso de despesa e outros serviços - Taesa 14 - - -
4 Transmissão de dados - CEEE GT 19 - 199 170
4 O&M - CEEE GT 209 21 2.678 2.612
5 Serviço de fiscalização - CEEE GT - - - 10
6 Serviço de fiscalização - Montagem Eletromecânica SE LV - CEEE GT - - 755 -
7 Reembolso de custos e outros serviços de engenharia - CEEE GT - - 53 -
8 Taxa de conservação (CCI) - CEEE GT - - 20 19
9 O&M - Eletrosul 373 - 849 834

10 Comunicação multimídia - Eletrosul 10 10 121 122
11 Aluguel de imóvel - Eletrosul 2 - 14 10
12 Contrato de CCI - Eletrosul - - 17 15
13 Outros serviços - Eletrosul - 29 - 31
14 Reembolso de despesa - Eletrosul - - 5 2

1.064 195 6.329 4.847
II - Dividendos a pagar

Dividendos a pagar 2017 Dividendos pagos Dividendos obrigatórios e adicionais 2018
 Dividendos a pagar à Taesa  6.067 (13.704) 7.729 92
 Dividendos a pagar à Eletrosul 3.163 (7.145) 3.982 -
 Dividendos a pagar à Eletrobrás - - 48 48
 Dividendos a pagar à DME 1.154 (2.606) 1.470 18
 Dividendos a pagar à CEEE – GT 1.154 (2.606) 1.470 18

11.538 (26.061) 14.699 176
Pagamento de dividendos Exercício de competência Data de aprovação Órgão de aprovação Data de pagamento Valor Valor por ação ON
Adicionais 2017 27/04/2018 AGO 14/12/2018 14.523 0,41619
Obrigatórios 2017 27/04/2018 AGO 07/08/2018 146 0,00421

14.699
Adicionais 2016 28/04/2017 AGO 07/08/2018 11.392 0,32644

26.061
III) Remuneração da Diretoria e do Conselho de Administração
Proporção da remuneração total 2018 2017
Diretoria - remuneração fixa 100% 100%
Conselho de Administração (não há remuneração) - -
Valores reconhecidos no resultado – Diretoria 2018 2017
Remuneração 184 197
12. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

Características do Financiamento

Financiador
Data de 

 assinatura Tipo
Valor 

contratado
Valor 

liberado Vencimento 
Encargos  

financeiros anuais
Parcelas a 

vencer
BNDES Finame Alston 21/12/2015 CCB-subcrédito A 238 228 15/01/2021 Taxa fixa 9,5% a.a. 25
BNDES Finame Toshiba 21/12/2015 CCB-subcrédito A 2.833 2.687 15/01/2021 Taxa fixa 9,5% a.a. 25
BNDES Automático 26/07/2016 CCB-subcrédito A 7.566 7.210 15/08/2021 TJLP + 5,20% a.a. 32
BNDES Automático 26/07/2016 CCB-subcrédito B 6.053 5.768 15/08/2021 SELIC +3,76% a.a. 32
BNDES Giro 19/07/2018 CCB-subcrédito A 10.273 10.273 15/08/2023 TLP + 2,78% a.a. 36

Movimentação dos financiamentos
Financiador 2017 Captação Juros e variações monetária Juros pagos Amortização de principal 2018
BNDES 646 - (2) (5) (639) -
BNDES - Automático (a) 12.442 - 1.176 (825) (3.440) 9.353
BNDES - Finame Alston (a) 231 - 18 (20) (69) 160
BNDES - Finame Toshiba (a) 2.741 - 211 (257) (823) 1.872
BNDES -Giro - 10.273 203 (97) - 10.379
Total 16.060 10.273 1.606 (1.204) (4.971) 21.764
Circulante 5.011 - - - - 4.609
Não circulante 11.049 - - - - 17.155
(a) Os recursos foram captados com o objetivo de financiar a construção de novos reforços na subestação de Lagoa Vermelha II.

Parcelas vencíveis por indexador Circulante 2020 2021 2022 2023
Não  

circulante Total
 TLP 106 1.142 3.424 3.424 2.283 10.273 10.379
 URTJ 1.854 1.834 1.222 - - 3.056 4.910
 SELIC 1.670 1.664 1.109 - - 2.773 4.443
 Taxa Fixa 979 972 81 - - 1.053 2.032
 Total 4.609 5.612 5.836 3.424 2.283 17.155 21.764

18.4. Risco de mercado: 18.4.1 Gestão do risco de taxa de juros: A re-
ceita da Companhia é atualizada mensalmente por índices de inflação. Em 
caso de deflação, as concessionárias terão suas receitas reduzidas. Em caso 
de repentino aumento da inflação, as concessionárias poderiam não ter as 
suas receitas ajustadas tempestivamente e, com isso, incorrer em impactos 
nos resultados. Para minimizar o risco de captação insuficiente de recursos 
com custos e prazos de reembolso considerados adequados, a Companhia 
monitora permanentemente o cronograma de pagamento de suas obrigações 
e a sua geração de caixa. Não houve mudança relevante na exposição da 
Companhia quanto aos riscos de mercado ou na maneira pela qual ela ad-
ministra e mensura esses riscos.A Companhia está exposta às flutuações de 
taxa de juros pós-fixadas sobre empréstimos e financiamentos, debêntures e 
aplicações financeiras. Esse risco é administrado por meio do monitoramen-
to dos movimentos de taxas de juros e manutenção de um “mix” apropriado 
entre ativos e passivos denominados em taxa de juros pós-fixadas. 18.4.2. 
Análises de sensibilidade sobre instrumentos financeiros: As análises de 
sensibilidade foram elaboradas com base na exposição líquida da Companhia 
às taxas variáveis dos instrumentos financeiros ativos e passivos relevantes, 
em aberto no fim do período deste relatório. Essas análises foram preparadas 
assumindo que o valor dos ativos e passivos estivesse em aberto durante todo 
o exercício, ajustado com base nas taxas estimadas para um cenário provável
do comportamento do risco que, caso ocorra, pode gerar resultados adversos.

Índices 2018 Cenário provável  em 2019
CDI/SELIC (a) 6,40% 6,50%

URTJ (b) 6,98% 7,03%
(a) Divulgado pelo Banco Central do Brasil - BACEN (Relatório Focus - Me-
diana Top 5 de médio prazo), em 01 de março de 2019 – Fonte externa in-
dependente. (b) A Taxa de Juros de Longo Prazo - TJLP utilizada no cenário
provável foi estimada com base na taxa divulgada no “site” do BNDES, obtida
no dia 01 de março de 2019 – Fonte externa independente.

Exposição líquida dos instrumentos 
 financeiros não derivativos 2018

Efeito provável 
no LAIR – janeiro 

a dezembro de 
2019 - aumento 

(redução) 
Ativos financeiros 
Aplicações financeiras e Títulos e valores
 mobiliários 12.883 14
Passivos financeiros
Empréstimos e financiamentos e debêntures
- TJLP 4.910 (2)
- CDI/SELIC 14.494 (15)

(3)
18.5. Gestão de risco de crédito: O risco de crédito refere-se ao risco de uma 
contraparte não cumprir com suas obrigações contratuais, levando a Com-
panhia a incorrer em perdas financeiras. O risco de crédito do saldo mantido 
em caixa e equivalentes de caixa e títulos e valores mobiliários é limitado 
pois as contrapartes em que tais instrumentos são mantidos são instituições 
financeiras que atendem a política de investimento da Companhia, cujo risco 
de crédito é avaliado com base na classificação das principais agências de “ra-
ting”, índice de Basiléia e patrimônio líquido. Com relação ao risco de crédito 
proveniente das transações a receber de concessionárias e permissionárias, 
o ativo contratual de concessão e o ativo financeiro de concessão, a Adminis-
tração entende que não é necessária a contabilização de provisão para perdas 
ou análises de crédito em relação aos seus clientes, pois o CUST, celebrado
entre o ONS e a Companhia, garante o recebimento dos valores devidos pelos 
usuários, pelos serviços prestados por meio do Contrato de Constituição de
Garantia - CCG e da Carta de Fiança Bancária – CFB. As principais vantagens 
desse mecanismo de proteção são: (a) riscos diluídos, pois todos os usuários
pagam a todas as transmissoras; (b) as garantias financeiras são fornecidas
individualmente pelos usuários; e (c) negociações de pagamento são feitas
diretamente entre transmissoras e usuários. No caso de não pagamento, a
Companhia, como agente de transmissão, poderá solicitar ao ONS o aciona-
mento centralizado da garantia bancária do usuário relativa ao CCG ou à CFB.
18.6. Gestão do risco de liquidez: A Companhia gerencia o risco de liquidez
mantendo adequadas reservas e linhas de crédito bancárias para captação de 
empréstimos, por meio do monitoramento dos fluxos de caixa e perfis de ven-
cimento. A Companhia possui empréstimos bancários e debêntures que con-
têm cláusulas restritivas (“covenants”), que se não cumpridas, pode exigir que
a Companhia pague tais compromissos antes da data de vencimento. A tabela 
a seguir: (a) apresenta em detalhes o prazo de vencimento contratual restante
dos passivos financeiros e de amortização; (b) foi elaborada de acordo com os
fluxos de caixa não descontados dos passivos financeiros com base na data
mais próxima em que a Companhia deve quitar as respectivas obrigações; e
(c) inclui os fluxos de caixa dos juros e do principal.
Financiamentos e 
 Debêntures

Até 
 1 mês

De 1 a 
 3 meses

De 3 meses 
a 1 ano

De 1 a 
 5 anos Total

Pós-fixada (346) (845) (14.097) (17.576) (32.864)
Pré-fixada (96) (190) (829) (1.109) (2.224)
Total (442) (1.035) (14.926) (18.685) (35.088)
18.7. Gestão dos riscos operacionais: É o risco de prejuízos diretos ou in-
diretos decorrentes de causas associadas a processos, pessoal, tecnologia 
e infraestrutura da Companhia e de fatores externos, exceto riscos de cré-
dito, mercado e liquidez, como aqueles decorrentes de exigências legais e 
regulatórias e de padrões geralmente aceitos de comportamento empresarial: 
Riscos regulatórios - extensa legislação e regulação governamental emitida 
pelos seguintes órgãos: Ministério de Minas e Energia - MME, ANEEL, ONS 
e Ministério do Meio Ambiente. Risco de seguros - contratação de seguros de 
risco operacional e de responsabilidade civil para suas subestações. Danos 
nas linhas de transmissão contra prejuízos decorrentes de incêndios, raios, 
explosões, curtos-circuitos e interrupções de energia elétrica não são cobertos 
por tais seguros, o que poderia acarretar custos e investimentos adicionais 
significativos. Risco de interrupção do serviço - em caso de interrupção do 
serviço, a Companhia estará sujeita à redução de sua receita por meio da 
aplicação de algumas penalidades, conforme regras estabelecidas pelo ór-
gão regulador. No caso de desligamentos prolongados, os efeitos podem ser 
relevantes. Risco de construção e desenvolvimento das infraestruturas - caso 
a Companhia expanda os seus negócios por meio da construção de novas 
instalações de transmissão, poderá incorrer em riscos inerentes à atividade de 
construção, a atrasos na execução da obra e a potenciais danos ambientais 
que poderão resultar em custos não previstos e/ou penalidades, dado que a 
Companhia pode depender de terceiros para fornecer os equipamentos utili-
zados em suas instalações e, sujeita a aumentos de preços e falhas por parte 
de tais fornecedores, como atrasos na entrega ou entrega de equipamentos 
avariados. Tais falhas poderão prejudicar as atividades e ter um efeito ad-
verso nos resultados. Risco de descontinuidade de um fornecedor específico 
que não tenha substituto no mercado -  a Companhia pode ser obrigada a 
realizar investimentos não previstos, a fim de desenvolver ou custear o de-
senvolvimento de nova tecnologia para substituir o equipamento indisponível, 
o que poderá impactar de forma negativa seus resultados operacionais. Ris-
co técnico - a infraestrutura das concessões é dimensionada de acordo com
orientações técnicas impostas por normas locais e internacionais, mas algum
evento de caso fortuito ou força maior pode causar impactos maiores do que
os previstos originalmente e, os custos necessários à recolocação das instala-
ções em condições de operação devem ser suportados pela Companhia, ain-
da que eventuais indisponibilidades de suas linhas de transmissão não gerem
redução das receitas (parcela variável). Risco de contencioso - a Companhia é 
parte em diversos processos judiciais e administrativos, dos quais até hoje não 
é possível conhecer seu êxito final. O objetivo da Companhia é administrar os
riscos operacionais evitando a ocorrência de prejuízos financeiros e danos à
sua reputação, e buscar eficácia nos custos. A Alta Administração é respon-
sável pelo desenvolvimento e implantação de controles para mitigar os riscos
operacionais. 18.8. Hierarquia do valor justo dos instrumentos financeiros
mensurados ao valor justo por meio do resultado: Os diferentes níveis fo-
ram definidos conforme a seguir: (a) Nível 1 - preços cotados (não ajustados)
em mercados ativos para ativos e passivos e idênticos; (b) Nível 2 - “inputs”,
exceto preços cotados, incluídos no Nível 1 que são observáveis para o ativo
ou passivo, direta (preços) ou indiretamente (derivado de preços); e (c) Nível 3 
- premissas, para o ativo ou passivo, que não são baseadas em dados obser-
váveis de mercado (“inputs” não observáveis). Não houve mudança de nível
para esses instrumentos financeiros no exercício findo em 31 de dezembro
de 2018. 18.8.1 Instrumentos financeiros mensurados ao valor justo por
meio do resultado:

Nota 
explicativa 2018 2017

Hierarquia 
do valor 

justo

Ativos financeiros - Títulos e 
 valores mobiliários 5 12.833 4.023 Nível 2
18.8.2 Instrumentos financeiros não mensurados ao valor justo por meio 
do resultado (entretanto, são exigidas divulgações do valor justo): Exce-
to pelos valores detalhados a seguir, a Administração considera que os valo-
res contábeis dos demais ativos e passivos financeiros não mensurados ao 
valor justo, reconhecidos nessas informações financeiras, se aproximam dos 
seus valores justos.

Nota 
 explica-

tiva 

2018 2017 Hierar-
quia do 

valor 
justo

Valor 
contábil

Valor 
justo

Valor 
contábil

Valor 
justo

Ativos financeiros - 
 Ativo financeiro de
 concessão 7 - - 132.779 151.951 Nível 3
19. LUCRO POR AÇÃO

2018 2017
Lucro do exercício 17.635 14.670
Quantidade de ações ordinárias 34.895 34.895
Lucro por ação ordinária – básico e diluído 0,50537 0,42040
A Companhia não possui instrumentos com efeito dilutivo.

Todos os contratos de empréstimos e financiamentos possuem cláusulas 
restritivas “covenants” não financeiras de vencimento antecipado durante a 
vigência dos respectivos contratos. O financiamento junto ao BNDES Automá-
tico possui a seguinte cláusula restritiva financeira de vencimento antecipado 
durante a vigência do respectivo contrato: (i) a razão entre a “dívida líquida” 
e “EBITDA” deverá ser menor ou igual a 3,0x durante a vigência do contrato; 
e (ii) o “índice de cobertura do serviço da dívida – ICSD” deverá ser maior ou 
igual a 1,3x durante a vigência do contrato. A periodicidade dos cálculos é 
anual. Em 31 de dezembro de 2018, todas as cláusulas restritivas estavam 
cumpridas.

Garantias 

Financiadores
BNDES -  

Automático
BNDES - 

 Finame Alston
BNDES - 

Finame Toshiba
BNDES - 

 Giro
Fiança Cor-
porativa X X X X
13. DEBÊNTURES
Financiador Movimentação de debêntures

2017
Juros  e custos 
 de captação (*)

Juros 
pagos 2018

BNP Paribas -1ª  emissão 10.023 700 (688) 10.035
Circulante 39 10.035
Não circulante 9.984 -
(*) Em 31 de dezembro de 2018 o saldo dos custos era de R$16 (R$32 em 31 
de dezembro de 2017). A amortização dos custos de emissão de debêntures 
foi de R$16 em 31 de dezembro de 2018 e 2017.

Características das debêntures
Data da emissão 1º de dezembro de 2014.

Emissão/preço Foram emitidas 1.000 com valor nominal unitário de 
R$10, perfazendo um valor total de R$10.000.

Conversibilidade As debêntures são simples, ou seja, não conversíveis 
em ações.

Espécie Quirografária.

Tipo e forma Nominativas e escriturais, sem emissão de cautelas 
ou certificados.

Garantias Não há garantias.
Repactuação Não há cláusulas de repactuação.
Prazo e data de 
 vencimento 5 (cinco) anos (1º de dezembro de 2019).

Remuneração 108% (cento e oito por cento) do CDI.

Data de pagamento 
dos juros

Semestralmente, no dia 1º dos meses de junho e de-
zembro de cada ano, visto que o primeiro pagamento 
foi realizado em 1º de junho de 2015 e o último será 
realizado em 1º de dezembro de 2019.

Prazo de amortização Parcela única no vencimento da operação (1º de de-
zembro de 2019).

Data de aprovação
 em AGE 12 de novembro de 2014.

Outras informações

Os recursos provenientes dessa emissão de 
debêntures foram transferidos para a Companhia no 
dia 10 de dezembro de 2014, totalizando R$10.032 
(valor já corrigido devido à incidência de juros desde 
a data de emissão). O custo inicial da emissão das 
debêntures foi de R$78, representando 0,78% dos 
recursos captados.

As debêntures foram totalmente adquiridas pelo fundo de investimento “FIC 
de FI Pampulha”. O contrato de debêntures possui cláusulas restritivas “cove-
nants” não financeiras de vencimento antecipado durante a vigência do res-
pectivo contrato. Em 31 de dezembro de 2018, todas as cláusulas restritivas 
foram cumpridas.
14. PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS E CÍVEIS
A Companhia é parte em ações judiciais e processos administrativos perante
vários tribunais e órgãos governamentais, decorrentes do curso normal das
operações, envolvendo questões fiscais, aspectos cíveis e trabalhistas e ou-
tros assuntos. Com base na opinião de seus assessores jurídicos externos, a
Companhia constituiu provisão para riscos cíveis, referentes à faixa de servi-
dão, e trabalhistas, que envolvem discussão de reclamação de adicional de
periculosidade e verbas rescisórias, em montantes considerados suficientes
para cobrir as perdas estimadas com as ações em curso. A Companhia possui 
depósitos judiciais relativos a estas ações no valor de R$224.

2017 Adições Baixa Reversões 2018
Provisões para Riscos 
Cíveis 495 19 (103) (77) 334
Provisões para Riscos
 Trabalhistas 120 98 - - 218

615 117 (103) (77) 552
Passivos contingentes: Em 31 de dezembro de 2018, com base na opinião dos 
consultores jurídicos externos, o montante de causas com risco de perda clas-
sificados como possível era de R$132, sendo R$46 referentes a contingências 
cíveis e R$86 a contingências tributárias (R$152 em 31 de dezembro de 2017, 
sendo R$66 referentes a contingências cíveis e R$86 a contingências tributá-
rias), para os quais nenhuma provisão foi constituída, tendo em vista que as 
práticas contábeis adotadas no Brasil não requerem sua contabilização.
15. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

2018 2017
Imposto de renda e contribuição social correntes (6.499) (2.634)
Imposto de renda e contribuição social diferidos (2.558) (332)

(9.057) (2.966)
Correntes - calculados sobre o lucro líquido com base regime tributário do lu-
cro real. Diferidos - registrados para refletir os efeitos fiscais futuros atribuíveis 
às diferenças temporárias entre a base fiscal de ativos e passivos e o respec-
tivo valor contábil, incluindo-se os ajustes decorrentes das Leis nº 11.638/07, 
nº 11.941/09 e nº 12.973/14.

Conciliação da taxa efetiva de IRPJ e CSLL – Lucro Real 2018 2017
Lucro antes dos impostos 26.692 17.636
Despesa de imposto de renda e contribuição social -  
 alíquota de 34% (9.075) (5.996)
IRPJ e CSLL diferidos sobre ativo financeiro pela mudança
 de alíquota de presunção – lucro real - 3.012
Outros 18 18
Despesa de imposto de renda e contribuição social - resultado (9.057) (2.966)
Alíquota efetiva 34% 17%
16. PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital social – em 31 de dezembro de 2018 e 2017, o capital social totalmen-
te integralizado era de R$34.895, representado por 34.895.364 ações ordiná-
rias nominativas sem valor nominal, ao preço de R$1 (um real) por ação.

Composição acionária (*)
Quantidade de ações 

 ordinárias integralizadas
Capital  

integralizado (%)
Taesa 18.349.309 52,5838
Eletrobrás 9.566.983 27,4162
DME 3.489.536 10,0000
CEEE-GT 3.489.536 10,0000
Total 34.895.364 100,0000
(*) Titulares de ações ordinárias têm direito a um voto por ação nas Assem-
bleias Gerais.
Reserva de lucros: (a) Reserva legal - constituída à razão de 5% do lucro 
líquido apurado em cada exercício social nos termos do artigo 193 da Lei nº 
6.404/76, até o limite de 20% do capital social. Em 31 de dezembro de 2018 
e 2017 a Companhia não constituiu Reserva legal, pois o saldo desta reserva 
estava no limite de 20% do capital social e (b) Reserva especial - constituídas 
com todo ou parte do lucro remanescente com a finalidade de suportar o orça-
mento anual ou plurianual de capital previamente aprovado pela Assembleia 
Geral Ordinária, que delibera sobre as demonstrações financeiras do exercí-
cio. Remuneração dos acionistas - O estatuto social da Companhia prevê o 
pagamento de dividendos anual mínimo obrigatório de 1%, calculado sobre o 
lucro líquido do exercício apurado na forma da Lei nº 6.404/76.
Destinação do lucro do exercício
Ratificada pelo AGO de 27/04/2018 (*) 2018 2017 (*)
Lucro do exercício 17.635 14.670
Dividendos obrigatórios (1%) (176) (147)
Dividendos adicionais propostos (17.459) (14.523)
17. COBERTURA DE SEGUROS
A Companhia adota a política de contratar cobertura de seguros para os bens
sujeitos aos riscos para cobrir eventuais sinistros, considerando a natureza
de sua atividade. Possui cobertura de seguros contra incêndio e riscos di-
versos para os bens tangíveis atrelados à concessão, exceto para as linhas
de transmissão do projeto, e mantém apenas seguros em relação aos danos
em seus equipamentos acima de R$500, galpões e estoques. Esse fato é
uma consequência das coberturas compreendidas nas apólices não serem
compatíveis com os riscos efetivos das linhas de transmissão e os prêmios
cobrados no mercado das seguradoras e resseguradoras serem demasiada-
mente elevados.

Tipo de Seguro Seguradora Vigência

Limite 
Máximo 

de Indeni- 
zação

Danos 
Materiais 

- Valor
em risco

Prê-
mio

Responsabilidade 
civil geral 

Chubb Seguros 
do Brasil

20/09/18 a 
19/09/19 10.000 - 2

Risco operacional Sompo 
 Seguradora

19/11/18 a 
18/11/19 - 16.491 27

Responsabilidade 
civil de diretores e 
administradores

Zurich 
Seguradora

19/09/18 a 
18/09/19 15.000 - 1

Os seguros da Companhia são contratados conforme as respectivas políticas 
de gerenciamento de riscos e seguros vigentes e dada a sua natureza não 
fazem parte do escopo dos nossos auditores independentes.
18. INSTRUMENTOS FINANCEIROS
18.1. Estrutura de gerenciamento de riscos: O gerenciamento de riscos
visa identificar e analisar os riscos considerados relevantes pela Administra-
ção referentes ao risco de mercado (risco de taxa de câmbio, juros e outros
riscos operacionais), de crédito e de liquidez. A Companhia não possui instru-
mentos financeiros derivativos nos exercícios apresentados. 18.2. Gestão do
risco de capital: A Companhia administra seus capitais para assegurar que
possa continuar com suas atividades normais e maximizar o retorno a todas as 
partes interessadas ou envolvidas em suas operações. A estrutura de capital
é formada pelo endividamento líquido, ou seja, empréstimos e debêntures,
deduzidos pelos equivalentes de caixa, títulos e valores mobiliários, depósitos
vinculados e patrimônio líquido.
18.3. Categorias de instrumentos financeiros: 2018 2017
Ativos financeiros
Valor justo através do resultado:
- Títulos e valores mobiliários 12.883 4.023
Custo amortizado:
- Bancos 66 2.885
- Depósitos vinculados (*) - 4.157
- Contas a receber de concessionárias
 e permissionárias (*) 5.267 4.684

- Ativo financeiro de concessão (*) - 132.779
18.216 148.528

Passivos financeiros
Outros passivos financeiros ao custo amortizado:
- Fornecedores 2.103 747
- Empréstimos e financiamentos 21.764 16.060
- Debêntures 10.035 10.023
- Rateio de antecipação e Parcela de ajuste 1.019 634

34.921 27.464
(*) Até 31 de dezembro de 2017 era classificado como Empréstimos e 
recebíveis. 
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20. RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA
2018 2017

Remuneração do ativo financeiro de concessão - 13.417
Remuneração do ativo contratual de concessão 12.856 -
Correção monetária do ativo financeiro de concessão - (1.126)
Correção monetária do ativo contratual de concessão 9.464 -
Operação e manutenção 12.204 11.788
Construção e indenização 9.534 1.720
Parcela variável (233) (168)
Outras receitas (a) 4.931 5.329
Receita operacional bruta 48.756 30.960
PIS e COFINS correntes (1.875) (1.738)
PIS e COFINS diferidos (467) 320
Encargos setoriais - Cota para RGR, P&D e TFSEE (1.809) (1.659)
Deduções da receita (4.151) (3.077)
Receita operacional líquida 44.605 27.883
(a) Receitas de rede de fronteiras e Demais Instalações – DIT.
Conciliação entre a receita bruta e a receita registrada
 para fins tributáveis de IRPJ e CSLL 2018 2017
Receita operacional bruta 48.756 30.960
(+/-) Efeitos de ajustes societários e tributação pelo
 regime de caixa (18.189) (538)
Receita operacional bruta tributável 30.567 30.422
21. NATUREZA DE CUSTOS E DESPESAS
A demonstração do resultado utiliza uma classificação dos custos e das despe-
sas com base na sua função, cuja natureza dos principais montantes é demons-
trada a seguir: Custos com serviços prestados: custos com operação, manuten-
ção, compartilhamento de instalações, comunicação multimídia e serviços de
engenharia. Custos com materiais: custos relacionados aos reforços em fase
de construção. Despesas com serviços prestados: referem-se basicamente às

Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Financeiras
Aos Acionistas, Conselheiros e Diretores da Empresa de Transmissão do 
Alto Uruguai S.A. Rio de Janeiro - RJ. Opinião: Examinamos as demonstra-
ções financeiras da Empresa de Transmissão do Alto Uruguai S.A. (Compa-
nhia), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2018 e 
as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das 
mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo 
nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o re-
sumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações 
financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspec-
tos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Empresa de Transmissão 
do Alto Uruguai S.A. em 31 de dezembro de 2018, o desempenho de suas 
operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de 
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para opinião: 
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e interna-
cionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais 
normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do 
auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes 
em relação à Companhia, de acordo com os princípios éticos relevantes pre-
vistos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais 
emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as de-
mais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que 
a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar 
nossa opinião. Ênfase - Adoção ao CPC 47 - Receita de contrato com 
cliente: Chamamos a atenção para a nota 3.8 às demonstrações financeiras, 
que descreve os impactos relacionados à adoção do CPC 47 - Receita de 
contrato com cliente, sendo o principal efeito o reconhecimento de um de um 
ativo de contrato (anteriormente classificado como ativo financeiro) no mon-
tante de 134.148 mil. Nossa opinião não contém ressalva em relação a esse 
assunto. Principais assuntos de auditoria: Principais assuntos de auditoria 
são aqueles que, em nosso julgamento profissional, foram os mais significati-
vos em nossa auditoria do exercício corrente. Esses assuntos foram tratados 
no contexto de nossa auditoria das demonstrações financeiras como um todo 
e na formação de nossa opinião sobre essas demonstrações financeiras e, 
portanto, não expressamos uma opinião separada sobre esses assuntos. Para 
o assunto abaixo, a descrição de como nossa auditoria tratou o assunto, in-
cluindo quaisquer comentários sobre os resultados de nossos procedimentos,
é apresentado no contexto das demonstrações financeiras tomadas em con-
junto. Nós cumprimos as responsabilidades descritas na seção intitulada
“Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”,
incluindo aquelas em relação a esse principal assunto de auditoria. Dessa
forma, nossa auditoria incluiu a condução de procedimentos planejados para
responder a nossa avaliação de riscos de distorções significativas nas de-
monstrações financeiras. Os resultados de nossos procedimentos, incluindo
aqueles executados para tratar o assunto abaixo, fornecem a base para nossa 
opinião de auditoria sobre as demonstrações financeiras da Companhia. Men-
suração do ativo de contrato: Conforme divulgado na nota 2.4.a), a Compa-
nhia avalia que mesmo após a conclusão da fase de construção da infraestru-
tura de transmissão segue existindo um ativo de contrato pela contrapartida da 
receita de construção, uma vez que é necessário a satisfação da obrigação de 
operar e manter para que a Companhia passe a ter um direito incondicional de 
receber caixa. Em 31 de dezembro de 2018, o saldo do ativo de contrato da
Companhia é de R$134.148 mil. O reconhecimento do ativo de contrato e da
receita de contrato com cliente de acordo com o CPC 47 - Receita de contrato
com cliente requer o exercício de julgamento significativo sobre o momento
em que o cliente obtém o controle do ativo. Adicionalmente, a mensuração do
progresso da Companhia em relação ao cumprimento da obrigação de perfor-

mance satisfeita ao longo do tempo requer também o uso de estimativas e 
julgamentos significativos pela Administração para estimar os esforços ou in-
sumos necessários para o cumprimento da obrigação de performance, tais 
como materiais e mão de obra, margens de lucros esperada, ou inexistência 
de margens de lucro esperada, em cada obrigação de performance identifica-
da e as projeções das receitas esperadas. Finalmente, por se tratar de um 
contrato de longo prazo, a identificação da taxa de desconto que representa o 
componente financeiro embutido no fluxo de recebimento futuro também re-
quer o uso de julgamento por parte da administração. Devido à relevância dos 
valores e do julgamento significativo envolvido, consideramos a mensuração 
da receita de contrato com clientes como um assunto significativo para a nos-
sa auditoria. Como nossa auditoria conduziu esse assunto: Nossos procedi-
mentos de auditoria incluíram, dentre outros: (i) a avaliação do desenho, da 
implementação e da efetividade dos controles internos da Companhia relacio-
nados aos cálculos do ativo de contrato de concessão; (ii) leitura do contrato 
de concessão e seus aditivos para identificação das obrigações de performan-
ce previstas contratualmente, além de aspectos relacionados aos componen-
tes variáveis aplicáveis ao preço do contrato; (iii) obtivemos o apoio de profis-
sionais especializados em avaliação de empresas para nos auxiliar nas revi-
sões dos fluxos de caixa projetados, premissas relevantes utilizadas nestas 
projeções e na definição da taxa de desconto utilizada no modelo; e (iv) ava-
liação das divulgações efetuadas pela Companhia nas demonstrações finan-
ceiras. Com base nas evidências obtidas por meio dos procedimentos acima 
descritos, consideramos que a mensuração do ativo de contrato e as respecti-
vas divulgações são aceitáveis no contexto das demonstrações financeiras 
tomadas em conjunto. Outras informações que acompanham as demons-
trações financeiras e o relatório do auditor: A administração da Companhia 
é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório da 
Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras não abran-
ge o Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma de con-
clusão de auditoria sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria das de-
monstrações financeiras, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da 
Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma rele-
vante, inconsistente com as demonstrações financeiras ou com nosso conhe-
cimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de 
forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há dis-
torção relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a comuni-
car esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito. Responsabilidades 
da administração e da governança pelas demonstrações financeiras: A 
administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das 
demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para 
permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção rele-
vante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das 
demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação da 
capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicá-
vel, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso 
dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser 
que a administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas opera-
ções, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento 
das operações. Os responsáveis pela governança da Companhia são aqueles 
com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das de-
monstrações financeiras. Responsabilidades do auditor pela auditoria das 
demonstrações financeiras: Nossos objetivos são obter segurança razoável 
de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de 
distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emi-

tir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto 
nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de 
acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detec-
tam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser 
decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individu-
almente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razo-
ável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas 
demonstrações financeiras. Como parte da auditoria realizada de acordo com 
as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento 
profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além 
disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas de-
monstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, 
planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais ris-
cos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para 
fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante 
resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude 
pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omis-
são ou representações falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos con-
troles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de 
auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expres-
sarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia. • Ava-
liamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das 
estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. • 
Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil 
de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, 
se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam 
levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade opera-
cional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, deve-
mos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divul-
gações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opi-
nião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão funda-
mentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. 
Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a não mais 
se manter em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a 
estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulga-
ções e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes 
transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresenta-
ção adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a 
respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e 
das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiên-
cias significativas nos controles internos que identificamos durante nossos 
trabalhos. Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsá-
veis pela governança, determinamos aqueles que foram considerados como 
mais significativos na auditoria das demonstrações financeiras do exercício 
corrente e que, dessa maneira, constituem os principais assuntos de auditoria. 
Descrevemos esses assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos que lei 
ou regulamento tenha proibido divulgação pública do assunto, ou quando, em 
circunstâncias extremamente raras, determinarmos que o assunto não deve 
ser comunicado em nosso relatório porque as consequências adversas de tal 
comunicação podem, dentro de uma perspectiva razoável, superar os benefí-
cios da comunicação para o interesse público.
Rio de Janeiro, 15 de março de 2019.
ERNST & YOUNG
Auditores Independentes S.S. Pia Leocádia de Avellar Peralta
CRC-2SP015199/O-6 Contadora CRC-1RJ 101080/O-0

despesas com consultorias, serviços gráficos, comunicação e auditoria.
22. RECEITAS (DESPESAS) FINANCEIRAS 2018 2017
Renda de aplicação financeira 723 1.734
Receitas financeiras 723 1.734
Empréstimos e financiamentos
- Juros incorridos (1.250) (1.515)
- Variação monetária (356) (504)

(1.606) (2.019)
Debêntures
- Juros incorridos (700) (1.071)
Total das despesas financeiras atreladas às dívidas (2.306) (3.090)
Outras despesas financeiras, líquidas (585) (423)
Despesas Financeiras (2.891) (3.513)

(2.168) (1.779)
23. COMPROMISSOS ASSUMIDOS
Operação e manutenção dos ativos - parte das atividades é realizada pela
CEEE-GT e parte pela Eletrosul.
24. OUTRAS INFORMAÇÕES
Aspectos ambientais - A Política Nacional do Meio Ambiente determina que o
funcionamento regular de atividades consideradas efetiva ou potencialmente
poluidoras ou que, de qualquer forma, causem degradação do meio ambiente, 
está condicionado ao prévio licenciamento ambiental.

Licença ambiental 

Trecho 
Licença de 

 Operação nº 
Data de 

 emissão
Data de 

vencimento
Campos Novos/Santa Marta 452/2005 05/10/2007 02/12/2021

Declaração da Diretoria 
Os membros da Diretoria da Empresa de Transmissão do Alto Uruguai S.A. (a “Companhia”), infra-assinados, no 
desempenho de suas funções legais e estatutárias, declaram que reviram, discutiram e concordam com as demons-
trações financeiras da Companhia referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2018, e respectivos 
documentos complementares.

Rio de Janeiro, 15 de março de 2019.
Marco Antônio Resende Faria

Diretor Geral e Diretor Financeiro
Cargo vago

Diretor Técnico

25. EVENTOS SUBSEQUENTES
Leilão Eletrobrás - Homologação e assinatura do contrato - A Comissão de
Alienação do Leilão Eletrobrás, por meio do comunicado nº 15 de 14 de ja-
neiro de 2019, informou que a Diretoria Executiva da Eletrobrás deliberou,
em sua unanimidade, sem quaisquer ressalvas, a homologação do objeto
do leilão referente ao Lote N, encerrando formalmente o processo do lei-
lão. Em 14 de março de 2019 foi assinado o contrato de compra e venda de
ações, o qual prevê a implementação de condições suspensivas de praxe
para o tipo de operação, tais como aprovação do Conselho Administrativo
de Defesa da Concorrência (CADE) e anuência de credores da SPE entre
outras. Após o atendimento das referidas condições suspensivas ocorrerá o
efetivo fechamento da transação com a transferência das ações adquiridas
para a Taesa. Renúncia do Diretor Técnico - Em 01 de março de 2019 o
Diretor Técnico Nelson Gravino renunciou ao cargo que permanece vago.

Diretoria
Nome Cargo

Marco Antônio Resende Faria (Taesa) Diretor Geral e Financeiro
Cargo vago Diretor Técnico

Conselho de Administração
Titulares Suplentes

Fábio Antunes Fernandes (Taesa) Marco Antônio Resende Faria 
(Taesa)

Cargo vago Rogério Bonini Ruiz (Eletrosul)
Jorge Paglioli Jobim (CEEE-GT) Vagner Rinaldi (CEEE-GT)

Marcelo Dias Loichate (DME) Miguel Gustavo Junqueira Franco 
(DME)

Wagner Rocha Dias
Contador - CRC-RJ 112158/O-3 - CPF nº 778.993.777-49

Declaração da Diretoria 
Os membros da Diretoria da Empresa de Transmissão do Alto Uruguai S.A. (a “Companhia”), infra-assinados, no 
desempenho de suas funções legais e estatutárias, declaram que reviram, discutiram e concordam com as opiniões 
dos auditores independentes da Companhia expressas no parecer pertinente às demonstrações financeiras da Com-
panhia referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2018, e respectivos documentos complementares. 

Rio de Janeiro, 15 de março de 2019.
Marco Antônio Resende Faria

Diretor Geral e Diretor Financeiro
Cargo vago

Diretor Técnico

Indústria da moda: otimismo no início do 
ano gera saldo de 9 mil vagas em janeiro

O segmento têxtil e de con-
fecção, com a contratação de 
31.666 trabalhadores e 22.390 de-
missões, fechou janeiro deste ano 
com saldo positivo de 9.276 novos 
empregos – empregando, hoje, cer-
ca de 1,5 milhão de pessoas. Rep-
resentando 26,5% do total de vagas 
geradas pela indústria de transfor-
mação (34.929), foi o melhor re-
sultado dentre todos os subsetores, 
conforme indicam os dados do Ca-
dastro Geral de Empregados e Des-
empregados (Caged) do Ministério 
do Trabalho.

O início de recuperação no núme-
ro de postos de trabalho, depois de 
uma queda de 3,14% nos últimos 12 
meses, é congruente com os resul-
tados da Pesquisa de Conjuntura de 
fevereiro da Associação Brasileira 
da Indústria Têxtil e de Confecção 
(Abit), na qual os empresários do 
setor apontavam uma retomada 
neste início de 2019, observa Fer-
nando Valente Pimentel, presidente 
da entidade. Tanto que, no tocante 
à produção de janeiro, 40% dos 
respondentes disseram que ficou 
um pouco acima da verificada no 
mesmo mês de 2018 e 8%, muito 
acima. Quanto às vendas, 48% das 

empresas indicaram terem ficado 
pouco acima e 8%, muito acima. 
Contudo, faltando pouco tempo 
para o novo governo completar 90 
dias, os ânimos de alguns elos da 
cadeia têxtil já começam a arrefe-
cer, já que o varejo não tem con-
seguido reagir e os pedidos para a 
indústria nacional começ am a cair. 
Paralelamente, tem aumentado os 
pedidos de importação e economis-
tas estimam redução do PIB de 3% 
para a casa dos 2%, o que impacta 
nos resultados do setor.

Comércio exterior preocupa

O presidente da Abit manifesta 
sua preocupação com o comér-
cio exterior, que continua desfa-
vorável para a indústria têxtil e 
de confecção. No acumulado dos 
dois primeiros meses de 2019, as 
importações foram de US$ 1,05 
bilhão, com crescimento de 2,47% 
em relação a igual período de 2018 
(US$ 1,02 bilhão). As exportações, 
contudo, caíram 25,01% (US$ 168 
milhões ante US$ 126 milhões).

O resultado é um déficit de 
US$ 926 milhões da balança co-
mercial setorial em janeiro e fe-

vereiro, contra US$ 859 milhões 
no mesmo período do ano passa-
do. “O aumento do saldo negativo 
foi de 7,85%”, acentua Pimentel, 
ponderando que os números evi-
denciam a urgência de recupera-
ção da competitividade da indús-
tria brasileira de transformação. 
“Nesse contexto, são urgentes as 
reformas previdenciária e tribu-
tária, além de mais segurança ju-
rídica, desburocratização e calib-
ração do câmbio e dos juros, que, 
esperamos, sejam efetivadas pelo 
novo governo”.

O fator China

Dentre as importações no 
primeiro bimestre de 2019, US$ 
630,64 milhões, ou 60% do total, 
são provenientes da China. O val-
or das compras advindas do país 
asiático cresceu 7,42% em rela-
ção ao mesmo período de 2018, 
mas em volume de produtos a 
expansão foi bem maior: 18,94%. 
Isso sugere que os chineses estão 
conseguindo reduzir ainda mais 
os seus preços e ganhando mais 
espaço no comércio mundial de 
têxteis e confeccionados.

Assine o Monitor Mercantil
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EDITAL  DE  CONVOCAÇÃO  DAS  ASSEMBLEIAS GERAIS EXTRAOR-
DINÁRIA E ORDINÁRIA DA SOCIEDADE COOPERATIVA BANCOOP 

CNPJ 28.026.175/0001-97 / NIRE 33400055756
A Presidente  Katia Nunes Redelico da Sociedade  Cooperativa BANCOOP,  
no uso de suas atribuições estatutárias, convoca todos os Cooperados Asso-
ciados para participarem das Assembleias Gerais, Extraordinária e Ordinária, 
a serem realizadas em nossa sede no dia 30 de março de 2019, em primeira 
convocação às 9h00min com  a presença de 2/3 (dois terços) do   número 
total de 20 Cooperados Associados, em segunda às 10h00min com  meta-
de mais 01 (um) do número total de Cooperados Associados e em terceira 
e última às 11h00min Convocação com a presença mínima  de 10  (dez) 
Cooperados Associados para deliberar sobre as seguintes  ordens do dia: 
Assembleias Gerais Extraordinária e Ordinária: Extraordinária: Entrada e 
Saída/Renuncia de Cooperados; Extinção de Cargo na Diretoria; Reforma 
Estatutária. Ordinária: Prestação de Contas do Exercício Social do Ano de 
2018; Relatório de Gestão; Balanço Patrimonial; Demonstração das Sobras 
ou Perdas Apuradas no Exercício do Ano de 2018; Destinação das Sobras ou 
Perdas Apuradas no Exercício do Ano de 2018; Eleição do Conselho Fiscal; 
Eleição/Substituição de Diretores. Rio de Janeiro/RJ, 19 de Março de 2019.

KATIA NUNES REDELICO 
DIRETORA PRESIDENTE

COOPERATIVA MISTA DE TRAB DE MOT AUT TAXI ESP RJ
CNPJ 30.042.097/0001-66 / INSC. MUNICIPAL 0133167-1

EDITAL DE CONVOCAÇÃO A.G.E.
O Presidente da Rádio Táxi Coopertramo no uso das prerrogativas 
que lhe confere o Estatuto Social, convoca os senhores Cooperados a 
reunirem-se em Assembléia Geral Extraordinária (AGE) a realizar-se em 
28 de Março de 2019, na sede da cooperativa, Rua Barros Barreto n° 
30, Bonsucesso RJ, em primeira convocação às 12:00 horas com 2/3 
de Cooperados, em segunda convocação às 13:00 horas com metade 
e mais um Cooperado,e em terceira e última convocação às 14:00 horas 
com um número mínimo de 20 Cooperados,para deliberarem sobre os 
seguintes assuntos: 1º) Deliberação sobre a ratificação da participação 
da Coopertramo na Cooperativa de Serviço (COOPSERVICE) junto com 
a (Transcoopass, Cootramo, Coopatur e Transcootour). Para efeito de 
quorum (75 ) Cooperados. Rio de Janeiro, 18  de março de 2019.

Sergio de Oliveira Santana
Diretor Presidente  

CONVOCAÇÃO DE SÓCIOS PRIOPRIETÁRIOS 
Jaime Baron, Presidente da Sociedade Hebraica de Niterói, no exercício 
de suas atribuições estatutárias, convoca seus Sócios Proprietários quites 
com suas mensalidades até o mês de janeiro de 2019, para participarem 
da Assembleia Geral Extraordinária a se realizar em nossa sede a Rua 
Álvares de Azevedo 185, Icaraí, Niterói, Rj, no dia 30 de março de 2019 
(sábado) às 18 horas em 1ª convocação com quórum mínimo de 2/3 dos 
sócios habilitados, que se não atingido, fará com que a reunião se realize 
em 2ª convocação às 15 horas do dia 07 de abril de 2019 (domingo) com 
quórum mínimo de 1/3 dos mesmos; e em 3ª convocação às 16 horas deste 
mesmo dia 07 de abril com qualquer número de sócios habilitados, tendo 
como pauta única: Apresentação, discussão e deliberação da proposta 
de rescisão contratual da locação em vigor e decisões pertinentes. As 
procurações deverão ser originais com firma reconhecimento em 
cartório. Não será permitida a presença de não sócios mesmo na condição 
de ouvintes. Niterói, 18/03/2019. Atenciosamente, Jaime Baron

SINAF PREVIDENCIAL CIA. DE SEGUROS
CNPJ: 44.019.198/0001-20 - NIRE: 33.3.0027025-6

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - EDITAL DE CONVOCAÇÃO
São convidados os senhores acionistas de SINAF PREVIDENCIAL CIA. DE 
SEGUROS para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se 
em 29 de março de 2019, às 10:00 horas, em 1ª convocação, na sede social 
na Av. Rio Branco, nº 245, 29º andar, Centro, nesta Capital, CEP 20040-009, 
a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) Exame, discussão 
e votação das demonstrações financeiras referentes ao exercício findo em 
31 de dezembro de 2018, compreendendo o Relatório da Administração, 
Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultado, Demonstração dos 
Fluxos de Caixa e Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido, 
Notas Explicativas e Parecer dos Auditores Independentes, cujas cópias 
e documentos se encontram na sede da sociedade à disposição dos 
acionistas; b) Deliberação e destinação do resultado do exercício. Rio de 
Janeiro, 19 de março de 2019. Pedro Claudio de Medeiros Bocayuva Bulcão 
- Diretor Presidente.

CONCESSIONÁRIA ÁGUAS DE PARATY S/A.
CNPJ nº 19.080.515/0001-77 - NIRE 33.3.0030946-2

Aviso aos Acionistas. Comunicamos que se encontram à disposição dos 
Srs. Acionistas, na sede da sociedade à Rua Bem Te Vi, nº 0, Cabore, 
Parati, RJ, os documentos a que se refere o art. 133, da Lei nº 6.404/76, 
referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2018. Parati, 15/03/2019.
Leonardo das Chagas Righetto - Diretor; Luis Carlos Martins da Silva - Diretor COOPSERJ

COOPERATIVA DE CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
DO PODER EXECUTIVO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CNPJ:02.723.075/0001-26 NIRE:33.4.0003024-9
CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

O Presidente da Cooperativa de Crédito Mútuo dos Servidores Públicos do 
Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro, convoca os associados, que 
nesta data são no número de 2059, em condições de votar para se reunirem 
em Assembleia Geral Ordinária à realizar-se na sede da Cooperativa, dia 29 
de março de 2019, na Av. Presidente Vargas, 534, sala 1001, Centro – Rio 
de Janeiro – RJ, às 08:00 horas com a presença de 2/3 (dois terços) dos 
associados em primeira convocação; às 09:00 horas, com a presença de 
metade e mais um dos associados em segunda convocação; ou às 10:00 
horas, com a presença mínima de 10 (dez) associados em terceira convo-
cação, para deliberar sobre os seguintes assuntos, que compõem a ordem 
do dia: Assembleia Geral Ordinária: - Prestação de contas do exercício de 
2018; - Sobras Brutas; - Destinações Estatutárias; - Sobras do Exercício; 
- Fixação do valor dos honorários da Diretoria e das cédulas de presença 
dos membros do Conselho Fiscal; - Aprovação do Planejamento Estratégico 
para 2019; - Aprovação da Previsão Orçamentária para 2019; - Aprovação 
dos Recursos do FATES para 2019; - Referendar os Critérios de Devolução 
de Créditos; - Referendar a Política de Segurança Cibernética; -  Referendar 
o Novo Regimento Interno; - Outros assuntos de interesse social.

Rio de Janeiro, 19 de março de 2019.
José Geraldo da Fonseca Chaves

Diretor Presidente

Governo cancela concessão do Maracanã
Contrato 
descumprido e 
dívidas de dois 
anos chega a  
R$ 38 milhões

Deve ser publicado no Di-
ário Oficial desta terça-feira 
a caducidade do contrato de 
concessão do Estádio Jorna-
lista Mário Filho, o Maraca-
nã, endereço ícone do fute-
bol brasileiro. O governador 
Wilson Witzel declarou nesta 
segunda-feira que a decisão 
foi tomada por descumpri-
mento do contrato por parte 
da concessionária Complexo 
Maracanã Entretenimento 
S.A.

Por meio de nota, a con-
cessionária disse que foi 
surpreendida ao receber a 
informação pela imprensa. 
“A empresa informa que não 
teve acesso a nenhum ato 
oficial do Governo do Esta-
do do Rio de Janeiro e se ma-
nifestará oportunamente”. 

Mas, de acordo com o gover-
no estadual, a concessionária 
não paga as parcelas de ou-
torga previstas no contrato 
de concessão desde maio de 
2017, o que gerou uma dívi-
da de R$ 38 milhões com os 
cofres públicos.

Conforme apurado pela 
agência Brasil, a concessio-
nária não renovou a garantia, 
que deveria cobrir os paga-
mentos ao estado em caso 
de falta. O governo também 
decidiu punir a concessioná-
ria e suas controladoras com 
dois anos de inidoneidade, o 
que impede que elas assinem 
outros contratos com o poder 
público. “Estão usando um 
equipamento do estado, não 
estão pagando e, pior, os clu-
bes estão reclamando. Tudo 
errado”, disse o governador.

Com a publicação da ca-
ducidade amanhã, a conces-
sionária terá que deixar o 
estádio em até 30 dias, e a 
administração será assumi-
da pelo estado por meio de 
uma Comissão Consultiva 
com sete membros. O gover-
no trabalha na elaboração de 
uma permissão de uso para 
que o estádio possa ser admi-

nistrado enquanto um novo 
modelo de parceria público-
privada é preparado.

Revitalização

A intenção do estado é que 
o próximo contrato abarque 
a revitalização do entorno do 
Maracanã, incluindo a cons-
trução de uma laje de 160 
mil metros quadrados sobre 
os trilhos da Supervia, para 
que o espaço possa ser ocu-
pado por estacionamento, 
shoppings e até hotéis.

O projeto, segundo Wit-
zel, vai preservar as estrutu-
ras do entorno do Maracanã, 
como o Parque Aquático Jú-
lio Delamare, o Estádio de 
Atletismo Célio de Barros e 
o antigo Museu do Índio. A 
demolição dos três chegou a 
ser planejada nos preparati-
vos para a Copa do Mundo, 
mas sofreu forte oposição 
popular e foi descartada.

Clubes se manifestam

O Fluminense também se 
manifestou: “O Fluminense 
Football Club avalia como 
positiva a decisão do Go-

verno do Estado do Rio de 
Janeiro e espera que, a partir 
de agora, os clubes passem a 
ter participação mais ativa na 
concessão e administração 
do estádio”.

O Flamengo também co-
memorou a decisão de Wit-
zel e parabenizou o governo. 

“Esperamos que a nova lici-
tação corrija um dos grandes 
problemas do edital passado, 
contemplando agora a possi-
bilidade de os clubes do Rio 
de Janeiro participarem 
da administração daquele 
que é um verdadeiro tem-
plo do futebol mundial”, 

disse o Flamengo.
Ao anunciar a medida, o 

governador do Rio afirmou 
que a mudança no controle 
do Maracanã não vai pre-
judicar jogos de futebol já 
agendados, incluindo a Copa 
América e a Copa Libertado-
res da América.

Concessionária terá que deixar o estádio em até 30 dias

Especialista diz que decreto que extingue cargos é inconstitucional 
Ato de Bolsonaro 
exclui, de 
imediato, mais 
de 2 mil vagas na 
educação superior 
pública

O Governo Federal as-
sinou no último dia 12 de 
março um decreto que pro-
move a exclusão imediata 
de mais de 2 mil vagas em 
funções gratificadas e co-
missionadas no âmbito da 
educação superior pública 
brasileira, além de milhares 
de vagas administrativas no 
âmbito geral da Adminis-
tração Pública.

Na opinião do advogado 

Leandro Madureira, sócio 
do escritório Mauro Me-
nezes & Advogados, “além 
de potencialmente incons-
titucional, o Decreto nº 
9.725/19 opta por caminho 
contrário ao da valorização 
da educação no país, dei-
xando claro, ainda, ao não 
excluir nenhuma função 
comissionada que seja de 
indicação direta (fora do 
escopo autorizado apenas 
aos servidores públicos), 
que a atuação enviesada 
de direcionamento político 
pode prejudicar os interes-
ses de toda a comunidade 
que usufrui dos serviços 
prestados pelas instituições 
federais de ensino no Bra-
sil”.

Foram extintas todas as 
funções gratificadas de cinco 
universidades federais. Tam-
bém foram extintas, mais 

de mil e oitocentas vagas 
de Coordenação de Curso 
das Universidades Federais. 
“Isso pode significar, com a 
exclusão do pagamento da 
gratificação, que o exercício 
da função de coordenação, 
indispensável ao funciona-
mento dos cursos de Gra-
duação e Pós-graduação nas 
Universidades continue a ser 
feito pelos professores, sem 
que essa seja sua atribuição, 
sem a respectiva retribuição 
financeira pelo exercício da 
atividade”, avalia o especia-
lista.

Mulheres

Madureira destaca tam-
bém que o decreto tam-
bém condena ao fim mais 
milhares de vagas a partir 
do segundo semestre de 
2019 e que isso pode levar 

o serviço público, princi-
palmente da área educa-
cional, a um maior suca-
teamento.

“A extinção de cargos 
de direção, coordenação 
de curso e até mesmo ad-
ministrativos no âmbito 
das Universidades Federais 
tende a promover maior su-
cateamento da carreira de 
magistério, causando pre-
juízo não só à comunidade 
acadêmica, como também à 
comunidade em geral, aten-
dida pela Universidade em 
sede do tripé da Extensão 
Universitária. Sem a ges-
tão adequada e organização 
promovidas pelos cargos 
de direção, o funcionamen-
to da Universidade estará 
comprometido, na medi-
da em que se trata de uma 
estrutura administrativa 
de intensa movimentação, 

onde milhares de alunos, 
professores e funcionários 
coexistem em diversas ne-
cessidades.

Direitos sociais

Na ótica de Leandro Ma-
dureira, ao assinar o decre-
to, o Governo Federal exi-
me-se da responsabilidade 
da prestação dos serviços 
públicos e deturpa a função 
do Estado de promover os 
direitos sociais. “A pro-
moção da Educação, que é 
direito de todos e dever do 
Estado, é fragilizada, além 
de atribuir o funcionamen-
to da máquina a servidores 
públicos sem que se pre-
tenda realizar a justa remu-
neração dessa atividade. O 
Governo Federal, portanto, 
está violando a Constitui-
ção Federal, ao ignorar os 

preceitos previstos nos arti-
gos 205, caput, e 206, inci-
sos V e VII”.

O advogado reforça que 
o decreto também esbarra 
no princípio da razoabi-
lidade e da continuidade 
da prestação dos serviços 
públicos, ao comprome-
ter o funcionamento das 
Universidades Federais. 
“Ainda que sob o argu-
mento de economia aos 
cofres públicos e mesmo 
sob o pano de fundo da le-
gitimidade do Presidente 
da República de organizar 
a disposição dos cargos 
públicos no âmbito do Po-
der Executivo federal, o 
Decreto nº 9.725/19 viola 
o art. 84, VI, alínea b, da 
Constituição que é taxati-
vo ao condicionar que es-
tejam vagos as funções e 
cargos públicos extintos”.

Indicador Antecedente Composto da Economia recuou em fevereiro
Iace agrega oito compo-

nentes econômicos que me-
dem a atividade econômica, 
cada um se mostrando indi-
vidualmente eficiente.

O Indicador Anteceden-
te Composto da Economia 
(Iace) para o Brasil, publica-
do em parceria entre a FGV 
IBRE e The Conference Bo-
ard (TCB), recuou 1,2% em 

fevereiro, para 117,6 pontos. 
Seis dos oito componentes 
contribuíram para a queda 
no mês, com destaque para 
os índices de Quantum de 
Exportações e de Expectati-
vas de Serviços, com quedas 
de 9,7% e 4,2%, respectiva-
mente.

O Indicador Coinciden-
te Composto da Economia 

(ICCE, FGV/TCB) do Bra-
sil, que mensura as con-
dições econômicas atuais, 
avançou 0,1% em fevereiro, 
para 102,9 pontos.

“Os componentes de 
expectativas e o indicador 
de exportações impuseram 
uma queda ao Iace no mês”, 
segundo Paulo Picchetti do 
Instituto Brasileiro de Eco-

nomia (Ibre), da Fundação 
Getúlio Vargas (FGV).

“Uma aceleração sig-
nificativa do nível de ati-
vidade econômica parece 
menos provável em de-
corrência do cenário ex-
terno menos favorável e 
da estagnação do merca-
do de trabalho interno”, 
acrescenta Picchetti.


