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Comércio carioca 
gastou R$ 1,8 bi 
com segurança  
em 2018

O comércio varejista carioca 
gastou R$ 1,853 bilhão com segu-
rança em 2018 com a contratação 
de vigilantes, equipamentos eletrô-
nicos, grades, blindagens de portas 
e reforço de vitrines. O número é 
da pesquisa “Gastos com segurança 
em estabelecimentos comerciais” 
do Centro de Estudos do Clube de 
Diretores Lojistas do Rio de Janei-
ro (CDL-Rio), que ouviu 750 lojis-
tas, das Zonas Norte, Oeste, Sul e 
Centro.

A pesquisa mostra também que 
dos entrevistados, 275 já tiveram 
seus estabelecimentos assaltados, 
furtados ou roubados, 5,9% mais 
do que em 2017.

Do total de R$ 1,583 bilhão, 
64% (R$ 1.008 bilhão) foram com 
segurança privada e vigilantes, 30 
% (R$ 480 milhões) com equipa-
mentos de vigilância eletrônica e 
seguros, 6% (R$ 95 milhões) com 
gradeamento, blindagens e reforços 
de portas e de vitrines.

Dos lojistas pesquisados, 25,3% 
foram da Zona Norte; 25,1% da 
Zona Oeste; 24,9% da Zona Sul e 
24,7% do Centro.

De acordo com Aldo Gonçalves, 
presidente do CDL-Rio, é como se 
fosse mais um tributo pago pelos 
lojistas, já massacrados pelo peso 
da burocracia e da alta carga tribu-
tária. “A violência urbana na cidade 
do Rio de Janeiro, ao lado do cres-
cimento desregrado da camelota-
gem, vem prejudicando bastante o 
comércio, já afetado pelo quadro 
econômico do país e, em especial 
pela crise do Estado do Rio, que 
tem influido profundamente no 
comportamento do consumidor, 
que por um lado fica com medo de 
sair de casa e por outro reduz seus 
gastos, entre eles as compras. Não é 
sem razão que mais de 10.500 esta-
belecimentos comerciais fecharam 
suas portas no Município do Rio no 
ano passado”, diz Aldo.

Em troca de mais abertura, 
Bolsonaro volta com promessas
Trump empurra trigo 
e carne suína e tira 
prerrogativas do 
Brasil na OMC

Importação de 750 mil tonela-
das de trigo norte-americano com 
alíquota zero e futura compra de 
carne suína. Em troca, uma visita 
técnica para avaliar as condições 
sanitárias da carne bovina brasi-
leira. Este é o saldo comercial da 
visita do presidente Jair Bolsona-
ro ao seu modelo, Donald Trump.

Do ponto de vista estratégico, 
a diferença é ainda maior. Além 
de ceder a base de Alcântara e do 
fim da exigência de visto para tu-
ristas dos EUA, o governo brasi-
leiro se comprometeu a apoiar os 
norte-americanos na derrubada do 
presidente da Venezuela, Nicolás 
Maduro.

Em entrevista, Trump não des-
cartou uma intervenção militar 
– “todas as opções estão sobre a 
mesa” – e ainda comprometeu Bol-
sonaro, afirmando ter certeza de 
que falava pelos dois. Talvez faça 
parte desta estratégia a criação de 
um fundo de US$ 100 milhões para 
investimento na Amazônia.

Os Estados Unidos se manti-
veram firmes em fazer promessas 
vagas. Trump prometeu dar pas-
sos para que os brasileiros entrem 
no programa de “viajante confiá-
vel”, que agiliza a entrada no país. 

Bolsonaro assina compromissos com os EUA, para a felicidade de Trump

Alan Santos/PR

E acenou com o apoio ao ingres-
so do Brasil na Organização para 
Cooperação e Desenvolvimento 
Econômico (OCDE); mas, em 
troca da promessa, Bolsonaro 
concordou em abrir mão de prer-
rogativas dos países em desenvol-
vimento na Organização Mundial 
do Comércio (OMC).

Gilberto Maringoni, professor de 
Relações Internacionais da Univer-
sidade Federal do ABC (UFABC), 

definiu a visita de Bolsonaro como 
“fiasco”. “Com o Brasil tomando 
parte no conflito venezuelano, em 
favor da oposição, de Juan Guaidó, 
ele perde a condição de mediar não 
só com a Venezuela. Ele perde a 
condição de mediador em qualquer 
situação, porque rompe com o se-
gundo paradigma do Rio Branco: a 
não intervenção em assuntos inter-
nos”, explica em entrevista ao Bra-
sil de Fato.

A camisa da seleção estaduni-
dense de futebol presenteada por 
Trump serve de símbolo para o en-
contro: de valor histórico incompa-
ravelmente menor que a número 10 
da seleção brasileira entregue pelo 
presidente do Brasil, o mimo norte-
americano tem um agravante. Veio 
com o nome de Bolsonaro e o nú-
mero 19 improvisados, aplicados 
com duas etiquetas. No bicho, 19 é 
pavão. Página 3

Guedes põe pré-sal à venda: quem pagar mais, leva
Ao pedir aos empresários que 

investissem no Brasil, durante o 
discurso na Câmara de Comércio 
em Washington, na segunda-feira, 
o ministro da Economia, Paulo 
Guedes, afirmou que pretende, em 

alguns meses, vender o petróleo 
da faixa do pré-sal. “Vocês podem 
ir lá ajudar a financiar nossas ro-
dovias, ir atrás de concessões de 
petróleo e gás. Daqui a três, qua-
tro meses, vamos vender o pré-sal. 

Todos vão estar lá: chineses, ame-
ricanos, noruegueses”, afirmou.

Segundo o ministro, o gover-
no brasileiro “ama” os Estados 
Unidos, mas vão negociar com 
parceiros que tragam vantagens 

econômicas ao país. “Vamos ne-
gociar com quem nos beneficia. É 
assim que eles (os americanos) fa-
zem também”, afirmou, diante de 
empresários e investidores norte-
americanos.

Militares: reestruturação reduz em  
R$ 80 bilhões economia em 10 anos

O presidente da República em 
exercício, general Hamilton Mourão, 
disse nesta terça-feira, em Brasília, 
que o governo espera economizar em 
torno de R$ 13 bilhões nos próximos 
10 anos com a reforma das aposenta-
dorias e pensões dos militares. A es-
timativa, explicou, já inclui a reestru-
turação das carreiras militares, o que 
abrangerá medidas como aumento de 
gratificações.

Sem essa reestruturação, a eco-
nomia prevista era de R$ 92,3 bi-
lhões nos próximos 10 anos. Na 
segunda-feira, o secretário especial 
de Previdência e Trabalho, Rogério 
Marinho, disse que o impacto da 
reestruturação de carreiras milita-
res será conhecido na íntegra nes-
ta quarta-feira, quando o governo 
apresentar o projeto que reforma a 
previdência das Forças Armadas.

Mourão adiantou a informação 
após reunião, nesta terça-feira, com 
o ministro da Defesa, Fernando Aze-

Receita checa redes sociais para  
ver se contribuinte ocultou bens

Uma simples foto pode “denun-
ciar” o que uma pessoa não contou 
para a Receita Federal. Os audito-
res estão investigando as redes so-
ciais para checar o patrimônio das 
pessoas. As informações são do 
portal G1.

Segundo o contador parceiro da 
Certisign, Nivaldo Cleto, o Fisco, 
de fato, faz alguns cruzamentos 
entre o que o contribuinte infor-
ma em sua declaração anual de 
renda com seus ganhos e gastos 
usuais, mas a comparação com a 
ajuda das redes sociais é feita de 
maneira aleatória.

Ainda segundo o portal, “as re-
des sociais têm ajudado de duas 
formas: a primeira é quando os 
auditores cruzam as informações 
que a pessoa colocou na declara-
ção e coisas que a pessoa costuma 
postar nas redes sociais. A segun-
da forma de investigação é para 
o caso de buscas patrimoniais, 

quando o contribuinte deve para a 
Receita. Os técnicos verificam se 
existem bens que possam ser pe-
nhorados para o pagamento dessa 
dívida.”

Cleto explica que a Receita não 
teria como fazer o cruzamento entre 
os perfis em redes sociais de todos 
os contribuintes brasileiros e suas 
respectivas declarações. Por isso, o 
que é feito é uma comparação ale-
atória. Alguns perfis são escolhidos 
para esse pente fino, mas não há 
como saber quem será verificado.

O contador orienta as pessoas fí-
sicas a terem prudência com tudo 
aquilo que vá postar em seus per-
fis pessoais. Se essas publicações 
incluírem bens recém-adquiridos, 
o recomendado é que essa pessoa 
possa comprovar a origem de tudo 
o que é mostrado, por meio de re-
cibos, notas fiscais ou escrituras 
(imóveis) caso a declaração seja 
questionada.

vedo. “Já está tudo ajustado, (a equi-
pe) vai apresentar para o presidente 
amanhã para fechar o pacote. Não 
tem nada faltando definir da parte do 
Ministério da Defesa, é só a decisão 
presidencial”, disse Mourão.

De acordo com o presidente em 
exercício, a alíquota de contribui-
ção dos militares vai aumentar 14% 
ao longo dos próximos dois anos, 
sendo 10,5% para a previdência e 
3,5% para o plano de saúde, que já 
é pago pelos militares.

Arquivo/ABr
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Apresento a todos vocês 
trecho de entrevista que con-
cedi, em 19 de setembro de 
2008, à jornalista Ana Serra, 
de Lisboa, por ocasião do 
lançamento, naquele ano, 
de minha obra Reflexões da 
Alma, em terras lusitanas, 
pela Editora Pergaminho.

A certa altura, ela me 
perguntou: “Caro dr. Paiva 
Netto, em sua obra o senhor 
fala também em atitudes e 
consequências. Como é que 
o que se faz no passado pode 
refletir-se no presente e no 
futuro?”

Respondi: prezada Ana, 
isso é matemático. Basta 
analisarmos a atual crise fi-
nanceira, logo em seguida 

fatalmente econômica, e, 
por consequência, social e 
política, que os países vêm 
e virão a enfrentar. Ela não 
se formou agora e nem é a 
primeira. Está sendo alimen-
tada desde o momento em 
que se priorizou a ganância 
de alguns em detrimento do 
bem-estar de muitos.

A economia em voga é 
muitas vezes desalmada 
porque, para criar riqueza 
setorial, garante, mantém e 
espalha a pobreza. Para ela, 
hoje mais do que nunca, 
quase que não há limites 
éticos. E presentemente te-
mos de manter aceso o nos-
so cuidado, pois algo pode 
acontecer, até mesmo um 

movimento de desglobal-
ização como, por exemplo, 
o superprotecionismo, diga-
mos, forçado pela crise que 
se configura.

Entronizou-se o capital 
monetário e esqueceu-se do 
que chamo de o “Capital de 
Deus”, que é justamente o 

ser humano e o seu Espírito 
Eterno. Este é, embora al-
guns não saibam, o centro da 
Economia, a mais espiritual, 
no sentido mais amplo, das 
ciências ou arte.

Em Reflexões da Alma,
escrevo ainda sobre o “pro-
gresso de destruição”, pro-
movido por quem está im-
pulsionado pela cobiça de 
ganhar a qualquer preço e 
nem alcança que põe em ris-
co a si próprio, ou a si mes-
ma, à família, à pátria e ao 
mundo como o conhecemos. 
Ecoa pelo orbe a advertên-
cia de Tácito (55-120 d.C.), 
aplicada originalmente aos 
romanos, pela assolação de 
Cartago: “Vocês criaram 

um deserto e chamam-no de 
paz”.

Exato, pois os filhos de 
Roma devastaram Cartago 
até as bases. E é o que an-
dam a fazer, tais loucos, com 
a Mãe Terra atualmente.

Não somos suseranos 
nem censores da humani-
dade, mas humildes servos 
do Divino Educador. Porém, 
o planeta vem dando muitos 
sinais de que não mais tolera 
ofensas à sua frágil camada 
protetora de ozônio. Basta 
anotar a incidência crescente 
do câncer de pele. Vejam 
igualmente os múltiplos re-
flexos das súbitas mudanças 
climáticas que já abordamos. 
Mesmo que seja a repetição 

de um ciclo natural da Terra, 
é inegável que temos colab-
orado muito para o apres-
samento desse drama que 
a todos vem atingindo. É a 
implacável regra física de 
ação e reação, a terceira lei 
de Newton.

Em minha página “Gan-
dhi: o capital em si não é 
mau”, apresento esta irrepro-
chável advertência de Benja-
min Franklin (1706-1790): 
“Só sabemos o valor da água 
quando o poço seca”.

Touché! Vero, mas lamen-
tável.

q José de Paiva Netto
Jornalista, radialista e escritor.

paivanetto@lbv.org.br

A economia em 
voga garante, 
mantém e espalha 
a pobreza, sem 
limites éticos
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Desglobalização e superprotecionismo

A enorme dificuldade em 
defender o consórcio dos 
interesses reunido para con-
quistar o Governo do Brasil 
e a absoluta ausência de pla-
nos, projetos, programas que 
possibilitem solucionar os 
verdadeiros problemas na-
cionais obrigam esta diversi-
ficada aglomeração, o “Gov-
erno Bolsonaro”, a se apegar 
nos discursos eleitoreiros e 
a construir fantasmas, per-
seguir inimigos que nem ex-
istem.

Vamos tratar de verda-
deiros e grandes problemas 
nacionais. Não me valerei 
dos antagonistas à sociedade 
ocidental ou capitalista, nem 
às ideologias do passado, 
mas trarei, de início, o arguto 
analista, de boa família, que 
em 1883 fez o diagnóstico, 
ainda válido, de nosso maior 
mal: a escravidão. Refiro-me 
a Joaquim Nabuco.

Usarei a edição de 2011, 
da Editora Universidade 
de Brasília, que mantém as 
características formais da 
primeira versão, impressa na 
Inglaterra, da obra de Joa-
quim Aurélio Barreto Nabu-
co de Araújo (1849-1910), O
Abolicionismo.

No Prefácio desta obra, 
escreve Nabuco: “O Abo-
licionismo devia ter pre-
cedência às demais refor-
mas. De fato, todas as outras 
dependem dessa, que é pro-
priamente a substituição dos 
alicerces de nossa pátria”. 
Encima o Capítulo I, “O que 
é o Abolicionismo? A Obra 
do Presente e a do Futuro”, 
a citação de Evaristo da 
Veiga (1799-1837), autor da 
letra do nosso Hino à Inde-
pendência:

“Uma pátria respeitada, 
não tanto pela grandeza do 
seu território como pela 
união de seus filhos; não tan-
to pelas leis escritas, como 
pela convicção da hones-
tidade e justiça do seu gov-
erno; não tanto pela institu-
ição deste ou daquele molde, 
como pela prova real de que 
estas instituições favorecem 
ou, quando menos, não con-
trariam a liberdade e desen-
volvimento da nação”.

Nabuco analisa este epí-
grafe tanto na farsa do uni-
verso formal como na in-

ternalização da violência 
nas relações sociais, “exer-
citando dentro das porteiras 
de suas fazendas, sobre cen-
tenas de entes rebaixados 
da dignidade de pessoa, um 
poder sem nenhuma lei que o 
regule, nenhuma opinião que 
o fiscaliza, discricionário, 
suspeitoso, irresponsável: 
o que mais é preciso para 
qualificar segundo uma fra-
se conhecida, essa audácia 
com que os nossos partidos 
assumem os grandes nomes 
que usam – de estelionato 
político”.

Quanto a farsa legisla-
tiva e jurídica, Fabrício Ma-
ciel, analisando esta obra 
de Nabuco, ressalta que “as 
medidas reais do trono con-
struíram uma mentira nacio-
nal, um artifício fraudulento 
para enganar o mundo, os 
brasileiros e o que é mais 
triste ainda, os próprios es-
cravos” (O Brasil-Nação 
como ideologia, Annablume, 
SP, 2007).

Se algum dos meus caros 
leitores pensar que trato de 
temas superados, recordaria 
as reações contra o direito 
dos empregados domésti-
cos serem tratados como 
quaisquer trabalhadores, a 
virulenta oposição às cotas 
raciais, no país onde negros 
e mestiços constituem mais 
da metade da população mas 
não têm a mesma represen-
tatividade nas escolas, nas 
funções públicas e, muito 
menos ainda, nos poderes 
formais da Nação.

E como reação aos peque-
nos avanços ocorridos neste 
século, são apresentadas as 
novas formas de escravidão: 
as uberizações, as pejotiza-
ções, a reforma da Consoli-
dação das Leis do Trabalho 
(CLT) e o crescente trabalho 
informal, fonte de extorsões 
e chantagens por policiais, 
fiscais e milicianos, princi-
palmente quando se trata dos 
afrodescendentes. Defronta-
mo-nos com revogados di-
reitos trabalhistas e amea-
çados direitos, já bastante 
reduzidos, às aposentadorias 
e pensões.

A escravidão, desde a nossa 
Independência formal, em via 
de completar 200 anos, foi e 
é o maior entrave para con-

strução do Estado Nacional 
Brasileiro. Não se constrói 
um país livre povoado por es-
cravos. Algumas vezes, estu-
dando aspectos históricos dos 
Estados Unidos da América 
(EUA), me pergunto: como 
se desenvolveriam os EUA, 
se os Confederados tivessem 
vencido a Guerra da Secessão 
ou Guerra Civil Estadun-
idense? Seriam outro enorme 
Brasil ou se dividiriam num 
EUA, ao norte, e num Brasil, 
ao sul?

E, por favor, não me ven-
ham com arcaicas e inade-
quadas argumentações da es-
cravidão na antiguidade, em 
outros continentes, porque 
não saberiam responder so-
bre elas. Prendem-se apenas 
a um nome. A escravidão no 
mundo capitalista, pós-me-
dieval, tem características 
inexistentes nas sociedades 
anteriores ou das que per-
maneceram naquele estágio 
civilizatório em plena época 
moderna.

Sem cidadania, que é in-
compatível com a escravidão, 
não se pode tratar – e tanto 
Nabuco quanto José Bonifá-
cio de Andrade e Silva (Proje-
tos para o Brasil, Companhia 
das Letras, SP, 2005) sabiam 
disso – da construção do Es-
tado Nacional.

Como tantas vezes verifi-
camos, as sociedades – e não 
só a brasileira – desenvolvem 
um modelo institucional dis-
tinto das práticas consagra-
das na vida cotidiana. Fred 
W. Riggs (1917-2008), ad-
ministrador estadunidense, 
apresentou a teoria da socie-
dade prismática (Administ-
ração nos Países em Desen-
volvimento, FGV, RJ, 1968). 
As sociedades partiriam dos 
mais estreitos laços entre 
seus membros para chega-
rem às relações impessoais, 
anônimas, dos códigos iden-
tificadores. Neste caminho, 
haveria um momento onde 
as prescrições sociais não 
seriam acatadas. O exem-
plo clássico desta situação 
intermediária é a tabuleta 
“Proibido Pisar Na Grama” 
junto à trilha construída pe-
los passos dos transeuntes 
habituais, bem no meio do 
canteiro.

Nabuco chama a atenção 

para a pátria que, para cada 
um de nós, é uma realidade 
diferente. “O Abolicionismo, 
porém, não se contenta em 
ser o advogado ex-officio da 
porção da raça negra ainda 
escravizada; não reduz a sua 
missão a promover e con-
seguir – no mais breve prazo 
possível – o resgate dos es-
cravos e dos ingênuos. Essa 
obra de reparação, vergonha 
ou arrependimento, como a 
queiram chamar – da eman-
cipação dos atuais escravos e 
seus filhos é apenas a tarefa 
imediata do Abolicionismo. 
Além dessa há outra maior, a 
do futuro: a de apagar todos 
os efeitos de um regime que, 
há três séculos, é uma escola 
de desmoralização e inércia, 
de servilismo e irresponsabi-
lidade para a casta dos sen-
hores”.

E, quase meio século de-
pois de O Abolicionismo,
quem é considerado um fun-
dador da industrialização 
brasileira, Roberto Cochrane 
Simonsen (1889-1948), es-
creve: “A face importante 
da questão (abolicionista) 
era, porém, o valor do capi-
tal representado pela escra-
varia. Em 1888, deveria esse 
investimento atingir cerca 
de 700 mil contos de réis. 
Em muitas propriedades 
agrícolas, o valor dos escra-
vos superava o das terras e 
suas benfeitorias”. Adiante: 
“Uma justa indenização 
àqueles que, apoiados na 
lei, haviam invertido seus 
capitais em escravos” (seria 
necessária) (Evolução In-
dustrial do Brasil e outros 
estudos, Brasiliana, v.349, 
Editora Nacional e Editora 
da USP, SP, 1973).

Volto a Nabuco, na síntese 
de Fabrício Maciel (obra 
citada): “O laço moral dos 
cidadãos afrouxou-se, queb-
rando assim o laço moral dos 
homens. Os princípios, tam-
bém como as ideias, foram 
violados por uma aplicação 
exclusiva, que importava o 
privilégio de uma raça: as 
leis, que nada mais são do 
que o encadeamento lógico 
dos princípios, foram total-
mente esquecidas, e nesse 
tipo de sociedade, sem ide-
ias, sem princípios, sem 
leis, o maior desequilíbrio 

manifestou-se entre as várias 
camadas, e a ordem, a segu-
rança, a riqueza, a produção 
e as atividades públicas fi-
caram ancoradas em alicerc-
es de areia, numa inclinação 
altamente perigosa”.

As mentiras começam a 
se formar em interpretações 
parciais, quando não inteira-
mente fraudulentas dos fa-
tos, quer políticos, sociais, 
econômicos, culturais, reli-
giosos etc. Se não me visse 
amparado pela obra deste 
profundo analista de nossa 
sociedade, o mestre Jessé 
Souza, não teria a coragem 
de contestar a afirmativa de 
Gilberto de Mello Freyre 
(1900-1987) que a nação 
brasileira se formou na so-
ciedade patriarcal.

Freyre considera a famí-
lia, desde o século XVI, 
como o maior fator da uni-
dade, da “força social que 
se desdobra em política”, 
estruturante para a formação 
social brasileira. Desconhe-
cendo assim que esta família 
patriarcal da Casa Grande só 
pode existir para atender ao 
modelo agrário exportador 
dos Impérios Europeus. Que 
nas óbvias diferenças de cli-
ma, terra, produtos, se prop-
agou por todas as Américas. 
Que está presente na minera-
ção e na produção agrícola 
da América Espanhola, nos 
campos da Luisiana e do sul 
estadunidense.

A ideia de que o micro-
cosmo familiar explica as 
instituições nacionais consti-
tui fonte de erros como o de 
comparar a gestão econômi-
ca da Nação com a da casa 
de cada um, da fraqueza e 
vícios pessoais serem razão 
da corrupção pública e haver 
igualdade de oportunidades 
na sociedade das gritantes 
diferenças como a brasileira.

Gilberto Freyre (Casa-
Grande & Senzala, Imprensa 
Oficial, Recife, 1966/1970, 2 
volumes) atribui à oligarquia 
e ao nepotismo o “mando 
político” aqui desenvolvido. 
O pensamento conservador 
de Gilberto Freyre se desen-
volve com novos detalhes 
em obras como Os donos do 
poder, de Raimundo Faoro, 
e Raízes do Brasil, de Sérgio 
Buarque de Holanda.

Por que nem oposição ex-
iste hoje no Brasil? De um 
modo ou de outro, porque 
todos se submeteram a uma 
compreensão da realidade 
que apaga a profunda e ne-
fasta escravidão multissecu-
lar, que tenta desenhar uma 
sociedade inexistente, que, 
na feliz expressão de Jessé 
Souza, não se vê no espelho.

Para fechar estas reflexões 
sobre a escravidão, farei um 
comentário sobre o livro que 
me foi sugerido pelo bril-
hante intelectual, naciona-
lista, coronel Gelio Frega-
pani: Os Donos da Terra, de 
Mauro F. P. Porto (Bibliex, 
RJ, 2014). Construído sobre 
documentos que chegaram 
ao autor, escrito na forma de 
um romance histórico do sul 
do Brasil, nos séculos XVII/
XVIII, ressalta três aspec-
tos: o uso de escravos como 
modo natural de enriqueci-
mento, a importância da ter-
ritorialidade e o sentimento 
nativista, berço do naciona-
lismo. E se nota a diferença 
entre a escravidão dos índios 
e dos negros. Estes últimos 
tratados como objetos, sem 
que nenhum sentimento lhes 
fosse atribuído.

Repito Nabuco: a luta 
contra escravidão antecede 
todas as demais. Precisamos 
estar atentos ao que escreve 
o historiador Ronaldo Vain-
fas ao comparar a escravidão 
nos EUA e no Brasil: lá, a 
Ku Klux Klan quase virou 
um partido (Racismo à moda 
americana, in A Era da Es-
cravidão, organizado por 
Luciano Figueiredo, Editora 
Sabin, RJ, 2009).

Faz 481 anos que chega-
ram os primeiros escravos 
africanos no Brasil, uma 
vergonha permanente para 
todos nós. Nossa sociedade 
escravista, com ódio e medo 
dos pretos, se afunda nas 
farsas que constrói para se 
justificar, na indolência do 
rentismo que não deixa con-
struir o estado industrial, e, 
ao fim, em um arremedo de 
Estado que desaparece como 
país soberano diante dos Im-
périos, sejam nacionais ou 
ideológicos.

q Pedro Augusto Pinho
Administrador aposentado.
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Brasil e México passam a ter livre comércio de veículos leves
A partir de 2020, está pre-

visto livre comércio também 
para veículos pesados (cami-
nhões e ônibus) e suas auto-
peças.

A partir de hoje, Brasil e 
México passam a ter livre 
comércio de veículos leves, 
sem a cobrança de tarifas 
ou limitação quantitativa. 
A medida está prevista no 
Acordo de Complementação 
Econômica nº 55 (ACE-55), 
que regula o comércio auto-
motivo e a integração pro-
dutiva entre os dois países 
desde 2002.

O fim do regime de co-
tas para veículos leves nes-
te ano estava previsto em 
acordo firmado em 2015. 
A partir de hoje, também 
deixa de vigorar a lista de 
exceções, que previa regras 
de origem específicas para 
autopeças.

“O retorno ao livre co-
mércio automotivo entre 
Brasil e México é passo im-
portante para aprofundar o 
relacionamento comercial 
entre as duas maiores eco-
nomias da América Lati-
na”, disseram, em nota, os 

ministérios da Economia e 
das Relações Exteriores. A 
partir de 2020, está previs-
to o livre comércio também 
para veículos pesados (ca-
minhões e ônibus) e suas 
autopeças.

“Adicionalmente, o go-
verno brasileiro tem grande 
interesse em ampliar o livre 
comércio com o México 
para outros setores, tanto 
industriais quanto agrícolas, 
com a inclusão de matérias 
sanitárias e fitossanitárias, 
facilitação de comércio e 
barreiras técnicas ao comér-

cio, conforme compromisso 
assumido anteriormente nas 
negociações do Acordo de 
Complementação Econômi-
ca nº 53 (ACE-53)”, diz a 
nota.

“Dentro de uma dinâmica 
de abertura e de aproveita-
mento do pleno potencial 
das duas maiores econo-
mias da América Latina, o 
Governo brasileiro pretende 
retomar as negociações para 
um acordo mais abrangen-
te de livre comércio com o 
México, paralisadas desde 
2017.”

Abanar o rabo nunca  
rendeu bons negócios

Embaixador nos Estados Unidos no início da década 
de 1990, Rubens Ricupero se reuniu com a então repre-
sentante comercial norte-americana (USTR), Carla Hills, 
logo após o presidente da época, Fernando Collor, abrir o 
mercado brasileiro.

Em entrevista à revista Globo Rural, em fevereiro de 
2017, Ricupero relata que foi ao encontro confiante, já 
que o Brasil atendera, sem contrapartidas, a mais de 90% 
das solicitações dos EUA. Conta, porém, ter ouvido “um 
discurso duro, citando teorias econômicas, sobre como o 
Brasil não acompanhava o livre comércio”.

O embaixador ainda esboçou uma pergunta: “Pode-
ria me indicar nos livros onde diz que o suco de laranja 
concentrado e congelado não cabe nessas belezas do co-
mércio livre?” Carla Hills deu uma gargalhada e disse: 
“Mr. Embassador, em matéria de suco de laranja concen-
trado e congelado, a autoridade para nós é a bancada da 
Flórida.”

Nunca é bom esquecer: estudo realizado por Rafael 
Dix-Carneiro (da Duke University) e Brian K. Kovak 
(da Carnegie Mellon University, ambas nos EUA) en-
contra evidências empíricas de que a liberalização com-
ercial brasileira dos 1990, decorrente da forte redução de 
tarifas de importação, teve impactos prejudiciais sobre 
emprego no país até 2010 (pode ter sido mais, porém o 
estudo terminou naquele ano).

Inovação dos grandes
O CESAR, um dos principais centros privados de 

inovação do país, lançará no final deste mês o Targeted 
Innovation Labs (TIL), no Business Innovation do EBDI. 
O TIL aborda a inovação para empresa madura na per-
spectiva de criação de novas oportunidades de negócios, 
com o propósito de se criar um negócio alinhado com as 
prioridades estratégicas da empresa.

Sediado no Porto Digital do Recife, o CESAR já conta 
com mais de 300 potenciais empresas parceiras do  TIL e 
duas fontes de formação e pesquisa: a CESAR School e 
o Centro de Informática da UFPE.

“A proposta não é tentar resolver os problemas das 
grandes empresas tradicionais com startups, já que esta 
experiência tem se mostrado ruim no mundo inteiro”, as-
sinala o diretor executivo de Design do centro, Eduardo 
Peixoto.

“Trata-se de um ambiente afastado das operações da 
empresa – até para garantir que as atividades de inova-
ção não sejam engolidas pelas demandas mais urgentes 
– e próximo às respostas do mercado. Além disso, este 
ambiente deve ficar dentro de um ecossistema digital”, 
completa o diretor.

Sol no cinema
Um cinema da rede Cine A, inaugurado em janeiro 

deste ano na cidade mineira de Itajubá, é o primeiro do 
Brasil movido 100% a energia solar. Com quatro salas 
de exibição, o complexo ainda conta com outras atrações 
para o público, como restaurante e academia, tudo ali-
mentado pela energia limpa produzida pelo gerador solar.

O sistema fotovoltaico proporciona uma economia de 
95% na conta de luz no fim do mês. O total investido na 
geração solar foi de R$ 661 mil e deverá, segundo os cál-
culos, gerar uma economia anual de R$ 150 mil, permitin-
do um retorno total do sistema em cerca de quatro anos.

Custo Brasil
Kim Kataguiri abandonou a Universidade Federal 

do ABC, onde cursava Economia, e ingressou no curso 
de Direito do IDP, faculdade cujo proprietário é Gilmar 
Mendes (Kim e Gilmar sorriem abraçados em algumas 
fotos). Kim reembolsará os contribuintes que pagaram 
seus estudos largados?

Rápidas
A Divisão de Cirurgia plástica do Hospital Univer-

sitário Gaffrée e Guinle realizará neste sábado, às 10h, 
o evento “Mulheres de Hoje” em comemoração ao Dia 
Internacional da Mulher, abordando questões em torno 
da violência contra mulher *** O gerente de Expansão 
da Cacau Show, Arlan Roque, lança o livro Franquias:
tudo o que você precisa saber (editora Alphagraphics – 
Agbook) *** Neste sábado, o Shopping Grande Rio re-
aliza a segunda edição do SociPet, uma ação social para 
animais que contará com diversos serviços gratuitos e 
atrações, como uma campanha de adoção de animais *** 
Nesta sexta-feira, Dia Mundial da Água, os shoppings 
Caxias, Carioca e Passeio promoverão suas campanhas 
de reciclagem de óleo, que recebem doações o ano in-
teiro *** Riccardo Giovanni recebeu para o I LOVE 
RIO.com a premiação especial para Projeto de Inovação 
dentro da 15ª edição do Prêmio Plumas & Paetês Cul-
tural, que reconhece o trabalho de artífices e profission-
ais que atuam nos bastidores da produção e criação do 
Carnaval carioca.

ÁGUAS DE NITERÓI S/A
CNPJ nº 02.150.336/0001-66 - NIRE 33.3.0026182-6

Edital de Convocação. Convidamos os Srs. Acionistas desta Companhia a se 
reunirem no dia 11/04/2019, às 08 horas, na sede da sociedade na Rua Marques 
de Paraná, nº 110, Centro, Niterói, RJ, a fim de deliberarem sobre a seguinte Or-
dem do Dia: (i) Em AGO: (a) Tomada das contas, exame, discussão e votação 
das Demonstrações Contábeis e do Parecer dos Auditores Independentes, refe-
rentes ao exercício findo em 31/12/2018; (b) Destinação do resultado do exercí-
cio findo em 31/12/2018; (c) Retenção de lucros; e (d) Eleição dos Administrado-
res; (ii) Em AGE: (a) Exame e discussão da proposta orçamentária para o ano de 
2019; (b) Contratação de Prestação de Serviços; e (c) Assuntos gerais da Com-
panhia. Encontram-se à disposição dos Srs. acionistas, na sede social da Com-
panhia, cópias dos documentos referentes à ordem do dia. Niterói, 19/03/2019. 
Alexandre Boaretto - Diretor; Leonardo das Chagas Righetto - Diretor.

ÁGUAS DO IMPERADOR S/A
CNPJ nº 02.150.327/0001-75 - NIRE 33.3.0016655-6

Edital de Convocação. Convidamos os Srs. Acionistas desta Companhia a se 
reunirem no dia 15/04/2019, às 08 horas, na sede da sociedade na Rua Dr. Sá 
Earp, nº 84, Morin, Petrópolis, RJ, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem 
do Dia: (i) Em AGO: (a) Tomada das contas, exame, discussão e votação das 
Demonstrações Contábeis e do Parecer dos Auditores Independentes, referentes 
ao exercício findo em 31/12/2018; (b) Destinação do resultado do exercício fin-
do em 31/12/2018; (c) Retenção de lucros; e (d) Eleição dos Administradores; (ii)
Em AGE: (a) Exame e discussão da proposta orçamentária para o ano de 2019; 
(b) Contratação de Prestação de Serviços; e (c) Assuntos gerais da Companhia. 
Encontram-se à disposição dos Srs. acionistas, na sede social da Companhia, có-
pias dos documentos referentes à ordem do dia. Petrópolis, 19/03/2019. Marcio 
Salles Gomes - Diretor; Leonardo das Chagas Righetto - Diretor.

ÁGUAS DO PARAÍBA S/A
CNPJ nº 01.280.003/0001-99 - NIRE 33.3.0016334-4

Edital de Convocação. Convidamos os Srs. Acionistas desta Companhia a se 
reunirem no dia 12/04/2019, às 08 horas, na sede da sociedade à Rua Avenida 
Dr. José Alves de Azevedo, nº 233, Centro, Campos dos Goytacazes, RJ, a fim 
de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) Em AGO: (a) Tomada das 
contas, exame, discussão e votação das Demonstrações Contábeis e do Pare-
cer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício findo em 31/12/2018; 
(b) Destinação do resultado do exercício findo em 31/12/2018; (c) Retenção de 
lucros; e (d) Eleição dos Administradores; (ii) Em AGE: (a) Exame e discussão 
da proposta orçamentária para o ano de 2019; (b) Contratação de Prestação de 
Serviços; e (c) Assuntos gerais da Companhia.  Encontram-se à disposição dos 
Srs. acionistas, na sede social da Companhia, cópias dos documentos referen-
tes à ordem do dia. Campos dos Goytacazes, 19/03/2019. Marcio Salles Gomes 
- Diretor; Juscelio Azevedo de Souza - Diretor.

CONCESSIONÁRIA ÁGUAS DE JUTURNAÍBA S/A
CNPJ nº 02.013.199/0001-18 - NIRE 33.3.0016564-9

Edital de Convocação. Convidamos os Srs. Acionistas desta Companhia a 
se reunirem no dia 11/04/2019, às 17 horas, na sede da sociedade à Rodovia 
Amaral Peixoto, s/n, Km 91, Bananeiras, Araruama, RJ, a fim de deliberarem 
sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) Em AGO: (a) Tomada das contas, 
exame, discussão e votação das Demonstrações Contábeis e do Parecer 
dos Auditores Independentes, referentes ao exercício findo em 31/12/2018; 
(b) Destinação do resultado do exercício findo em 31/12/2018; (c) Retenção 
de lucros; e (d) Eleição dos administradores; (ii) Em AGE: (a) Exame e 
discussão da proposta orçamentária para o ano de 2019; (b) Contratação 
de Prestação de Serviços; e (c) Assuntos gerais da Companhia. Encontram-
se à disposição dos Srs. acionistas, na sede social da Companhia, cópias 
dos documentos referentes à ordem do dia. Araruama, 19/03/2019. Carlos 
Alberto Vieira Gontijo - Diretor; Leonardo das Chagas Righetto - Diretor.

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.

Trocando o certo pelo duvidoso
Brasil abrirá 
mão de direitos 
na OMC para 
ingressar na 
OCDE

O Brasil deixará de ter 
tratamento diferenciado que 
os países em desenvolvi-
mento recebem da Organi-
zação Mundial do Comércio 
(OMC). Esse é o preço co-
brado pelo presidente Do-
nald Trump, dos EUA, para 
a apoiar a adesão brasileira 
à Organização para a Coo-
peração e Desenvolvimento 
Econômico (OCDE), que 
reúne os países mais indus-
trializados do mundo e esta-
belece parâmetros conjuntos 
de regras econômicas e le-
gislativas para os membros.

Mesmo sem que os moti-
vos para a troca ainda fossem 
devidamente esclarecidos, 
o presidente Jair Bolsonaro 
concordou com a decisão 
acertada em reunião com o 
presidente norte-americano, 
Donald Trump, nesta terça-
feira na Casa Branca, em 
Washington. Segundo comu-
nicado dos dois presidentes 
divulgado pelo Ministério 
das Relações Exteriores no 
início da noite, Trump elo-

giou os esforços do Brasil 
para reformar a economia e 
alinhar as práticas e os mar-
cos regulatórios e manifes-
tou apoio para que o Brasil 
inicie o processo de adesão.

Em troca, o chefe de Es-
tado norte-americano pediu 
que o Brasil abra mão do 
status especial nas negocia-
ções da OMC. “De maneira 
proporcional ao seu status 
de líder global, o presidente 
Bolsonaro concordou que o 
Brasil começará a abrir mão 
do tratamento especial e di-
ferenciado nas negociações 
da Organização Mundial do 
Comércio, em linha com a 
proposta dos Estados Uni-
dos”, destacou o comunica-
do conjunto.

Atuação brasileira 

A OMC, principal órgão 
de decisão, do qual partici-
pam 159 países-membros, 
já teve como dirigente má-
ximo o diplomata brasilei-
ro Roberto Azevêdo, que 
assumiu o cargo de diretor-
geral em 1º de setembro 
de 2013. Em fevereiro de 
2017, foi indicado pelos 
membros da OMC, por 
consenso, para permanecer 
no cargo de diretor-geral da 
entidade por mais quatro 
anos, a contar de 1º de se-
tembro de 2017.

 Roberto Azevêdo, para-
benizou o presidente eleito, 
Jair Bolsonaro, do PSL, pela 
vitória nas eleições presi-
denciais do Brasil e afirmou 
que o órgão está pronto para 
contribuir com o progresso 
do país. Em sua conta no 
Twitter, escreveu: “Meus 
parabéns a @jairbolsonaro 
pela vitória nas eleições pre-
sidenciais do Brasil. A OMC 
está pronta para aprofundar 
o diálogo com o Governo 
brasileiro e contribuir para 
o progresso do país, em par-
ticular na área econômica e 
comercial”.

Apoio da CNI

O apoio do presidente 
dos Estados Unidos, Donald 
Trump, é decisivo para a en-
trada do Brasil na OCDE, 
segundo a Confederação 
Nacional da Indústria (CNI). 
Para os empresários, o in-
gresso na organização vai 
acelerar o processo de refor-
mas estruturais e aperfeiçoar 
a qualidade regulatória do 
país, condições necessárias 
para melhorar o ambiente de 
negócios e promover o cres-
cimento econômico.

 “O Brasil avançou muito 
na convergência de políticas 
para participar da OCDE. 
É o país não-membro com 
a maior adesão aos instru-

mentos da organização – já 
aderiu a cerca de 30% dos 
instrumentos que envolvem, 
por exemplo, comércio, tri-
butação e governança. Além 
disso, o governo brasileiro 
está comprometido com as 
reformas da previdência e 
reconhece a importância da 
reforma tributária”, disse a 
gerente de Política Comer-
cial da CNI, Constanza Ne-
gri.

Em maio de 2017, o Bra-
sil encaminhou a solicitação 
para fazer parte da OCDE. 
Se o pedido for aceito, o 
país terá de assumir com-
promissos com impactos 
significativos na economia 
e na indústria. De acordo 
com a CNI, entre os be-
nefícios estão a melhoria 
do ambiente regulatório, a 
modernização institucional, 
o aprimoramento da gover-
nança e a convergência às 
melhores práticas interna-
cionais.

Estudos da CNI mostram 
que a adesão do Brasil se 
concentra em cinco áreas 
investimentos internacionais 
e empresas multinacionais, 
investimentos, competição, 
assuntos fiscais e anticorrup-
ção. O Brasil também parti-
cipa de 23 comitês, órgãos 
e iniciativas vinculados à 
OCDE, o maior número en-
tre os países não membros.

Venezuela denuncia 
ocupação

A República Bolivariana 
da Venezuela denunciou a 
ocupação forçada de suas se-
des diplomáticas localizadas 
nos Estados Unidos (EUA), 
por pessoas que não fazem 
parte do governo legítimo 
do país sul-americano, mas 
que atendem aos interesses 
políticos do governo estadu-
nidense, o que constitui uma 
violação da Convenção de 
Viena.

Em nota, a Venezuela exi-
giu às autoridades dos EUA 
cumprimento de suas obri-
gações e da proteção das 
sedes diplomáticas, apesar 
da ruptura das relações com 

este país no dia 23 de janeiro, 
após participação na tentati-
va de golpe de Estado contra 
o  presidente da República 
Bolivariana da Venezuela, 
Nicolás Maduro.

“Se o governo dos Estados 
Unidos persiste no descum-
primento de suas obrigações 
internacionais, o Governo 
da República Bolivariana 
da Venezuela reserva-se as 
decisões e ações legais e re-
cíprocas correspondentes no 
território venezuelano”, afir-
ma o comunicado.

Tucano Beto Richa é 
preso pela terceira vez

O ex-governador do Pa-

raná Beto Richa (PSDB) foi 
preso, pela terceira vez, na 
manhã de hoje. A ação é do 
Grupo de Atuação Especial 
de Combate ao Crime Or-
ganizado (Gaeco) do Minis-
tério Público do Paraná. De 
acordo com a assessoria do 
MP, no âmbito da Operação 
Quadro Negro, foram presos 
também Ezequias Moreira e 
Jorge Atherino. A operação 
apura desvios de recursos 
destinados à construção de 
escolas no Paraná. Foram 
cumpridos mandados de 
busca e apreensão na resi-
dência dos três investigados 
e em duas casas de veraneio 
do ex-governador, localiza-
das em Matinhos (PR) e em 
Porto Belo (SC).

Japão discutirá 
antiterrorismo no G-20

Um porta-voz de alto-
escalão do governo do Ja-
pão disse que a prevenção 
de ataques terroristas vai 
ser incluída na pauta da 
reunião de cúpula do G-20, 
que será realizada em ju-
nho na cidade de Osaka, no 
oeste do Japão. Nesta terça-
feira, Yoshihide Suga, che-
fe do gabinete do governo 
do Japão, disse à impren-
sa que o governo condena 
veementemente o ataque a 
tiros contra uma multidão 
na sexta-feira passada em 
Christchurch, na Nova Ze-
lândia.



n Monitor Mercantil Quarta-feira, 20 de março de 20194 Negócios & Empresas

SENDAS S.A.
CNPJ Nº 31.911.548/0001-17

Continua

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO: SENHORES ACIONISTAS. Em cum-
primento às disposições legais e estatutárias, temos a satisfação de submeter 
à apreciação e deliberação de V.Sas., o Balanço Patrimonial e demais De-
monstrações Financeiras referentes ao Exercício Social encerrado em 31 de 
dezembro de 2018. Ficamos ao inteiro dispor dos senhores acionistas para 
quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. São João de Meriti - 
RJ, 22 de fevereiro de 2019. A Diretoria.

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO 
(Valores expressos em Reais mil)

ATIVO Nota 2018 2017
CIRCULANTE 147.664 125.836
    Caixa e equivalentes de caixa 3 110.237 81.274
    Créditos 4 10.094 8.882
    Impostos a recuperar 5 25.304 33.757
    Estoques 1.760 1.445
    Valores a receber 6 38 61
    Outros direitos realizáveis 231 417
NÃO CIRCULANTE 596.703 506.894
  Realizável a longo prazo 8.442 6.957
    Valores a receber 6 1.007 1.137
    Partes relacionadas - 2
    Impostos a recuperar 5 2.425 993
    Depósitos e cauções 5.010 4.825
  Investimentos 569.323 481.132
    Em coligadas 7b 94.255 10.935
    Propriedades para investimento 8 475.068 470.197
  Imobilizado 9 18.750 18.609
  Intangível 10 188 196
TOTAL 744.367 632.730

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO PARA OS EXERCÍCIOS 
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO 

(Valores expressos em Reais mil, exceto lucro líquido por ação)
Nota 2018 2017

RECEITA LÍQUIDA DAS VENDAS E DOS 
SERVIÇOS 17 8.169 4.768
CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVIÇOS (6.102) (3.532)
LUCRO BRUTO 2.067 1.236
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS 55.688 31.655
   Despesas gerais e administrativas 18 (79.945) (48.391)
   Depreciações e amortizações (950) (913)
   Perda por avaliação patrimonial, líquidos - (4.336)
   Reversões de contingências 36.684 16.010
   Outras receitas (despesas) operacionais, 
    líquidas 19 100.080 71.686
   Resultado de equivalência patrimonial (181) (2.401)
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO
RESULTADO FINANCEIRO 57.755 32.891
RESULTADO FINANCEIRO 20 (931) 3.956
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO
IMP. DE RENDA E DA CONTRIBUIÇÃO 
SOCIAL 56.824 36.847
IMP. DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 13 (5.143) (5.649)
   CORRENTE (6.508) (7.185)
   DIFERIDO 1.365 1.536
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 51.681 31.198
QUANTIDADE DE AÇÕES 146.390.927 103.927.749
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO POR 
AÇÃO 0,35 0,30
(As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE
EM 31 DE DEZEMBRO (Valores expressos em Reais mil)

2018 2017
Lucro líquido do exercício 51.681 31.198
Outros resultados abrangentes do exercício, líquido de impostos - -
Total de resultados abrangentes do exercício, líquido de 
impostos 51.681 31.198
(As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras)

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017
(Valores expressos em Reais mil)

Capital
social

realizado
Reserva

legal

Dividendo
adicional
proposto

Reserva para 
plano de in-
vestimento

Ajustes de 
avaliação patri-

monial

Resulta-
dos acu-
mulados Total

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 660.967 - - - 138.664 (650.878) 148.753
Realização por depreciação da reserva de reavaliação e ajuste de 
avaliação patrimonial de imobilizado, líquida da provisão para IR/
CSLL diferidos  - - - - (119)  119  - 
Lucro líquido do exercício  -  - -  -  - 31.198 31.198
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 660.967 - - - 138.545 (619.561) 179.951
Realização por depreciação da reserva de reavaliação e ajuste de 
avaliação patrimonial de imobilizado, líquida da provisão para IR/
CSLL diferidos  - - - - (119)  119  - 
Aumento de capital pela incorporação da GREEN PARK com emissão 
de ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal, subscritas pelos 
acionistas da incorporada 68.622 - - - - - 68.622
Ajuste de avaliação patrimonial de empresa incorporada, conforme 
AGO/E de 21/05/2018  - - - - 2.240  -  2.240 
Redução de capital mediante absorção de prejuízos acumulados, 
conforme AGO/E de 21/05/2018 (618.967) - - - -  618.967  - 
Realização de ajuste de avaliação patrimonial pela venda de imóvel  - - - - (1.113)  1.113  - 
Lucro líquido do exercício  -  - -  -  - 51.681 51.681
Reserva legal (nota 16,b)  - 2.616 -  -  - (2.616) -
Dividendos a pagar (nota 12)  -  - -  -  - (12.426) (12.426)
Dividendo adicional proposto (nota 16, c) - - 27.574 - - (27.574) -
Reserva para plano de investimento (nota 16, d) - - - 9.703 - (9.703) -
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 110.622 2.616 27.574 9.703 139.553 - 290.068

(As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.)

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PARA OS EXERCÍCIOS 
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO (Valores expressos em Reais mil)

2018 2017
Atividades Operacionais
Lucro líquido do exercício 51.681 31.198
Ajustes que não representam entrada ou saída de caixa 
por:
Depreciações e amortizações 950 913
Reversão e constituição de provisões (36.724) (15.478)
Imposto de renda e contribuição social diferidos (1.365) (1.536)
Imposto de renda e contribuição social correntes 6.508 7.185
Ajustes por equivalência patrimonial 181 2.401
Avaliação patrimonial de propriedades para investimentos - 4.336
Alienação/baixa de imobilizado e investimentos (26.107) (95)
Variações monetárias e juros 6.681 8.462
Resultado líquido do exercício ajustado 1.805 37.386
Ajustes de valores pelas variações dos ativos 
operacionais
Aumento em clientes (1.212) (1.355)
Diminuição (aumento) em outros valores a receber 153 (36)
Aumento dos estoques (315) (952)
Diminuição de impostos a recuperar 8.865 6.893
Aumento de depósitos e cauções (185) (1.080)
Diminuição em outros ativos operacionais 226 34
Ajustes de valores pelas variações dos passivos 
operacionais
Aumento (diminuição) em fornecedores 117 (63)
Diminuição de impostos, contribuições e encargos sociais a 
pagar (9.281) (1.002)
Aumento (diminuição) em outros passivos operacionais 1.919 (42.856)
Caixa líq. proveniente das (aplicado nas) atividades 
operacionais 2.092 (3.031)
Atividades de Investimento 
Pagamento pela compra de imobilizado e software (1.163) (4.967)
Recebimento pela venda de investimento e imobilizado 30.995 108
Incorporação de coligadas (2.979) -
Caixa líq. proveniente das (aplicado nas) atividades de 
investimento 26.853 (4.859)
Atividades de Financiamento 
Captação/(Pagamento) de empréstimos financeiros  18 (119)
Caixa líquido proveniente das (aplicado nas) atividades de 
financiamento 18 (119)
Aumento (diminuição) líquido de caixa e equivalentes de 
caixa 28.963 (8.009)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 81.274 89.283
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 110.237 81.274

(As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.)

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO Nota 2018 2017
CIRCULANTE 69.426 40.937
    Fornecedores 691 574
    Impostos e contribuições 1.999 2.016
    Impostos e contribuições - parcelamento 43.859 34.378
    Imposto de renda 3.873 717
    Contribuição social 1.195 228
    Provisão para férias e outras 1.755 1.727
    Indenizações a terceiros - 172
    Dividendos a pagar 12 12.426 -
    Outras contas a pagar 3.628 1.125
NÃO CIRCULANTE 384.873 411.842
    Provisão de tributos diferidos 13 91.697 73.722
    Provisão para passivos contingentes 14 182.645 219.397
    Impostos e contribuições - parcelamento 15 108.450 117.364
    Outras contas a pagar 2.081 1.359
PATRIMÔNIO LÍQUIDO 290.068 179.951
    Capital social realizado 16a 110.622 660.967
    Reserva legal 16b 2.616 -
    Dividendo adicional proposto 16c 27.574 -
    Reserva para plano de investimento 16d 9.703 -
    Ajustes de avaliação patrimonial 16e 139.553 138.545
    Resultados acumulados - (619.561)
TOTAL 744.367 632.730
(As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.)

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PARA
OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017

(Valores expressos em Reais mil, exceto quantidade de ações)
1. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS: As demonstra-
ções financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas 
no Brasil, em conformidade com as Leis nºs 6.404/76 e 11.638/07 e pronuncia-
mentos técnicos de órgãos regulamentadores. Essas demonstrações financeiras 
foram aprovadas pela Diretoria para divulgação em 21 de fevereiro de 2019. 2. 
PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS: Dentre os principais procedimentos adotados 
para a preparação das demonstrações financeiras, ressaltamos: a) Provisão para 
créditos de liquidação duvidosa: É estimada com base em análise dos níveis 
atuais de inadimplência dos devedores, com o objetivo de absorver eventuais 
perdas na realização dos créditos a receber de clientes, e está constituída em 
montante considerado suficiente pela Administração da Companhia. b) Estoques: 
Os estoques, constituídos basicamente por café e embalagens, estão avaliados 
pelo custo médio de aquisição, os quais não superam o valor de mercado. c) 
Ajuste a valor presente de ativos: Os ativos monetários não circulantes e os cir-
culantes, quando o efeito é considerado relevante em relação às demonstrações 
financeiras, são ajustados ao seu valor presente. O ajuste a valor presente foi 
calculado levando em consideração os fluxos de caixa contratuais e a respectiva 
taxa de juros, explícita ou implícita. Dessa forma, os juros embutidos nas receitas 
associadas a esses ativos são descontados com o intuito de reconhecê-los em 
conformidade com o regime de competência de exercícios. d) Investimentos: 
Está demonstrado ao custo de aquisição, ajustado por avaliação pelo método 
de equivalência patrimonial quanto à participação em coligadas. e) Propriedades 
para investimento: As propriedades para investimento, são representadas por 
terrenos e edificações para locação, mantidos para auferir rendimento de aluguel 
e que o valor justo de propriedades para investimento deve refletir os lucros 
de rendas provenientes desses aluguéis. Em 2013, todas as propriedades para 
investimento, foram avaliadas a valor justo em R$ 462.999. No ano de 2018 a 
Administração não identificou valorização em suas propriedades. f) Imobilizado: 
Está demonstrado ao custo de aquisição, acrescido de reavaliação, e reduzido 
por depreciações acumuladas, corrigidos monetariamente até 31 de dezembro 
de 1995, calculadas pelo método linear com base nas seguintes taxas ao ano: 
edificações 3,57% a 4,35%; móveis, máquinas e instalações 10%; veículos 20%; e 
computadores e periféricos 20%. Em 2013 a Administração, considerando o item 
12 do ICPC-10, optou por atribuir um valor justo aos imóveis onde estão situados 
o escritório central e a torrefação de café de uso da Companhia. O valor justo de 
mercado foi definido por peritos especializados e independentes e avaliados em 
R$19.300. Para o exercício de 2018, a Administração da Companhia, manteve 
os mesmos valores estabelecidos nos exercícios anteriores, entendendo não ter 
identificado valorização dos imóveis. g) Intangível: Está demonstrado ao custo 
de aquisição, acrescido de correção monetária até 31 de dezembro de 1995, 
ajustado por amortizações acumuladas, quando aplicável, calculadas pelo método 
linear, a taxas estabelecidas em função do tempo de vida útil e de recuperação 
econômica, fixado por espécie de bens. h) Outros ativos e passivos circulantes 
e não circulantes: Os direitos realizáveis e as obrigações exigíveis até 12 me-
ses subsequentes à data do balanço estão classificados como ativo e passivo 
circulantes, respectivamente. Os ativos e passivos circulantes e não circulantes 
são demonstrados pelos valores de realização e exigibilidade, respectivamente, 
e contemplam as variações monetárias, bem como os rendimentos e encargos 
auferidos ou incorridos, quando aplicável, reconhecidos em base pro rata temporis. 
3. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA:
Descrição 2018 2017
Caixa e bancos 90 102
Aplicações de liquidez imediata 110.147 81.172
TOTAL 110.237 81.274

4. CRÉDITOS:
Descrição 2018 2017
Títulos em cobrança 928 310
Provisão para perdas (17) (16)
Aluguéis a receber 8.785 8.438
Outros 398 150
TOTAL 10.094 8.882
5. IMPOSTOS A RECUPERAR: 2018 2017
Circulante
PIS e COFINS a compensar - inconstitucionalidade 
do artigo 3º, § 1º da Lei 9.718/98 - decisão judicial 24.281 32.065
Outros impostos a compensar 1.023 1.692
TOTAL 25.304 33.757
Não Circulante
IRPJ e CSLL a compensar 2 -
IRRF a compensar 2.423 993
TOTAL 2.425 993
6. VALORES A RECEBER: 2018 2017
Circulante
Ressarcimento de despesas 38 61
TOTAL 38 61
Não Circulante
Adiantamento para futuro aumento de capital - 166
Gerdau Aços Longos 1.007 971
TOTAL 1.007 1.137
7. INVESTIMENTOS - EM COLIGADAS:

Empresas
Lahig Holding 

S/A
Pallazo RJ Parti-

cipações Ltda 

PLD Dutra 
RJ Emp.

Imob. Ltda
31/12/18 31/10/17 31/12/18 31/12/17 31/10/18

a - Dados das coligadas
Capital social - R$ mil 25.825 25.825 14.354 14.015 158.466
Quantidade de ações/quo-
tas - mil 3.156 3.156 14.354 14.015 342.665
Patrimônio líquido - R$ mil 20.854 20.843 12.607 12.272 158.631
b - Dados da investidora
Quantidade de ações
 possuídas - mil 745 745 6.867 6.867 117.877
Percentual de participação 23,62% 23,62% 49% 49% 34,40%
Valor do investimento-R$ mil 4.925 4.922 6.177 6.013 83.153
Equivalência patrimonial 
- R$ mil 2 (2.211) (161) (190) (22)
8. PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO: 2018 2017
Saldo inicial 470.197 470.118
Adição - 4.415
Incorporação da GREEN PARK (nota 16,f) 9.680 -
Baixa por venda (4.809) -
(Perda) ganho do ajuste ao valor justo (nota 2,e) - (4.336)
Saldo final 475.068 470.197
O valor das propriedades para investimento, lojas comerciais e depósito central, 
mantidos para fins de renda de aluguel de longo prazo e/ou valorização de capital, 
poderá ser ajustado anualmente pelo valor justo.

9. IMOBILIZADO: 2018 2017

DESCRIÇÃO
Custo

Original

Reavaliação e 
ajuste avaliação 

patrimonial
Custo

Avaliado
Depreciação

original

Depreciação de rea-
valiação e de avalia-

ção patrimonial
Deprecia-
ção total

Valor
líquido em 
31/12/2018

Valor
líquido em 
31/12/2017

Terrenos 2.336 5.928 8.264  -  -  - 8.264 8.264
Edificações 9.433 4.911 14.344 (5.891) (980) (6.871) 7.473 7.863
Instalações 7.891 62 7.953 (6.436) (29) (6.465) 1.488 1.534
Móveis, máquinas e equipamentos 2.760  - 2.760 (2.400)  - (2.400) 360 295
Veículos 1.805  - 1.805 (868)  - (868) 937 414
Outras imobilizações 2.011  - 2.011 (1.783)  - (1.783) 228 239
TOTAL 26.236 10.901 37.137 (17.378) (1.009) (18.387) 18.750 18.609
10. INTANGÍVEL:

DESCRIÇÃO
Custo

Original  Amortização
Valor líquido 
em 31/12/18

Valor líquido 
em 31/12/17

Marcas e Patentes 36  - 36 36
Software 2.039 (1.887) 152 160
TOTAL 2.075 (1.887) 188 196
11. RECUPERABILIDADE DE ATIVOS: De acordo com o Pronunciamento CPC 
01 “Redução ao Valor Recuperável de Ativos” os itens do ativo imobilizado e 
intangível que apresentam sinais de que seus custos registrados são superiores 
aos seus valores de recuperação são revisados detalhadamente para determinar 
a necessidade de provisão para redução do saldo contábil a seu valor de reali-
zação. Para o exercício de 2018, a Administração da Companhia, considerando 
não ter havido mudança nas premissas utilizadas desde a emissão dos laudos 
de avaliação para Terrenos e Edificações por empresa especializada (nota 2, f), 
contratada para tal fim, e com base no comunicado técnico emitido pela Diretoria 
Imobiliária, manteve as mesmas condições estabelecidas no exercício anterior, 
entendendo não ter identificado ativos que necessitem de provisão para redução 
de seu valor de recuperação, com a manutenção dos seus valores residuais e da 
vida útil dos ativos. 12. DIVIDENDOS A PAGAR: De acordo com o estatuto social 
da Companhia, os acionistas gozam do direito de receber dividendos mínimos de 
25% do lucro líquido do exercício, ajustado nos termos da Lei das Sociedades por 
Ações. No exercício foi destinado o montante de R$12.426, a título de dividendos, 
assim determinado:

R$
Lucro líquido do exercício 51.681
(-) Reserva legal (2.616)
(+) Ajuste do lucro 638
Base de cálculo para dividendos 49.703
Dividendos mínimos obrigatórios (25%) 12.426
Os dividendos a pagar correspondem a R$84,88 por lote de mil ações do capital 
social final.

13. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CORRENTES E DI-
FERIDOS:
Passivo exigível a longo prazo 2018 2017
Imposto de renda e contribuição social sobre reavaliação 5.190 5.197
Imposto de renda e contribuição social sobre avaliação por 
valor justo de propriedades para investimento 83.256 65.219
Imposto de renda e contribuição social sobre avaliação por 
valor justo de imobilizado 3.251 3.306
TOTAL 91.697 73.722
Reconciliação da alíquota efetiva combinada aplicada na apuração do cálculo do 
imposto de renda (25%) e da contribuição social (9%): 2018 2017
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social  56.824 36.847
Débito de imposto de renda e contribuição social à 
alíquota efetiva (19.320) (12.528)
Ajustes:
      Equivalência patrimonial (62) (816)
      Crédito sobre reversão de provisões para 
contingências   12.534 5.139
      Débito sobre perda por avaliação patrimonial - (1.474)
      Itens permanentes 1.705 4.030
TOTAL (5.143) (5.649)
14. PROVISÃO PARA PASSIVOS CONTINGENTES: A Companhia é parte em 
diversos processos, em curso normal de seus negócios, nas esferas cível, admi-
nistrativa, tributária, previdenciária e trabalhista, para os quais foram constituídas 
provisões com base em pareceres elaborados pelos seus assessores jurídicos, 
consideradas suficientes para cobrir perdas classificadas como prováveis nos 
processos administrativos e judiciais em andamento. Trabalhistas - Em 31 de 
dezembro de 2018, a Companhia era ré em diversos processos trabalhistas. Ba-
seadas no histórico de pagamento da Companhia foram constituídas provisões no 
valor de R$851 (R$738 em 2017). Na opinião da Administração e dos assessores 
jurídicos, este valor é considerado suficiente para fazer frente a eventuais perdas. 

A maior parte dos processos trabalhistas ajuizados contra a Companhia refere-se 
a temas comumente alegados no segmento, tais como pedidos de horas extras, 
equiparação salarial, verbas rescisórias, danos morais e estéticos. Cíveis - Em 31 
de dezembro de 2018 a Administração, com base na opinião de seus assessores 
jurídicos, constituiu provisão no montante de R$13.654 (R$18.351 em 2017). As 
ações cíveis da Companhia envolvem basicamente pedidos de indenizações por 
parte de clientes por acidentes em loja, constrangimento de segurança e furtos de 
objetos em veículos em estacionamentos de nossos estabelecimentos. Fiscais - 
a) Em 31 de dezembro de 2018 a Administração, com base na opinião de seus 
assessores jurídicos, constituiu provisão no montante de R$168.140 (R$200.308 
em 2017). As ações fiscais da Companhia envolvem basicamente discussões 
relacionadas à IRPJ, COFINS, PIS, ICMS e ISS. Estes processos se encontram 
com a exigibilidade de seus créditos suspensa, seja por estarem em trâmites 
os processos administrativos, seja porque se encontram devidamente garanti-
das às execuções fiscais em andamento. b) Em 23/02/2018 a PGFN, efetuou a 
consolidação da modalidade de parcelamento da reabertura pela Lei 11.941/09, 
cuja adesão à Lei 12.865/13 foi protocolada em 16/12/2013. 15. IMPOSTOS E 
CONTRIBUIÇÕES - PARCELAMENTO - NÃO CIRCULANTE: Representam 
parcelamentos de tributos federais com base na Lei 11.941/09, parcelamentos de 
IPTU com base na Lei 5.546/12, ICMS e multa CLT. Os vencimentos anuais das 
parcelas registradas em longo prazo em 31 de dezembro são demonstrados como:

2018 2017
2020 25.373 2019 36.028
2021 16.408 2020 18.096
2022 9.843 2021 13.396
2023 a 2028 56.826 2022 a 2028 49.844
TOTAL 108.450 TOTAL 117.364
16. PATRIMÔNIO LÍQUIDO: a) Capital social realizado - Conforme deliberado 
pela Ata de Assembléia Geral Ordinária/Extraordinária de 21 de maio de 2018, 
em razão da aprovação da incorporação da empresa ligada (nota 16,f), o capital 
social da Companhia foi aumentado no valor de R$68.622, com a emissão de 
42.463.178 (quarenta e dois milhões, quatrocentos e sessenta e três mil, cento 
e setenta e oito) novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, subs-
critas pelos acionistas da incorporada na proporção da participação societária 
que detinham na incorporada. O capital social realizado da Companhia passou 
para R$729.589 dividido em 146.390.927 (cento e quarenta e seis milhões, tre-
zentos e noventa mil, novecentas e vinte e sete) ações, ordinárias, nominativas 
e sem valor nominal. Em decorrência dos prejuízos acumulados contabilizados 
na Companhia, foi aprovada a redução do capital social proposta pela diretoria 
no valor de R$618.967. A redução não implicou em modificação nos números 
de ações da Companhia. Desta forma, o capital social passou de R$729.589 
para R$110.622 (R$660.967 em 2017), pertencente a acionistas domiciliados no 
País, sendo composto de 146.390.927 (103.927.749 em 2017) ações, ordiná-
rias, nominativas e sem valor nominal. b) Reserva legal - Constituída conforme 
Lei 6.404/76 com a destinação de 5% do lucro líquido do exercício, deduzido 
dos prejuízos acumulados anteriores. c) Dividendo adicional proposto - O saldo 
da conta dividendo adicional proposto em 31 de dezembro de 2018, no mon-
tante de R$27.574 será mantido até deliberação definitiva a ser estabelecida 
pelos acionistas em Assembléia Geral, em conformidade com a Resolução CFC 
nº 1.398/12, NBC-ITG 08 e NBC-T-19.27 - Apresentação das Demonstrações 
Contábeis. d) Reserva para plano de investimento - A Administração da Com-
panhia, decidiu pela retenção de R$9.703, visando integralizar aumento de ca-
pital na investida PLD Dutra RJ Empreendimentos Imobiliários Ltda. e) Ajuste 
de avaliação patrimonial - A Companhia registrava em 31 de dezembro de 2018 
R$10.075 de ajustes de avaliação patrimonial, líquido do efeito de imposto de 
renda e contribuição social diferidos (R$10.088 em 31 de dezembro de 2017) de 
reavaliações feitas em janeiro de 2002 de edificações e instalações. O valor des-
sa mais-valia foi registrado pelo montante líquido dos impostos na conta Ajustes 
de Avaliação Patrimonial. Esse ajuste de avaliação é realizado de acordo com 
a depreciação e a eventual alienação dos ativos reavaliados. Em 31 de dezem-
bro de 2018 registrava na conta Ajustes de Avaliação Patrimonial R$129.478. 
R$128.351 de avaliação por valor justo de Propriedades para Investimento e de 
imóveis no Imobilizado (R$128.457 em 31 de dezembro de 2017) e R$1.127 da 
incorporação da GREEN PARK. O valor dessa mais-valia foi registrado, líquido 
dos efeitos de imposto de renda e contribuição social diferidos. O valor justo foi 
estimado, por peritos especializados e independentes, conforme nota 2, “e” e “f”. 
f) Incorporação de empresa ligada - Em 21 de maio de 2018, conforme delibera-
do pela Assembléia Geral Ordinária/Extraordinária, foi aprovada a incorporação 
total, pela Companhia, do patrimônio líquido da GREEN PARK EMPREENDI-
MENTOS IMOBILIÁRIOS S/A (GREEN PARK), de acordo com o Instrumento 

Grupo Atiro, da Maré, ocupa Zona Sul
Em março, o Grupo Ati-

ro, coletivo de extensão da 
Cia. Marginal, realizará uma 
temporada do projeto Agora 
Sei o Chão Que Piso na Uni-
versidade Federal do Estado 
do Rio de Janeiro (Unirio). 
O coletivo formado por jo-
vens artistas e moradores 

do Complexo da Maré, lo-
calizado na Zona Norte da 
cidade, desembarca na Urca, 
Zona Sul, para um diálogo 
direto com a universidade 
sobre temas como racismo, 
abuso sexual, exploração do 
trabalho e feminicídio negro 
a partir de uma ótica favela-

da. Do dia 20 a 30 de março, 
de quarta à sábado,  sempre 
às 19h30, na Sala Cinza do 
Prédio de Artes Cênicas da 
Unirio, Av. Pasteur, 458, na 
Urca.

O Grupo Atiro nasce atra-
vés do trabalho de oficinas 
livres de teatro ministradas 

pelo ator Wallace Lino, da 
Cia. Marginal, em parceria 
com a Redes da Maré. Em 
2016, após seis anos, o co-
letivo se expande e o forma-
to de oficina se transforma. 
Em 2019 o grupo lança seu 
projeto de estreia, intitulado 
Agora Sei o Chão Que Piso.

A obra “Agora Sei o Chão 
Que Piso” é o primeiro tra-
balho do Grupo Atiro. A pes-
quisa  propõe um profundo 
mergulho nas memórias dos 
atores e atrizes para denun-
ciar as animalidades expos-
tas nas relações humanas 
desde a infância até a vida 

adulta, fazendo da cena te-
atral canais de denúncia de 
uma estrutura que por anos 
violenta corpos periféricos. 
As quatros dramaturgias 
desdobradas dessa pesquisa 
são: “Família”, “Obedeça”, 
“Ant Corpo” e “Corpo Mi-
nado”.
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Mais médicos ou menos médicos?
– Mais Médicos em Nova Friburgo reflete o país?

– O que ocorreu no município de Nova Friburgo, situado 
no estado do Rio de Janeiro, com os seus belíssimos cenári-
os e as suas culinárias insuperáveis, estimuladas pelo fri-
ozinho confortável de montanha, em relação ao programa 
Mais Médicos seria um caso isolado ou generalizado no 
Brasil de hoje?

– Vinte e dois médicos ligados ao programa atuam no 
município. Em 2018, numa crise persecutória, alguém viu 
espiões entre os 11 médicos cubanos que agiam no mu-
nicípio e tratou-os como se assim o fossem, não deixando 
ao governo cubano outra alternativa senão a da volta para 
casa.

– De afogadilho, sem planejamento ou gestão adequados, 
o Governo Federal lançou então um edital para preencher 
mais de 8.500 vagas ociosas de médicos do programa. No 
município em questão, chegaram 11 médicos, em dezem-
bro, para substituir os cubanos. Em janeiro deste ano, mais 
dois, completando a cota estipulada pelo Ministério da 
saúde, de 13 médicos.

– Até que, em março de 2019,os dois médicos que chega-
ram em janeiro foram embora e outros três se evadiram, 
dois por término de contrato e um por desligamento antes 
do final do contrato. Apesar das muitas bravatas ouvidas em 
dezembro de 2018 sobre prováveis prejuízos à população, 
o processo de eventual reposição dos médicos evadidos não 
tem previsão de prazo para ocorrer, nem mesmo garantia de 
que ocorrerá.

– No lugar de médicos, a população ganhou na verdade 
um cobertor curto, resultado dos remanejamentos dos médi-
cos remanescentes em que o município tem que se virar 
para fazer verdadeira a improvável equação 8 x cobertor 
curto = 13. Em sua assistemática sabedoria, minha avó já 
dizia “não bole com o que está quieto...”

Preço da frustração da participação (?) em 
Davos

Considerando-se que o avião oficial utilizado para trans-
portar o presidente da República e comitiva até Davos 

(Suiça) equivalha a um A320 e que esta comitiva tivesse 
cerca de 120 membros (subestimado) e ainda que tenham 
partido do Rio de Janeiro, onde fica o condomínio onde 
residem o presidente e seus vizinhos, alguns notórios, é 
possível estimar o custo do combustível utilizado no voo, 
com o QAV ao mesmo preço de agosto de 2018, a saber 
R$ 3,30.

Teriam sido utilizados entre 120 mil litros de QAV a 320 
mil litros, equivalentes a algo entre R$ 198 mil a R$ 396 
mil. Ou seja, o custo final foi de R$ 16,5 mil a R$ 132 mil 
por membro da comitiva. Considerando ainda que o presi-
dente falou por cinco minutos, cada minuto custou de R$ 
39,6 mil a R$ 79,2 mil em QAV. Ida e volta, cada minuto 
da fala presidencial, medida em QAV, custou de R$ 79,2 
mil a R$ 158,4 mil. Para quê? Gente, depois a previdência 
é que é a culpada?

E o mico do tamanho de um Trump?
Depois, para pagar este mico de subserviência nos 

EUA, metodologia análoga, considerando consumo 
equivalente ao de um Boing 777-200, a distância entre 
Washington e Brasília de 6.793,59km, pela rota de con-
dução da navegação comercial, a velocidade de cruzeiro 
de 0,84 Match, e a capacidade de 117.335 litros de QAV, 
aos preços de agosto de 2018, este mico de se acocorar 
na capital do Império custou, só em QAV (querosene de 
aviação), cerca de R$ 387,2 mil. Depois, não vai dizer 
que a cigana te enganou.

Isso lá é lição que se ensine?
O déficit comercial dos EUA chegou aos US$ 621 bil-

hões, o maior em dez anos.

Glifosato, ameaça renovada
O Instituto de Tecnologia de Massachusetts, o con-

ceituado MIT, informa: 50% das crianças serão autistas, 
até 2025. Round-Up, o mais vendido agrotóxico produ-
zido pela Bayer/Monsanto, que contém glifosato, enca-
beça a lista dos responsáveis por esta trágica previsão.

O uso abusivo de glifosato em nossa alimentação está 
causando doenças como Alzheimer, autismo, câncer, doen-
ças cardiovasculares e deficiências da nutrição, entre out-
ros. Este é o alerta da bióloga (PhD) Stephanie Seneff, 
autora de mais de 170 artigos acadêmicos revisados por 
pares e que estuda esta matéria há mais de três décadas. 
Atualmente, 1 em cada 68 crianças nos EUA nascem com 
autismo. É a deficiência de desenvolvimento de mais rá-
pido crescimento, com taxas aumentando em quase 120%, 
desde o ano de 2000.

Informação livre e rotulagem de produtos que contém 
OGMs são direitos das pessoas para decidirem cada uma o 
risco do destino. No entanto, quando se procura pelo nome 
da cientista Stephanie Seneff , quem aparece é Catharina 
P., gerente de assuntos corporativos da Bayer (que adquiriu 
a Monsanto).

Brasileiro comprou 
menos itens 
básicos em 2018

A escolha de Bolsonaro 
e a melhora de indicado-
res econômicos aliados ao 
aumento da confiança dos 
brasileiros no fim do ano 
não conseguiram reverter o 
desempenho negativo das 
compras de itens básicos 
(FMCG) no ano passado. De 
acordo com o Consumer In-
sights, elaborado pela Kan-
tar Worldpanel, o consumo 
não cresceu em 2018, apre-
sentando queda de 2,1% em 
toneladas e aumento tímido 
de 1,5% em valor na compa-
ração com 2017. Além disso, 
houve diminuição na frequ-
ência de compra de 2%, o 
que significa que as famílias 
fizeram uma visita a menos 
ao ponto de venda a cada 
seis meses. Diferentemente 
de anos anteriores, quando 
a frequência caía e o volume 
médio por visita aumentava, 
no ano passado a frequência 
caiu enquanto o volume mé-
dio ficou estável.

Na análise do consumo 
fora do lar, que representa 
quase a metade dos gastos, a 
queda foi ainda maior: 2,4% 
em valor e 3,7% em volume 
nos 12 meses terminados em 
novembro de 2018 na com-
paração com o mesmo perío-
do do ano anterior.

No entanto, de acordo 
com o estudo, o cenário 
instável não impediu o au-
mento de categorias con-
sideradas premium dentro 
dos lares, como molho para 
salada, sobremesa pronta, 
azeite, leite fermentado, 
massa fresca, batata conge-
lada, suco congelado, chá 
pronto e cerveja.

Já categorias considera-
das menos relevantes, entre 
elas, tintura para cabelos, 
bebida de soja, adoçante, 
bronzeador/protetor solar, 
saponáceos, caldos, alve-
jantes sem cloro e cloro, 
perderam penetração nos 
domicílios. Fora de casa, 
cresceram café, cerveja e 
refrigerantes, enquanto que 
bebida à base de soja, barra 

de cereal e sorvete diminuí-
ram suas presenças.

Em relação aos canais 
utilizados pelos consumi-
dores, a Kantar Worldpanel 
detectou que o brasileiro foi 
de cinco em 2013 para sete 
no ano passado. Mais uma 
vez, o atacarejo se desta-
cou, consolidando-se como 
o canal favorito no país em 
2018, crescendo 3,7 pontos 
de penetração em relação 
a 2017, enquanto porta a 
porta teve queda de 5 p.p., 
seguido por hipermercados 
e super de vizinhança que, 
respectivamente, encolhe-
ram 3 e 2,3 p.p.

No quesito cestas, pere-
cíveis e mercearia doce fo-
ram os grandes destaques do 
ano, aumentando o volume 
em 3,9% e 2,8%, respecti-
vamente, impulsionado por 
biscoitos, refrigerados e leite 
fermentado.

A análise aponta ainda 
que no último trimestre, 
momento do aumento da 
confiança da população, o 
consumo se mostrou estável 
na comparação com os três 
meses anteriores - em uni-
dades, o índice ficou em 102 
nos dois períodos, enquanto 
que em toneladas foi de 97 
para 98.

“O ano passado nos apre-
sentou um consumidor que 
manteve o mesmo número 
de categorias no seu carri-
nho de compras, mas que 
escolheu mais seus produ-
tos. Por causa das incertezas 
causadas pelas instabilida-
des econômicas e políticas, 
o brasileiro optou por fazer 
mais refeições em casa, no 
entanto, elegendo itens mais 
sofisticados. Além disso, a 
redução da frequência de 
idas ao ponto de venda, fez 
com que as compras fos-
sem mais específicas e que 
mais canais entrassem na 
rotina dos compradores”, 
analisa Giovanna Fischer, 
diretora de Marketing e 
Consumer Insights da Kan-
tar Worldpanel.

SENDAS S.A.
CNPJ Nº 31.911.548/0001-17

Continuação

de Protocolo e Justificação da Incorporação Total. Por força da incorporação a 
GREEN PARK foi extinta e a Companhia passou a ser a sucessora universal 
da incorporada. O patrimônio líquido da GREEN PARK foi avaliado em 30 de 
abril de 2018, com base no valor contábil, pelo montante de R$70.862, confor-
me Laudo de Avaliação contábil para fins de incorporação, emitido por empresa 
independente especializada. O acervo líquido incorporado está representado 
como segue:
Ativo
Circulante
   Disponível (Bancos) 12
   Aplicações de liquidez imediata 2.401
   Impostos a recuperar 183
   Total do Circulante 2.596
Não Circulante
   Investimentos em coligada 29.108
   Ajuste de avaliação patrimonial em coligada 49.167
   Propriedade para investimento 9.680
   Marcas e patentes 1
   Total do Não Circulante 87.956
Total do Ativo 90.552
Passivo
Circulante
   Impostos e contribuições 1
   Dividendos a pagar 349
   Total do Circulante 350
Não Circulante
   Tributos diferidos (IRPJ e CSLL) 19.340
   Total do Não Circulante 19.340
Patrimônio líquido
   Capital social 49.078
   Reserva legal 367
   Reserva de lucros à disposição da Assembléia 20.909
   Ajuste de avaliação patrimonial 2.240
   Prejuízos acumulados (1.732)
   Total do Patrimônio Líquido 70.862
Total do Passivo 90.552
ACERVO LÍQUIDO TRANSFERIDO 70.862
17. RECEITA LÍQUIDA DAS VENDAS E DOS SERVIÇOS: A receita líquida de 
vendas para os exercícios possui a seguinte composição: 2018 2017
Receita bruta das vendas e dos serviços 8.982 5.111
Impostos incidentes sobre vendas e serviços (813) (343)
Receita líquida 8.169 4.768
18. DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS: 2018 2017
Despesas com pessoal e encargos (16.443) (16.369)
Impostos e taxas (45.574) (16.727)
Serviços profissionais (7.202) (9.474)
Custas e despesas legais (1.686) (1.814)
Indenizações a terceiros (5.049) (816)
Outras despesas (3.991) (3.191)
TOTAL (79.945) (48.391)
19. OUTRAS RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS, LÍQUIDAS:

2018 2017
Outras despesas operacionais (2.209) (871)
Multas e moras fiscais indedutíveis (1.861) (2)
Outras despesas (348) (869)
Outras receitas operacionais 102.289 72.557
Receitas de aluguéis 74.377 72.360
Lucro na venda de ativo imobilizado e investimento 26.103 92
Outras receitas 1.809 105
TOTAL 100.080 71.686
20. RESULTADO FINANCEIRO: 2018 2017
Despesas Financeiras (9.191) (10.054)
     Variações monetárias passivas (5.609) (5.778)
     Outras despesas financeiras (3.582) (4.276)
Receitas Financeiras 8.260 14.010
     Variações monetárias ativas 2.207 5.102
     Receitas sobre aplicações financeiras 5.542 8.621
     Outras receitas financeiras 511 287
TOTAL (931) 3.956
21. INSTRUMENTOS FINANCEIROS: A Companhia participa de operações 
que envolvem instrumentos financeiros, todos registrados em contas patrimo-

niais que se destinam a atender as suas necessidades de gerenciamento de 
capital circulante líquido. A administração desses instrumentos é efetuada por 
meio de estratégias e estabelecimentos de sistemas de controles internos. Os 
instrumentos financeiros registrados contabilmente encontram-se a valor de 
mercado. 22. COBERTURA DE SEGUROS: Os bens, interesses e responsabi-
lidades estão segurados pelos seguintes valores:

Tipo de seguro Cobertura
Limites máximos de in-

denização em 31/12/2018
Bens/interesses Incêndio, raio e explosão 27.782

Vendaval/fumaça 400
Vidros/anunc/letreiros/antenas 100
Equipamentos eletrônicos 400
Danos elétricos 300
Quebra de máquinas 200
Fidelidade - modalidade aberta 50
Vazamento tanques e ruptura 200
Tumultos, greves, lock-out e 
atos dolosos 300

Responsabilida-
de civil Responsabilidade civil geral 5.000
23. CONTINGÊNCIAS: A Administração da Companhia, consubstanciada na 
opinião dos assessores legais, entende que não há contingências passíveis de 
provisionamento. As declarações de rendimentos da Companhia estão sujeitas 
à revisão e à eventual lançamento adicional por parte das autoridades fiscais 
durante o prazo de cinco anos. Outros impostos, taxas e contribuições estão 
também sujeitas a essas condições, conforme legislação aplicável. Como a le-
gislação é frequentemente sujeita a interpretações, não é possível assegurar a 
aprovação final desses impostos e contribuições.
DIRETORIA: Arthur Antonio Sendas Filho - Diretor-Presidente; Nelson An-
tonio Sendas - Diretor Vice-Presidente; Newton Henriques Furtado - Diretor 
Vice-Presidente; Nildo Pires Alves - Diretor; Rufino de Almeida Pizarro Neto 
- Diretor; Genivalda Albuquerque de Paula - Diretor; Deodato Doriel da Con-
ceição Maia - Contador – CRC-RJ 50.714/O-4.

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRA-
ÇÕES FINANCEIRAS DE 31 DE DEZEMBRO DE 2018.

Ilmos. Srs. Administradores e Acionistas da SENDAS S/A. São João de Meriti – RJ. 
Opinião com ressalva: Examinamos as demonstrações financeiras da SENDAS 
S/A, 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, exceto pelos efeitos que possam advir do 
assunto descrito na seção a seguir intitulada “Base para opinião com ressalva”, 
as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em 
todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da SENDAS 
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 com ressalva: As demonstra-
ções financeiras da coligada PLD Dutra RJ Empreendimentos Imobiliários Ltda., 
utilizada para fins de avaliação patrimonial do investimento não estavam auditadas 
por auditores independentes. 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 “Res-
ponsabilidades 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 com ressalva. Ênfase: Conforme descrito na nota explicativa nº 
17, letra “d” a Administração da Companhia decidiu pela constituição de Reserva 
para Plano de Investimento no montante de R$ 9.703 mil. Considerando que esta 
destinação não está prevista no estatuto da Companhia a sua efetivação depen-
de de aprovação da Assembleia Geral Ordinária. Outros assuntos: Auditoria 
do período anterior - Os valores correspondentes ao exercício findo em 31 de 
dezembro de 2017, apresentados para fins de comparação, foram anteriormente 
por nós auditados, conforme relatório emitido em 26/mar./18 contendo opinião 
com ressalva sobre o mesmo assunto mencionado na seção Base para opinião 
com ressalva em relação a coligada Lahig Holding S.A.. 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 demonstra-
ções 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 administra-
ção 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 da 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 administração 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 razo-
ável 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 distor-
ção 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 in-
ternos 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 adequa-
ção 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 re-
lação 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 di-
vulgações 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 administração a respeito, 
entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria, bem como 
das constatações de auditoria, inclusive sobre controles internos, que foram 
esclarecidos durante nossos trabalhos. Rio de Janeiro, 22 de fevereiro de 2019.

AudiLink & Cia. Auditores
CRC/RS-003688/O-2 F-RJ
Luciano Soria
Contador CRC/RJ 068886/O-9
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SCGR Empreendimentos e Participações S.A.
CNPJ nº 00.285.599/0001-57

Relatório da Administração: Senhores acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas.. as demonstrações 
financeiras segundo 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. 

Diretoria
Reinaldo Feitosa Rique; Renato Ribeiro de Andrade Botelho
Diego Gonçalves Canuto - Contador - CRC-RJ 119023/O-4

Balanço patrimonial em 31 de dezembro - Em reais mil
Ativo 2017 2016
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 106 333
Aplicação Financeira 153 -
Contas a receber 4.493 5.376
Valores a receber 106 403
Impostos a recuperar 1 40
Adiantamentos 26 70
Investimentos Temporários - 36
Despesas antecipadas 38 -

4.922 6.258
Não circulante
Realizável a longo prazo 
Depósitos judiciais 222 236
Outros Valores a receber 115

222 351
Investimentos 142 281
Propriedade para Investimentos 34.783 34.563
Intangível 0 0

34.925 34.845
35.147 35.196

Total do ativo 40.069 41.454

Passivo e patrimônio líquido 2017 2016
Circulante
Fornecedores 43 26
Impostos e Contribuições a Recolher 748 892
Outras Obrigações 52 216

844 1.134
Não circulante
Provisões 6.564 6.564
Receita Diferida 801 1.033
Total do passivo 7.365 7.597
Patrimônio líquido
Capital social 23.096 23.096
Reservas de Capital 58 58
Reservas de Lucros 8.706 9.569
Total do patrimônio líquido 31.860 32.723
Total do passivo e patrimônio líquido 40.069 41.454

Demonstração do resultado
Exercícios findos em 31 de dezembro - Em reais mil

2017 2016
Receita Bruta 
Receita de aluguel e serviços 26.944 30.217
(-) Descontos e cancelamentos (969) (566)
(-) Impostos (883) (1.052)
Receita operacional Líquida 25.093 28.599
(-) Custo do Serviço Prestado (1.165) (465)
Lucro Bruto 23.927 28.135
Despesas Operacionais
Despesas gerais e administrativas (5.669) (7.838)
Equivalência Patrimonial 141 164
Outras receitas e despesas operacionais (45) (166)
Lucro operacional 18.355 20.295
Receita financeira 616 254
Despesa financeira (46) (50)
Despesas financeiras líquidas 571 204
Lucro antes do imposto de renda e contribuição social 18.926 20.499
Imposto de renda e contribuição social correntes (2.238) (3.168)
Lucro líquido do exercício 16.687 17.330Demonstração do Resultado Abrangente 

Exercícios findos em 31 de dezembro - Em reais mil
2017 2016

Lucro líquido do exercício 16.687 17.330
Outros componentes do resultado abrangente
Ajuste de períodos anteriores - -
Total do resultado abrangente do exercício 16.687 17.330

Demonstração das mutações do patrimônio líquido - Em reais mil
Reservas de lucros

Capital social Reserva de Capital Reserva Legal Retenção de lucros Lucros acumulados Total
Saldos em 31 de dezembro 2015 23.096 58 4.619 5.335 33.108
Lucro líquido do exercício 17.330 17.330
Distribuição de dividendos (17.715) (17.715)
Constituição (reversão) de reserva retenção de lucros (385) 385 -
Saldos em 31 de dezembro 2016 23.096 58 4.619 4.950 0 32.723
Lucro líquido do exercício 16.687 16.687
Distribuição de dividendos (17.550) (17.550)
Constituição (reversão) de reserva retenção de lucros (863) 863 -
Saldos em 31 de dezembro 2017 23.096 58 4.619 4.087 0 31.860

Demonstração do fluxo de caixa 
Exercícios findos em 31 de dezembro - Em reais mil

2017 2016
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro do exercício 16.687 17.330
Ajustes de receitas e despesas não envolvendo caixa
Depreciação e Amortização 314 816
PCLD 2.627 1.018
Equivalência Patrimonial (141) (163)
Aluguel método linear (137) (577)

19.350 18.425
Variação de ativos e passivos
Redução / (aumento) do contas a receber (1.607) 220
Redução / (aumento) dos valores a receber 298 (279)
Redução / (aumento) dos Impostos a recuperar 39 275
Redução / (aumento) dos Adiantamentos 45 3
Redução / (aumento) dos Investimentos Temporários 36 82
Redução / (aumento) das despesas antecipadas (38) 8
Redução / (aumento) dos depósitos judiciais 15 (0)
Redução / (aumento) dos Outros Valores a Receber 115 (30)
(Aumento)/Redução dos Fornecedores 17 (20)
(Aumento)/Redução dos Impostos e Contribuições a Recolher 2.841 3.950
(Aumento)/Redução das Outras Obrigações (164) 213
(Aumento)/Redução das Provisões - 0
(Aumento)/Redução das receitas diferidas (232) (257)
Impostos pagos (2.985) (4.012)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais (1.621) 153
Fluxos de caixa das atividades de Investimentos
Aplicação Financeira (153) 49
Dividendos pagos (17.550) (17.715)
Dividendos Recebidos 280 -
Propriedade para investimento (533) (756)
Fluxos de caixa das atividades de Investimentos (17.956) (18.422)
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa (227) 154
Caixa e equivalentes de caixa e contas garantidas 
 no início do exercício 333 179
Caixa e equivalentes de caixa e contas garantidas 
 no final do exercício 106 333

1. Contas a receber 2017 2016
Aluguéis e serviços a receber 7.906 6.984
Condomínio 2.752 2.160
Estacionamento 101 -
CDU 360 368
Outros 32 33

11.150 9.545
Aluguel linear 1.627 1.490
Provisão para crédito de liquidação duvidosa (“PCLD”) (8.284) (5.659)

4.493 5.376
A Companhia constituiu provisão para créditos de liquidação duvidosa para to-
dos os títulos vencidos de clientes que possuem os títulos em aberto há mais 
de 180 dias. Acomposição por idade de vencimento de contas a receber é apre-
sentada a seguir:

2017 2016
A vencer 2.606 2.873
Vencidos até 90 dias 598 1.497
Vencidos entre 91 a 180 dias 792 1.297
Vencidos entre 181 a 360 dias 1.992 1.545
Vencidos acima de 360 dias 5.162 2.334

11.150 9.545
A Companhia mantém contratos de arrendamento mercantil operacional com os 
locatários das lojas de shoppings que possuem, via de regra, prazo de vigência 
de cinco anos. Ocasionalmente, podem ter contratos com prazos de vigências e 
condições diferenciadas.

Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis em 31 de dezembro de 2017 - Em reais mil
2. Propriedades para investimento
A propriedade para investimento refere-se ao empreendimento comercial deno-
minado Shopping Grande Rio, mantido sob arrendamento mercantil operacional.
Segue abaixo a tabela de conciliação da propriedade para investimento indican-
do o início e fim do período reportado:

Depreciação
 Custo  acumulada  Total 

 Saldo em 31 de dezembro de 2015 51.242 (16.501) 34.741
 Adições 638 (815) (177)
 Saldo em 31 de dezembro de 2016 51.880 (17.316) 34.563
 Adições 533 (314) 220
 Saldo em 31 de dezembro de 2017 52.413 (17.630) 34.783
No final do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2017, a Companhia não 
identificou a existência de indicadores de redução do valor recuperável dos ativos.
3. Receita de Aluguel e Serviços

2017 2016
Aluguel Mínimo 16.812 18.340
Aluguel Percentual 1.074 1.463
Aluguel Quiosques/Stands 1.327 1.447
Aluguel de Espaço em estacionamento 5.278 5.828
Outras receitas de Aluguel 2.127 2.460
Receita de Serviço Prestado - CDU 326 679
Descontos e cancelamentos (969) (566)

25.976 29.651

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.

JUÍZO DE DIREITO DA 01ª VARA CÍVEL 
REGIONAL DA BARRA DA TIJUCA/RJ 

EDITAL de 1º e 2º PÚBLICO LEILÃO PRESENCIAL E 
INTIMAÇÃO, com prazo de 05 (cinco) dias, extraído dos autos 
da Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta por ECISA 
ENGENHARIA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA em face de ANA 
MARIA HENRQUES ROZEN CARAMURU E OUTRO - Processo 
nº. 0039459-08.2013.8.19.0209, passado na forma abaixo: O DR. 
ARTHUR EDUARDO MAGALHÃES FERREIRA – Juiz de Direito 
Titular da Vara acima, FAZ SABER aos que o presente Edital, virem 
ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, especialmente 
a ANA MARIA HENRIQUES ROZEN CARAMURU - CPF Nº. 
868.983.297-15 e MICHELLE KONZEN CARAMURU – CPF Nº. 
106.528.427-63, intimadas na forma do Inciso I – Art. 889 do CPC,
que no dia 27/03/2019, às 15:00 horas no Átrio do Fórum Regional 
da Barra da Tijuca – á Avenida Luiz Carlos Prestes, s/nº., Térreo, 
Barra da Tijuca/ RJ., pelo Leiloeiro Público GUSTAVO PORTELLA 
LOURENÇO, e disponível pelo sítio: www.gustavoleiloeiro.lel.br,
e www.sindicatodosleiloeirosrj.com.br, será apregoado e vendido 
a quem mais der acima da avaliação, ou no dia 03/04/2019, no 
mesmo horário e local, pela melhor oferta, a partir de 50% do valor da 
avaliação, §único – Art. 891 do CPC, o imóvel localizado à AVENIDA 
CANAL DO RIO CAÇAMBÊ, Nº 510 - APTO 805, BLOCO 08. Tem 
sua matrícula nº 138065 do 9º RGI, AVALIADO em R$ 218.110,00 
(Duzentos e dezoito mil, cento e dez reais). - constando no ato 
AV – 07 INSCRIÇÃO FISCAL: Fica averbado o número 1717071-
3, CL número 10901-7 do imóvel para efeitos do imposto predial/
territorial. RJ, 02/10/2002; R – 08 COMPRA E VENDA: Em favor 
de Michelle Konzen Caramuru, brasileira, solteira, menor púbere, 
estudante, residente nesta cidade. RJ, 02/10/2002; AV – 09 AÇÃO 
DE EXECUÇÃO: Oriunda da própria ação. RJ, 17/08/2017; R – 10 
PENHORA EM 1º GRAU: Juízo da 01ª VC – Regional da Barra da 
Tijuca, Processo nº. 0039467-82.2013.8.19.0209, RJ, 26/02/2018; 
R – 11 PENHORA EM 2º GRAU: Oriunda da própria ação. –
Apresenta débito de IPTU no exercício de 2008 à 2018, perfazendo 
o total de R$ 1.657,91,  FUNESBOM – Taxa de incêndio, débito 
no exercício de 2013 à 2017, no total de R$ 185,87. – Caso haja 
débito de condomínio, será apresentado no dia do Pregão. - 
A venda se dará livre e desembaraçada, dos débitos de IPTU e 
TAXAS na forma do §único – Art. 130 do CTN. Arrematação à vista, 
acrescido de 3% de comissão ao Leiloeiro e ás Custas de Cartório 
de 1% até o máximo permitido. – As certidões referentes ao Art. 
267, inciso XXIII da Consolidação Normativa da Corregedoria Geral 
de Justiça, serão lidas pelo Sr. Leiloeiro no ato do pregão. Para 
conhecimento de todos os interessados foi expedido o presente 
Edital, que está afixado no Átrio do Fórum e nos autos acima. 
Fica(m) o(s) executado(s) e credores por intermédio deste edital, 
na pessoa dos seus advogados devidamente constituídos nesses 
autos intimados do Leilão Público Presencial, na forma do Art. 889 
e seus incisos do CPC. – E para que cheque ao conhecimento de 
todos os interessados foi expedido o presente, que será publicado 
através do site de leilões on-line: www.gustavoleiloeiro.lel.br e 
www.sindicatodosleiloeirosrj.com.br, de acordo com o Art. 887, § 
2º e 3º do CPC, e afixado no Átrio do Fórum. Dado e passado nesta 
cidade do Rio, 05/02/2019. Eu, Bianca Orosco Bullaty, Responsável 
pelo Expediente, mat. 01/18828, o fiz datilografar e subscrevo. (a) 
Dr. Arthur Eduardo Magalhães Ferreira – Juiz de Direito Titular.

COOPROSAU – COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS 
PROFISSIONAIS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ nº 24.542.069/0001-05 – NIRE 33.4.0005489-0
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA 

O Conselho de Administração da COOPROSAU – COOPERATIVA DE 
TRABALHO EM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, convoca seus 
sócios cooperados a reunirem-se em ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
em 30 de março de 2019, na Rua Dr. José Tepedino, nº 80 – Ilha do Lazareto, 
Além Paraíba, MG, na forma do disposto no art. 44 da Lei n.º 5764/71 e §§ 
1º e 3º da Lei nº 12.690/12, com 1ª convocação às 08:00h, com quorum 
mínimo de instalação de 2/3 do número de sócios; com 2ª convocação às 
9:00h com quorum mínimo de instalação de metade mais um do número 
dos sócios; com 3ª e última convocação às 10:00h, com a presença de 50 
(cinquenta) sócios ou, no mínimo, 20% (vinte por cento) do total de sócios, 
prevalecendo o menor número, para analisarem e deliberarem sobre a 
seguinte ordem do dia: I - prestação e aprovação das contas dos órgãos 
de administração – exercício 2018 - acompanhada de parecer do Conselho 
Fiscal, compreendendo: a) relatório da gestão; b) balanço; c) demonstrativo 
das sobras apuradas ou das perdas decorrentes da insuficiência das 
contribuições para cobertura das despesas da sociedade e o parecer do 
Conselho Fiscal; II - destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas 
decorrentes da insuficiência das contribuições para cobertura das despesas 
da sociedade, deduzindo-se, no primeiro caso, as parcelas para os fundos 
obrigatórios; e III – Eleição dos membros do Conselho Fiscal. Saquarema, 
18 de março de 2019, Edmilson Victor Rodrigues

COOPROSAU – COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS 
PROFISSIONAIS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ nº 24.542.069/0001-05 – NIRE 33.4.0005489-0
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA 

O Conselho de Administração da COOPROSAU – COOPERATIVA DE 
TRABALHO EM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, convoca seus 
sócios cooperados a reunirem-se em ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
em 30 de março de 2019, na Rua Dr. José Tepedino, nº 80 – Ilha do Lazareto, 
Além Paraíba, MG, na forma do disposto no art. 44 da Lei n.º 5764/71 e §§ 
1º e 3º da Lei nº 12.690/12, com 1ª convocação às 08:00h, com quorum 
mínimo de instalação de 2/3 do número de sócios; com 2ª convocação às 
9:00h com quorum mínimo de instalação de metade mais um do número 
dos sócios; com 3ª e última convocação às 10:00h, com a presença de 50 
(cinquenta) sócios ou, no mínimo, 20% (vinte por cento) do total de sócios, 
prevalecendo o menor número, para analisarem e deliberarem sobre a 
seguinte ordem do dia: I – Mudança de endereço da sede da cooperativa. 
Saquarema, 18 de março de 2019, Edmilson Victor Rodrigues

Votorantim Cimentos amplia atuação nos  
EUA com aquisição de produtora de areia

A Votorantim Cimentos 
anunciou nesta terça-feira 
em seu site a compra da pro-
dutora norte-americana de 
areia, pedra, brita e materiais 
de construção United Mate-
rials. A operação foi realiza-
da por meio da Votorantim 
Cimentos North America, 
que reúne as operações da 
companhia nos Estados Uni-
dos e no Canadá. O valor do 
negócio não foi divulgado.

A operação amplia a pre-
sença da companhia brasi-
leira nos EUA, em meio a 
expectativas de maiores in-
vestimentos em infraestrutu-

ra prometidos pelo governo 
de Donald Trump.

Em comunicado, a Voto-
rantim Cimentos informou 
que a United Materials tem 
cerca de 140 empregados 
distribuídos por suas ope-
rações: quatro centrais de 
concreto, uma de agregados 
e dois depósitos para o for-
necimento de materiais de 
construção. Com a aquisi-
ção, a Votorantim Cimentos 
amplia a sua presença na 
região Oeste do estado de 
Nova York, onde fica a cida-
de de Buffalo, base da Uni-
ted Materials.

Com cerca de 2.300 em-
pregados, o braço da Voto-
rantim Cimentos na América 
do Norte produz cimento, 
concreto e agregados (areia, 
pedra e brita) por meio dos 
negócios St Marys Cement, 
Canada Building Materials 
(CBM) e Prairie Material. A 
United Materials, adquirida 
agora, já era parceira de ne-
gócios do grupo por meio da 
St Marys Cement.

A St Marys Cement ope-
ra duas fábricas de cimento 
em Ontario (Canadá), uma 
fábrica de cimento no estado 
de Michigan (EUA), centros 

de distribuição nas cidades 
de Detroit (Michigan), Bad-
ger (Wisconsin) e Dixon 
(Illinois), e terminais de dis-
tribuição de cimentos nos es-
tados americanos de Illinois, 
Ohio, Michigan, Nova York 
e Wisconsin. 

“A aquisição da United 
Materials complementa os ne-
gócios de concreto e de agre-
gados da Votorantim Cimen-
tos na América do Norte, que 
têm forte presença nas regiões 
metropolitanas de Toronto 
(Canadá) e de Chicago (Esta-
dos Unidos)”, diz o comuni-
cado da Votorantim.

Carlos Zarlenga assume presidência da GM América do Sul
A General Motors Co. 

anunciou nesta terça-feira 
que Carlos Zarlenga, atual 
presidente da GM Merco-
sul (Brasil e Argentina) as-
sumirá a liderança da GM 
América do Sul (Brasil, Ar-
gentina, Chile, Colômbia, 
Equador, Peru, Bolívia, Pa-
raguai e Uruguai) a partir de 
1° de abril de 2019. Ele se-
guirá reportando para Barry 
Engle, atual vice-presidente 
executivo e presidente da 
GMI (General Motors Inter-
national), que será respon-
sável pela nova região GM 
Americas, que congrega to-
das as operações da América 

do Norte, Central e do Sul. 
Engle continuará a reportar-
se a Mary Barra, Chairman 
e CEO global da General 
Motors. Ernesto Ortiz, pre-
sidente da GM South Ame-
rica West (Chile, Colômbia, 
Equador, Peru, Bolívia, Pa-
raguai e Uruguai), continua 
a exercer o cargo e passa a 
reportar para Zarlenga.

“Carlos tem uma trajetó-
ria de sucesso na liderança 
das operações da Argentina 
e Brasil e foi o responsável 
pela unificação das opera-
ções dos dois países na GM 
Mercosul em 2017, explo-
rando sinergias, aceleran-

do o processo de decisão e 
otimizando resultados na 
região. Sua experiência, co-
nhecimento técnico e capa-
cidade de liderar o time em 
momentos cruciais da his-
tória recente da empresa na 
região o credenciam como o 
executivo certo para assumir 
esta importante responsabi-
lidade, no momento em que 
a nossa empresa continua 
simplificando sua estrutura, 
buscando eficiências e reor-
ganizando o modelo de ne-
gócio”, afirma Barry Engle.

“É uma honra assumir este 
novo desafio. Conto com a ex-
periência e profundo conheci-

mento de mercado de Ernesto 
Ortiz na missão de conduzir o 
negócio na região, continuan-
do a encantar nossos clientes e 
mantendo a liderança da nos-
sa marca Chevrolet há mais de 
17 anos na América do Sul. A 
nova organização vai dar mais 
agilidade e eficiência à opera-
ção”, diz Carlos Zarlenga.

Carlos Zarlenga, 45 anos, 
assumiu o cargo de presi-
dente da General Motors 
(GM) Mercosul em janeiro 
de 2017. Zarlenga foi presi-
dente da GM Brasil (2016), 
e anteriormente CFO da 
GM América do Sul (2013-
2016).
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 JUÍZO DE DIREITO DA 3a VARA CÍVEL
DA REGIONAL DA ILHA DO GOVERNADOR DA COMARCA

DA CAPITAL - RJ (Praia de Olaria, s/n - CEP: 21.910-295 
Ilha do Governador – Rio de Janeiro - RJ)

EDITAL de 1o e 2o LEILÃO ON LINE (art. 10, parágrafo único, Re-
solução 236, CNJ) e INTIMAÇÃO com o prazo de 5 (cinco) dias, 
extraído dos autos do Processo no 0005606-19.2010.8.19.0207 
em fase de execução movida pelo CONDOMINIO DO EDIFICIO 
GOVERNADOR em face de ESPÓLIO DE VERA MARIA VIEIRA 
DE ALMEIDA VELOSO (representante legal do Espólio: Leonardo 
Vieira de Almeida Veloso) conforme  passado na forma abaixo: A 
Doutora FRANÇOISE PICOT, Juiz Titular da 3o Vara Cível da Re-
gional da Ilha do Governador da Comarca da Capital - RJ, FAZ SA-
BER, a quaisquer interessados, especialmente os réus, que no dia 
26/03/2019, às 13:30 horas, em 1o Leilão (valor de avaliação) e 
às 15 horas em 2o Leilão (melhor oferta desde que não seja preço 
vil), ambos ON LINE e exclusivamente por lanços pelo site www.
maiconleiloeiro.com.br (detalhes para cadastro e oferta de lanço a 
disposição no site www.maiconleiloeiro.com.br) e conduzido pelo 
Leiloeiro Público Oficial MAICON RODRIGUES ITABORAY, matrí-
cula 149, será apregoado e vendido o “DIREITO E AÇÃO SOBRE 
O IMÓVEL” constituído pela: sala 210 situado na rua Capitão Bar-
bosa no 698 - Cocotá,  caracterizado e registrado sob a matrícula 
n° 66224 do Cartório do 11o RGI (capital) Inscrição: 0.905.141-8. 
O EDIFICIO do condomínio denominado "GOVERNADOR" encon-
tra- se no alinhamento da via pública, fachada em argamassa e 
esquadrias de alumínio. Constitui-se de 02 pavimentos tendo 12 
salas por andar e 08 lojas no andar térreo. Hall de entrada possui 
porta de ferro, escada de acesso em mármore e paredes em arga-
massa. A SALA 210 - Posição de frente. Idade: 1967, com 25M2, 
O imóvel foi avaliado em 25 de maio de 2015 por R$50.000,00 
(cinquenta mil reais) - (UFIR 2015: R$ 2,7119), que ora se atualiza 
(UFIR 2018: R$ 3,2939) para o valor de R$ 60.730,48 (sessenta 
mil setecentos e trinta reais e quarenta e oito centavos). DOS DÉ-
BITOS: A dívida da presente ação será informada até a data do lei-
lão. IPTU – Conforme Certidão Enfitêutica no 00-9.398.127/2018-3 
extraída pelo sítio da Prefeitura do Rio de Janeiro em 18/11/2018, 
constam débitos no valor de R$103,81 mais acréscimos legais. 
FUNESBOM – Conforme CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO no 
00626129-W8 extraída pelo sítio do Corpo de Bombeiro Militar do 
Estado do RJ em 18/11/2018, não constam débitos. CONDIÇÕES 
DA VENDA: Cientes os interessados de que, no ato da arremata-
ção, adjudicação ou remição, deverá ser efetivado o pagamento 
integral à vista do preço ofertado, acrescido de 5% (cinco por cen-
to) de comissão ao Leiloeiro. Os interessados em adquirir o bem 
em prestações poderão protocolar petição com a proposta de que 
trata o art. 895, CPC até o horário designado para início do lei-
lão. O imóvel será vendido livre e desembaraçado dos créditos de 
natureza “propter rem” (art. 130, CTN e art. 908, § 1o, CPC) bem 
como livre dos demais créditos de que trata o art. 908, §1o, CPC, 
que se sub-rogam sobre o respectivo preço. Não consta recurso 
ou processo pendente sobre o bem (art. 886, VI, CPC). Fica a 
parte executada intimada das praças por intermédio deste edital, 
na pessoa de seu advogado constituído nos autos (art. 889, CPC). 
E, para conhecimento dos interessados, foi expedido o presente 
Edital, que está afixado no Cartório. As certidões necessárias à 
prática do ato serão acostadas aos autos. Rio de Janeiro, 20 de 
fevereiro de 2019, _. Eu,  _, subscrevo.  _ Juiz de Direito.

JUÍZO DE DIREITO DA 42ª VARA CÍVEL
COMARCA DA CAPITAL/RJ.

EDITAL de 1º e 2º PÚBLICO LEILÃO PRESENCIAL E INTIMAÇÃO, 
com prazo de 05 (cinco) dias, extraído dos autos da Ação de 
Cobrança de Cotas Condominiais proposta pelo CONDOMÍNIO
DO EDIFÍCIO BRAZ CUBAS em face do ESPÓLIO DE ALAOR 
RODRIGUES DE SOUZA E OUTROS - Processo nº. 0129745-
26.2003.8.19.0001, passado na forma abaixo. A DRA. KATIA 
CILENE DA HORA MACHADO BUGARIM - Juíza de Direito Titular 
da Vara acima, FAZ SABER aos que o presente Edital, virem ou 
dele conhecimento tiverem e interessar possa, especialmente 
o ESPÓLIO DE ALAOR RODRIGUES DE SOUZA; na pessoa 
dos seus HERDEIROS E/OU SUCESSORES MARCO AURÉLIO 
RODRIGUES DE SOUZA; ANTÔNIO CARLOS RODRIGUES DE 
SOUZA, Á MEEIRA NILZA RIBAS DE SOUZA e o ESPÓLIO DE 
SIDNEY RODRIGUES DE SOUZA, bem como à DEFENSORIA 
PÚBLICA, na forma do Art. 889 - Inciso I, §Único do CPC, que no 
dia 25/03/2019, às 14:00 horas, no Átrio do Fórum da Capital, na 
Avenida Erasmo Braga, n° 115, Centro/RJ., pelo Leiloeiro Público 
GUSTAVO PORTELLA LOURENÇO, disponível pelo sítio: www.
gustavoleiloeiro.lel.br, e www.sindicatodosleiloeirosrj.com.br,
será apregoado e vendido a quem mais der acima da avaliação, ou 
no dia 28/03/2019, no mesmo horário e local, pela melhor oferta, 
resguardado o preço vil – 50% do valor da avaliação, na forma do 
Art. 891, §único do CPC, o bem designado como APARTAMENTO 
302 DO EDIFÍCIO SITUADO NA AVENIDA PRADO JUNIOR 
N° 307, COPACABANA/RJ. AVALIAÇÃO: R$ 843.225,00 
(Oitocentos e quarenta e três mil, duzentos e vinte cinco 
reais). Conforme certidão expedida pelo cartório do 05º Registro 
Geral de Imóveis, matriculado sob o nº. 107.182, constando no ato 
AV.01 – PROMESSA DE VENDA: Prometido a venda a ALAOR 
RODRIGUES DE SOUZA, desquitado, conforme escritura de 
13.03.72, do 2º Ofício, no Lº 2599, fls. 9vº, inscrita em 26.11.75 
e escritura de 30.07.75 do 2º Ofício, Lº 2876, fl. 56, averbada em 
26.11.75. RJ, 04/08/2003; R.02 PENHORA EM 1º GRAU: Juízo 
de Direito da 12ª Vara de Fazenda Pública – Execução Fiscal 
nº. 2001.120.018745-4, RJ, 04/08/2003; R.03 PENHORA EM 2º 
GRAU: Juízo de Direito da 12ª Vara de Fazenda Pública – Execução 
Fiscal nº. 2002.120.002217-0, RJ, 26/03/2004; R.04 PENHORA 
EM 3º GRAU: Juízo de Direito da 12ª Vara de Fazenda Pública 
– Execução Fiscal nº. 2004.120.032292-3, RJ, 07/06/2006; R.5
PENHORA EM 4º GRAU: Oriunda da própria ação. RJ, 03/06/2014. 
Apresenta débito de IPTU no exercício de 1999 à 2008; 2011; 2012; 
2015; 2016 e 2018, no total de R$ 3.813,96 e Taxa de Incêndio, 
FUNESBOM em débito no exercício de 2014 à 2017, no valor de 
R$ 367,69. A venda se dará livre e desembaraçada, dos débitos 
de IPTU e TAXAS na forma do §único – Art. 130 do CTN.c/c § 1º - 
Art. 908 do CPC. – Condição de pagamento: Arrematação à vista, 
acrescido de 5% de comissão ao Leiloeiro e ás custas de Cartório 
de 1% até o máximo permitido. As certidões estão nos autos. 
Fica(m) o(s) executado(s) e credores por intermédio deste edital, 
na pessoa dos seus advogados devidamente constituídos nesses 
autos intimados do Leilão Público Presencial, na forma do Art. 889 
e seus incisos do CPC. – E para que cheque ao conhecimento de 
todos os interessados foi expedido o presente, que será publicado 
através do site de leilões on-line: www.gustavoleiloeiro.lel.br e 
www.sindicatodosleiloeirosrj.com.br, de acordo com o Art. 887, 
§ 2º e 3º do CPC, e afixado no Átrio do Fórum.  Rio, 11/02/2019. 
Eu, Marcelo Araújo Viveiros Alves – Substituto do Chefe da 
Serventia – mat. 01/27876, o subscrevo. (as) Dra. Katia Cilene da 
Hora Machado Bugarim – Juíza de Direito.Rio, 11/01/2019. 

MM JUÍZO DA 1ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DA CAPITAL DO 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO EDITALDE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA 
GERAL DE CREDORES, NOS TERMOS DO ARTIGO 36 DA LEI Nº 11.101/05, 
EXTRAÍDO DOS AUTOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE CABRAL 
GARCIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. E OUTROS (GRUPO 
CABRAL GARCIA), AUTOS Nº 0020994-17.2018.8.19.0001 O EXMO. SR. DR. 
ALEXANDRE DE CARVALHO MESQUITA, NOS AUTOS DARECUPERAÇÃO 
JUDICIAL DE CABRAL GARCIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA 
E OUTROS - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, atendendo à solicitação do 
Administrador Judicial, convoca os credores interessados para a ASSEMBLEIA 
GERAL DE CREDORES das sociedades recuperandas CABRAL GARCIA 
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. E OUTROS (Grupo Cabral 
Garcia), a serem realizadas no Auditório do América Barra Hotel Eventos, 
situado à Avenida das Américas, número 10.500, Barra da Tijuca, na Cidade e 
Estado do Rio de Janeiro, em 1ª (primeira) convocação, no dia 09 de abril de 
2019, com credenciamento a partir das 09:00 (nove) horas para todos os 
credores, iniciando-se às 10:00 (dez) horas e, em 2ª (segunda) convocação, no 
dia 30 de abril de 2019, com credenciamento a partir das 09:00 (nove) horas 
para todos os credores, iniciando-se às 10:00 (dez) horas, a serem presididas 
pelo Administrador Judicial. A instalação em 1ª convocação ocorrerá com a 
presença de detentores de mais da metade dos créditos de cada classe de 
credor, individualmente computadas. A assembleia-geral de credores será 
instalada, na hipótese de 2ª (segunda) convocação, com qualquer quórum. A 
assembleia-geral de credores terá a seguinte ordem do dia: (a) a deliberação 
quanto à aprovação, rejeição ou modificação do plano de recuperação judicial 
das Recuperandas, pelos credores legitimados a votar; (b) a constituição do 
Comitê de Credores; e (c) qualquer outra matéria que possa afetar os 
interesses dos credores. Os credores legitimados a votar que desejarem se 
fazer representar por procurador, nos termos do artigo 37, § 4º, da Lei nº 
11.101/05, devem, para tanto, entregar ao Administrador Judicial, Marcello 
Macêdo Advogados, em seu endereço na Rua do Carmo nº 57, 4º andar, 
Centro/RJ, CEP 20011-020, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 
realização da assembleia-geral de credores, (i) os documentos originais e/ou 
autenticadas, com firma reconhecida, que comprovem seus poderes ou (ii) a 
indicação das folhas dos autos do processo em que se encontre o documento. 
No dia da Assembleia não serão recebidos quaisquer documentos relativos à 
demonstração da representação legal do credor pessoa jurídica, ainda que se 
faça presente por seu sócio, administrador ou diretor, devendo tais documentos 
ser apresentados no prazo acima estipulado, sob pena de não credenciamento. 
E, para que chegue ao conhecimento de todos os interessados, mando expedir 
o presente edital que será publicado e afixado na forma de lei. Cientes de que
este Juízo funciona na Av. Erasmo Braga, n. 115, sala 703, Lâmina Central, 
Centro, Rio de Janeiro, 26 de fevereiro de 2019. K-20e22/03

COOPCONSULT – COOPERATIVA DE TRABALHO DOS BANCÁRIOS
 EX-BANCÁRIOS E AUTÔNOMOS DA BAIXADA FLUMINENSE 

CNP: 23.671.508/0001-17 - NIRE 33.4.0005449-1
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA

ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DA COOPCONSULT
Cooperativa de Trabalho dos Bancarios, Ex-Bancarios e Autonomos da 
Baixada Fluminense,1ª, 2ª E 3ª CONVOCAÇÕES.O Presidente da COOP-
CONSULT no uso de suas atribuições conforme art. 25 do estatuto social 
convoca a todos os cooperados da COOPCONSULT- Cooperativa de Tra-
balho dos Bancários, Ex-Bancários e Autônomos da Baixada Fluminense 
para comparecerem à ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, que fará reali-
zar em sua sede social à Rua Capitão Gaspar Soares, nº 237, casa 2, qda 
4, Nova Iguaçu, Rio de Janeiro no dia 30 de março de 2019 em primeira 
convocação as 09:00 h. com a presença mínima de 2/3 (dois terços) dos 
cooperados; em segunda convocação as 10:00 h com a presença mínima 
de metade mais um dos cooperados e em terceira e última convocação as 
11:00 h com a presença mínima de 50 cooperados ou 20% do total do qua-
dro social, prevalecendo o menor número entre as duas alternativas em ter-
ceira convocação, exigida a presença de, no mínimo, 4 (quatro) sócios caso 
a cooperativa possua até 19 (dezenove) membros. Para efeito de quórum, 
o número de cooperados aptos a votar é de 14 (quatorze)cooperados. Será
tratada a seguinte ordem do dia:1º - Prestação de contas do exercicio de
2018, compreendendo, Balanço,  Demonstrativo de sobras e perdas e Pare-
cer do Conselho Fiscal. 2º - Aprovação da forma de investimento e de distri-
buição das sobras ou rateio das perdas. 3º - Planejamento Estratégico para
o ano de 2019. 4º - Eleição do Conselho Fiscal, Eleição da nova Diretoria.
Nova Iguaçu, 20 de março de 2019. Presidente Luiz Carlos Costa França.

PRESIDENTE - LUIZ CARLOS COSTA FRANÇA 

Reino Unido pedirá 12 meses 
de prazo para novo acordo

O Governo do Reino Unido pedirá à Comunidade 
Europeia o prolongamento de nove a doze meses para 
a aprovação de um novo acordo para o Brexit. Do lado 
europeu, os ministros dizem que é preciso que o Re-
ino Unido apresente uma razão clara para autorizar o 
adiamento, pois a moção aprovada na semana passada 
previa que, se não fosse aprovado o acordo de saída, o 
governo teria de requerer uma extensão mais prolonga-
da. Acontece que, em maio, serão realizadas as eleições 
europeias deste ano. A opinião da cúpula é que prolon-
gar a saída oficial além do mês de março obrigará o 
Reino Unido a participar das eleições. Por enquanto, 
os deputados ingleses consideram fora de questão, para 
o momento, a renegociação do acordo de saída já fir-
mado com Londres. Theresa May, no entanto, é teimosa 
e não perdeu a esperança de ter uma terceira votação, 
por acreditar que a opinião dos brexiteers mudou. Sua 
equipe tenta encontrar uma brecha no regulamento 
aprovado em 1604 que permita a nova votação do velho 
acordo.

Ações da OI subiram mais de 6%. Por quê?
As ações da Pharol estiveram em destaque na bolsa 

de Lisboa, chegando a subir 15,18%, com a cotação 
atingindo 22 centavos de euros. O motivo foi a anima-
ção registrada na bolsa brasileira, com o índice Bovespa 
ultrapassando os 100 mil pontos, e as ações da opera-
dora Oi registrando valorização de mais de 6%. Depois 
recuaram para ganhos de 5,08%, e a cotação baixou 
para R$ 1,87. As ações da companhia portuguesa subi-
ram apenas para manter a paridade com as da brasileira. 
Aliás, não houve nenhum motivo plausível para a alta 
exagerada da Oi, pois o Ibovespa teve valorização máx-
ima de apenas 0,29%.

O chinês do bitcoin surtou?
No mercado de criptomoedas todo os participantes são 

conhecidos por apelidos. Pode-se confirmar nas projeções 
de pessoas que escondem seus verdadeiros nomes? Ulti-
mamente, tem havido uma campanha para a valorização 
do bitcoin. Os sites especializados no assunto falam de um 
trader apelidado de Galaxy, que prevê grande alta. O mais 
engraçado é um chinês que, num surto de valorização im-
possível, está vendo o bitcoin sendo negociado a US$ 740 
mil. Depois disso, não se sabe se o Zhu Fa foi internado 
em alguma clínica, mas todos sabem que a moeda digital 
continua sendo negociada a US$ 4,1 mil.

Bicicleta da Skoda faz 45 km/h
A Skoda, fabricante de automóveis checa, apresentou 

no salão Automóvel de Genebra a Skoda Klement, uma 
bicicleta eléctrica que pode atingir a velocidade de 45 
quilômetros por hora. A marca do grupo VW acredita que 
os veículos de duas rodas são a mobilidade urbana do fu-
turo. E isso significa o regresso da fabricante aos tempos 
da Laurin & Klement, há 120 anos.

UE concorda com resgate  
de banco italiano em crise

Juízes da União Europeia 
decidiram nesta terça-feira 
que o plano de resgate da Itá-
lia para um banco em crise 
há cinco anos é legal, levan-
do a pedidos de indenização 
para poupadores que poste-
riormente enfrentaram pra-
zos maiores porque Bruxelas 
interpretou rigidamente as 
regras do bloco.

Em um golpe contra os re-
guladores antitruste da UE, 
os juízes anularam uma de-
cisão da Comissão Europeia 

que rejeitou o plano italiano 
para o banco Tercas e forçou 
Roma a retomar ajuda finan-
ceira para o banco, segundo 
informou a Reuters.

Após a disputa com Bru-
xelas sobre o resgate do Ter-
cas, as autoridades italianas 
intervieram para ajudar ou-
tros quatro pequenos bancos 
em 2015. Em 2017, salva-
ram o Banco Monte dei Pas-
chi di Siena e dois menores 
do nordeste do país.

Esses resgates foram con-

duzidos em termos menos fa-
voráveis para os bancos e seus 
credores, por causa da rejeição 
do plano Tercas pela UE, disse 
a associação bancária italiana 
(ABI), pedindo à comissão 
para reembolsar clientes que 
perderam dinheiro “devido às 
consequências de suas deci-
sões erradas”.

A decisão também pode 
ter repercussões na avaliação 
da Comissão sobre os salva-
mentos bancários em curso, 
incluindo os do italiano Ca-

rige e do alemão NordLB.
Legisladores da UE argu-

mentam que ambas as opera-
ções podem envolver ajuda 
estatal ilegal.

A comissão também re-
jeitou o plano Tercas, pois 
acionistas foram poupados 
no resgate, contrariando re-
gras da UE que exigem que 
credores dos bancos sofram 
perdas antes que o dinheiro 
público seja usado para aju-
dar os credores em dificul-
dades.

China Southern Power Grid investirá  
mais em rede elétrica inteligente

A China Southern Power 
Grid estuda aumentar o in-
vestimento na construção de 
redes elétricas inteligentes 
na região do Delta do Rio 
das Pérolas, visando aprimo-
rar a instalação de energia 
limpa nos próximos anos, in-
formou na terça-feira o jor-
nal China Daily.

A estatal, baseada em 
Guangzhou, investirá mais 
de 170 bilhões de iuanes 
(US$ 25,3 bilhões) de 2018 
a 2022 para elevar a capa-

cidade de prevenção de de-
sastres nas redes elétricas 
na Grande Área da Baía 
Guangdong-Hong Kong-
Macau, região frequente-
mente atingida por catás-
trofes naturais como tufões, 
disse Xu Daming, porta-
voz da companhia, em uma 
coletiva de imprensa em 
Beijing na segunda-feira.

“A China Southern Po-
wer Grid vai garantir que 
as áreas urbanas centrais 
nas cidades de Guangzhou 

e Shenzhen tenham quedas 
de eletricidade inferiores 
a 30 minutos por ano e as 
cidades de Zhuhai e Zhon-
gshan tenham menos de 
uma hora de cortes de ele-
tricidade anualmente, de-
clarou a estatal.

Conforme apurou a agên-
cia Xinhua, mais de 20 bi-
lhões de iuanes serão in-
vestidos durante o período, 
principalmente nos âmbitos 
de energia limpa, transmis-
são de corrente contínua, mi-

cro rede distribuída, centros 
de engenharia e laboratórios 
de armazenamento de ener-
gia e supercondutividade”, 
destacou Xu.

Segundo a empresa, o 
consumo de eletricidade to-
tal na área chegou a 520 bi-
lhões de quilowatts em 2018 
e deve atingir 700 bilhões de 
quilowatts até 2035. A capa-
cidade instalada de energia 
limpa na região deve atingir 
80% até 2035, segundo a 
companhia.

OLX eleva em 25% seu investimento anual nas operações no Brasil
Maior site e aplicativo de 

compra e venda online do 
país, a OLX investirá R$ 
250 milhões em 2019 nas 
suas operações no Brasil – 
aumento de 25% em rela-
ção ao ano anterior. Mesmo 
com um investimento tão 
alto, a empresa é uma das 
poucas do mercado bra-
sileiro de tecnologia que 
apresenta uma trajetória 
tão rápida de crescimento e 
rentabilidade.

A receita da plataforma 
mais do que triplicou nos úl-
timos três anos, o que a tor-
nou uma empresa lucrativa. 
Com R$ 312 milhões de fa-
turamento, 2018 foi mais um 
ano de evolução acelerada 
para a marca. O valor é 70% 
maior que o acumulado em 
2017, com 10% de margem 
EBITDA.

“Trouxemos diversas 
novidades ao mercado no 
último ano. Lançamos uma 

vertical de Autos especiali-
zada em anunciantes pro-
fissionais, o Autoshift, e 
passamos a oferecer servi-
ços adicionais como com-
pra protegida, financia-
mento e laudos de vistoria 
de veículos. Com isso, nos 
tornamos líderes absolutos 
no segmento automotivo. 
Além disso, a plataforma 
foi a que mais cresceu em 
número de anúncios en-
tre os players de Imóveis 

- 50% a mais em relação 
a 2017”, explica Andries 
Oudshoorn, CEO da OLX 
Brasil.

““Estamos investindo for-
temente em tecnologia para 
modernizar a plataforma, 
que é desenvolvida 100% 
no Brasil. Em 2019, vamos 
contratar 120 profissionais 
em produto e tech para avan-
çar ainda mais nos projetos 
de Machine Learning”, com-
pleta o CEO. 
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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

JUÍZO DE DIREITO DA 29ª VARA CÍVEL 
DA COMARCA DA CAPITAL/RJ

EDITAL DE 1º., 2º. LEILÃO PRESENCIAL e INTIMAÇÃO, com 
prazo de 05 dias, extraído dos autos da Ação de Execução 
proposta pelo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RIO contra FILOBEL 
FIDUCIÁRIA LOCATÁRIA DE BENS LTDA., (Processo nº 
0074316-74.2003.8.19.0001), na forma abaixo: O Dr. MARCOS 
ANTÔNIO RIBEIRO DE MOURA BRITO, Juiz de Direito da Vara 
acima mencionada, FAZ SABER aos que presente Edital virem ou 
dele conhecimento tiverem e interessar possa, especialmente a 
FILOBEL FIDUCIÁRIA LOCATÁRIA DE BENS LTDA., na pessoa 
de seu representante legal, de que o Pregão será realizado no dia 
28.03.2019, às 14:00 horas, no Átrio do Fórum, à Av. Erasmo Braga, 
nº 115 – térreo (hall dos elevadores) – Castelo/RJ., pela Leiloeira 
Pública ANDRÉA ROSA COSTA, será apregoado e vendido a quem 
mais der acima da avaliação, ou no dia 02.04.2019, no mesmo 
horário e local, a quem mais der acima de 50% (Art. 886, V c/c Art. 
891 CPC), o 13º pavimento, do edifício situado na Av. Almirante 
Barroso, nº 2 – Centro/RJ., penhorado e com a avaliação de 
R$ 1.570.000,00. De acordo com a Certidão de Situação Fiscal 
e Enfitêutica o  r ef. i móvel a presenta d ébitos d e I PTU referente 
aos exercícios de 1998, 1999, 2008 à 2010, 2012 à 2014, 2016 à 
2019, que perfaz o valor aproximado de R$ 106.338,18, mais os 
acréscimos legais. E conforme a certidão de Taxa de Incêndio o 
imóvel apresenta débitos no exercício de 2017, que perfaz o valor 
aproximado de R$ 659,56, mais os acréscimos legais. A venda 
será livre e desembaraçada de débitos condominiais, de acordo 
com a Sentença de fls.221/222, e conforme determina o Art. 908 
§ 1º do CPC, os créditos que recaem sobre o bem sub-rogando-
se sobre o respectivo preço, bem como de débitos de IPTU e 
taxa de incêndio, de acordo o Art.130 do CTN. As certidões de 
que trata a Consolidação das Normas da Corregedoria Geral 
de Justiça serão lidas pela Sra. Leiloeira no ato do pregão. 
Condições de leilão: À vista de imediato, por depósito judicial ou 
por meio eletrônico, conf. Art.892 do CPC e/ou ainda, de acordo 
com o Art.895, I, II do CPC, acrescido de 5% de comissão a 
Leiloeira, e custas de cartório de 1% até o máximo permitido por 
lei. Fica o executado intimado dos Leilões por intermédio deste 
Edital (Art.889§único e seus incisos do CPC). Ciente que este 
Juízo funciona na Av. Erasmo Braga, nº 115 – Salas 333D/337D –
Castelo/RJ., RJ., 11/03/2019. – Eu, Luciane Cardoso Duarte, mat. 
01-23934, chefe de serventia cível, o fiz datilografar e subscrevo.
(as.) Dr. Marcos Antônio Ribeiro de Moura Filho – Juiz de Direito.

SOCIEDADE  COOPERATIVA BELLA COSMÉTICOS
CNPJ 30.608.825/0001-54 / NIRE 33400056612

EDITAL  DE  CONVOCAÇÃO  DAS  ASSEMBLEIAS GERAIS  
EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA   

O Presidente da Sociedade Cooperativa BELLA COSMÉTICOS, no uso 
de suas atribuições estatutárias, convoca todos os Cooperados Associa-
dos para  Participarem das Assembleias Gerais Extraordinária e Ordiná-
ria, a serem realizada em nossa sede no  dia 30 de Março de 2019, em 
primeira convocação às 09:00 hs com a presença de 2/3 (dois terços) do   
número total dos Cooperados Associados, em segunda às 10:00 hs com  
metade mais 01 (um) do número total de Cooperados Associados e em 
terceira e última às 11:00 hs convocação com a presença mínima de 10  
(dez) Cooperados Associados para deliberar sobre as seguintes ordens 
do dia: Assembleias Gerais Extraordinária e Ordinária. Extraordinária: 1.
Entrada e Saída/Renúncia de Cooperados; 2. Alteração de Cargos entre 
Diretores; 3. Reforma Estatutária. Ordinária: 1. Prestação de Contas do 
Exercício Social do Ano de 2018; 2. Relatório de Gestão; 3. Balanço Patri-
monial; 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;

Rio de Janeiro/RJ, 20 de março de 2019.
ANTÔNIO JORGE GOMES PIRAJA

DIRETOR PRESIDENTE

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.

SINDICATO DAS SOCIEDADES DE ADVOGADOS DOS ESTADOS DE 
SÃO PAULO E RIO DE JANEIRO - CNPJ 62.036.280/0001-45 - Edital
de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária - Ficam convocadas 
as associadas quites com a tesouraria, a se reunir em Assembleia Geral 
Extraordinária, no próximo dia 29 de março, às 08:45 horas, em primeira 
convocação, havendo quorum estatutário para sua instalação, ou às 09:00 
horas, em segunda convocação, com qualquer número de associadas pre-
sentes, na Praia de Botafogo, 228, 15º andar, Rio de Janeiro, para deliberar 
sobre a seguinte Ordem do Dia: (a) Negociações Coletivas 2018/2019 - 
base territorial Rio de Janeiro; (b) Negociações Coletivas 2019/2020 - base 
territorial Rio de Janeiro; (c) Outros assuntos de interesse geral. Rio de Ja-
neiro, 18 de março de 2019. Luis Otávio Camargo Pinto - Presidente.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL CONJUNTA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
A Presidente da Agro Verde - Cooperativa de Agricultores Rurais LTDA, no 
uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social e em conformidade 
com a Legislação em vigor, convoca todos os Cooperados para 
ASSEMBLÉIA GERAL CONJUNTA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA, a 
serem realizadas no dia 31/03/2019, em sua Sede Social, localizada na 
Avenida Tancredo Neves, 3018 – Centro – Nova Iguaçu – Rio de Janeiro, 
às 14:00 horas em primeira convocação, com 2/3 do mínimo de sócios, 
as 15:00 horas, em segunda convocação, com o mínimo de metade mais 
01, dos cooperados e às 16:00 horas, em terceira e última convocação, 
com o mínimo de 10 sócios, para tratar das seguintes Ordem do Dia: 
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA:Item I – Prestação de Contas, de 
acordo com o Artigo 52º do Estatuto Social, Item II – Assuntos Gerais 
de interesse social, excluídos os de competência exclusiva da AGE. 
ASSEMBLEÍA GERAL EXTRAORDINÁRIA: Item I – Fechamento das 
Filiais Localizadas nos seguintes endereços: Rua Marica, 25, quadra 06 
lote 13 – Parque Lafaiete – duque de Caxias – Rio de Janeiro e a filial 
localizada na Rua Jaqueiras, s/n, lote 03 – Engenheiro Pedreira – Rio de 
Janeiro. Item II – Assuntos Gerais. Para os efeitos legais e estatutários, 
declara-se que, nesta data, é de 135 (Cento e trinta e cinco) o quantitativo 
de   Associados   da Cooperativa, Nova Iguaçu, RJ, 19 de Março de 2019.

Maria do Socorro da Silva Ferreira 
Presidente

Assine o

Monitor 
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COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS METALÚRGICOS DA 
GRANDE SÃO PAULO  – SICOOB METALCRED

CNPJ nº 04.833.655/0001-00 e NIRE 354.0006904-0
E COOPERATIVA  DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO FUNCIONÁRIOS DE 

PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A LTDA
CNPJ nº 42.123.000/0001-29 e NIRE 334.0001936-9

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA CONJUNTA 
O Diretor Presidente da COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS METALÚRGICOS DA GRAN-
DE SÃO PAULO – SICOOB METALCRED, inscrita sob o CNPJ nº 04.833.655/0001-00 e NIRE 354.0006904-0 
e a Diretora Presidente da COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO FUNCIONÁRIOS DE PRO-
DUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A LTDA - COOPERATIVA ROCHE, inscrita sob o CNPJ 
nº 42.123.000/0001-29 e NIRE 334.0001936-9, no uso das atribuições que lhes conferem os seus respectivos 
estatutos sociais, convocam respectivamente os associados, que nesta data são em número de 13.507 (treze mil, 
quinhentos e sete) associados da SICOOB METALCRED e 585 (quinhentos e oitenta e cinco) associados 
da COOPERATIVA ROCHE, para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária Conjunta, a realizar-se na 
sede social da COOPERATIVA ROCHE localizada à Estrada dos Bandeirantes, 2020 Parte - Jacarepaguá - CEP 
22775-109 na cidade do Rio de Janeiro/RJ no dia 01 de abril de 2019 obedecendo aos seguintes horários e “quo-
rum” para sua instalação, sempre no mesmo local, cumprindo o que determinam os seus respectivos estatutos 
sociais: 01) em primeira convocação: às 08:00 horas, com a presença de 2/3 (dois terços) do número total de 
associados  da SICOOB METALCRED e dos associados da COOPERATIVA ROCHE; 02) em segunda convoca-
ção: às 09:00 horas, com a presença da metade e mais um do total de associados de ambas cooperativas; 03) 
em terceira e última convocação: às 10:00 horas, com a presença mínima de 10 (dez) cooperados da SICOOB
METALCRED e com a presença mínima de 10 (dez) cooperados da COOPERATIVA ROCHE, para deliberarem 
sobre os seguintes assuntos: ORDEM DO DIA EXTRAORDINÁRIA 1. Incorporação da Cooperativa de Economia 
e Crédito Mútuo dos Funcionários de Produtos Roche Químicos e Farmacêutico S.A Ltda. - COOPERATIVA 
ROCHE, CNPJ: nº 42.123.000/0001-29, pela Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Metalúrgicos da 
Grande São Paulo – SICOOB METALCRED, CNPJ nº 04.833.655/0001-00, compreendendo: a) Ratificação da 
eleição da comissão mista eleita pelas diretorias; b) Apresentação e Aprovação do Relatório da Comissão Mista 
em sua íntegra. c) Deliberação sobre a incorporação.2. Reforma parcial do Estatuto Social, para atender aos as-
sociados da COOPERATIVA ROCHE, destacando: a) Alteração do inciso III do art. 1º;   b) Alteração do caput do 
art. 3º; 3. Comunicados de assuntos gerais (sem deliberação). Rio de Janeiro, 20 de março de 2019.

CLARISVALDO IZIDIO DE ALMEIDA -DIRETOR PRESIDENTE ;   
FLAVIA SENHORINHO DARZÉ    DIRETORA PRESIDENTE

SICOOB METALCRED  COOPERATIVA ROCHE

Aquisições levam receita líquida  
da Fras-le a ultrapassar R$ 1 bilhão
ASK Fras-le, 
Armetal e Fremax 
foram algumas 
das novas 
unidades

A Fras-le registrou em 
2018 receita líquida conso-
lidada de R$ 1,141 bilhão, 
superior em 37% compa-
rada aos R$ 832,8 milhões 
de 2017; o lucro bruto con-
solidado evoluiu 39,8%; o 
Ebitda avançou 72,8% e o 
lucro líquido consolidado 
aumentou 38% comparado 
ao ano anterior. 

Internacionalizada, com 
várias aquisições feitas 
entre 2017 e 2018, a com-
panhia registrou em 2018 
exportações de US$ 84,3 
milhões a partir do Brasil, 
representando um cres-
cimento de 13,5% sobre 
2017, o que elevou em 
25,9% o seu faturamento 
em dólar no mercado exter-
no, que somou US$ 163,0 
milhões em 2018.

Lucro

O lucro bruto consolidado 
de 2018, de R$ 303,6 mi-
lhões, apresentou evolução 
de 39,8% comparado aos 
R$ 217,2 milhões de 2017, 
e atingiu uma margem bruta 

de 26,6%, sendo que, além 
da combinação câmbio com 
os maiores volumes de ven-
das, também reflete neste 
desempenho a composição 
mais favorável do mix de 
produtos vendidos ao longo 
do ano.   Quanto aos efeitos 
da contabilidade de hiperin-
flação na Argentina, o lucro 
bruto absorveu R$ 2,4 mi-
lhões negativo, consideran-
do a diferença entre receita e 
custos ajustados.

“Os dois últimos anos 
foram de crescimento ace-
lerado, e este ritmo intenso 
de expansão resultou em ga-
nhos de experiência e permi-
tiu atingir um público consu-
midor maior”, afirma o CEO 
Sérgio Carvalho, lembrando 
que a exposição internacio-
nal atualmente é superior a 
50% das receitas da compa-
nhia.

América do Norte

Já as vendas para a Amé-
rica do Norte superaram in-
clusive a previsão de vendas 
para a região, fato que cor-
roborou com o desempe-
nho econômico dos Estados 
Unidos em 2018, sendo que 
novas alianças comerciais e 
a renovação do contrato de 
fornecimento com o prin-
cipal cliente também foram 
decisivos para este resul-
tado. No Oriente Médio, a 
Fras-le também obteve um 
desempenho considerável 
em suas exportações, da 

mesma forma que as ven-
das para a América Central 
e para o Caribe.   Com es-
tes cenários, as exportações 
a partir do Brasil somaram 
US$ 84,3 milhões em 2018, 
representando um cresci-
mento de 13,5% sobre 2017.

O faturamento em dólar 
no mercado externo, além 
de refletir os fatores que in-
fluenciaram as exportações, 
também agrega a receita das 
novas aquisições no exterior, 
atingindo em 2018 o mon-
tante de US$ 163,0 milhões, 
25,9% maior do que em 
2017. Considerando o total 
faturado no mercado externo 
em 2018, US$ 25,5 milhões 
correspondem às novas con-
troladas adquiridas no exte-
rior.

Ebitda

Em 2018, o Ebitda con-
solidado somou R$ 183,9 
milhões, um avanço de 
72,8% sobre 2017, enquanto 
a margem Ebitda de 16,1% 
equivale a uma evolução de 
3,4 pontos percentuais nas 
mesmas bases comparativas. 
Este desempenho contem-
pla um ganho operacional 
no cálculo do valor justo na 
aquisição da controlada Ju-
rid.  “No momento em que 
a Fras-le completa 65 anos 
de história é possível perce-
ber o vigor que nela se per-
petua. Não faltam exemplos 
para ilustrar este relato, mas 
o principal deles é a forte ex-

pansão ocorrida recentemen-
te, através da consolidação 
das novas operações”, ilustra 
Sérgio Carvalho.

Os investimentos soma-
ram R$ 80,2 milhões em 
2018, dos quais R$ 25,5 
milhões utilizados na uni-
dade da Fras-le em Caxias 
do Sul, e R$ 54,7 utilizados 
nas controladas. Também 
influenciaram nos resulta-
dos a conclusão de projetos 
importantes de aquisições, 
iniciando com a consoli-
dação completa das aqui-
sições das unidades na Ar-
gentina, Armetal e Farloc e 
também da Fanacif no Uru-
guai, adquiridas em dezem-
bro de 2017.

Já em janeiro, foi con-
cluído a sociedade com a 
Federal Mogul que deu o 
controle de 80,1% da Jurid 
do Brasil à Fras-le, negó-
cio que havia sido inicia-
do em 2016 mas aguardou 
a aprovação do Cade neste 
tempo. 

Em fevereiro a Fras-le 
assinou com os indianos 
da ASK uma nova socieda-
de que formou a empresa 
ASK Fras-le, na Índia, da 
qual a companhia detém 
51%. Por fim, em outubro 
foi concluída a compra de 
100% da Fremax, uma das 
principais fabricantes de 
discos de freios com com 
liderança no Brasil no 
segmento premium e com 
presença em mercados ex-
ternos.

Produtora de  
alumínio Hydro foi 
vítima de ciberataque 

O conglomerado industrial 
norueguês Norsk Hydro, um 
dos maiores produtores de 
alumínio do mundo, sofreu 
um ciberataque que atingiu 
parte de sua produção. O fei-
to fez despencar as ações da 
empresa e também elevou as 
cotações do alumínio. 

“A Hydro está trabalhan-
do para conter e neutralizar 
o ataque, mas ainda não sabe 
qual foi o alcance total da si-
tuação”, disse a companhia 
em comunicado nesta terça-
feira.

Ataque

O ataque, que começou 
na noite de segunda-feira e 
ganhou intensidade ao lon-
go da madrugada, afetou os 
sistemas de tecnologia da 
informação da empresa para 
a maior parte de suas ativi-
dades.

Conforme informou a 
Reuters, a companhia fechou 
diversas plantas de extrusão 
de metal, que transformam 
lingotes de alumínio em 
componentes para montado-
ras de carros, construtoras e 
outras indústrias, enquanto 
suas enormes fundições em 
países incluindo Noruega, 
Catar e Brasil estão sen-
do operadas manualmente. 
Acrescentou que o ataque 

não afetou a segurança de 
seus funcionários e que ain-
da era cedo para avaliar im-
pactos a clientes.

As notícias sobre o ata-
que levaram os preços do 
alumínio a subirem 1,2%, 
para uma máxima de três 
meses de 1.944 dólares no 
início das negociações na 
bolsa de metais de Londres. 
As cotações posteriormente 
devolveram parte dos ga-
nhos.

Facebook

O principal site da Hydro 
estava indisponível nesta 
terça-feira, embora algumas 
páginas de subsidiárias ain-
da pudessem ser acessadas. 
A empresa tem dado atuali-
zações sobre a situação por 
meio do Facebook. “A prin-
cipal prioridade da Hydro 
agora é limitar os efeitos do 
ataque e assegurar que as 
pessoas continuem seguras”, 
escreveu a empresa em um 
post no Facebook.

As ações da Hydro caíram 
3,4% no início das negocia-
ções em Oslo, mas depois 
reduziram perdas para cerca 
de 0,6%. A Hydro tem 36 mil 
empregados em 40 países. A 
empresa obteve US$ 18,7 
bilhões em vendas no ano 
passado.
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
Sindicato dos Rodoviários Empregados nas Empresas de Produtos 
Perigosos do Estado do Rio Janeiro e Municípios – Sindtanque-Rio,
localizado na rua Francisco Portela,s/n – Lote  35 – Quadra 62 – Cep 25055-
210 – Jardim Gramacho – Duque de Caxias/RJ– CNPJ 00.791.874/0001-
04,seu presidente Luiz Carlos de Oliveira, vem Convocar através deste 
jornal, e de editais de parede afixado nas empresas, todos os  associados 
e não associados membros da categoria representada para Assembléia 
Geral extraordinária, a ser realizada no dia 25 de março do corrente ano, 
na sede do sindicato, ás 09:00 da manhã em primeira chamada com 2/3 
dos associados presentes e ás 10:00 em segunda e última chamada, 
com qualquer número de associados presentes para deliberar a seguinte 
pauta: a) Aprovação da(s) pauta(s) de reivindicações econômicas e 
sociais para compor as Convenções Coletivas de Trabalho e/ou Acordos 
Coletivos de Trabalho das categorias representadas pelo sindicato laboral 
e demais categorias diferenciadas representadas, inclusive os motoristas 
que laboram nas empresas de transportes de resíduos perigosos e 
Insalubres, dos  motoristas de Auto Tanque Empregados nas Empresas 
Transportadoras, Revendedores, Retalhistas e de Derivados de Petróleo, 
em Empresas que Transportam ou Comercializam produtos criogênicos, 
argônio, oxigênio, dióxido de carbono, nitrogênio, óxido nitroso e demais 
empresas do segmento de cargas perigosas, referente ao período de 
2019/2020, autorizar, se for o caso, a instauração de dissídio coletivo em 
face das empresas representadas pelos sindicatos patronais, Sindicarga, 
SindTRR e demais empresas representadas por elas, bem como das 
empresas correspondentes e/ou independentes; b) Aprovação da 
comissão de negociação, com plenos poderes para iniciar e concluir as 
negociações;c)  Autorização para declarar estado de greve e instaurar greve 
na categoria;d) Aprovação da comissão de negociação, com plenos poderes 
para iniciar e concluir as negociações;e) Aprovação das contribuições 
assistencial e confederativa e demais autorizações pecuniárias em face 
da categoria.f) Fixar as contribuições para manutenção das atividades 
sindicais;g) Autorização, coletiva e expressamente para que o empregador 
possa efetuar o desconto na remuneração de um dia de salário referente 
a contribuição sindical devida ao Sindicato laboral pelos participantes da 
categoria profissional representada, A participação na Assembleia caberá 
a todos empregados da categoria, associados ou não, ocasião em que 
poderão manifestar-se, expressamente, as suas oposições ao desconto 
das contribuições. O não comparecimento implica em concordância 
com a deliberação coletiva, salvo a impossibilidade de comparecimento 
devidamente comprovada. As deliberações tomadas nesta Assembleia 
prevalecerão para todos os fins de direito e a ela se vincula a todos 
empregados da categoria. Duque de Caxias, 12 de Março de 2019.

Luiz Carlos de Oliveira Ribeiro Presidente do Sindtanque – Rio

EDITAL DE CITAÇÃO 
Com o prazo de vinte dias O MM Juiz de Direito, Dr.(a) Denise de Araujo 
Capiberibe - Juiz Titular do Cartório da 3ª Vara Cível da Regional da Leopol-
dina, RJ, FAZ SABER aos que o presente edital com o prazo de vinte dias 
virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo, 
que funciona a Rua Filomena Nunes, 1071 sala:508 CEP: 21021-380 - 
Olaria - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 3626-4272/4271 e-mail: leo03vciv@tjrj.jus.
br, tramitam os autos da Classe/Assunto Execução de Título Extrajudicial 
- CPC - Execução de título extrajudicial, de nº 0002353-53.2006.8.19.0210 
(2006.210.002323-9), movida por ADMINISTRADORA IRMÃOS DE LUCA 
LTDA; GIOSUE DE LUCA em face de ARMSTRONG VIGILÂNCIA E SE-
GURANÇA LTDA; IRENILDO OLIVEIRA SILVA; JÚLIO ALVES SIMÕES 
FILHO; ANGELA VITÓRIA DE OLIVEIRA SIMÕES, objetivando CITAÇÃO. 
Assim, pelo presente edital CITA o réu ARMSTRONG VIGILÂNCIA E SE-
GURANÇA LTDA; IRENILDO OLIVEIRA SILVA; JÚLIO ALVES SIMÕES FI-
LHO; ANGELA VITÓRIA DE OLIVEIRA SIMÕES, que se encontra em lugar 
incerto e desconhecido, para no prazo de quinze dias oferecer contestação 
ao pedido inicial, querendo, ficando ciente de que presumir-se-ão aceitos 
como verdadeiros os fatos alegados ( Art. 344, CPC) , caso não ofereça 
contestação, e de que, permanecendo revel, será nomeado curador espe-
cial (Art. 257, IV, CPC). Dado e passado nesta cidade de Rio de Janeiro, 
SEIS DE NOVEMBRO DE 2018. Eu, __ Fatima Ferreira Cerqueira - Ana-
lista Judiciário - Matr. 01/16452, digitei. E eu,  __ Eliane Cassia Souza da 
Silva - Responsável pelo Expediente - Matr. 01/14547, o subscrevo.

SINDICATO DOS CORRETORES E DAS EMPRESAS CORRETORAS 
DE SEGUROS, DE RESSEGUROS, DE VIDA, DE  CAPITALIZAÇÃO 

E DE PREVIDÊNCIA, DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA – CONVOCAÇÃO

O Presidente do Sindicato dos Corretores e das Empresas Corretoras 
de Seguros, de Resseguros, de Vida, de Capitalização e de Previdência, 
do Estado do Rio de Janeiro - SINCOR/RJ, no uso de suas atribuições, 
serve-se da presente, para convocar os Corretores de Seguros do Estado 
do Rio de Janeiro, pessoas físicas e jurídicas, para comparecerem à 
A.G.E., a ser realizada em 25 de março de 2019 às 16:00h, em primeira 
convocação, com o quorum 2/3 (dois terços) dos associados e em 
segunda convocação às 16:30h, com qualquer número de corretores de 
seguros  presente, na Sede do Sindicato, Rua dos Mercadores, 10, Centro, 
nesta Cidade. A Ordem do Dia: 1) Examinar e Deliberar sobre as cláusulas 
do Acordo Coletivo de Trabalho propostas pelo SINSECRJ - Sindicato 
dos Securitários do Estado do Rio de Janeiro referente ao ano de 2019; 
2) Examinar e Deliberar sobre cláusulas do Acordo Coletivo de Trabalho
propostas pelo SINTRESRJ - Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de
Resseguros no Estado do Rio de Janeiro referente ao ano de 2019. Rio de
Janeiro, 19 de março de 2019. Henrique Jorge Duarte Brandão - Presidente.

EDITAL DE CONVOCAÇAO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRADINÁ-
RIA DA  AMARELINHO BARRA COOPERATIVA DE TAXI LTDA.

CNPJ/MF Nº 02.719.937/0001-47, NIRE nº 33.4.000.3050-8.
O Diretor Presidente no uso de suas atribuições legais e estatutárias, 
convoca os 146 cooperados a reunirem-se em Assembleia Geral Extra-
ordinária em 30 de março de 2019, na Avenida  das Américas,  nº 19019 
- subsolo – Auditório do Shopping Recreio, nesta Cidade,  com 1ª convo-
cação às 11:00hs com presença de 2/3 de cooperados, com 2ª convoca-
ção às 12:00h com a presença de metade mais um de cooperados e em 
3ª e ultima convocação às 13:00h com a presença mínima de 10(dez) 
cooperados em dia com suas obrigações sociais, para deliberarem sobre 
a seguinte ordem do dia: 1 – Reforma do Regimento  do  FAABCOOP; 2 
– Análise e deliberação sobre a venda do imóvel da sede; 3 – Deliberação 
sobre a destinação da verba da CLARO; 4 – Análise e deliberação sobre a 
remuneração do Conselho Fiscal em caso de vacância; 5 – Análise e deli-
beração sobre o desconto no aplicativo “TAXION”; 6 – Aprovação sobre a 
obrigatoriedade do uso da maquina de cartão de crédito e débito;  A sede 
não comporta uma AGE, para efeito de quorum contamos com a presença 
de 146 cooperados. Rio de Janeiro, 19 de março de 2019.

Weber Alves Brandão
Diretor Presidente.

EDITAL DE CONVOCAÇAO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 
DA  AMARELINHO BARRA COOPERATIVA DE TAXI LTDA.,
CNPJ/MF Nº 02.719.937/0001-47, NIRE nº 33.4.000.3050-8.

O Diretor Presidente no uso de suas atribuições estatutárias e legais, 
convoca os 146 cooperados do AMARELINHO BARRA COOPERATIVA 
DE TÁXI LTDA na forma do disposto no art. 44 da Lei nº 5764/71, a reu-
nirem-se em Assembléia Geral Ordinária em  30 de março de 2019, na 
Avenida  das Américas,  nº 19019 - subsolo – Auditório do Shopping Re-
creio, nesta Cidade,  com 1ª convocação às 08:00h com presença de 2/3 
de associados, com 2ª convocação às 09:00h com presença de metade 
mais um de associados e em 3ª e ultima convocação às 10:00h com a 
presença mínima de 10 (dez) cooperados, em dia com suas obrigações 
sociais, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: I – Prestação 
e aprovação das contas dos órgãos de administração, acompanhada de 
parecer do Conselho Fiscal – exercício 2018, compreendendo: a) relató-
rio da gestão; b) balanço; c) demonstrativo das sobras apuradas ou das 
perdas decorrentes da insuficiência das contribuições para cobertura das 
despesas da sociedade e o parecer do Conselho Fiscal; II – Destinação 
das sobras apuradas ou rateio das perdas decorrentes da insuficiência 
das contribuições para cobertura das despesas da sociedade, deduzindo-
se, no primeiro caso, as parcelas para os fundos obrigatórios; III – Eleição 
dos membros do Conselho Fiscal; IV – Eleição dos membros do Conselho 
de Ética e Disciplina. Rio de Janeiro, 19 de março de 2019.

Weber Alves Brandão
Diretor Presidente.

COOTRAB – Cooperativa Central de Trabalho Ltda. 
CNPJ nº 08.623.284/0001-84. NIRE nº 33.4.0004779-6. 

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA.
O Conselho de Administração da COOTRAB - COOPERATIVA CENTRAL 
DE TRABALHO LTDA, convoca suas filiadas a reunirem-se em 
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA no dia 30 de março de 2019, na sua 
sede Rua Adolpho Bravo, 64, Bacaxá, Saquarema-RJ, na forma do disposto 
no art. 44 da Lei n.º 5764/71, com 1ª convocação às 10:00h, com quorum 
mínimo de instalação de 2/3 do número de filiadas; com 2ª convocação às 
11:00h com quorum mínimo de instalação de metade mais um do número 
de filiadas; com 3ª e última convocação às 12:00h, com a presença de 
qualquer número de delegados presentes, para analisarem e deliberarem 
sobre a seguinte ordem do dia: I - prestação e aprovação das contas dos 
órgãos de administração – exercício 2018 - acompanhada de parecer 
do Conselho Fiscal, compreendendo: a) relatório da gestão; b) balanço; 
c) demonstrativo das sobras apuradas ou das perdas decorrentes da 
insuficiência das contribuições para cobertura das despesas da sociedade e 
o parecer do Conselho Fiscal; II - destinação das sobras apuradas ou rateio 
das perdas decorrentes da insuficiência das contribuições para cobertura 
das despesas da sociedade, deduzindo-se, no primeiro caso, as parcelas 
para os fundos obrigatórios; III – Eleição dos membros do Conselho Fiscal. 
Saquarema, 17 de março de 2019. Andréa Perrone - Presidente.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUEIMADOS
PREGÃO PRESENCIAL N°2.2019

OBJETO: Contratação de empresa contratação de empresa para presta-
ção de serviços de fornecimento de combustíveis e derivados de petróleo, 
para abastecimento de veículos e equipamentos no âmbito da Secretaria 
de Saúde. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 13/0537/18 RETIRADA DO 
EDITAL: www.queimados.rj.gov.br ou Secretaria Municipal de Saúde de 
Queimados, Avenida Vereador Marinho Hemetério de Oliveira,1170 – Vila 
Pacaembu – CEP:26.323.292– Centro, das 09:00 às 16:00 horas, me-
diante à entrega de uma resma de papel A4 e carimbo contendo o CNPJ 
da Empresa. DATA / HORA: 01/04/2019 às 10:00 horas.

Lívia da S. M. de Assis Quintanilha
Pregoeiro

REPSOL SINOPEC BRASIL S.A.
CNPJ nº 02.270.689/0001-08 - NIRE nº 3330016653-0

Certidão da Ata da RCA. Data, Local e Horário: 28/02/19, às 17h, na sede 
social da Cia., na Praia de Botafogo, 300, salas 501 e 701, Botafogo, RJ/RJ.  
Mesa: Sr. Mariano Carlos Ferrari – Presidente e Sr. Pablo Luis Gay-Ger - 
Secretário. Presença: Dispensada a convocação, em virtude da presença 
da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Cia. Ordem
do Dia: Deliberar sobre a submissão à aprovação da Assembleia Geral de 
proposta para o pagamento de juros sobre o capital próprio (2ª parcela do 
ano de 2019). Deliberações: Considerando a recomendação da Diretoria, 
o Conselho de Administração aprova por unanimidade de votos submeter a 
aprovação da Assembleia Geral proposta de distribuição de juros sobre ca-
pital próprio no montante de R$ 50 milhões, a ser registado nas demonstra-
ções financeiras da Cia. em fevereiro de 2019 e a ser pago em ou antes de 
31/12/19. Encerramento: Oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer 
uso, e nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada 
a presente ata que, lida e achada conforme, foi aprovada e assinada por 
todos os presentes. Assinaturas: Sr. Mariano Carlos Ferrari – Presidente 
e Sr. Pablo Luis Gay Ger – Secretário. Manuel Tomás Garcia Blanco, Hu 
Xinmiao, José Carlos de Vicente Bravo, Miguel Ernesto Klingenberg Cal-
vo, Tian Jianguo, José Ángel Murillas Angoiti, Ding Yanxia, Hou Jianguo, 
Guillermo Llopis Garcia e Mariano Carlos Ferrari. Certifico e atesto que a 
deliberação acima foi extraída da ata lavrada no Livro de Atas de Reuniões 
do Conselho de Administração da Cia. Rio de Janeiro, 28/02/19. Pablo Luis 
Gay-Ger - Secretário. Jucerja nº 3549386 em 18/03/19.

CENTRO DO COMÉRCIO DE CAFÉ DO RIO DE JANEIRO 
ÓRGÃO TÉCNICO E CONSULTIVO DO PODER PÚBLICO 

E DE UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL E ESTADUAL 
Centro do Comércio de Café do Rio de Janeiro 

Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinaria
O Presidente da Diretoria do Centro do Comércio de Café do Rio de Ja-
neiro, considerando que está em fase de processamento a constituição 
formal de um Condomínio do Edifício do Centro do Comércio de Café 
do Rio de Janeiro, e em face de solicitação apresentada pelo associado 
Valorização Empresa de Café S/A, proprietário das salas que integram 
o 5° andar do Edifício, no sentido da unificação das salas 501, 502,503 
e 504, com a incorporação parcial da área de circulação do pavimento, 
área comum. Resolve com base no disposto no artigo 37 do Estatuto, 
convocar os associados e demais proprietários de áreas do prédio, para 
a Assembleia Geral Extraordinária a se realizar em 28 de março de 2019, 
as 11:00 horas em primeira convocação e às 11:30 horas em segunda e 
última convocação para discutir sobre a proposta do associado Valoriza-
ção Empresa de Café LTDA. Rio de Janeiro, 18 de março de 2019. 

Guilherme Braga Abreu Pires Filho 
Presidente

Copom: primeira reunião 
sob novo comando

Leilão da ‘raspadinha’ é  
remarcado pela quarta vez
‘Entrega de 
propostas e 
documentos deve 
ser feita até 22  
de abril

Dúvidas e desinteresse 
por parte de investidores são 
os motivos apontados para a 
não realização até agora do 
leilão de concessão da Lo-
teria Instantânea Exclusiva 
(Lotex), a “raspadinha”, atu-
almente sob a gestão da Cai-
xa Econômica. 

O Banco Nacional de De-
senvolvimento Econômico 
e Social (BNDES) fixou a 
nova data para 26 de abril, e 
cancelou a de 26 de março.

Esclarecimentos

Segundo informação 
publicada na edição desta 
terça-feira do Diário Ofi-
cial da União, o adiamento 
ocorreu para dar mais prazo 
para esclarecimentos, en-
trega de propostas e de do-
cumentos necessários para 

participação na concorrên-
cia. 

R$ 1 bilhão

Com isso, virou uma qua-
se uma novela o destino da 
Lotex. Este é o quarto adia-
mento da data do leilão do 
negócio, que deveria inicial-
mente ter ocorrido em junho 
de 2018, quando o governo 
chegou a projetar lance mí-
nimo de R$ 1 bilhão.

Devido ao desinteresse 
de investidores, o governo 
fez ajustes no edital, poster-
gando o leilão para julho de 
2018, depois fevereiro, para 
26 de março, e agora para 
abril. Mesmo com os suces-
sivos adiamentos, a expecta-
tiva de lance mínimo foi re-
duzida para cerca de R$ 500 
milhões

Com o novo cronograma, 
a entrega de propostas e do-
cumentos deve ser feita até o 
dia 22 de abril.

Podem participar do leilão 
empresas com comprovada 
experiência no mercado de 
loterias instantâneas com 
operações em patamares 
compatíveis com os projeta-
dos para a Lotex.

Desestatização

Decreto expedido em 
28 de janeiro de 2016, in-
cluiu a Lotex no Programa 
Nacional de Desestatiza-
ção - PND. Posteriormente, 
em 11 de outubro de 2016, 
o Decreto nº 8.873 alterou 
o Decreto 8.648/2016 e 
designou o BNDES como 
responsável pela execu-
ção e acompanhamento do 
processo, ficando responsá-
vel, entre outras coisas, por 
promover a contratação de 
consultoria, auditoria e ou-
tros serviços especializados 
necessários à execução das 
desestatizações.

As loterias constituem 
uma importante fonte de 
recursos para a União. 
A Lotex foi lançada em 
agosto de 2015 e é uma 
modalidade de loteria em 
que o apostador sabe, na 
hora em que raspa o car-
tão, se ganhou algum prê-
mio ou não. 

A Lotex tem como tema: 
marcas, emblemas, hinos, 
símbolos, escudos e simila-
res relativos às entidades de 
prática desportiva da moda-
lidade futebol.

Mercado espera 
manutenção  
da Selic nos  
níveis atuais

Nesta quarta-feira, às 18h, 
será anunciada a taxa básica 
de juros, atualmente em 6,5% 
ao ano. O Comitê de Política 
Monetária (Copom) do Banco 
Central (BC) iniciou nesta ter-
ça-feira, em Brasília, a segunda 
reunião de 2019 para definir a 
taxa básica de juros, a Selic. É a 
primeira comandada pelo novo 
presidente do BC, Roberto Cam-
pos Neto, indicado pelo ministro 
da Economia, Paulo Guedes, 
cuja linha neoliberal vem sen-
do defendida. Também estarão 
presentes dois novos diretores: 
Bruno Serra Fernandes (Política 
Monetária) e João Manoel Pinho 
de Mello (Organização do Siste-
ma Financeiro).

A taxa básica, que serve de 
referência para os demais juros 
da economia, é a taxa média 
cobrada em negociações com 
títulos emitidos pelo Tesouro 
Nacional, registradas diaria-
mente no Sistema Especial de 
Liquidação e de Custódia (Se-
lic). A manutenção da Selic no 
atual patamar, como prevê o 
mercado financeiro em pesqui-
sa feita pelo próprio BC, indi-

Roberto Campos Neto estreia no Copom

Marcello Camargo/ABr

ca que o Copom considera as 
alterações anteriores nos juros 
básicos suficientes para chegar 
à meta de inflação, objetivo 
que deve ser perseguido pelo 
banco.

Ao reduzir os juros bási-
cos, a tendência é diminuir os 
custos do crédito e incentivar 
a produção e o consumo. En-
tretanto, as taxas de juros do 
crédito não caem na mesma 
proporção da Selic. Segundo 
o BC, isso acontece porque a 
Selic é apenas uma parte do 
custo do crédito.

Para cortar a Selic, a auto-
ridade monetária precisa estar 
segura de que os preços estão 
sob controle e não correm ris-
co de ficar acima da meta de 
inflação. Quando o Copom 
aumenta a Selic, a finalidade é 
conter a demanda aquecida, e 

isso causa reflexos nos preços 
porque os juros mais altos en-
carecem o crédito e estimulam 
a poupança.

De outubro de 2012 a abril 
de 2013, a taxa Selic foi man-
tida em 7,25% ao ano e pas-
sou a ser reajustada gradual-
mente até alcançar 14,25% 
em julho de 2015. Nas reuni-
ões seguintes, ela foi mantida 
nesse patamar Em outubro 
de 2016, foi iniciado um lon-
go ciclo de cortes na Selic, 
quando a taxa caiu 0,25 pon-
to percentual, indo para 14% 
ao ano. Esse processo durou 
até março de 2018, quando a 
Selic chegou ao seu mínimo 
histórico, 6,5% ao ano, e de-
pois disso foi mantida pelo 
Copom, composto pelo pre-
sidente e oito diretores que 
reúne-se oito vezes no ano.
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PB BRASIL ENTRETENIMENTO S.A.           CNPJ nº  08.844.841/0001-97

Relatório da Administração. Srs. Acionistas: Apresentamos a V.Sas. as Demonstrações Financeiras e Notas Explicativas relativas aos exercícios findos de 
31/12/18 e 2017. Ficamos à inteira disposição dos Srs. para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. RJ, 20/03/19. A Administração

Balanços patrimoniais 31/12/18 e 2017 (Em MR$) 2018 2017
Ativo 22.836 26.056
Circulante 17.599 21.575
Caixa e equivalentes de caixa 2.869 8.914
TVM 8.143 6.154
Contas a receber 4.142 4.274
Direitos de exibição 2.369 2.195
Outros 76 38
Não circulante 5.237 4.481
Contas a receber 20 -
Depósito judicial 9 -
Direitos de exibição 3.972 3.000
IR e contribuição social diferidos - 278
Imobilizado 1.236 1.203
Passivo e patrimônio líquido 22.836 26.056
Circulante 4.853 7.482
Salários e encargos sociais 1.649 1.127
Contas a pagar 1.554 2.526
IR e contribuição social a pagar 1.335 3.220
Obrigações tributárias 260 534
Outros 55 75
Não circulante 259 213
Provisão para contingências e honorários advocatícios 245 189
Outros 14 24
Patrimônio líquido 17.724 18.361
Capital social 7.367 7.367
Reservas de lucros 7.367 7.367
Dividendos adicionais ao mínimo obrigatório 2.990 3.627
Total do passivo e patrimônio líquido 22.836 26.056

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido  
Exercícios findos em 31/12/18 e 2017 (Em MR$)

Ca-
pital 
so-
cial

Reservas de 
lucros

Lucros 
acumu-
lados

Dividen-
dos adi-
cionais 
ao míni-
mo obri-
gatório Total

Re-
ser-
va 

legal

Re-
serva 
opera-
cional

Saldos em 31/12/16 7.3671.473 7.742 - 3.249 19.831
Distrib. dividendos adicionais - - (1.848) - (3.249) (5.097)
Lucro líquido do exercício - - - 20.877 - 20.877
Destinações
Dividendos pagos - - - (16.200) - (16.200)
Juros sobre capital próprio - - - (1.050) - (1.050)
Dividendos adicionais propostos - - - (3.627) 3.627 -
Saldos em 31/12/17 7.3671.473 5.894 - 3.627 18.361
Distrib. dividendos adicionais - - - - (3.627) (3.627)
Lucro líquido do exercício - - - 15.490 - 15.490
Destinações
Dividendos pagos - - - (12.500) - (12.500)
Dividendos adicionais propostos - - - (2.990) 2.990 -
Saldos em 31/12/18 7.3671.473 5.894 - 2.990 17.724

Demonstrações do resultado abrangente Exercícios findos em
31/12/18 e 2017 (Em MR$) 2018 2017

Lucro líquido do exercício: Resultado abrangente total do exercício 15.490 20.877

Notas explicativas às demonstrações financeiras em 31/12/18 e 2017 (Em 
MR$). 1. Contexto operacional. A PB Brasil Entretenimento S.A. (“Cia.”) é uma 
“Joint Venture” entre a Globosat Programadora Ltda. e a Claxson Media LLC, 
antiga Playboy TV Latin America, cuja vigência é determinada contratualmente 
até jul/27, prorrogável por mais 5 anos. A Cia. foi criada em 18/04/07 e deu iní-
cio às suas operações em 4/07/07. Tem como atividade principal a produção e 
programação de conteúdo adulto. Os atuais canais distribuídos são: “Sexy Hot”, 
“Playboy”, “Venus” e “Sextreme”, juntamente denominados “Canais Adultos”. Es-
tes canais são distribuídos pelas principais operadoras do país, tais como Claro 
S.A., Sky Brasil Serviços Ltda., Embratel TVSAT Comunicações S.A., Oi Móvel 
S.A. (“Oi TV”) e Telefonica Brasil S.A. e outras operadoras menores. Os canais são 

Demonstrações do resultado Exercícios findos em 31/12/18 e 2017
(Em MR$) 2018 2017

Receita líquida de vendas e serviços 47.868 57.372
Custo das vendas e dos serviços (15.077) (15.827)
Lucro bruto 32.791 41.545
Receitas (despesas) operacionais: Despesas com vendas (4.819) (5.077)

Despesas gerais e administrativas (7.328) (6.735)
Resultado na baixa de imobilizado 5 (5)
Outras receitas operacionais, líquidas 9 9

Lucro antes das receitas e despesas financeiras 20.658 29.737
Despesas financeiras (33) (28)
Receitas financeiras 821 1.339
Lucro antes do IR e da contribuição social 21.446 31.048
IR e contribuição social (5.956) (10.171)
Lucro líquido do exercício 15.490 20.877

Demonstração fluxo caixa 
Exercícios findos em 31/12/18 e 17 (Em MR$) 2018 2017

Fluxos de caixa das atividades operacionais 12.317 22.810
Lucro líquido do exercício antes do IR e contribuição social 21.446 31.048
Ajustes p/conciliar o lucro antes do IR e C.S. ao caixa gerado
  pelas atividades operacionais 21.588 31.273
Depreciação 218 236
Provisão para contingências 56 11
Reversão de provisão para créditos de liquidação duvidosa (127) (27)
(Ganho) perda na venda de imobilizado (5) 5
(Aum.) redução de ativos e aumento (redução) de passivos
Contas a receber 239 2.056
Direitos de exibição (1.146) (97)
Outros ativos (47) 25
Contas a pagar (972) 1.199
Salários e encargos sociais 522 415
Obrigações tributárias (274) (100)
Outros passivos (30) (63)
Caixa gerado pelas atividades operacionais 19.880 34.708
Pagamento de IR e contribuição social (7.563) (11.898)
Fluxos de caixa das atividades de investimentos (2.235) (4.504)
Aplicação em TVM (1.989) (4.347)
Aquisição de imobilizado (251) (158)
Venda de imobilizado 5 1
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos (16.127) (22.347)
Dividendos pagos (16.127) (21.297)
Juros sobre capital próprio pagos - (1.050)
Redução no caixa e equivalentes de caixa (6.045) (4.041)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 8.914 12.955
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 2.869 8.914

Alberto Carlos Pecegueiro do Amaral - Diretor Presidente 
Antonio Luis de Carvalho - Diretor Financeiro 

Aníbal Augusto de Souza - Contador - CRC/RJ 073.618/O-9

comercializados pelas operadoras de forma “a la carte” e os formatos de venda por 
assinatura são stand alone e/ou bundled; e vendas avulsas pay-per-view (PPV) e/
ou video on demand (VOD). O canal Sexy Hot possui um site, www.sexyhot.com.
br, o qual é hospedado e comercializado pela Globo Comunicação e Participações 
S.A (“Globo”) e cujo formato de venda consiste em assinatura. 2. Base de prepa-
ração e apresentação das demonstrações financeiras. A autorização para conclu-
são da preparação destas demonstrações financeiras ocorreu em 13/03/19. As 
presentes demonstrações financeiras são de responsabilidade da administração 
e foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que 
compreendem as disposições da Lei das S.A. e os pronunciamentos emitidos pelo 
CPC. 3. Principais práticas contábeis. a) Ativos e passivos, circulantes e não circu-
lantes: Os ativos e passivos são classificados como circulantes quando realizáveis 
ou liquidáveis dentro dos doze meses seguintes após a data do balanço ou que 
sejam mantidos essencialmente com o propósito de serem negociados, incluin-
do transações com partes relacionadas no curso normal dos negócios. Os ativos 
são reconhecidos nos balanços somente quando for provável que seus benefícios 
econômicos futuros serão gerados em favor da Cia. e seu custo ou valor puder ser 
mensurado com segurança. Os passivos são reconhecidos no balanço quando 
a Cia. possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento 
passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido para liquidá-lo. 
As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco 
envolvido. b) Direitos de exibição: São ativos intangíveis, que incluem filmes e pro-
gramas de televisão, adquiridos de terceiros. Os direitos adquiridos são registrados 
ao custo de aquisição no momento do pagamento ou quando tais direitos tornam-
-se disponíveis, o que ocorrer primeiro. A vida útil dos direitos de exibição adquiri-
dos é definida com base nos prazos contratuais cuja vigência média é de 4 anos
e a amortização desses direitos ocorre linearmente a partir da primeira exibição
de cada título. Os custos dos filmes incluem, basicamente, o custo dos direitos de
filmes e programas adquiridos de terceiros, nos termos dos contratos de aquisição
e custo de Condecine (contribuição incidente sobre a veiculação das obras cine-

matográficas). c) Imobilizado: É registrado ao custo de aquisição ou de construção, 
deduzido da depreciação acumulada, e/ou perdas por redução ao valor recuperá-
vel, se for o caso. Gastos com reparos e manutenção que não aumentam a vida 
útil do ativo são reconhecidos como despesa quando incorridos. A depreciação 
é calculada pelo método linear, a taxas que levam em consideração a vida útil 
econômica estimada dos bens. d) Receita de contrato com clientes: De acordo 
com a nova norma CPC 47 – Receita de contratos com clientes (IFRS 15), a 
receita é reconhecida por um valor que reflita a contraprestação que a entidade 
espera receber em troca da transferência de bens ou serviços para um cliente. 
A PB reconhece a receita de acordo com princípios fundamentais considerando 
os seguintes passos: a) identificação do contrato com cliente; b) identificação 
das obrigações de performance contidas no contrato; c) determinação do preço 
da transação; d) alocação do preço da transação às obrigações de desempe-
nho e e) reconhecimento da receita quando (e à medida que) a PB satisfaça a 
obrigação de performance. As principais classes de receitas são reconhecidas 
considerando as obrigações de performance abaixo, que podem ser satisfeita 
em um determinado momento ou a longo do tempo. Tipo de receita/Reconhe-
cimento: Programação e conteúdo (Canais lineares a la carte; Subscription 
Video On Demand (SVOD) por assinatura mensal): Mensalmente ao longo do 
tempo da assinatura; Programação e conteúdo (TVODs (Transactional Video 
on Demand) e PPV (Pay Per View): Reconhecidos no mês seguinte da disponi-
bilização do conteúdo. 4. Capital social. Em 31/12/18 e 2017, o capital social da 
Cia. totaliza R$7.367 e estava composto por 7.500 ações subscritas e integra-
lizadas sem valor nominal sendo em sua totalidade ordinárias.

JUÍZO DE DIREITO DA 05ª VARA CIVEL 
REGIONAL DE JACAREPAGUÁ/RJ

EDITAL de 1º e 2º PÚBLICO LEILÃO PRESENCIAL E INTIMAÇÃO 
com prazo de 05 (cinco) dias, extraído dos autos da Ação de 
Execução de Titulo Extrajudicial proposta por ADRIANO JORGE 
BARBOZA em face do ESPÓLIO DE GENITON FERREIRA DE 
MOURA E OUTRO - Processo nº. 0042044-90.2009.8.19.0203, 
passado na forma abaixo: O DR. JOSÉ ALFREDO SOARES 
SAVEDRA - Juiz de Direito da Vara acima, FAZ SABER aos que o 
presente Edital, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar 
possa, especialmente a ESPÓLIO DE GENITON FERREIRA DE 
MOURA, ESPÓLIO DE NERY EULALIA VILELA DE MOURA, 
na pessoa do seu representante legal WAGNER VILELA DE 
MOURA, na forma do Inciso I – Art. 889 do NCPC, que no dia 
27/03/2019, às 13:00 h, no Átrio do Fórum, à Rua Professora 
Francisca Piragibe, nº 80, Taquara/RJ, pelo Leiloeiro Público 
GUSTAVO PORTELLA LOURENÇO, disponível no sítio: www.
gustavoleiloeiro.lel.br, e WWW.sindicatodosleiloeirorj.com.br, 
será apregoado e vendido a quem mais der acima da avaliação, 
ou no dia 03/04/2019, no mesmo horário e local, pela melhor 
oferta, a partir de 50% do valor da avaliação, art. 891 - §Único 
do CPC, o imóvel situado na AVENIDA GEREMÁRIO DANTAS, 
968, APARTAMENTO 303, BLOCO 04 – PECHINCHA, 
JACAREPAGUÁ, RIO DE JANEIRO.  AVALIADO R$ 251.560,00 
(Duzentos e cinquenta e um mil, quinhentos e sessenta reais).
- Conforme certidão expedida pelo cartório do 9º Ofício do Registro 
de Imóveis, o referido imóvel encontra-se matriculado sob o n° 
122.460, constando no ato R-03 COMPRA E VENDA: Em favor 
de GENITON FERREIRA DE MOURA, brasileiros, casados pelo 
regime da comunhão de bens, residentes nesta cidade; R-10
PENHORA: Oriunda da própria ação. Apresenta débito de IPTU 
no exercício de 2018 = R$ 1,72. – FUNESBOM, não apresenta 
débito até a presente data. – Caso haja débito de Condomínio, 
será apresentado no dia do Pregão. -autorizo que possa ocorrer, 
alternativamente, o pagamento inicial (imediato) de 30% (trinta por 
cento) do valor lançado, com a complementação no prazo de 15 
(quinze) dias. O valor da comissão de leiloeiro (5% sobre o valor da 
arrematação). As certidões referentes ao Art. 267, inciso XXIII da 
Consolidação Normativa da C.G.J, serão lidas pelo Sr. Leiloeiro no 
ato do pregão. Fica(m) o(s) executado(s) e credores por intermédio 
deste edital, na pessoa do(s) seu(s) advogado(s) – Dr. Wander 
Moreira – OAB/RJ nº. 105.368 (Procuração às fl.252), devidamente 
constituído nos autos intimados do Leilão Público Presencial, na 
forma do Art. 889 e seus incisos do NCPC. – E para que cheque ao 
conhecimento de todos os interessados foi expedido o presente, 
que será publicado através do site de leilões on-line: www.
gustavoleiloeiro.lel.br, de acordo com o Art. 887 § 2º e 3º do NCPC, 
e será afixado no Átrio do Fórum. Dado e passado nesta cidade 
do Rio, 13/02/2019. Eu, Ricardo de Abreu Monteiro de Barros - 
Responsável pelo Expediente – mat. 01/14750, o fiz datilografar e 
subscrevo. (as.) Dr. José Alfredo Soares Savedra – Juiz de Direito.

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.

Reajuste da cessão onerosa com a União eleva ações da Petrobras   
Estatal iniciou 
produção 
da quarta 
plataforma do 
Campo de Búzios 

Enquanto passa por mu-
danças internas de substitui-
ção de diretores, a Petrobras 
vai recuperando sua imagem 
junto aos investidores. A es-
tatal foi um dos destaques 
na bolsa de valores paulista 
nesta terça-feira. As ações 
ordinárias da empresa (que 
têm como símbolo PETR3) 
subiam mais de 2,5% no iní-
cio da tarde. Segundo infor-
mações do jornal “O Globo”, 
o governo pretende pagar em 
torno de US$ 9 bilhões para 
a estatal no reajuste do con-
trato da cessão onerosa com 
a União, e isso estaria perto 
de acontecer.

A notícia é uma das mais 
desejadas pelo investidor da 
estatal, porque é um dos ele-
mentos que fornece maior 

oportunidade de elevar o 
valor da empresa na bolsa. 
Em 2018, a Petrobras foi a 
empresa que acumulou os 
maiores ganhos em valor do 
mercado na bolsa, de acordo 
com levantamento feito pela 
provedora de informações 
financeiras Economatica. 
Ao longo do ano de 2018, a 
Petrobras ganhou cerca de 
R$ 100 bilhões em valor de 
mercado, no melhor resulta-
do entre as empresas na bol-
sa no Brasil. 

Sobre as mudanças inter-
nas que estão em curso na 
estatal, a área de Relação 
com Investidores terá um 
novo comando. O presidente 
da Petrobras, Roberto Cas-
tello Branco, escolheu An-
drea Marques de Almeida 
para a diretoria executiva fi-
nanceira e de Relações com 
Investidores da empresa, en-
quanto o atual chefe da área, 
Rafael Grisolia, foi indicado 
para assumir o comando da 
subsidiária BR Distribuido-
ra.

Andrea Marques é atu-
almente gerente executiva 
de Tesouraria Global na 

mineradora Vale, onde foi 
também CFO da Vale Ca-
nada em Toronto de 2015 
a 2018 e ocupou outros 
cargos. “A indicação da 
nova diretora será sub-
metida aos procedimentos 
internos de governança 
corporativa, incluindo a 
análise de conformidade 
e integridade necessária 
ao processo sucessório 
da companhia, e encami-
nhada para apreciação do 
Comitê de Indicação, Re-
muneração e Sucessão e 
posterior deliberação do 
Conselho de Administra-
ção”, informou a estatal 
em comunicado.

Engenheira de produção 
pela Universidade Federal 
do Rio de Janeiro e com 
MBA em finanças e gestão, 
Andrea Marques terá sua in-
dicação agora submetida aos 
procedimentos internos de 
governança corporativa da 
Petrobras, que incluem de-
liberação pelo Conselho de 
Administração da empresa. 
Já o então responsável pela 
área Rafael Grisolia ficará 
na função de diretor execu-

tivo financeiro até a posse da 
sucessora, segundo a Petro-
bras.

A companhia informou 
que o atual presidente da 
unidade de distribuição 
de combustíveis da petro-
leira, Ivan de Sá, deixará 
a BR e retomará carreira 
na Petrobras, “onde atuou 
durante 30 anos, ocupan-
do diversas funções exe-
cutivas”.

Produção da P-77

A petroleira iniciou nesta 
terça-feira a produção de pe-
tróleo e gás natural da P-77, 
quarta plataforma a entrar 
em produção no campo de 
Búzios. Em linha com o Pla-
no Estratégico da estatal, a 
P-77 é a terceira plataforma 
a entrar em produção em 
2019, do total de quatro pre-
vistas para 2019.

O campo de Búzios, no 
pré-sal da Bacia de Santos, 
foi descoberto em 2010, é o 
principal campo sob o con-
trato da Cessão Onerosa. 
O campo teve seu início de 
produção em abril de 2018 e 

conta atualmente com 4 pla-
taformas em produção. Com 
capacidade para processar 
diariamente até 150 mil bar-
ris de óleo e comprimir até 6 
milhões de m³ de gás natu-
ral, a P-77 contribui para o 
crescimento previsto da pro-
dução da Petrobras em 2019.

A plataforma, do tipo 
FPSO (unidade flutuante de 
produção, armazenamento e 
transferência de petróleo e 
gás), está localizada a apro-
ximadamente 200 km da 
costa do estado do Rio de 
Janeiro, em profundidade 
de água de 1.980 metros. O 
projeto prevê sua interliga-
ção a nove poços produto-
res e oito poços injetores. O 
escoamento da produção de 
petróleo será feito por navios 
aliviadores, enquanto a pro-
dução de gás será escoada 
pelas rotas de gasodutos do 
pré-sal.

Em fevereiro, a Petro-
bras começou a produção 
de petróleo e gás natural 
da P-76, terceira platafor-
ma a entrar em produção 
no campo de Búzios. Com 
capacidade para processar 

diariamente até 150 mil 
barris de óleo e comprimir 
até 6 milhões de m³ de gás 
natural, a P-76 contribuirá 
para o crescimento da pro-
dução da companhia. É a 
segunda plataforma a en-
trar em operação em 2019, 
do total de quatro previstas 
para este ano, em linha com 
o Plano Estratégico da Pe-
trobras.

A plataforma, do tipo 
FPSO (unidade flutuante de 
produção, armazenamento e 
transferência de petróleo e 
gás), está localizada a apro-
ximadamente 180 km da cos-
ta do estado do Rio de Janei-
ro, em profundidade de água 
de 2.030 metros. O projeto 
prevê sua interligação a dez 
poços produtores e sete po-
ços injetores. O escoamento 
da produção de petróleo será 
feito por navios aliviadores, 
enquanto a produção de gás 
será escoada pelas rotas de 
gasodutos do pré-sal. A fina-
lização da conversão do cas-
co, a integração dos módulos 
e o comissionamento final 
da unidade foram realizados 
no Paraná.
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Banco Bradesco BERJ S.A. 
Empresa da Organização Bradesco

CNPJ 33.147.315/0001-15 
Sede: Praça Pio X, no 118, 6o Andar  - CEP: 20091-040 - Centro - Rio de Janeiro - RJ

continua...

Senhores Acionistas,
Submetemos à apreciação de V.Sas. as demonstrações contábeis do Banco Bradesco BERJ S.A. (BERJ 

ou Instituição), relativas ao exercício fi ndo em 31 de dezembro de 2018, elaboradas de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil.

No exercício, o BERJ registrou Lucro Líquido de R$ 94 milhões, Patrimônio Líquido de R$ 3.625 milhões 
e Ativos Totais no montante de R$ 4.781 milhões. 

Houve alienação por redução de capital na empresa Marselha Holdings Ltda. em 31 de agosto de 2018.
A política de dividendos da Instituição assegura aos acionistas, o dividendo mínimo obrigatório, em cada 

exercício, de 25% do lucro líquido ajustado, conforme previsto em seu estatuto social.
Atenciosamente.

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

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO - Em Reais mil

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

ATIVO 2018 2017  
CIRCULANTE ................................................................................................. 2.165.810 2.329.637
DISPONIBILIDADES (Nota 4) .........................................................................  53 54
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ (Nota 5) ........................  757.144 1.730.462
Aplicações no Mercado Aberto.. ...................................................................... 454.622 156.171
Depósitos Interfi nanceiros.. .............................................................................  302.522 1.574.291
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS 
 DERIVATIVOS (Nota 6) ................................................................................. 1.297.616 412.478
Carteira Própria ............................................................................................... 1.225.565 339.264
Vinculados a Prestação de Garantias ............................................................. 72.051 73.214
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (Nota 7) ............................................................. 1.596 41.061
Empréstimos e Financiamentos ...................................................................... 1.645 42.331
Provisão para Operações de Créditos de Liquidação Duvidosa ..................... (49) (1.270)
OUTROS CRÉDITOS (Nota 8) ........................................................................ 109.121 145.357
Rendas a Receber........................................................................................... 1.226 1.324
Diversos........................................................................................................... 108.214 144.241
Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa. ................................ (319) (208)
OUTROS VALORES E BENS (Nota 9) ........................................................... 280 225
Outros Valores e Bens ..................................................................................... 92.927 95.023
Provisões para Desvalorizações.. ................................................................... (92.647) (94.798)
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO ...................................................................  2.270.130 2.198.284
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS 
 DERIVATIVOS (Nota 6) ................................................................................. 68.582 71.625
Carteira Própria ............................................................................................... 33.804 32.547
Moedas de Privatização .................................................................................. 34.778 39.078
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (Nota 7) ............................................................. 18.279 18.170
Empréstimos e Financiamentos ...................................................................... 18.844 18.732
Provisão para Operações de Créditos de Liquidação Duvidosa ..................... (565) (562)
OUTROS CRÉDITOS (Nota 8) ........................................................................  2.183.269 2.108.489
Diversos........................................................................................................... 2.185.812 2.111.070
Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa. ................................ (2.543) (2.581)
PERMANENTE ............................................................................................... 344.930 332.293
INVESTIMENTOS. .......................................................................................... 344.552 331.739
Participações em Coligadas e Controladas:
- No País (Nota 10).......................................................................................... 344.266 331.405
Outros Investimentos....................................................................................... 2.151 3.174
Provisão para Perdas ...................................................................................... (1.865) (2.840)
IMOBILIZADO DE USO (Nota 11) ................................................................... 289 363
Outras Imobilizações de Uso........................................................................... 723 723
Depreciações Acumuladas .............................................................................. (434) (360)
INTANGÍVEL (Nota 12).................................................................................... 89 191
Outros ativos intangíveis ................................................................................. 575 565
Amortizações Acumuladas .............................................................................. (486) (374)
TOTAL ............................................................................................................. 4.780.870 4.860.214

PASSIVO 2018 2017
CIRCULANTE ................................................................................................ 64.651 242.028
DEPÓSITOS ...................................................................................................  - 100.212
Depósitos Interfi nanceiros .............................................................................. - 100.212
OBRIGAÇÕES POR REPASSES NO PAÍS - INSTITUIÇÕES OFICIAIS ...... 1.319 1.319
Outras Instituições.. ........................................................................................ 1.319 1.319
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS (Nota 6c) ......................... - 5.444
OUTRAS OBRIGAÇÕES. .............................................................................. 63.332 135.053
Sociais e Estatutárias (Nota 15c) ................................................................... 22.207 2.460
Fiscais e Previdenciárias (Nota 14a) .............................................................. 17.041 108.390
Fundos Financeiros e de Desenvolvimento ................................................... 1.299 1.299
Diversas (Nota 14b)........................................................................................ 22.785 22.904

EXIGÍVEL A LONGO PRAZO ........................................................................  1.091.125 1.063.843
OUTRAS OBRIGAÇÕES ...............................................................................  1.091.125 1.063.843
Fiscais e Previdenciárias (Nota 14a) .............................................................. 160.461 153.157
Diversas (Nota 14b)........................................................................................ 930.664 910.686

PATRIMÔNIO LÍQUIDO (Nota 15) .................................................................  3.625.094 3.554.343
Capital:
- De Domiciliados no País ..............................................................................  3.087.000 3.087.000
Reservas de Lucros........................................................................................ 534.190 462.892
Ajustes de Avaliação Patrimonial ................................................................... 3.904 4.451

TOTAL ............................................................................................................  4.780.870 4.860.214

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO - Em Reais mil

RECEITAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA .............................................................................................................................................. 74.387 147.948 124.367
Operações de Crédito ......................................................................................................................................................................................... 2.151 5.415 66.501
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários (Nota 6d) ............................................................................................................... 72.236 145.773 63.448
Resultado com Instrumentos Financeiros Derivativos (Nota 6d) ........................................................................................................................ - (3.240) (5.582)
DESPESAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA ............................................................................................................................................ (6.001) (6.265) (163)
Operações de Captações no Mercado ................................................................................................................................................................ (7.010) (7.382) (5.283)
Operações de Empréstimos e Repasses. ........................................................................................................................................................... - - (14)
Reversão para Créditos de Liquidação Duvidosa ............................................................................................................................................... 1.009 1.117 5.134
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA ............................................................................................................................ 68.386 141.683 124.204
OUTRAS RECEITAS/(DESPESAS) OPERACIONAIS ....................................................................................................................................... 18.919 23.182 (12.023)
Despesas de Pessoal (Nota 16) .......................................................................................................................................................................... (6.887) (14.434) (29.539)
Outras Despesas Administrativas (Nota 17)........................................................................................................................................................ (4.315) (7.563) (10.376)
Despesas Tributárias (Nota 18). .......................................................................................................................................................................... (8.066) (12.745) (20.663)
Resultado de Participações em Coligadas e Controladas (Nota 10) .................................................................................................................. 3.420 7.690 19.734
Outras Receitas Operacionais (Nota 19)............................................................................................................................................................. 60.817 95.946 109.860
Outras Despesas Operacionais (Nota 20)........................................................................................................................................................... (26.050) (45.712) (81.039)
RESULTADO OPERACIONAL ........................................................................................................................................................................... 87.305 164.865 112.181
RESULTADO NÃO OPERACIONAL (Nota 21) .................................................................................................................................................. 2.846 4.521 8.474
RESULTADO ANTES DA TRIBUTAÇÃO SOBRE O LUCRO. ........................................................................................................................... 90.151 169.386 120.655
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (Nota 23) ......................................................................................................................... (41.027) (75.881) (110.299)
Provisão para Imposto de Renda ........................................................................................................................................................................ (13.523) (35.849) (95.445)
Provisão para Contribuição Social ...................................................................................................................................................................... (4.165) (20.779) (74.850)
Ativo Fiscal Diferido ............................................................................................................................................................................................. (23.339) (19.253) 59.996
LUCRO LÍQUIDO ................................................................................................................................................................................................ 49.124 93.505 10.356

Número de ações (Nota 15a) .............................................................................................................................................................................. 155.463 155.463 155.463
Lucro por ação em R$ ......................................................................................................................................................................................... 315,99 601,46 66,61

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

2o Semestre Exercícios fi ndos em 31 de dezembro
2018 2018 2017

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - Em Reais mil

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais:
 Lucro Líquido antes do Imposto de Renda e Contribuição Social ............................................................................................................. 90.151 169.386 120.655
 Ajustes ao Lucro Líquido antes dos Impostos ............................................................................................................................................. 4.205 20.892 239.932
 Provisão/(Reversão) para Créditos de Liquidação Duvidosa .......................................................................................................................... (1.009) (1.117) (5.134)
 Depreciações e Amortizações ......................................................................................................................................................................... 89 185 195
 Provisão/(Reversão) por desvalorização de Ativos ......................................................................................................................................... (2.396) (3.435) (5.491)
 Resultado de Participações em Coligadas e Controladas ............................................................................................................................... (3.420) (7.690) (19.734)
 Provisões Cíveis, Trabalhistas e Fiscais.......................................................................................................................................................... 8.326 25.365 54.288

  Perdas por Impairment de Ativos ..................................................................................................................................................................... 2.567 7.403 215.564
  Outros .............................................................................................................................................................................................................. 48 181 244
 Lucro Líquido Ajustado antes do Imposto de Renda e Contribuição Social ............................................................................................. 94.356 190.278 360.587
 Variação de Ativos e Obrigações ................................................................................................................................................................... (144.368) 120.482 (128.252)
 (Aumento)/Redução em Aplicações Interfi nanceiras de Liquidez.................................................................................................................... 1.021.059 1.271.769 (1.100.987)
 (Aumento)/Redução em Títulos para Negociação e Instrumentos Financeiros Derivativos ............................................................................ (1.154.571) (890.581) (135.354)
 (Aumento)/Redução em Operações de Crédito............................................................................................................................................... 32.371 40.547 1.243.981
 (Aumento)/Redução em Outros Créditos e Outros Valores e Bens ................................................................................................................. (17.383) (54.727) (63.845)
 Aumento/(Redução) de Depósitos Interfi nanceiros ......................................................................................................................................... - (100.212) 100.212
 Aumento/(Redução) em Obrigações por Empréstimos e Repasses ............................................................................................................... - - 7
 Aumento/(Redução) em Outras Obrigações .................................................................................................................................................... (10.715) (19.374) 695
 Impostos Pagos ............................................................................................................................................................................................... (15.129) (126.940) (172.961)

Caixa Líquido Proveniente/(Utilizado) das Atividades Operacionais ........................................................................................................... (50.012) 310.760 232.335

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos:
 (Aumento)/Redução em Títulos Disponíveis para Venda .................................................................................................................................. (966) (4.841) 51.729
 Aquisição de Investimentos ............................................................................................................................................................................... (5.628) (5.628) -
 Alienação de Investimentos ............................................................................................................................................................................... 359 359 -
 Dividendos Recebidos de Coligadas e Controladas.......................................................................................................................................... 95 270 257
 Aquisição de Intangível ...................................................................................................................................................................................... (10) (10) (19)
Caixa Líquido Proveniente/(Utilizado) nas Atividades de Investimentos .................................................................................................... (6.150) (9.850) 51.967

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento:
 Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio Pagos ........................................................................................................................................... - (2.460) (1.339.458)
Caixa Líquido Proveniente/(Utilizado) nas Atividades de Financiamento ................................................................................................... - (2.460) (1.339.458)

Aumento/(Redução) Líquida, de Caixa e Equivalentes de Caixa .................................................................................................................. (56.162) 298.450 (1.055.156)
Caixa e Equivalentes de Caixa - Início do Período ............................................................................................................................................. 510.837 156.225 1.211.381
Caixa e Equivalentes de Caixa - Fim do Período ................................................................................................................................................ 454.675 454.675 156.225
Aumento/(Redução) Líquida, de Caixa e Equivalentes de Caixa. ................................................................................................................. (56.162) 298.450 (1.055.156)

2o Semestre Exercícios fi ndos em 31 de dezembro
2018 2018 2017
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1) CONTEXTO OPERACIONAL
O Banco Bradesco BERJ S.A. (BERJ ou Instituição), instituição fi nanceira que tem por objetivo a realização de 
quaisquer operações bancárias e de prestação de serviços que sejam permitidas pela legislação e regulamen-
tos, pertinentes às instituições de sua espécie, ou autorizadas pelo Banco Central do Brasil (Bacen), inclusive a
prática de operações ativas, passivas e acessórias inerentes às carteiras autorizadas: carteira de arrendamento
mercantil, carteira comercial, carteira de crédito imobiliário (todas as regiões), carteira de crédito, fi nanciamento
e investimento, de acordo com as disposições legais e regulamentares em vigor, podendo, igualmente, o Banco
participar de outras sociedades. O BERJ é parte integrante da Organização Bradesco e suas operações são
conduzidas de forma integrada a um conjunto de empresas que atuam nos mercados fi nanceiros e de capitais,
utilizando-se de seus recursos administrativos e tecnológicos e na gestão de riscos, e suas demonstrações con-
tábeis devem ser entendidas neste contexto.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil apli-
cáveis as instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil (Bacen), e estão em conformidade
com as diretrizes contábeis emanadas das Leis nos 4.595/64 (Lei do Sistema Financeiro Nacional) e 6.404/76
(Lei das Sociedades por Ações) com as alterações introduzidas pelas Leis nos 11.638/07 e 11.941/09, para a
contabilização das operações, associadas às normas e instruções do Conselho Monetário Nacional (CMN),
quando aplicável.
A Administração declara que as divulgações realizadas nas demonstrações contábeis do BERJ evidenciam todas
as informações relevantes, utilizadas na sua gestão e que as práticas contábeis foram aplicadas de maneira
consistente entre os períodos.
As demonstrações contábeis incluem estimativas e premissas, tais como: a mensuração de perdas estimadas
com operações de crédito; estimativas do valor justo de determinados instrumentos fi nanceiros; provisões cíveis;
trabalhista; fi scais e perdas por redução ao valor recuperável (impairment) de ativos não fi nanceiros. Os resulta-
dos efetivos podem ser diferentes daqueles estabelecidos por essas estimativas e premissas.
A autorização para a emissão destas demonstrações contábeis foi concedida pela Diretoria em 30 de janeiro
de 2019.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
a) Moeda funcional e de apresentação
As demonstrações contábeis estão apresentadas em Real, que é a moeda funcional da Instituição.
b) Apuração do resultado
O resultado é apurado de acordo com o regime de competência, que estabelece que as receitas e despesas de-
vem ser incluídas na apuração dos resultados dos períodos em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando 
se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento. As operações com taxas prefi xadas
são registradas pelo valor de resgate e as receitas e despesas correspondentes ao período futuro são apresen-
tadas em conta redutora dos respectivos ativos e passivos. As receitas e despesas de natureza fi nanceira são
contabilizadas pelo critério pro rata dia e calculadas com base no método exponencial. As operações com taxas
pós-fi xadas ou indexadas a moedas estrangeiras são atualizadas até a data do balanço.
c) Caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa são representados por disponibilidades em moeda, aplicações no mercado aberto
e aplicações em depósitos interfi nanceiros, cujo vencimento das operações, na data da efetiva aplicação, seja
igual ou inferior a 90 dias e apresentem risco insignifi cante de mudança de valor justo. Esses recursos são utili-
zados pela Instituição para gerenciamento de seus compromissos de curto prazo.
d) Aplicações interfi nanceiras de liquidez
As operações compromissadas realizadas com acordo de livre movimentação são ajustadas pelo valor de mer-
cado. As demais aplicações são registradas ao custo de aquisição, acrescidas dos rendimentos auferidos até a
data do balanço, deduzidas de provisão para desvalorização, quando aplicável.
e) Títulos e valores mobiliários - classifi cação
Títulos para negociação - adquiridos com o propósito de serem ativa e frequentemente negociados. São re-
gistrados pelo custo de aquisição, acrescidos dos rendimentos auferidos e ajustados pelo valor de mercado em
contrapartida ao resultado do período;
Títulos disponíveis para venda - são aqueles que não se enquadram como para negociação nem como man-
tidos até o vencimento. São registrados pelo custo de aquisição, acrescidos dos rendimentos auferidos em
contrapartida ao resultado do período, e ajustados pelo valor de mercado em contrapartida ao patrimônio líquido,
deduzidos dos efeitos tributários, os quais só serão reconhecidos no resultado quando da efetiva realização; e
Títulos mantidos até o vencimento - adquiridos com a intenção e capacidade fi nanceira para sua manutenção
em carteira até o vencimento. São registrados pelo custo de aquisição, acrescidos dos rendimentos auferidos em
contrapartida ao resultado do período. A Instituição não possui títulos classifi cados nesta categoria.
Os títulos e valores mobiliários classifi cados nas categorias de negociação e disponível para venda, são demons-
trados no balanço patrimonial pelo seu valor justo estimado. O valor justo, geralmente, baseia-se em cotações de 
preços de mercado ou cotações de preços de mercado para ativos ou passivos com características semelhantes. 
Se esses preços de mercado não estiverem disponíveis, os valores justos são baseados em cotações de ope-
radores de mercado, modelos de precifi cação, fl uxo de caixa descontado ou técnicas similares, para as quais
a determinação do valor justo possa exigir julgamento ou estimativa signifi cativa por parte da Administração.
f) Instrumentos fi nanceiros derivativos (ativos e passivos)
São classifi cados de acordo com a intenção da Administração, na data da contratação da operação, levando-se
em consideração se sua fi nalidade é para proteção contra risco (hedge) ou não.
As operações que envolvem instrumentos fi nanceiros derivativos destinam-se a atender as necessidades pró-
prias para administrar a exposição global da Instituição, no sentido de administrar suas posições. As valorizações
ou desvalorizações são registradas em contas de receitas ou despesas dos respectivos instrumentos fi nanceiros.
Os instrumentos fi nanceiros derivativos utilizados para mitigar os riscos decorrentes das exposições às variações
no valor de mercado dos ativos e passivos fi nanceiros são considerados como instrumentos de proteção (hedge)
e são classifi cados de acordo com sua natureza em:
• Hedge de risco de mercado: os instrumentos fi nanceiros classifi cados nesta categoria, bem como seus ativos e

passivos fi nanceiros relacionados, objeto de hedge, têm seus ganhos e perdas, realizados ou não realizados,
registrados em conta de resultado; e

• Hedge de fl uxo de caixa: os instrumentos fi nanceiros classifi cados nesta categoria, têm parcela efetiva das
valorizações ou desvalorizações registradas, líquidas dos efeitos tributários, em conta destacada no Patrimônio
Líquido. A parcela não efetiva do respectivo hedge é reconhecida diretamente em conta de resultado.

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

Período de atraso (1) Classifi cação do cliente
• de 15 a 30 dias .............................................................................................. B
• de 31 a 60 dias .............................................................................................. C
• de 61 a 90 dias .............................................................................................. D
• de 91 a 120 dias ............................................................................................ E
• de 121 a 150 dias .......................................................................................... F
• de 151 a 180 dias .......................................................................................... G
• superior a 180 dias ........................................................................................ H

(1) Para as operações com prazos a decorrer superior a 36 meses, é realizada a contagem em dobro dos perío-
dos de atraso, conforme facultado pela Resolução no 2.682/99 do CMN.

A atualização (accrual) das operações vencidas até o 59º dia é contabilizada em receitas e, a partir do 60º dia, 
em rendas a apropriar, sendo que o reconhecimento em receitas após o 60º dia só ocorrerá quando do seu 
efetivo recebimento.
As operações em atraso classifi cadas como nível “H” permanecem nessa classifi cação por seis meses, quan-
do então, são baixadas contra a provisão existente e controladas em contas de compensação por no mínimo 
cinco anos.
As operações renegociadas são mantidas, no mínimo, no mesmo nível em que estavam classifi cadas. As re-
negociações que já haviam sido baixadas contra a provisão e que estavam controladas em contas de compen-
sação, são classifi cadas como nível “H”, e os eventuais ganhos provenientes da renegociação somente são 
reconhecidos quando efetivamente recebidos. Quando houver amortização signifi cativa da operação ou quando 
novos fatos relevantes justifi carem a mudança do nível de risco, poderá ocorrer a reclassifi cação da operação 
para categoria de menor risco.
A provisão estimada para créditos de liquidação duvidosa é apurada em valor sufi ciente para cobrir prováveis 
perdas e levam em consideração as normas e instruções do CMN e do Bacen, associadas às avaliações realiza-
das pela Administração, na determinação dos riscos de crédito.

A classifi cação das operações de crédito de um mesmo cliente ou grupo econômico é defi nida considerando 
aquela que apresentar maior risco, sendo admitidas em casos excepcionais, classifi cações diferentes para de-
terminada operação, de acordo com a natureza, valor, fi nalidade da operação e características das garantias.
h) Imposto de renda e contribuição social (ativo e passivo)
Os créditos tributários de imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido, calculados sobre pre-
juízo fi scal, base negativa de contribuição social e de adições temporárias, são registrados na rubrica “Outros
Créditos - Diversos“, e as provisões para as obrigações fi scais diferidas sobre ajustes a valor de mercado dos
títulos e valores mobiliários, atualização de depósitos judiciais, dentre outros, são registrados na rubrica “Outras
Obrigações - Fiscais e Previdenciárias”.
Os créditos tributários sobre as adições temporárias serão realizados quando da utilização e/ou reversão das
respectivas provisões sobre as quais foram constituídos. Os créditos tributários sobre prejuízo fi scal e base ne-
gativa de contribuição social serão realizados de acordo com a geração de lucros tributáveis, observado o limite
de 30% do lucro real do período-base. Tais créditos tributários são reconhecidos contabilmente com base nas
expectativas atuais de realização, considerando os estudos técnicos e análises realizadas pela Administração.
A provisão para imposto de renda é constituída à alíquota-base de 15% do lucro tributável, acrescida de adicional 
de 10%. A contribuição social sobre o lucro foi calculada até agosto de 2015, considerando a alíquota de 15%.
Para o período compreendido entre setembro de 2015 e dezembro de 2018, a alíquota foi alterada para 20%,
conforme Lei no 13.169/15, e retornou à alíquota de 15% a partir de janeiro de 2019.
Foram constituídas provisões para os demais impostos e contribuições sociais, de acordo com as respectivas
legislações vigentes.
i) Investimentos
Os investimentos em empresas controladas e coligadas, com infl uência signifi cativa ou participação de 20% ou
mais no capital votante são avaliados pelo método de equivalência patrimonial.
Os incentivos fi scais e outros investimentos são avaliados pelo custo de aquisição, deduzidos de provisão para
perdas/redução ao valor recuperável (impairment), quando aplicável.
j) Imobilizado
Corresponde aos direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados à manutenção das atividades ou
exercidos com essa fi nalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfi ram os riscos, benefícios e
controles dos bens para a entidade.
É demonstrado ao custo de aquisição, líquido das respectivas depreciações acumuladas, calculadas pelo méto-
do linear de acordo com a vida útil-econômica estimada dos bens, sendo: imóveis de uso - 4% ao ano e móveis
e utensílios e máquinas e equipamentos - 10% ao ano e sistemas de processamento de dados - de 20% ao ano,
e ajustado por redução ao valor recuperável (impairment), quando aplicável.
k) Intangível
Os ativos intangíveis correspondem aos direitos adquiridos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados
à manutenção da entidade ou exercidos com essa fi nalidade.
l) Redução ao valor recuperável de ativos (impairment)
Os ativos fi nanceiros e não fi nanceiros são avaliados para verifi car se há evidência objetiva de que tenha ocor-
rido uma perda no seu valor contábil.
A evidência objetiva de que os ativos fi nanceiros perderam valor pode incluir o não pagamento ou atraso no
pagamento por parte do devedor, indicações de processo de falência ou mesmo, um declínio signifi cativo ou
prolongado do valor do ativo.
Uma perda por redução ao valor recuperável (impairment) de um ativo fi nanceiro ou não fi nanceiro é reco-
nhecida no resultado do período se o valor contábil do ativo ou unidade geradora de caixa exceder o seu va-
lor recuperável.
m) Depósitos e captações no mercado
São demonstrados pelos valores das exigibilidades e consideram, quando aplicável, os encargos exigíveis até a
data de balanço, reconhecidos em base pro rata dia.
n) Provisões, ativos e passivos contingentes e obrigações legais - fi scais e previdenciárias
O reconhecimento, a mensuração e a divulgação das provisões, das contingências ativas e passivas, e também,
das obrigações legais são efetuados de acordo com os critérios defi nidos pelo CPC 25, o qual foi aprovado pela
Resolução no 3.823/09 do CMN e de acordo com a Carta Circular no 3.429/10 sendo:
• Ativos Contingentes: não são reconhecidos contabilmente, exceto quando há garantias reais ou decisões judi-

ciais favoráveis, sobre as quais não caibam mais recursos, caracterizando o ganho como praticamente certo,
e pela confi rmação da capacidade de sua recuperação por recebimento ou compensação com outro passivo
exigível. Os ativos contingentes, cuja expectativa de êxito é provável, são divulgados nas notas explicativas;

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

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

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

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

monstrações contábeis; e
• Eventos que não originam ajustes: são aqueles que evidenciam condições que não existiam na data-base das

demonstrações contábeis.

4) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
Em 31 de dezembro - R$ mil  

2018 2017
Disponibilidades em moeda nacional ........................... 53 54
Total de disponibilidades (caixa) .............................. 53 54
Aplicações no mercado aberto (1)................................ 454.622 156.171
Total caixa e equivalentes de caixa .......................... 454.675 156.225

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

5) APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ
a) Composição e prazos

Em 31 de dezembro - R$ mil    
1 a 30 31 a 90 91 a 180 181 a 360
dias dias dias dias 2018 2017

Aplicações no 
 mercado aberto:
Posição Bancada ..........  454.622 - - - 454.622 156.171
- Notas do Tesouro

  Nacional ......................  454.622 - - - 454.622 -
- Letras do Tesouro 

  Nacional ...................... - - - - - 156.171
Aplicações em depó- 
 sitos interfi nanceiros:
- Aplicações em depó- 

  sitos interfi nanceiros ... - - - 302.522 302.522 1.574.291
Total em 2018 ................  454.622 - - 302.522 757.144
% ....................................  60,0 - - 40,0 100,0
Total em 2017 ................  156.171 - - 1.574.291  1.730.462
% ....................................  9,0 - - 91,0  100,0

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - Em Reais mil

Saldos em 30.6.2018................................................................................. 3.087.000 201.659 295.074 4.115 - 3.587.848
Ajustes de Avaliação Patrimonial ............................................................... - - - (211) - (211)
Lucro Líquido .............................................................................................. - - - 49.124 49.124
Destinações: Reservas............................................................................... - 2.456 35.001 (37.457) -

Dividendos Propostos (Nota 15). .......................................... - - - (11.667) (11.667)  
Saldos em 31.12.2018............................................................................... 3.087.000 204.115 330.075 3.904 - 3.625.094    
Saldos em 31.12.2016............................................................................... 3.087.000 198.923 1.536.073 (83.769) - 4.738.227      
Pagamento de Dividendos com Reserva (Nota 15) ................................... - - (1.280.000) - (1.280.000)
Ajustes de Avaliação Patrimonial ............................................................... - - - 88.220 - 88.220
Lucro Líquido .............................................................................................. - - - - 10.356 10.356
Destinações: Reservas............................................................................... - 517 7.379 - (7.896) -

Dividendos Propostos (Nota 15) ........................................... - - - - (2.460) (2.460)  
Saldos em 31.12.2017............................................................................... 3.087.000 199.440 263.452 4.451 - 3.554.343    
Ajustes de Avaliação Patrimonial ............................................................... - - - (547) - (547)
Lucro Líquido .............................................................................................. - - - - 93.505 93.505
Destinações: Reservas............................................................................... - 4.675 66.623 - (71.298) -

Dividendos Propostos (Nota 15) ........................................... - - - - (22.207) (22.207)  
Saldos em 31.12.2018............................................................................... 3.087.000 204.115 330.075 3.904 - 3.625.094    

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

Ajustes
Capital Reservas de Lucros de Avaliação Lucros    

Eventos Social Legal Estatutária Patrimonial Acumulados Totais
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b) Receitas de aplicações interfi nanceiras de liquidez
Exercícios fi ndos em 31 de dezembro - R$ mil

2018 2017
Rendas de aplicações interfi nanceiras de liquidez:
- Rendas de aplicações em depósitos interfi nanceiros ......................................................................................................................................................................................... 69.023 191.688
- Rendas de aplicações em operações compromissadas - Posição bancada ...................................................................................................................................................... 15.946 19.899
Total (Nota 6d) ...................................................................................................................................................................................................................................................... 84.969 211.587

6) TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS
a) Composição da carteira por título e prazos

Em 31 de dezembro - R$ mil  
2018 2017

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

Títulos dias dias dias 360 dias contábil (1) atualizado mercado contábil (1) mercado
Títulos públicos ........................................................ - 2.193 - 104.636 106.829 100.325 6.504 112.292 7.462
Letras fi nanceiras do tesouro ..................................... - 2.193 - 69.858 72.051 72.054 (3) 73.214 (3)
Moedas de privatização.............................................. - - - 34.778 34.778 28.271 6.507 39.078 7.465
Títulos privados ..........................................................  4.521 31.996 17.304 1.205.548 1.259.369 1.263.229 (3.860) 371.811 (1.222)
Letras fi nanceiras ....................................................... 4.521 31.996 17.304 1.171.744 1.225.565 1.229.425 (3.860) 339.264 (1.222)
Debêntures ................................................................. - - - 33.804 33.804 33.804 - 32.547 -
Total em 2018 ............................................................ 4.521 34.189 17.304 1.310.184 1.366.198 1.363.554 2.644
Total em 2017 ............................................................ 4.541 117.135 146.944 215.483 484.103 6.240
b) Classifi cação por categorias e prazos

Em 31 de dezembro - R$ mil  
2018 2017

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

Títulos dias dias dias 360 dias contábil (1) atualizado mercado contábil (1) mercado
Títulos para negociação (2): .................................... 4.521 34.189 17.304 1.241.602 1.297.616 1.301.479 (3.863) 412.478 (1.225)
Letras fi nanceiras ....................................................... 4.521 31.996 17.304 1.171.744 1.225.565 1.229.425 (3.860) 339.264 (1.222)
Letras fi nanceiras do tesouro ..................................... - 2.193 - 69.858 72.051 72.054 (3) 73.214 (3)
Títulos disponíveis para venda (3): ........................ - - - 68.582 68.582 62.075 6.507 71.625 7.465
Moedas de privatização.............................................. - - - 34.778 34.778 28.271 6.507 39.078 7.465
Debêntures ................................................................. - - - 33.804 33.804 33.804 - 32.547 -
Total em 2018 ............................................................ 4.521 34.189 17.304 1.310.184 1.366.198 1.363.554 2.644
Total em 2017 ............................................................ 4.541 117.135 146.944 215.483 484.103 6.240

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

(2) Para fi ns de apresentação do Balanço Patrimonial os títulos classifi cados como “para negociação” estão demonstrados no ativo circulante; e
(3) No exercício fi ndo em 31 de dezembro de 2018, houve perdas por impairment, no valor de R$ 7.403 mil (2017 - R$ 215.564 mil), relacionados a títulos classifi cados na categoria disponíveis para venda.

c) Instrumentos fi nanceiros derivativos
O BERJ participava de operações envolvendo instrumentos fi nanceiros derivativos, registrados em contas pa-
trimoniais e de compensação, que se destinavam a atender necessidades próprias. São operações de swaps
de taxas de juros. A política de gestão de riscos da Organização Bradesco é fundamentada na utilização de
instrumentos fi nanceiros derivativos com o objetivo, predominantemente, de mitigar os riscos decorrentes das
operações efetuadas pelo Bradesco e empresas controladas.
O valor justo dos swaps é determinado utilizando técnicas de modelagem de fl uxo de caixa descontado que
usam curvas de rendimento, refl etindo os fatores de risco adequados. As informações para construir as curvas
de rendimento são obtidas, principalmente, na B3 e no mercado secundário doméstico e internacional. Estas 
curvas de rendimento são utilizadas para determinar o valor justo dos swaps de moeda, de taxa de juros e swaps
com outros fatores de risco.
As operações envolvendo contratos de swaps foram efetuadas pela Administração, no sentido de proteção das
exposições globais da Instituição.
Em 31 de dezembro de 2018, o BERJ não possuía operações com instrumentos fi nanceiros derivativos.
I) Valor dos instrumentos fi nanceiros derivativos registrados em contas de compensação

Em 31 de dezembro - R$ mil  
2018 2017    

Valor Valor  Valor Valor
global líquido global líquido

Contratos de swap
Posição ativa: ........................................ - - - -
- IPCA ...................................................... - - - -
Posição passiva: ................................... - - 156.956 -
- IGP-M .................................................... - - 156.956 -

II) Composição dos instrumentos fi nanceiros derivativos, demonstrada pelo seu valor de custo
atualizado e valor de mercado

Em 31 de dezembro - R$ mil    
2018 2017

Ajuste a Ajuste a
Custo valor de Valor de Custo valor de Valor de

atualizado mercado mercado atualizado mercado mercado    
Ajuste a receber - swap - - - - - -
Total do Ativo em 2018 - - -
Total do Ativo em 2017 - - -
Ajuste a pagar - swap ... - - - 1.654 3.790 5.444
Total do Passivo 
 em 2018...................... - - -
Total do Passivo 
 em 2017...................... 1.654 3.790 5.444

III) Contratos de swap - (Valor de Referência)

Em 31 de dezembro - R$ mil  
91 a 180 Total  

dias 2018 2017
Contratos de swap................................................................ - - 156.956
Total em 2018 ...................................................................... - -
Total em 2017 ...................................................................... 156.956  156.956

d) Resultados com títulos e valores mobiliários e instrumentos fi nanceiros derivativos
Exercícios fi ndos em 31 de dezembro - R$ mil

2018 2017
Aplicações interfi nanceiras de liquidez (Nota 5b).................................................................................................................................................................................................. 84.969 211.587
Títulos de renda fi xa .............................................................................................................................................................................................................................................. 68.208 67.425
Perdas permanentes ............................................................................................................................................................................................................................................. (7.404) (215.564)
Subtotal ................................................................................................................................................................................................................................................................ 145.773 63.448
Resultado de operações com derivativos.............................................................................................................................................................................................................. (3.240) (5.582)
Total ...................................................................................................................................................................................................................................................................... 142.533 57.866

7) OPERAÇÕES DE CRÉDITO, OUTROS CRÉDITOS COM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO E PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA
a) Modalidades e prazos

Em 31 de dezembro - R$ mil    
Curso normal  

91 a 180 181 a 360 Acima de 
Operações de crédito 1 a 30 dias 31 a 60 dias 61 a 90 dias dias dias 360 dias 2018 (A) % 2017 (A) %  
Empréstimos e títulos descontados........................... 136 155 120 409 825 18.844 20.489 92,3 61.063 95,5
Outros créditos (1) ..................................................... 196 175 704 232 174 227 1.708 7,7 2.873 4,5
Total em 2018 ........................................................... 332 330 824 641 999 19.071 22.197 100,0
Total em 2017 ........................................................... 2.962 2.553 2.563 11.332 25.137 19.389 63.936 100,0

Em 31 de dezembro - R$ mil  
Curso anormal  

Parcelas vencidas  
91 a 180 181 a 360 Acima de 

Operações de crédito 1 a 30 dias 31 a 60 dias 61 a 90 dias dias dias 360 dias 2018 (B) % 2017 (B) %  
Outros créditos (1) ..................................................... 12 11 - 4 - 2 29 100,0 136 100,0
Total em 2018 ........................................................... 12 11 - 4 - 2 29 100,0
Total em 2017 ........................................................... 19 22 16 34 - 45 136 100,0

Em 31 de dezembro - R$ mil    
Curso anormal   

Parcelas vincendas Total geral (A+B+C)      
91 a 180 181 a 360 Acima de

Operações de crédito 1 a 30 dias 31 a 60 dias 61 a 90 dias dias dias 360 dias 2018 (C) % 2017 (C) % 2018 % 2017 %     
Empréstimos e títulos 
 descontados ........................ - - - - - - - - - - 20.489 91,6 61.063 94,8
Outros créditos (1) ................. 10 13 7 27 47 44 148 100,0 358 100,0 1.885 8,4 3.367 5,2
Total em 2018 ....................... 10 13 7 27 47 44 148 100,0  22.374 100,0
Total em 2017 ....................... 13 15 11 36 71 212  358 100,0  64.430 100,0

(1) Outros créditos compreendem a devedores por compra de valores e bens.
b) Modalidades e níveis de risco

Em 31 de dezembro - R$ mil    
Operações de crédito AA A B C D E F G H 2018 % 2017 %
Empréstimos e títulos descontados..... - - - 20.489 - - - - - 20.489 91,6 61.063 94,8
Outros créditos .................................... - 362 176 991 - 1 88 - 267 1.885 8,4 3.367 5,2
Total em 2018 ..................................... - 362 176 21.480 - 1 88 - 267 22.374
% ......................................................... - 1,6 0,8 96,0 - - 0,4 - 1,2  100,0
Total em 2017 ..................................... 125 469 164 63.346 - 180 - - 146  64.430
% ......................................................... 0,2 0,7 0,3 98,3 - 0,3 - - 0,2  100,0
c) Faixa de vencimento e níveis de risco
I) Níveis de risco

Em 31 de dezembro - R$ mil    
Níveis de risco  

Operações em curso anormal (3)    
Total  Total

AA A B C D E F G H em 2018 % (1) em 2017 % (1)
Parcelas vincendas ................................ - - - 71 - - 77 - - 148 100,0 358 100,0
1 a 30........................................................ - - - 7 - - 3 - - 10 6,8 13 3,6
31 a 60...................................................... - - - 7 - - 6 - - 13 8,8 15 4,2
61 a 90...................................................... - - - 7 - - - - - 7 4,7 11 3,1
91 a 180.................................................... - - - 19 - - 8 - - 27 18,2 36 10,1
181 a 360.................................................. - - - 29 - - 18 - - 47 31,8 71 19,8
Acima de 360............................................ - - - 2 - - 42 - - 44 29,7 212 59,2
Parcelas vencidas (2) ............................. - - - 15 - 1 11 - 2 29 100,0 136 100,0
1 a 14........................................................ - - - 6 - - - - - 6 20,7 13 9,6
15 a 30...................................................... - - - 2 - - 4 - - 6 20,7 6 4,4
31 a 60...................................................... - - - 7 - - 4 - - 11 37,9 22 16,2
61 a 90...................................................... - - - - - - - - - - - 16 11,8
91 a 180.................................................... - - - - - 1 3 - - 4 13,8 34 25,0
181 a 360.................................................. - - - - - - - - 2 2 6,9 42 30,8
Acima de 360............................................ - - - - - - - - - - 3 2,2
Subtotal ................................................... - - - 86 - 1 88 - 2 177  494
Provisão específi ca .................................. - - - 2 - - 44 - 3 49

(1 ) Relação entre prazos de vencimento e tipo de parcela; 
(2) Para as operações com prazo a decorrer superior a 36 meses, é realizada a contagem em dobro dos períodos de atraso, conforme facultado pela Resolução no 2.682/99; e
(3) Para as operações com parcelas vencidas há mais de 14 dias ou empresas que apresentem eventos falimentares, recuperação judicial e reestruturação de dívidas.
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Em 31 de dezembro - R$ mil    
Níveis de risco  

Operações em curso normal (2)    
Total  Total

AA A B C D E F G H em 2018 % (1) em 2017 % (1)
Parcelas vincendas ................................ - 362 176 21.394 - - - - 265 22.197 99,9 63.936 99,9
1 a 30........................................................ - 38 - 270 - - - - 2 310 1,4 2.947 4,6
31 a 60...................................................... - 37 - 291 - - - - 2 330 1,5 2.553 4,0
61 a 90...................................................... - 31 176 374 - - - - 243 824 3,7 2.563 4,0
91 a 180.................................................... - 69 - 569 - - - - 3 641 2,9 11.332 17,7
181 a 360.................................................. - 91 - 895 - - - - 13 999 4,5 25.137 39,3
Acima de 360............................................ - 82 - 18.989 - - - - - 19.071 85,9 19.389 30,3
Vencidas até 14 dias............................... - 14 - 6 - - - - 2 22 0,1 15 0,1
Subtotal ................................................... - 362 176 21.394 - - - - 265 22.197 100,0 63.936 100,0
Provisão genérica ..................................... - 2 2 641 - - - - 265 910
Total geral em 2018 ................................ - 362 176 21.480 - 1 88 - 267 22.374
Provisão existente .................................... - 2 2 644 - - 44 - 267 959
Provisão mínima requerida....................... - 2 2 644 - - 44 - 267 959
Provisão excedente .................................. - - - - - - - - -
Total geral em 2017 ................................ 125 469 164 63.346 - 180 - - 146  64.430
Provisão existente .................................... - 2 2 1.900 - 54 - - 146  2.104
Provisão mínima requerida....................... - 2 2 1.900 - 54 - - 146  2.104
Provisão excedente .................................. - - - - - - - - -

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

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

Exposição Em dia 0 a 14 dias 15 a 60 dias 61 a 90 dias 91 a 180 dias 181 a 360 dias de 360 dias Total      
Operações de crédito ................................ 21.896 301 86 - 89 2 - 22.374
d) Concentração das operações de crédito

Em 31 de dezembro - R$ mil
2018 % (1) 2017 % (1)

Maior devedor................................................................................................................................ 20.481 91,5 61.063 94,8
Dez maiores devedores................................................................................................................. 21.866 97,7 63.810 99,0
Vinte maiores devedores ............................................................................................................... 22.251 99,4 64.273 99,8
Cinquenta maiores devedores....................................................................................................... 22.374 100,0 64.430 100,0

(1) Em relação ao total da carteira - critério Bacen.
e) Setor de atividade econômica

Em 31 de dezembro - R$ mil
Setor Privado 2018 % 2017 %
Serviços........................................................................................................................................ 21.112 94,4 62.897 97,6
Atividades imobiliárias e construção ............................................................................................. 20.982 93,8 62.897 97,6
Transportes e concessão .............................................................................................................. 130 0,6 - -
Pessoa Física ............................................................................................................................... 1.262 5,6 1.533 2,4
Total .............................................................................................................................................. 22.374 100,0 64.430 100,0
f) Composição das operações de crédito, outros créditos com características de concessão de crédito e provisão para créditos de liquidação duvidosa

Em 31 de dezembro - R$ mil    
Saldo da carteira Provisão    

 Provisão
 mínima

Curso  Curso anormal Específi ca Total requerida      
Níveis de risco normal Vencidas Vincendas Total % Vencidas Vincendas Genérica 2018 2017 %
AA ............................................................................ - - - - - - - - - - -
A .............................................................................. 362 - - 362 1,6 - - 2 2 2 0,5
B .............................................................................. 176 - - 176 0,8 - - 2 2 2 1,0
C .............................................................................. 21.394 15 71 21.480 96,0 - 2 641 643 1.900 3,0
D .............................................................................. - - - - - - - - - - 10,0
E .............................................................................. - 1 - 1 - - - - - 54 30,0
F .............................................................................. - 11 77 88 0,4 5 39 - 44 - 50,0
G .............................................................................. - - - - - - - - - - 70,0
H .............................................................................. 265 2 - 267 1,2 3 - 265 268 146 100,0
Total em 2018 ......................................................... 22.197 29 148 22.374 100,0 8 41 910 959
Total em 2017 ......................................................... 63.936 136 358 64.430 100,0 99 103 1.902 2.104

g)  Movimentação da provisão para créditos de liquidação duvidosa
R$ mil

2018 2017
- Provisão específi ca (2) ............................................... 202 422
- Provisão genérica (3) ................................................. 1.902 7.049
Saldo inicial em 1o de janeiro (1) ............................... 2.104 7.471
Reversão de provisão................................................... (1.117) (5.134)
Baixas para prejuízo ..................................................... (28) (233)
Saldo fi nal em 31 de dezembro (1)............................ 959 2.104
- Provisão específi ca (2) ............................................... 49 202
- Provisão genérica (3) ................................................. 910 1.902

(1) Inclui R$ 345 mil (2017 - R$ 272 mil) de provisão para outros créditos de liquidação duvidosa (Nota 8);
(2) Para as operações que apresentem parcelas vencidas há mais de 14 dias; e
(3) Constituída em razão da classifi cação do cliente ou da operação e portanto, não enquadradas no item

anterior.
A Instituição não teve operações recuperadas e renegociadas nos exercícios fi ndos em 31 de dezembro de 2018 
e 2017.

8) OUTROS CRÉDITOS
Em 31 de dezembro - R$ mil  

2018 2017
Rendas a receber
Dividendos e bonifi cações a receber............................ 103 151
Outras rendas a receber............................................... 1.123 1.173
Subtotal de rendas a receber .................................... 1.226 1.324
Diversos
Devedores por depósitos em garantia (2) .................... 1.551.233 1.516.479
Créditos tributários de impostos e contribuições 
 (Nota 23c) ................................................................... 574.859 594.112
Pagamentos a ressarcir (3) .......................................... 145.706 114.959
Impostos e contribuições a compensar ........................ 11.731 11.570
Títulos e créditos a receber (1)..................................... 7.870 12.230
Devedores por compra de valores e bens.................... 1.885 3.367
Outros ........................................................................... 742 2.594
Subtotal de outros créditos - diversos ..................... 2.294.026 2.255.311

Em 31 de dezembro - R$ mil  
2018 2017

Provisão para outros créditos
Com característica de concessão de crédito................ (345) (272)
Sem característica de concessão de crédito ................ (2.517) (2.517)
Subtotal de provisão para outros créditos .............. (2.862) (2.789)
Total de outros créditos ............................................. 2.292.390 2.253.846

(1) Inclui: (i) Precatórios emitidos pela União, no montante de R$ 5.239 mil (2017 - R$ 9.630 mil); e (ii) Precató-
rios emitidos pelo Estado do Paraná, no valor de R$ 2.517 mil (2017 - R$ 2.517 mil), com provisão de 100%
para perda;

(2) Correspondem a: (i) Depósitos judiciais e recursais realizados em ações judiciais trabalhistas em curso, no
valor de R$ 9.464 mil (2017 - R$ 10.017 mil); (ii) Parcelas dos precatórios emitidos pela União, depositadas
em favor do BERJ e bloqueadas pelo Judiciário, no montante de R$ 521.279 mil (2017 - R$ 493.960 mil);
(iii) Valores depositados à disposição do Judiciário para garantia de ações judiciais cíveis impetradas contra
o BERJ, no valor de R$ 53.450 mil (2017 - R$ 76.758 mil); (iv) Depósitos Judiciais e atualização do PIS e
COFINS a recolher, competências de outubro de 2012 a novembro de 2014, no valor de R$ 798.595 mil
(2017 - R$ 765.134 mil), sob contestação, conforme Mandado de Segurança no 0047693-88.201.4.02.5101
impetrado em novembro de 2012; e (v) Outros depósitos judiciais em garantia de recursos fi scais, no valor de
R$ 168.445 mil (2017 - R$ 170.610 mil); e

(3) Refere-se à: (i) Pagamento de débitos previdenciários, tributários e de contingências cíveis passíveis de
reembolso da Conta Garantidora denominada Conta B1, no valor de R$ 38.065 mil (2017 - R$ 2.529 mil); 
(ii) FINSOCIAL a Recuperar, de R$ 96.666 mil (2017 - R$ 95.268 mil); e (iii) outros indébitos tributários, no
valor de R$ 10.975 mil (2017 - R$ 17.162 mil).

9) OUTROS VALORES E BENS
Em 31 de dezembro - R$ mil  

Provisão Custo líquido de provisão      
Bens Custo para perda 2018 2017

Imóveis .................................................... 81.510 (81.230) 280 225
Obras de arte........................................... 11.362 (11.362) - -
Veículos e afi ns ....................................... 55 (55) - -
Total em 2018 ......................................... 92.927 (92.647) 280
Total em 2017 ......................................... 95.023 (94.798) 225

10) INVESTIMENTOS
Os ajustes decorrentes da avaliação pelo método de equivalência patrimonial dos investimentos foram registrados em contas de resultado, sob a rubrica de “Resultado de participação em coligadas e controladas”:

Em 31 de dezembro - R$ mil    
Patrimônio Quantidade de ações/cotas Participação Resultado de

Capital líquido possuídas (em milhares) no capital Lucro Valor contábil equivalência patrimonial          
Empresas social ajustado Ações Cotas social % líquido 2018 2017 2018 2017  
Serel Participações em Imóveis S.A. (1) ........................  550.000 1.141.199 1.640 - 11,356734 80.857 247.321 238.197 9.183 13.391
BEC - DTVM Ltda.  .........................................................  29.000 54.127 - 28.999 99,999996 1.649 54.127 52.494 1.649 2.531
Tecnologia Bancária S.A. (1) (2).....................................  465.333 474.587 338.790 - 9,022183 - 42.818 40.340 (3.150) 3.787
Marselha Holdings Ltda. (3) ...........................................  - - - - - - - 374 8 25
Total geral ...................................................................... 344.266 331.405 7.690 19.734

(1) A Administração possui avaliação que demonstra que a Instituição possui infl uência signifi cativa nas investidas, por meio de representação no Conselho de administração e na Diretoria; participação nos processos de
elaboração de política, inclusive em decisões sobre dividendos; operações materiais entre as partes; e intercâmbio de diretores;

(2) Para fi ns de Equivalência Patrimonial foi considerado o Balanço Patrimonial de 30.11.2018; e
(3) O investimento na Marselha Holding Ltda. foi alienado por redução de capital em 31.8.2018.

11) IMOBILIZADO DE USO
Em 31 de dezembro - R$ mil    

Custo líquido de depreciação  
Taxas Custo Depreciação 2018 2017

Imóveis de uso:
Benfeitorias....................... - - - 289
Instalações, móveis e 
 equipamentos ................. 10% 598 (312) 286 57
Sistema de comunicação 
 e processamento de 
 dados .............................. 20% 125 (122) 3 17
Total em 2018 .................. 723 (434) 289
Total em 2017 .................. 723 (360) 363

12) INTANGÍVEL
Em 31 de dezembro - R$ mil  

Custo líquido de amortização    
Taxas Custo Amortização 2018 2017  

Software ............................ 20% 575 (486) 89 191
Total em 2018 ................... 575 (486) 89
Total em 2017 ................... 565 (374) 191

13) PROVISÕES, ATIVOS E PASSIVOS CONTINGENTES E OBRIGAÇÕES LEGAIS - FISCAIS E
PREVIDENCIÁRIAS
a) Ativos contingentes
Não são reconhecidos contabilmente ativos contingentes.
b) Provisões classifi cadas como perdas prováveis e obrigações legais - fi scais e previdenciárias
A Instituição é parte em processos judiciais de natureza trabalhista, cível e fi scal, decorrentes do curso normal 
de suas atividades.
Na constituição das provisões, a Administração leva em conta: a opinião dos assessores jurídicos, a natureza 
das ações, a similaridade com processos anteriores, a complexidade e o posicionamento dos tribunais, sempre 
que a perda for avaliada como provável.
A Administração entende que a provisão constituída é sufi ciente para atender às perdas decorrentes dos res-
pectivos processos.
O passivo relacionado à obrigação legal em discussão judicial é mantido até o desfecho da ação, representado 
por decisões judiciais, sobre as quais não caiba mais recursos, ou a sua prescrição.
I - Processos trabalhistas
São ações ajuizadas por ex-empregados, visando obter indenizações, em especial o pagamento de “horas 
extras”, em razão de interpretação do artigo 224 da CLT. Nos processos em que é exigido depósito judicial para 
garantia de execução, o valor das provisões trabalhistas é constituído considerando a efetiva perspectiva de 
perda destes depósitos. Para os processos com características semelhantes e não julgados, a provisão é cons-
tituída com base no valor médio apurado dos pagamentos efetuados nas reclamações trabalhistas encerradas 
nos últimos 12 meses.
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II - Processos cíveis
São pleitos de indenização por dano moral e patrimonial. Essas ações são controladas individualmente por 
meio de sistema informatizado e provisionadas sempre que a perda for avaliada como provável, considerando 
a opinião de assessores jurídicos, natureza das ações, similaridade com processos anteriores, complexidade 
e posicionamento de tribunais. Não existem, em curso, processos administrativos signifi cativos por descumpri-
mento de normas do Sistema Financeiro Nacional ou de pagamento de multas que possam causar impactos 
representativos no resultado fi nanceiro da Instituição.
III - Provisão para riscos fi scais
A Instituição vem discutindo judicialmente a legalidade e constitucionalidade de alguns tributos e contribui-
ções, os quais estão totalmente provisionados não obstante as boas chances de êxito, de acordo com a 
opinião dos assessores jurídicos. Essas obrigações legais e as provisões avaliadas como de risco provável, 
tem acompanhamento regular de suas evoluções nos trâmites do Judiciário, e no decorrer ou no encer-
ramento de cada processo, poderão resultar em condições favoráveis à Instituição, com a reversão das 
respectivas provisões.
A principal tese é do PIS e da COFINS no montante de R$ 798.380 mil (2017 - R$ 764.926 mil): pleiteia cal-
cular e recolher o PIS e a COFINS sobre o efetivo faturamento, cujo conceito consta do artigo 2o da LC 70/91, 
afastando-se assim a inconstitucional ampliação da base de cálculo pretendida para outras receitas que não as 
de Faturamento.
Em geral, as provisões referentes às ações judiciais do Banco Bradesco BERJ são consideradas de longo 
prazo, devido à imprevisibilidade do tempo de duração dos processos no sistema judiciário brasileiro, ra-
zão pela qual não foi divulgada a estimativa com relação ao ano específico em que essas ações judiciais 
serão encerradas.
IV - Movimentação das provisões constituídas

R$ mil
Trabalhistas Cíveis Fiscais (1)

Saldo no início do exercício de 2018 ................................ 2.398 98.026 795.764
Atualização monetária .......................................................... 167 3.528 33.566
Constituições líquidas de reversões ..................................... 973 (1.809) (11.060)
Pagamentos ......................................................................... (131) (7.290) -
Saldo no fi nal do exercício de 2018 (Nota 14) ................. 3.407 92.455 818.270

(1) Compreende, substancialmente, por obrigações legais.
c) Passivos contingentes classifi cados como perdas possíveis
A Instituição mantém um sistema de acompanhamento para todos os processos administrativos e judiciais em
que a Instituição fi gura como “autora” ou “ré” e, amparada na opinião dos assessores jurídicos, classifi ca as
ações de acordo com a expectativa de insucesso. Periodicamente são realizadas análises sobre as tendências
jurisprudenciais e efetivada, se necessária, a reclassifi cação dos riscos desses processos. Neste contexto, os
processos contingentes avaliados como de risco de perda possível não são reconhecidos contabilmente. Os
principais processos com essa classifi cação são os seguintes: a) de Autuação de IRPJ e CSLL relativos aos
anos-bases de 2007 a 2010, lançados sobre glosa de amortização de ágio na aquisição de investimentos, no
valor total de R$ 646.097 mil (2017 - R$ 626.729 mil); e b) Autuações e glosas de compensações de créditos
de Cofi ns, lançadas após o transito em julgado favorável em processo judicial, onde foi discutida a inconstitu-
cionalidade da ampliação da base de cálculo pretendida para outras receitas que não as de faturamento (Lei 
no 9.718/98), no montante de R$ 274.533 mil (2017 - R$ 265.204 mil).
Entretanto, em consequência das regras defi nidas para fi ns de privatização do BERJ, conforme cláusula 7.2.1.2 
do Edital de Venda das Ações Ordinárias e Preferenciais de Emissão do Banco do Estado do Rio de Janeiro 
S.A. - em Liquidação, o Estado do Rio de Janeiro, na qualidade de alienante das ações, responde perante este 
BERJ e o Bradesco (Novo Controlador), sem direito de regresso, por todas as contingências, inclusive fi scais, 
trabalhistas, previdenciárias, cíveis, comerciais e administrativas, decorrentes de atos e fatos ocorridos até a 
data da privatização e que forem reclamados contra o BERJ, o Novo Controlador, ou seus sucessores, salvo 
se referidas contingências estiverem sufi cientemente provisionadas no balanço de fechamento de 3 de novem-
bro de 2011, ou seja, se tais provisões forem sufi cientes para suportar os futuros e respectivos pagamentos
destas contingências.

14) OUTRAS OBRIGAÇÕES
a) Fiscais e previdenciárias

Em 31 de dezembro - R$ mil  
2018 2017

Provisão para imposto de renda e contribuição social 
 diferido (Nota 23c) ...................................................... 160.461 146.388
Impostos e contribuições sobre o lucro a pagar ........... 16.339 101.466
Impostos e contribuições a recolher ............................. 702 13.693
Total ............................................................................. 177.502 261.547
b) Diversas

Em 31 de dezembro - R$ mil  
2018 2017

Provisões fi scais (Nota 13b) ......................................... 818.270 795.764
Provisões cíveis e trabalhistas (Nota 13b) ................... 95.862 100.424
Credores diversos (1) ................................................... 28.728 24.330
Outras obrigações ........................................................ 5.934 8.638
Provisão para outras contingências ............................. 4.517 4.259
Outros ........................................................................... 138 175
Total ............................................................................. 953.449 933.590

(1) Inclui: (i) Montante a devolver ao Estado do Rio de Janeiro, de R$ 17.096 mil (2017 - R$ 11.168 mil), decor-
rente de obrigações contidas no Edital de Venda do BERJ; e (ii) Montantes devidos aos diversos credores
habilitados durante o regime de liquidação deste Banco de R$ 8.401 mil (2017 - R$ 8.511 mil).

15) PATRIMÔNIO LÍQUIDO
a) Capital social
O capital social no montante de R$ 3.087.000 mil (2017 - R$ 3.087.000 mil), totalmente subscrito e integralizado, 
é dividido em 155.463 ações ordinárias (2017 - 155.463 ações ordinárias).
b) Reservas de lucros

Em 31 de dezembro - R$ mil  
2018 2017

Reservas de lucros..................................................... 534.190 462.892
Legal (1) ....................................................................... 204.115 199.440
Estatutária (2) ............................................................... 330.075 263.452

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

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

c) Dividendos e juros sobre o capital próprio
Conforme disposição estatutária, aos acionistas estão assegurados juros sobre o capital próprio e/ou dividendo
mínimo obrigatório, em cada exercício, que somados não seja inferior a 25% do lucro líquido ajustado, nos 
termos da legislação societária. Fica a Diretoria autorizada a declarar e pagar dividendos intermediários, espe-
cialmente semestrais e mensais, utilizando-se das contas de Lucros Exercícios fi ndos ou de Reservas de Lucros 
existentes, e, podendo ainda, autorizar a distribuição de lucros a título de juros sobre o capital próprio em subs-
tituição total ou parcial aos dividendos intermediários, ou, em adição aos mesmos.
Demonstrativo dos dividendos relativos aos exercícios fi ndos em 31 de dezembro:

R$ mil
2018 2017

Lucro líquido dos exercícios ..................................... 93.505 10.356
(-) Reserva Legal - 5% sobre o lucro............................ (4.675) (517)
Base de cálculo ajustada ........................................... 88.830 9.839
Dividendos .................................................................... 22.207 2.460
Percentual em relação à base de cálculo ajustada 25,0% 25,0%
Valor em Reais por ação ............................................ 142,84 15,82

16) DESPESAS DE PESSOAL
Exercícios fi ndos em 31 de dezembro - R$ mil  

2018 2017
Benefícios ..................................................................... 6.099 12.901
Proventos ..................................................................... 5.294 13.188
Encargos sociais .......................................................... 1.616 3.111
Provisão trabalhista ...................................................... 1.140 -
Participação dos empregados no lucro ........................ 285 339
Total ............................................................................. 14.434 29.539

17) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
Exercícios fi ndos em 31 de dezembro - R$ mil  

2018 2017
Serviços técnicos especializados ................................. 3.096 5.178
Condomínios ................................................................ 1.063 1.555
Patrocínios.................................................................... 825 -
Aluguéis ........................................................................ 433 427
Serviços de terceiros .................................................... 364 705
Contribuições fi lantrópicas ........................................... 343 1.212
Sistema fi nanceiro ........................................................ 330 219
Propaganda, publicidade e publicações ....................... 192 193
Depreciações e amortizações ...................................... 185 195
Outros ........................................................................... 732 692
Total ............................................................................. 7.563 10.376

18) DESPESAS TRIBUTÁRIAS
Exercícios fi ndos em 31 de dezembro - R$ mil  

2018 2017
Contribuição à COFINS ................................................ 6.830 15.585
Despesas com impostos - IPTU ................................... 3.802 1.590
Contribuição ao PIS...................................................... 1.110 2.532
Impostos e taxas .......................................................... 1.003 956
Total ............................................................................. 12.745 20.663

19) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS
Exercícios fi ndos em 31 de dezembro - R$ mil  

2018 2017
Atualização sobre depósitos vinculados....................... 50.582 64.238
Atualização monetária sobre precatórios a receber ..... 31.445 37.598
Reversão de provisão operacional ............................... 11.103 4.824
Juros sobre impostos a compensar.............................. 1.399 2.291
Recuperação de encargos e despesas ........................ 1.253 894
Outras ........................................................................... 164 15
Total ............................................................................. 95.946 109.860

20) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS
Exercícios fi ndos em 31 de dezembro - R$ mil  

2018 2017
Variação monetária passiva (1) .................................... 34.010 56.307
Outras contingências .................................................... 6.638 -
Despesa com patrocínio ............................................... - 2.088
Provisões cíveis............................................................ 1.719 1.291
Outras (2) ..................................................................... 3.345 21.353
Total ............................................................................. 45.712 81.039

(1) Refere-se aos juros SELIC sobre provisões fi scais; e
(2) Em 2017, inclui R$ 12.712 mil referente a reversão de juros sobre precatórios a receber.
21) RESULTADO NÃO OPERACIONAL

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

Reversão de desvalorização de outros valores e bens 2.150 5.491
Resultado na baixa de valores e bens ......................... 1.147 1.918
Resultado na baixa de bens imobilizado ...................... 586 485
Rendas de aluguéis ...................................................... 72 189
Outras ........................................................................... 566 391
Total ............................................................................. 4.521 8.474

22) TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS
a) As transações com partes relacionadas (diretas e indiretas) são efetuadas de acordo com a resolução
no 3.750/99 do CMN. A Instituição faz parte da Organização Bradesco que dispõe de política de transações com
partes relacionadas que são divulgadas no site de Relações com Investidores. Essas operações são realizadas
em condições e taxas compatíveis com as médias praticadas com terceiros vigentes nas datas das operações.
As principais transações estão assim representadas:

Em 31 de dezembro - R$ mil  
Controladores Coligadas e Controladas    

2018 2017 2018 2017
Ativos
Aplicações no mercado aberto ................ 454.622 156.171 - -
Aplicações em depósitos interfi nanceiros  302.522 1.574.291 - -
Títulos e valores mobiliários ....................  1.225.565 339.264 - -
Dividendos a receber............................... - - 103 151
Passivos
Instrumentos fi nanceiros derivativos .......  - 5.444 - -
Dividendos a pagar..................................  22.207 2.460 - -
Depósitos interfi nanceiros ....................... - 100.212 - -

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

2018 2017 2018 2017
Receitas de intermediação fi nanceira ..... 129.088 235.978 - -
Despesas de intermediação fi nanceira ... (7.382) (5.283) - -
Resultado com instrumentos fi nanceiros 
 derivativos.............................................. (3.240) (5.582) - -
Despesa de aluguéis ............................... - - (433) (427)
b) Remuneração do pessoal-chave da Administração
Anualmente na Assembleia Geral Ordinária são fi xados:
• O montante global anual da remuneração dos Administradores, que é defi nido em reunião do Conselho de

Administração, a ser pago aos membros do próprio Conselho e da Diretoria, conforme determina o Estatuto
Social; e

• A verba destinada a custear Planos de Previdência Complementar aberta dos Administradores, dentro do Pla-
no de Previdência destinado aos Funcionários e Administradores da Organização Bradesco.

Para 2018, foi determinado o valor máximo de R$ 4.470 mil (2017 - R$ 11.500 mil) para remuneração dos 
Administradores e de R$ 5.550 mil (2017 - R$ 11.800 mil) para custear planos de previdência complementar de 
contribuição defi nida.
Ainda em relação à remuneração da Administração, a atual política estabelece que 50% do valor líquido da 
remuneração variável, caso haja, deve ser destinada à aquisição de ações PN do Banco Bradesco S.A., que 
terão sua movimentação disponível em 3 parcelas iguais, anuais e sucessivas, vencendo a primeira parcela no 
ano subsequente da data de pagamento. Este procedimento está aderente à Resolução CMN no 3.921/10, que 
dispõe sobre a política de remuneração de administradores das instituições fi nanceiras.
Benefícios de Curto Prazo a Administradores

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

Proventos. .................................................................... 4.470 11.025
Total ............................................................................. 4.470 11.025
Benefícios pós-emprego

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

Planos de previdência complementar de contribuição 
 defi nida ....................................................................... 5.543 11.593
Total ............................................................................. 5.543 11.593

O BERJ não possui benefícios de longo prazo de rescisão de contrato de trabalho ou remuneração em instru-
mento baseado em ações, nos termos do CPC 10 - Pagamento Baseado em Ações, aprovado pela Resolução 
CMN no 3.989/11, para seu pessoal-chave da Administração.

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

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

Resultado antes do imposto de renda e contribuição 
 social........................................................................... 169.386 120.655
Encargo total do imposto de renda e contribuição 
 social às alíquotas vigentes (1) ............................... (76.224) (54.295)
Efeito no cálculo dos tributos:
Participações em coligadas e controladas ................... 3.461 8.880
Despesas indedutíveis líquidas de receitas não
 tributáveis ................................................................... (4.980) (7.265)
Outros Valores (2) ........................................................ 1.862 (57.619)
Imposto de renda e contribuição social do exercício (75.881) (110.299)

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

(2) Inclui, basicamente, (i) a diferença entre alíquota da Contribuição Social corrente e Diferida; e (ii) as deduções
incentivadas.

b) Composição da conta de resultado do imposto de renda e contribuição social
Exercícios fi ndos em 31 de dezembro - R$ mil  

2018 2017
Impostos correntes:
Imposto de renda e contribuição social devidos .... (56.628) (170.296)
Impostos diferidos:
Constituição/realização no exercício sobre adições 
 temporárias ................................................................. (19.253) 59.997
Total dos ativos fi scais diferidos .............................. (19.253) 59.997
Imposto de renda e contribuição social do exercício (75.881) (110.299)
c) Origem dos créditos tributários de imposto de renda e contribuição social diferidos

R$ mil
Saldo em Saldo em

31.12.2017 Constituição Realização 31.12.2018
Provisão para créditos de liquidação 
 duvidosa ................................................ 4.837 117 (996) 3.958
Provisões cíveis....................................... 39.546 7.396 (9.960) 36.982
Provisões fi scais ......................................  325.226 13.519 (4.608) 334.137
Provisões trabalhistas ............................. 1.046 660 (343) 1.363
Provisão para desvalorização de títulos 
 e investimentos ...................................... 122.515 2.961 (30.595) 94.881
Provisão para desvalorização de bens 
 não de uso ............................................. 37.919 - (860) 37.059
Ajuste Mark to Market no Resultado 
 (títulos para negociação) ....................... 2.001 - (2.001) -
Outras provisões ..................................... 43.992 8.444 (2.987) 49.449
Total dos créditos tributários sobre 
 diferenças temporárias .......................  577.082 33.097 (52.350) 557.829
Prejuízo fi scal e base negativa ................  17.030 - - 17.030
Total dos créditos tributários (Nota 8) (1)  594.112 33.097 (52.350) 574.859
Obrigações fi scais diferidas (Nota 14a)...  146.388 20.017 (5.944) 160.461
Crédito tributário líquido das 
 obrigações fi scais diferidas ...............  447.724 13.080 (46.406) 414.398

(1) Os Créditos tributários foram constituídos considerando a elevação da alíquota da contribuição social, deter-
minada pela Lei no 11.727/08 (Nota 3h).
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d) Previsão de realização dos créditos tributários sobre diferenças temporárias
R$ mil

Prejuízo Base
Diferenças temporárias fi scal negativa  
Imposto Contribuição Imposto Contribuição
de renda social de renda social Total

2019.................................. 3.922 2.353 - - 6.275
2020.................................. 30.947 18.568 - - 49.515
2021.................................. 7.785 4.671 - - 12.456
2022.................................. 299.506 178.950 - - 478.456
2023.................................. 6.954 4.173 13.908 1.058 26.093
2024.................................. - - 2.064 - 2.064
Total ................................. 349.114 208.715 15.972 1.058 574.859

A projeção de realização de crédito tributário é uma estimativa e não está diretamente relacionada à expectativa 
de lucros contábeis.
O valor presente dos créditos tributários, calculados considerando a taxa média de captação, líquida dos efeitos, 
tributários monta a R$ 526.084 mil (2017 - R$ 537.494 mil) sendo R$ 511.028 mil (2017 - R$ 520.665 mil) de 
diferenças temporárias e R$ 15.056 mil (2017 - R$ 16.829 mil) de prejuízo fi scal e base negativa de contribui-
ção social.
Todos os créditos tributários do BERJ foram devidamente ativados.
e) Obrigações fi scais diferidas
As obrigações fi scais diferidas de imposto de renda e contribuição social no montante de R$ 160.461 mil
(2017 - R$ 146.388 mil) relativo a ganho de capital R$ 17.762 mil (2017 - R$ 17.943 mil), R$ 3.946 mil (2017 -
R$ 2.986 mil) relativo a marcação de mercado e atualização monetária de depósitos judiciais de R$ 138.753 mil
(2017 - R$ 125.459 mil).

24) OUTRAS INFORMAÇÕES
a) Gerenciamento de riscos
A atividade de gerenciamento dos riscos é altamente estratégica em virtude da crescente complexidade dos
serviços e produtos, e da globalização dos negócios da Organização Bradesco. O dinamismo dos mercados nos
conduz a um constante aprimoramento desta atividade, na busca das melhores práticas.
A Organização Bradesco exerce o controle corporativo dos riscos de modo integrado e independente, preservan-
do e valorizando o ambiente de decisões colegiadas, desenvolvendo e implementando metodologias, modelos,
ferramentas de mensuração e controle.
O BERJ, como parte integrante da Organização Bradesco adota a estrutura de gerenciamento de riscos desta,
no gerenciamento de risco de crédito, de mercado, de liquidez e operacional.

A DIRETORIA

Célio Magalhães – Contador – CRC 1SP199295/O-5 S-RJ

b) Gerenciamento de capital
Em função de estar inserido no processo de gerenciamento de capital adotado pela Organização Bradesco que
se utiliza de seus conglomerados fi nanceiro e econômico fi nanceiro do Bacen, o BERJ não dispõe de processo
individual para adequação do Patrimônio de Referência.
c) Benefícios a empregados
O BERJ é patrocinador de um plano de previdência complementar para seus funcionários, na modalidade Plano 
Gerador de Benefícios Livres (PGBL). O PGBL é um plano de previdência do tipo de contribuição defi nida, que 
permite acumular recursos fi nanceiros ao longo da carreira profi ssional do participante mediante contribuições 
pagas por ele mesmo e pela empresa patrocinadora, sendo os recursos investidos em um FIE (Fundo de Inves-
timento Exclusivo).
O PGBL é administrado pela Bradesco Vida e Previdência S.A. e a BRAM - Bradesco Asset Management S.A. 
DTVM é a responsável pela gestão fi nanceira dos fundos FIEs.
As contribuições dos funcionários do BERJ são equivalentes a, no mínimo, 4% do salário e as contribuições do 
BERJ são de 5% do salário.
As obrigações atuariais do plano de contribuição defi nida (PGBL) estão integralmente cobertas pelo patrimônio 
do FIE correspondente.
As despesas com contribuições efetuadas durante os exercícios totalizaram R$ 3.061 mil (2017 - R$ 4.700 mil).
d) Em aderência ao processo de convergência com as normas internacionais de contabilidade, o Comitê de
Pronunciamentos Contábeis (CPC) emitiu vários pronunciamentos contábeis, bem como suas interpretações
e orientações, os quais serão aplicáveis às instituições fi nanceiras somente quando aprovados pelo CMN.
Até 31 de dezembro de 2018, os pronunciamentos contábeis, aprovados pelo CMN e adotados foram:
• Resolução no 3.566/08 - Redução ao Valor Recuperável de Ativos (CPC 01);
• Resolução no 3.604/08 - Demonstração do Fluxo de Caixa (CPC 03);
• Resolução no 3.750/09 - Divulgação sobre Partes Relacionadas (CPC 05);
• Resolução no 3.823/09 - Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes (CPC 25);
• Resolução no 3.973/11 - Evento Subsequente (CPC 24);
• Resolução no 3.989/11 - Pagamento Baseado em Ações (CPC 10 - R1);
• Resolução no 4.007/11 - Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retifi cação de Erro (CPC 23);
• Resolução no 4.144/12 - Pronunciamento Conceitual Básico (R1); e
• Resolução no 4.424/15 - Benefícios a Empregados (CPC 33 - R1).
Atualmente, não é possível estimar quando o CMN irá aprovar os demais pronunciamentos contábeis do CPC e,
tampouco se, a adoção dos mesmos será de maneira prospectiva ou retrospectiva.
e) Não houve eventos subsequentes que requeiram ajustes ou divulgações nas demonstrações contábeis
encerradas em 31 de dezembro de 2018.

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Aos Acionistas e aos Administradores do

Banco Bradesco Berj S.A.
Rio de Janeiro - RJ

Opinião
Examinamos as demonstrações contábeis do Banco Bradesco Berj S.A. (“Instituição”), que compreendem o 
balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2018 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações 
do patrimônio líquido e dos fl uxos de caixa para o semestre e exercício fi ndos nessa data, bem como as corres-
pondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os as-
pectos relevantes, a posição patrimonial e fi nanceira do Banco Bradesco BERJ S.A. em 31 de dezembro de 
2018, o desempenho de suas operações e os seus fl uxos de caixa para o semestre e exercício fi ndos nessa 
data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar 
pelo Banco Central do Brasil.

Base para opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas respon-
sabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades 
dos auditores pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação à Instituição, de 
acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profi ssional do Contador e nas normas 
profi ssionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades 
éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é sufi ciente e apropriada 
para fundamentar nossa opinião.
Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis e o relatório do auditor
A administração da Instituição é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório da 
Administração.
Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não abrange o Relatório da Administração e não expressamos 
qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório.
Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, 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 contábeis ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar 
distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no 
Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito.
Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações contábeis
A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de 
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Ban-
co Central do 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 da 
Instituição continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade 
operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a adminis-
tração pretenda liquidar a Instituição ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para 
evitar o encerramento das operações.
Os responsáveis pela governança da Instituição são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo 
de elaboração das demonstrações contábeis.

Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações contábeis
Nossos objetivos são os de obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjun-
to, 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 con-
sideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam infl uenciar, dentro de uma perspectiva 
razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis.
Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos 
julgamento profi ssional e mantemos ceticismo profi ssional ao longo da auditoria. Além disso:
• Identifi camos 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 sufi ciente para fundamentar nossa opinião. O risco
de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a
fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsifi cação, omissão ou representações
falsas intencionais.

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

• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e res-
pectivas 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 signifi cativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Instituição.
Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para
as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modifi cação 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 Instituição a não mais se
manter em continuidade operacional.

• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulga-
ções e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira
compatível com o objetivo de apresentação adequada.

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

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

Osasco, 19 de março de 2019

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

França ameaça  
proibir ‘coletes amarelos’ 
nos Champs-Elysées

Depois de violentos distúrbios 
ocorridos durante protestos dos 
“coletes amarelos”, o governo da 
França anunciou nessa segunda-
feira que vai proibir manifestações 
do movimento em bairros de Paris, 
Bordeaux e Toulouse, em caso de 
suspeita de possíveis atos de depre-
dação.

“A partir do próximo sábado, 
proibiremos protestos de ‘coletes 
amarelos’ nos bairros mais atin-
gidos assim que identificarmos a 
presença de grupos radicais que 
querem causar danos”, anunciou o 
primeiro-ministro francês, Edouard 
Philippe, em pronunciamento na te-
levisão.

Segundo Philippe, a proibição será 
aplicada, por tempo indeterminado, 
em locais que são alvos de repetidas 
destruições desde o início dos protes-
tos em novembro. Entre as regiões 
atingidas pela medida estão a Aveni-
da Champs-Elysées em Paris, a Praça 
de Neuberg em Bordeaux e a Praça 
do Capitólio em Toulouse.

Cerca de 10 mil manifestantes 

participaram dos protestos no úl-
timo sábado na capital francesa, 
segundo estimativas da polícia. De 
acordo com Philippe, cerca de 1,5 
mil radicais se juntaram ao grupo 
para promover distúrbios. “Esses 
eram atos criminosos. A resposta 
do governo precisa ser forte”, res-
saltou o premiê.

Além da proibição, o governo 
demitiu o chefe da polícia parisien-
se, Michel Delpuech, alvo de críti-
cas depois do caos instaurado em 
Paris no último sábado. Philippe 
reconheceu que houve falhas na 
condução das operações durante o 
protesto.

O primeiro-ministro anunciou 
que os policiais destacados para os 
protestos terão mais autonomia para 
agir e receberão reforços de equipa-
mentos, incluindo drones. O premiê 
comunicou o aumento da multa por 
participação em protesto não autori-
zado, passando dos atuais 38 euros 
para 135 euros.

No 18º fim de semana consecutivo 
de manifestações contra o presidente 

Emmanuel Macron, várias lojas foram 
pilhadas e incendiadas no centro de 
Paris. Houve confrontos entre mani-
festantes e policiais, que responderam 
com gás lacrimogêneo e canhões de 
água. A polícia afirmou que 42 mani-
festantes, 17 policiais e um bombeiro 
ficaram feridos. Quase 240 pessoas fo-
ram presas.

Os protestos começaram no dia 
17 de novembro, com motoris-
tas irritados com um aumento dos 
impostos sobre combustíveis, e 
ganharam dimensões maiores, pas-
sando a incorporar queixas sobre as 
políticas do presidente, que, segun-
do o grupo, beneficiam apenas os 
mais ricos.

Grande parte da indignação dos 
manifestantes tem origem na que-
da da renda doméstica e na crença 
de que o presidente, um ex-ban-
queiro de investimentos conside-
rado próximo a grandes empresas, 
é indiferente às dificuldades das 
classes mais baixas. A adesão aos 
protestos vem diminuindo nos úl-
timos meses.
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Ata da AGE. Local, data e hora: Na sede Cia., na Av. das Américas, 1.650, Bl. 4, sls. 
201 a 204, 209, 210 e 230 a 233, Barra da Tijuca, RJ/RJ, no dia 08/02/2019, às 10 
horas. Mesa: Alberto Carlos Pecegueiro do Amaral - Presidente da Mesa; e Marcelo 
Scalzo – Secretário da Mesa. Convocação e Presença: Dispensada a convocação, 
tendo em vista a presença de Acionistas representando a totalidade do capital social 
da Cia., na forma do §4º do Art. 124 da Lei 6.404/76, conforme assinatura constante 
no Livro de Registro de Presença de Acionistas da Cia.. Deliberações tomadas por 
unanimidade de votos dos acionistas: Instalada a Assembleia, após discutir e votar 
a ordem do dia, a totalidade dos Acionistas da Cia. decidiu por unanimidade e sem 
ressalvas: 1. Aprovar a alteração do endereço da sede da Cia., para retirar as salas 
209 e 210 e incluir as salas 228 e 229, todas do Bl. 04, localizado na Av. das Américas, 
1.650, Barra da Tijuca, RJ/RJ, CEP 22.640-101, passando o Art. 2º do Estatuto Social 
a vigorar com a seguinte redação: “Art. 2 – A Cia. tem sede e domicílio legal na Av. 
das Américas, 1.650, Bl. 04, salas 201, 202, 203, 204, 228, 229, 230, 231, 232 e 233, 
Barra da Tijuca, RJ/RJ, CEP 22.640-101. A Cia. poderá abrir e fechar filiais ou esta-
belecimentos em qualquer parte do País, por meio de deliberação dos acionistas.” 2. 
Aprovar a alteração do objeto social da Cia., para incluir as atividades de “produção 
de propaganda e publicidade”, “Inserção de publicidade em qualquer meio, inclusive, 
mas sem limitação, na internet e em canais lineares de televisão de titularidade e/ou 
operados pela Cia.”, “disponibilização de conteúdo de áudio, vídeo, imagem e texto 
por qualquer meio, inclusive, mas sem limitação, por meio da internet”, passando o 
Art. 4º do Estatuto Social a vigorar com a seguinte redação: “Cap. III - Objeto Social 
- Art. 4 – O objeto social da Cia. é: (i) o desenvolvimento, programação e licencia-
mento de bens e direitos sobre obras audiovisuais e videofonogramas, programas e 
eventos artísticos, esportivos ou culturais, nacionais ou estrangeiros; (ii) produção de 
propaganda e publicidade; (iii) a importação de equipamentos vinculados aos seus 
objetivos sociais, bem como a importação ou a exportação de programas de entre-
tenimento, filmes ou eventos em geral; (iv) a inserção de publicidade em qualquer 
meio, inclusive, mas sem limitação, na internet e em canais lineares de televisão de 
titularidade e/ou operados pela Cia.; (v) disponibilização de conteúdo de áudio, vídeo, 
imagem e texto por qualquer meio, inclusive, mas sem limitação, por meio da internet; 
e (vi) a participação em outras sociedades como sócia ou acionista.” 3. Autorizar os 
Diretores da Cia. a promoverem, junto aos competentes órgãos públicos, todos os 
atos necessários à efetivação das deliberações acima. 4. Em decorrência das alte-
rações tratadas acima, o Estatuto Social da Cia. passa a vigorar na forma do dispos-
to no anexo à presente ata que, após registrado, ficará arquivado na sede da Cia.. 
5. Ratificar a aprovação ao lançamento dos canais Universal Channel HD, Studio 
Universal HD e Syfy HD, nos termos do Memorando de Entendimentos datado de 
22/01/2018 e arquivado na sede da Cia.. 6. Ratificar a aprovação dada aos adminis-
tradores para a habilitação dos créditos detidos pela Cia. nos autos do processo de 
recuperação judicial da Oi S.A.. 7. Apreciar a renúncia do Sr. Simone Nardi ao cargo 
de membro do Cons. Consultivo da Cia. e aprovar, em substituição, a eleição do Sr. 
Jason Beesley (americano, casado, executivo financeiro, residente e domiciliado na 
Cidade de Universal City, Califórnia, Estados Unidos da América, em 100 Universal 
City Plaza, 1280 Building, Office 1201, CEP 91608-1002, passaporte americano nº 
531122897), passando o referido órgão a ser composto pelos seguintes membros, 
todos com mandato por prazo indeterminado: a) Kevin McLellan, americano, casado, 
executivo de televisão, residente e domiciliado na Cidade de Londres, Inglaterra, em 5 
John Street, CEP WC1N-2ES, passaporte americano nº 422070611; b) Jason Bees-
ley, americano, casado, executivo financeiro, residente e domiciliado na Cidade de 
Universal City, Califórnia, Estados Unidos da América, em 100 Universal City Plaza, 
1280 Building, Office 1201, CEP 91608-1002, passaporte americano nº 531122897; 
c) Kenneth Bettsteller, canadense, solteiro, empresário, residente e domiciliado na 
Cidade de Miami, Florida, Estados Unidos da América, em 2350 NW 117th Place, 
CEP 33182, passaporte canadense nº WA909790; d) Alberto Carlos Pecegueiro do 
Amaral, brasileiro, casado, jornalista, com escritório na Av. das Américas, 1650, Bl. 
5, RJ/RJ, CEP 22640-101, CI 032348716, IFP/RJ e CPF/MF 606.493.807-20; e e) 
Manuel Luis Roquete Campelo Belmar da Costa, brasileiro, casado, engenheiro, com 
escritório na Av. das Américas, 1650, Bl. 5, RJ/RJ, CEP 22640-101, CI 03.868.671-
3, Detran/DIC/RJ e CPF/MF 785.649.137-04. 8. Ratificar a aprovação aos proje-
tos de produção local descritos nos Memorandos de Entendimento assinados em 
20/09/2017 e 18/12/2017, arquivados na sede da Cia.. 9. Ratificar a aprovação da 
celebração de Contrato com Parte Relacionada (conforme definido no Acordo de 
Acionistas) entre a Cia. e a Horizonte Conteúdo Ltda., nos termos do Memorando 
de Entendimentos datado de 22/01/2018 e arquivado na sede da Cia.. 10. Ratificar a 
aprovação ao orçamento do exercício encerrado em 31/12/2018, nos termos da apre-
sentação elaborada pela administração e arquivada na sede da Cia.. Encerramento: 
Nada mais havendo a ser tratado encerrou-se a Assembleia, a qual foi lida, aprovada 
e assinada por todos. RJ, 08/02/2019. Acionistas Presentes: Globosat Programa-
dora Ltda - Alberto Carlos Pecegueiro do Amaral - Diretor; Roberto Pereira Primo - 
Diretor. USA Brasil Holdings L.L.C. - Fabio Monteiro Marques - Procurador. Jucerja 
reg. sob o nº 3549313 em 18/03/2019. Bernardo F.S. Berwanger - Secretário Geral.
Estatuto Social. Cap. I - Denominação: Art. 1 – NBCUniversal Networks International 
Brasil Programadora S.A. (a “Cia.”) é uma sociedade anônima regida por este Estatu-
to Social e pelos dispositivos da Lei 6.404 de 15/12/1976, conforme alterada (“Lei das 
Sociedades Anônimas”). Cap. II - Sede, Filiais e Prazo de Duração - Art. 2 - A Cia. tem 
sede e domicílio legal na Av. das Américas, 1.650, Bl. 04, salas 201, 202, 203, 204, 
228, 229, 230, 231, 232 e 233, Barra da Tijuca, RJ/RJ, CEP 22.640-101. A Cia. pode-
rá abrir e fechar filiais ou estabelecimentos em qualquer parte do País, por meio de 
deliberação dos acionistas. Art. 3 – A Cia. tem prazo de duração até 10/05/2025, a 
menos que decidido de forma diferente pela totalidade dos acionistas. Cap. III - Obje-
to Social - Art. 4 – O objeto social da Cia. é: (i) o desenvolvimento, programação e li-
cenciamento de bens e direitos sobre obras audiovisuais e videofonogramas, progra-
mas e eventos artísticos, esportivos ou culturais, nacionais ou estrangeiros; (ii) 
produção de propaganda e publicidade; (iii) a importação de equipamentos vinculados 
aos seus objetivos sociais, bem como a importação ou a exportação de programas de 
entretenimento, filmes ou eventos em geral; (iv) a inserção de publicidade em qual-
quer meio, inclusive, mas sem limitação, na internet e em canais lineares de televisão 
de titularidade e/ou operados pela Cia.; (v) disponibilização de conteúdo de áudio, ví-
deo, imagem e texto por qualquer meio, inclusive, mas sem limitação, por meio da 
internet; e (vi) a participação em outras sociedades como sócia ou acionista. Cap. IV 
- Capital Social - Art. 5 – O capital social, totalmente subscrito e integralizado é de 
R$8.685.254,66, representado por 8.208.316 ações ordinárias nominativas, sem va-
lor nominal. § Único - Cada ação ordinária confere ao seu titular o direito a um voto nas 
Assembleias Gerais. As ações da Cia. não serão representadas por certificados físi-
cos de ações. Cap. V - Administração - Art. 6 – A Cia. é administrada por uma Direto-
ria, na forma do presente Estatuto Social e da legislação aplicável. Art. 7 – A Diretoria 
será composta por 2 Diretores, sendo um o Diretor Presidente e o outro, o Diretor Fi-
nanceiro. Art. 8 – A remuneração global da Diretoria será fixada pela A.G.. Art. 9 – Os 
Diretores serão eleitos pela A.G. e serão investidos nos seus cargos mediante assina-
tura de termo de posse no Livro de Atas de Reuniões da Diretoria, devendo ser obser-
vada para fins de sua eleição e destituição as disposições do Acordo de Acionistas. Os 
Diretores permanecerão no exercício de suas funções até a eleição e posse de seus 
respectivos substitutos. § 1º – O mandato da Diretoria será de 3 anos, permitida a 
reeleição. § 2º – Os Diretores substituir-se-ão, um ao outro, durante suas ausências 
temporárias. No caso de vacância, uma A.G. será convocada para eleger o substituto 
correspondente e, no ínterim, o Diretor remanescente acumulará ambos os cargos. 
Art. 10 – Observando as formalidades e os limites estabelecidos neste Estatuto So-
cial, a Cia. poderá ser representada, em todos os seus atos, instrumentos ou docu-
mentos que envolvam responsabilidade para a Cia. por: (i) 02 Diretores em conjunto; 
(ii) 01 Diretor, em conjunto com 01 procurador; ou (iii) por 02 procuradores em conjun-
to. § 1º – Os instrumentos de mandato outorgados pela Cia. serão assinados por 02 
Diretores agindo em conjunto e deverão especificar expressamente os limites de atri-
buições e poderes dos mandatários, respeitadas as limitações previstas no §5º e §6º 
do Art. 18 do Estatuto Social. Nas hipóteses em que um dos diretores esteja ausente 
ou seu cargo esteja vago, o instrumento de mandato poderá ser assinado pelo Diretor 
remanescente. § 2º – O prazo de duração do mandato deverá se encerrar (i) no dia 
31 de dezembro de cada ano, ou (ii) 13 meses após o início do mandato, o que ocor-
rer por último, exceto em relação aos mandatos referidos no Art. 11 abaixo. Art. 11 - A
Cia. poderá ainda ser representada isoladamente por qualquer membro da Diretoria 
ou por procurador, de acordo com os limites de poderes a serem outorgados, nos 
seguintes casos: (a) Mandatos com cláusula “ad judicia et extra” ou mandatos para 
representação em procedimentos administrativos nas esferas municipal, estadual ou 
federal, podendo os mandatos serem substabelecidos com reserva de iguais pode-
res; (b) Mandatos para recebimento de citações ou intimações judiciais ou extrajudi-
ciais; (c) Mandatos para depoimentos judiciais; (d) Cartas de preposição; (e) Manda-
tos para representação perante autarquias, órgãos e repartições públicas. Art. 12 – O
Diretor Presidente será responsável pela administração geral da Cia. e pela realização 
dos atos necessários para cumprir com seu objeto social, bem como pela preparação 
e recomendação aos acionistas do Orçamento Anual proposto para cada exercício 
social, a contratação e demissão de empregados, com exceção do Diretor Financeiro, 
e o exercício do controle editorial (incluindo qualquer registro necessário perante a 
ANCINE), dentre outros deveres atribuídos a ele por este Estatuto Social, pela legis-
lação aplicável ou pela A.G.. Art. 13 – O Diretor Financeiro será responsável por ad-
ministrar as finanças da Cia. para cumprir com seu objeto social, bem como por assis-
tir o Diretor Presidente na preparação e recomendação aos acionistas do Orçamento 
Anual proposto para cada exercício social, dentre outros deveres atribuídos a ele por 
este Estatuto Social, pela legislação aplicável ou pela A.G.. Art. 14 – O Diretor Presi-
dente preparará e apresentará aos acionistas, com até 14 dias de antecedência da 
A.G. em que as mesmas devam ser apreciadas, mas de qualquer forma em até 60 
dias antes do final de cada exercício social, uma proposta de orçamento anual para o 
exercício social seguinte (o “Orçamento Anual”). A A.G. discutirá e aprovará o Orça-
mento Anual de conformidade com o Acordo de Acionistas arquivado na sede da Cia. 
em 11/05/2012 (o “Acordo de Acionistas”). A opinião do Cons. Consultivo pode ser 
requerida se assim desejar a Diretoria ou a A.G.. Cap. VI - Cons. Consultivo - Art. 15 
- A Cia. terá um Cons. Consultivo composto por 5 membros, residentes no Brasil ou 
não, eleitos pela A.G., com mandato por prazo indeterminado. § 1º – Os membros do 
Cons. Consultivo poderão ser substituídos a qualquer tempo por decisão da A.G.. § 2º 
– O Cons. Consultivo reunir-se-á periodicamente para rever as operações e perfor-
mance da Cia. e aconselhar a Diretoria a respeito de tais assuntos. O Cons. Consulti-
vo também opinará sobre assuntos submetidos a ele pela A.G. e/ou pela Diretoria. As 
opiniões do Cons. Consultivo não serão vinculativas e servirão somente como diretri-
zes para as decisões a serem tomadas pela A.G. ou pela Diretoria. § 3º – O Cons. 
Consultivo reunir-se-á pelo menos uma vez cada trimestre, ou mais frequentemente 
se for solicitada uma reunião extraordinária. As reuniões realizar-se-ão na sede da 
Cia.. Se, por em razão de um Evento de Força Maior (conforme definido no Acordo de 
Acionistas), a reunião não puder ser realizada na sede da Cia., então será realizada 

em qualquer lugar acordado mutuamente pelos membros do Cons. Consultivo, desde 
que cada membro receba uma notificação prévia por escrito sobre a mudança do local 
da reunião em razão de Evento de Força Maior, com no mínimo 10 dias de antece-
dência à reunião. § 4º – As reuniões do Cons. Consultivo serão convocadas por qual-
quer um dos seus membros, com antecedência mínima de 20 dias e máxima de 30 
dias à data da reunião, incluindo na convocação o dia, hora, local e ordem do dia da 
reunião. A reunião do Cons. Consultivo poderá ser realizada se for convocada num 
prazo menor, desde que todos os membros estejam presentes na reunião. A ordem 
do dia da reunião incluirá qualquer item colocado em pauta por qualquer um dos 
membros do Cons. Consultivo. Um ou mais membros do Cons. Consultivo poderão 
participar das reuniões através de vídeo conferência ou conferência telefônica como 
se estivesse(m) pessoalmente presente(s) na reunião. § 5º – O conteúdo dos proce-
dimentos e as ações do Cons. Consultivo bem como qualquer resolução adotada por 
ele será transcrita em ata, em inglês e português. § 6º – O quórum para instalação das 
reuniões do Cons. Consultivo, devidamente convocadas, será a maioria dos seus 
membros, observado o disposto no Acordo de Acionistas. Cap. VII - Cons. Fiscal - Art. 
16 – A Cia. terá um Cons. Fiscal composto de 3 membros e seus respectivos suplen-
tes. Os deveres do Cons. Fiscal serão aqueles estabelecidos na legislação aplicável. 
Art. 17 – O Cons. Fiscal não será permanente e será instalado conforme solicitado 
pelos acionistas da Cia., de acordo com a legislação aplicável.  Cap. VIII  - Assem-
bleias Gerais - Art. 18 – As A.G.’s Ordinárias serão realizadas anualmente dentro dos 
4 (quatro) meses seguintes ao final do exercício social para (i) aprovar as contas dos 
Diretores e deliberar e aprovar as demonstrações financeiras, (ii) deliberar a respeito 
da destinação do lucro líquido da Cia. referente ao exercício social anterior e a distri-
buição de dividendos, e (iii) eleger a Diretoria e o Cons. Fiscal, se necessário, tudo de 
conformidade com os termos do Acordo de Acionistas. As A.G.’s Extraordinárias serão 
realizadas quando os interesses da Cia. assim o demandarem. As A.G.’s realizar-se
-ão na sede da Cia.. Se, em razão de um Evento de Força Maior, a reunião não puder 
ser realizada na sede da Cia., então será realizada em outro lugar acordado mutua-
mente pelos acionistas, desde que todos os acionistas recebam uma notificação pré-
via por escrito sobre a mudança do local da reunião em razão de um Evento de Força 
Maior, com no mínimo 10 dias de antecedência à respectiva A.G.. § 1º – As A.G.’s 
serão convocadas pelo Diretor Presidente e, na sua ausência, pelo Diretor Financeiro. 
As convocações para as A.G.’s serão feitas pelo menos 20 e no máximo 30 dias antes 
da respectiva assembleia e indicarão data, horário, local, ordem do dia e demais infor-
mações requeridas pela legislação aplicável. Adicionalmente, os acionistas também 
receberão a convocação para cada A.G. por carta registrada ou telegrama dentro do 
mesmo prazo estabelecido acima. Adicionalmente, as A.G.’s da Cia. poderão ser 
convocadas pelos acionistas, nos termos previstos na Lei das Sociedades Anônimas 
e/ou no Acordo de Acionistas. § 2º – As A.G.’s serão presididas por um Presidente, 
que contará com um Secretário para auxiliá-lo nos trabalhos, sendo ambos eleitos 
pelos acionistas presentes na assembleia. § 3º – Com exceção das decisões relacio-
nadas aos assuntos indicados no § 6º deste Art. 18 e demais matérias previstas no 
Acordo de Acionistas, as decisões da A.G. deverão ser tomadas por acionistas repre-
sentando a maioria absoluta do capital social votante da Cia. (ou seja, pelo menos 
50% mais 1 das ações com direito a voto). § 4º – O quórum para instalação de uma 
A.G. devidamente convocada será a presença (i) em primeira convocação, de acio-
nistas representando pelo menos 85,1% das ações da Cia. com direito a voto, exceto 
nas hipóteses previstas no Acordo de Acionistas, e (ii) em segunda convocação, com 
acionistas representando qualquer número de ações da Cia. com direito a voto. Um 
ou mais acionistas poderão participar da Assembleia por conferência ou vídeo confe-
rência telefônica, desde que as matérias aprovadas pelos acionistas presentes nessa 
Assembleia sejam reduzidas a termo e a correspondente ata assinada por todos os 
acionistas com direito a voto presentes em tal Assembleia, através de procurador que 
estava de fato presente na Assembleia. § 5º – Além das matérias previstas (i) no § 6º 
deste Art. 18, (ii) nos Art.s 122 e 136 da Lei das Sociedades Anônimas, e (iii) no Acor-
do de Acionistas da Cia., as seguintes matérias deverão ser aprovadas na A.G.: (i) 
Qualquer compra ou outra forma de aquisição de qualquer ativo que (A) não esteja 
prevista no Orçamento Anual; e (B) envolva montante a ser pago pela Cia. ou por 
qualquer uma das suas Subsidiárias em valor superior a R$250.000,00 em uma única 
operação, ou R$625.000,00 em várias operações, dentro de um mesmo exercício 
social, exceto em relação ao estabelecido nos Contratos com Partes Relacionadas 
(conforme definido no Acordo de Acionistas); (ii) Qualquer venda, locação, permuta ou 
qualquer outra forma de disposição de, ou celebração de qualquer acordo ou compro-
misso para a venda, locação, permuta ou outra forma de disposição de, quaisquer 
ativos da Cia. ou de qualquer uma das suas Subsidiárias que (A) não esteja prevista 
no Orçamento Anual; e (B) envolva montante a ser pago pela Cia. ou por qualquer 
uma das suas Subsidiárias em valor superior a R$250.000,00 em uma única opera-
ção, ou R$625.000,00 em várias operações, dentro de um mesmo exercício social, 
exceto em relação ao estabelecido nos Contratos com Partes Relacionadas; (iii) Ce-
lebrar qualquer contrato ou compromisso (exceto aqueles entre a Cia. e suas subsi-
diárias integrais) a respeito: (i) da outorga pela Cia. ou de qualquer uma das suas 
Subsidiárias de empréstimo, fiança ou aval para ou em favor de qualquer Pessoa 
(conforme definido no Acordo de Acionistas), ou (ii) qualquer contratação de dívida 
(incluindo debêntures, instrumentos de crédito, bonds, títulos ou outras dívidas) pela 
Cia. ou de qualquer uma das suas Subsidiárias; (iv) Adquirir quaisquer ações ou qual-
quer participação societária de emissão da Cia. ou de qualquer de suas Subsidiárias 
para manutenção em tesouraria; (v) Aprovar qualquer Orçamento Anual; (vi) Incorrer 
em quaisquer despesas de programação da Cia. ou de qualquer uma das suas Sub-
sidiárias não prevista no Orçamento Anual, exceto conforme previsto no Contrato com 
Parte Relacionada; (vii) Celebrar qualquer contrato que preveja pagamentos anuais 
ou obrigações da Cia. ou de qualquer uma das suas Subsidiárias não refletidas no 
Orçamento Anual, superiores a R$125.000,00 por exercício social, exceto conforme 
previsto no Contrato com Parte Relacionada; (viii) Adquirir participação em qualquer 
sociedade, parceria, joint venture ou entidade similar (exceto em uma subsidiária inte-
gral da Cia.); e (ix) Com respeito a qualquer acordo que necessite da aprovação 
neste § 5º do Art. 18, (A) (x) outorgar qualquer renúncia, (y) celebrar qualquer aditivo 
ou alteração, ou (z) rescindir quaisquer termos econômicos (incluindo mas não se li-
mitando a preço e duração) ou termos relevantes não econômicos de tais acordos, ou 
(B) rescindir totalmente tal acordo, nos casos (A) e (B), exceto conforme os termos de 
tal acordo. § 6º – As seguintes matérias requererão o voto afirmativo de todos os 
Acionistas Relevantes para serem aprovadas (sendo, para fins de Estatuto, “Acionis-
tas Relevantes” entendido como cada Acionista titular de, no mínimo, 15% do capital 
social votante da Cia.): (i) Alterar o Estatuto Social da Cia. ou os atos constitutivos de 
qualquer uma das suas Subsidiárias, incluindo, mas não se limitando a qualquer mu-
dança no objeto social, observado o Acordo de Acionistas; (ii) Realizar qualquer com-
pra ou outra forma de aquisição de qualquer ativo que (i) não esteja prevista no Orça-
mento Anual e (ii) envolva montante a ser pago pela Cia. ou por qualquer uma das 
suas Subsidiárias em valor superior a R$1.000.000,00 em uma única operação, ou 
R$2.500.000,00 em várias operações, dentro de um mesmo exercício social, exceto 
em relação ao estabelecido nos Contratos com Partes Relacionadas, conforme defi-
nido no Acordo de Acionistas; (iii) Realizar qualquer venda, locação, permuta ou qual-
quer outra forma de disposição de, ou celebração de qualquer acordo ou compromis-
so para a venda, locação, permuta ou outra forma de disposição de quaisquer ativos 
da Cia. ou de qualquer uma das suas Subsidiárias que (A) não estejam previstas no 
Orçamento Anual e (B) envolvam um montante a ser pago pela Cia. ou por qualquer 
uma das suas Subsidiárias, que exceda R$1.000.000,00 em uma única operação, ou 
R$2.500.000,00 em várias operações, dentro de um mesmo exercício social, exceto 
em relação ao estabelecido nos Contratos com Partes Relacionadas, conforme defi-
nido no Acordo de Acionistas; (iv) Celebrar qualquer contrato ou compromisso (exceto 
aqueles entre a Cia. e suas subsidiárias integrais) a respeito: (A) da outorga pela Cia. 
ou de qualquer uma das suas Subsidiárias de empréstimo, fiança ou aval para ou em 
favor de qualquer Pessoa em valor superior a R$250.000,00 no total, ou qualquer li-
beração do mesmo, (B) da criação de quaisquer hipotecas, custos, penhores, ônus, 
gravames ou outras garantias a respeito de quaisquer ativos relevantes da Cia. ou de 
qualquer uma das suas Subsidiárias, exceto por arrendamento mercantil, compras 
financiadas pelo vendedor e no qual o bem é dado em garantia para tal vendedor e 
outras operações no curso ordinário dos negócios da Cia., ou (C) qualquer contrata-
ção de dívida (incluindo debêntures, instrumentos de crédito, bonds, títulos ou outras 
dívidas) pela Cia. ou de qualquer uma das suas subsidiárias em valor superior a 
R$1.000.000,00 no total, a qualquer momento, exceto conforme estabelecido no 
Acordo de Acionistas; (v) Criar qualquer classe ou espécie de ações da Cia. ou de 
qualquer uma das suas Subsidiárias, ou emitir ações (de qualquer classe ou espécie, 
incluindo qualquer ação preferencial), ou qualquer Título Conversível (conforme defi-
nido no Acordo de Acionistas) ou qualquer parte beneficiária; (vi) Realizar qualquer 
alteração ao capital social da Sociedade ou de qualquer uma das suas Subsidiárias, 
observado o Acordo de Acionistas; (vii) Alterar a preferência, privilégio ou condição de 
resgate ou amortização de quaisquer ações da Cia. ou de qualquer uma das suas 
Subsidiárias; (viii) Celebrar, aditar, alterar, renovar, complementar ou rescindir qual-
quer Contrato com Partes Relacionadas ou Operação com Partes Relacionadas (con-
forme definido no Acordo de Acionistas) ou tomar qualquer medida relacionada com 
qualquer Contrato com Partes Relacionadas ou Operação com Partes Relacionadas 
(incluindo o requerimento do cumprimento dos direitos da Cia. nos termos de tais 
acordos e o direito de rescindir tais acordos ou de renunciar ou abster de exercer 
quaisquer direitos ou recursos nos termos de tais acordos), observado o disposto no 
Acordo de Acionistas; (ix) Fazer qualquer uso ou dar qualquer destinação às reservas 
de capital da Cia. ou de qualquer das suas Subsidiárias; (x) Realizar qualquer capita-
lização de reservas ou lucros, desdobramento, grupamento, conversão de classe ou 
espécie de ações, ou outra alteração nos direitos existentes nas ações da Cia. ou de 
quaisquer de suas Subsidiárias; (xi) Realizar qualquer resgate, redução de capital ou 
qualquer aquisição onerosa de quaisquer ações ou de qualquer participação societá-
ria de emissão da Cia. ou em qualquer de suas Subsidiárias (exceto aquisição de 
ações para ser mantidas em tesouraria); (xii) Lançar qualquer novo canal de televisão; 
(xiii) Aprovar qualquer Orçamento Anual que inclua (A) um aumento nas despesas 
totais (não incluindo as despesas de programação) com relação ao Orçamento Anual 
do ano anterior, que exceda em 15% mais o aumento percentual do IGPM calculado 
pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), em relação ao Orçamento Anual do ano ante-
rior; (B) um aumento no valor total de despesas de programação que exceda 25% da 
receita bruta prevista no Orçamento Anual para esse exercício social; ou (C) um au-
mento no valor total de despesas de capital que exceda 5% do EBITDA (conforme 
definido no Acordo de Acionistas) da Cia. previsto em tal Orçamento Anual; (xiv) Incor-
rer em quaisquer despesas de programação da Cia. ou de qualquer uma das suas 
Subsidiárias, em qualquer exercício social, em valor superior a 25% da receita bruta 
estabelecida no Orçamento Anual para esse exercício social, observadas as demais 
disposições previstas no Acordo de Acionistas; (xv) Celebrar qualquer contrato que 
preveja pagamentos anuais ou obrigações da Cia. não refletidas no Orçamento Anual 
ou de qualquer uma das suas Subsidiárias, superiores a R$500.000,00 por exercício 
social, exceto (A) contratos de trabalho, (B) conforme estabelecido nos Contratos com 
Partes Relacionadas (conforme definido no Acordo de Acionistas), ou (C) conforme 

previsto no Acordo de Acionistas; (xvi) Iniciar ou terminar uma liquidação voluntária, 
dissolução ou procedimento similar, ou apresentar qualquer pedido de falência ou 
procedimento similar, inclusive recuperação judicial, nomear ou demitir o liquidante da 
Cia. ou de suas Subsidiárias e aprovar as contas do liquidante; (xvii) Realizar qualquer 
investimento e/ou adquirir participação em qualquer sociedade, parceria, joint venture
ou entidade similar (exceto em uma subsidiária integral da Cia.), envolvendo em cada 
caso um valor investido e/ou desembolsado pela Cia. ou de qualquer uma das suas 
Subsidiárias que exceda R$500.000,00; (xviii) Realizar qualquer incorporação, incor-
poração de ações, consolidação, fusão, cisão ou outra reestruturação societária en-
volvendo a Cia. e/ou suas Subsidiárias (exceto qualquer reestruturação interna entre 
a Cia. e as suas Subsidiárias integrais), a transformação da Cia. ou de qualquer de
suas Subsidiárias em qualquer outro tipo de sociedade, a listagem e/ou cancelamen-
to do registro da Cia. ou de qualquer de suas Subsidiárias ou de suas ações perante 
a CVM ou qualquer bolsa de valores, ou qualquer oferta pública de ações ou títulos da 
Cia. ou qualquer de suas Subsidiárias;  (xix) Com respeito a qualquer acordo que 
necessite da aprovação indicada neste § 6º do Art. 18 do Estatuto Social da Cia., (A) 
(x) outorgar qualquer renúncia, (y) celebrar qualquer aditivo ou alteração, ou (z) res-
cindir quaisquer termos econômicos (incluindo, mas não se limitando a preço e dura-
ção) ou termos relevantes não-econômicos de tais acordos, ou (B) rescindir totalmen-
te tal acordo, exceto em tais casos (A) e (B), conforme os próprios termos de tais 
acordos; (xx) Iniciar, celebrar acordo ou finalizar qualquer ação, litígio, arbitragem ou 
qualquer procedimento administrativo da Cia. ou de qualquer uma das suas Subsidiá-
rias, que envolva valores que excedam R$500.000,00, exceto para iniciar um proce-
dimento cautelar, liminar ou outro procedimento emergencial (para evitar dúvidas, a 
aprovação de qualquer acionista não será requerida para o início, acordo ou finaliza-
ção de qualquer ação, litígio, arbitragem ou procedimento administrativo contra tal 
acionista ou quaisquer de suas Afiliadas), observados os demais termos previstos no 
Acordo de Acionistas da Cia.; (xxi) Nomear ou demitir qualquer auditor independente 
ou empresa de contabilidade que preste serviços à Cia. ou a qualquer uma de suas 
subsidiárias; (xxii) Criar ou alterar qualquer política tributária ou de contabilidade da 
Cia. ou de qualquer uma das suas subsidiárias, exceto (i) alterações necessárias para 
cumprir com as práticas contábeis adotadas no Brasil (conforme definido no Acordo 
de Acionistas), e (ii) elaboração de documentos tributários e contábeis adicionais ne-
cessários para fins de prestar informações às autoridades dos Estados Unidos da 
América, desde que todos e quaisquer livros, registros e outros documentos financei-
ros da Cia. que sejam apresentados no Brasil estejam de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil (conforme definido no Acordo de Acionistas); (xxiii) Mu-
dar a atual sede social da Cia.; (xxiv) Aprovar as demonstrações financeiras ou tomar 
as contas dos Diretores da Cia. ou de qualquer uma das suas Subsidiárias brasileiras, 
conforme previsto no Art. 132 da Lei das Sociedades Anônimas; (xxv) o de qualquer 
canal da Cia. em relação à sua estratégia atual de fornecimento de conteúdo que 
consiste, predominantemente, em filmes e séries roteirizadas produzidos por Estúdios 
Norte-Americanos, conforme definido no Acordo de Acionistas; (xxvi) Estabelecer ou 
alterar qualquer plano de participação em lucros, opção de compra de ações ou outro 
incentivo baseado em participação societária para diretores ou empregados da Cia.
ou de qualquer uma das suas Subsidiárias ou aprovar a remuneração de qualquer 
diretor ou empregado da Cia. ou de qualquer uma das suas Subsidiárias, exceto 
conforme previsto no Plano de Remuneração estabelecido no Acordo de Acionista, ou 
alterar tal Plano de Remuneração;  (xxvii) Fazer quaisquer distribuições pela Cia. ou 
por qualquer uma das suas Subsidiárias (incluindo qualquer retenção de lucros), ex-
ceto aquelas distribuições que estiverem de acordo com a política de distribuição da 
Cia. estabelecida neste Estatuto Social e no Acordo de Acionistas da Cia. e qualquer 
distribuição de ativos ou outros bens além de dinheiro; (xxviii) Criar qualquer reserva
de lucros ou outra reserva (exceto pela reserva legal e a Reserva Operacional indica-
da no § Segundo do Art. 20 abaixo), e destinar parte do lucro líquido da Sociedade 
para qualquer de tais reservas cuja criação dependa de aprovação nos termos deste 
Art. 18; e (xxix) Outorgar qualquer procuração a respeito de qualquer dos assuntos 
descritos nos itens acima deste § 6º do Art. 18 do Estatuto Social da Cia.. Cap. IX - 
Exercício Social, Balanço Patrimonial, Dividendos e Reservas - Art. 19 – O exercício 
social encerra-se em 31 de dezembro de cada ano. Art. 20 – Dentro dos 90 dias se-
guintes ao final de cada exercício social, a Diretoria levantará o balanço patrimonial e 
demais demonstrações financeiras exigidas por lei e as apresentará aos acionistas 
junto com uma proposta de destinação e distribuição do lucro líquido, calculado da 
seguinte forma e na ordem abaixo, observado o Acordo de Acionistas: (a) 5% do lu-
cro líquido será destinado à reserva legal, até que esta atinja 20% do capital social; 
(b) 1% do lucro líquido será destinado ao pagamento, aos acionistas, a título de divi-
dendo obrigatório; (c) sujeito à aprovação dos acionistas, nos termos do item (xxviii), 
§ 6º do Art. 18 do Estatuto Social da Cia., o montante aplicável do lucro líquido deve-
rá ser alocado em qualquer reserva de lucro ou outra reserva criada pela Cia. (salvo 
pela Reserva Operacional); (d) a porcentagem necessária do lucro líquido será des-
tinada à Reserva Operacional, até atingir o seu limite máximo, estabelecido de con-
formidade com o presente Estatuto Social; e (e) o lucro líquido remanescente será 
distribuído aos acionistas a título de dividendo suplementar. § 1º – A Cia. poderá 
preparar balanços intermediários a qualquer tempo para cumprir requisitos legais ou 
para fins de conveniência, inclusive para realizar distribuição antecipada de dividen-
dos ou o pagamento de juros sobre capital próprio. § 2º – A Cia. constituirá uma re-
serva de lucros denominada “Reserva Operacional” para garantir o pagamento de 
suas despesas operacionais da Cia. e de suas Subsidiárias (se aplicável) ou distri-
buída posteriormente. O limite da Reserva Operacional será equivalente ao valor que
for maior entre (i) os custos operacionais da Cia. projetados para os 3 meses subse-
quentes (conforme estabelecido no correspondente Orçamento Anual) e (ii) os cus-
tos operacionais da Cia. relativos aos 3 meses imediatamente anteriores, incluindo, 
em cada caso, todas as despesas de capital incorridas ou a serem incorridas duran-
te tal período, incidentes na operação do negócio da Cia. e/ou das suas subsidiárias. 
§ 3º – A Reserva Operacional poderá ser usada pela Diretoria apenas para paga-
mento das despesas operacionais da Sociedade e/ou as suas Subsidiárias. A Reser-
va Operacional poderá ainda ser usada para pagar dividendos aos acionistas, se 
assim aprovado pela A.G.. Cap. X - Dissolução e Liquidação da Cia. - Art. 21 – A Cia. 
entrará em liquidação nos casos previstos na legislação aplicável ou por deliberação 
dos acionistas, competindo à A.G. determinar a forma de liquidação e a nomeação 
do liquidante. Cap. XI  - Foro  - Art. 22 – A interpretação e cumprimento do presente
Estatuto Social e todas as disputas, controvérsias e/ou diferenças decorrentes ou 
relacionadas a este Estatuto Social, incluindo as disputas relativas ao descumpri-
mento, revisão, rescisão, existência, validade ou eficácia serão definitivamente resol-
vidas através de arbitragem, perante o Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara 
de Comércio Brasil – Canadá (o “Centro”), conforme as regras de arbitragem do 
Centro vigentes na data de submissão do pedido de arbitragem (“Regras do Cen-
tro”), sendo admitidas quaisquer alterações que venham a ser pactuadas pelas Par-
tes. O procedimento arbitral deverá ser realizado na Cidade do Rio de Janeiro, Esta-
do do Rio de Janeiro, Brasil, onde a sentença arbitral deverá ser prolatada.  (i) O 
procedimento arbitral será conduzido em, e a sentença arbitral deverá ser prolatada 
em, língua portuguesa, mas as partes terão o direito de apresentar documentos e 
testemunhos na língua inglesa ou portuguesa. Todos os árbitros nomeados confor-
me o item (ii) abaixo deverão ser fluentes na língua inglesa e portuguesa. (ii) O painel 
arbitral será composto por 3 árbitros, nomeados de acordo com as Regras do Centro. 
Cada parte – requerente(s) e requerido(s) – nomeará um árbitro, de acordo com as 
Regras do Centro. Se mais de duas partes são parte no procedimento arbitral, os 
múltiplos requerentes e/ou os múltiplos requeridos nomearão, conjuntamente, seu 
respectivo árbitro. Os árbitros nomeados pelas partes nomearão conjuntamente um 
terceiro árbitro para presidir o painel arbitral. Se alguma das partes não nomear árbi-
tro (inclusive se múltiplos requerentes e/ou múltiplos requeridos não conseguirem 
consenso sobre a sua nomeação conjunta) e/ou os árbitros nomeados pelas partes 
não nomearem o árbitro-presidente dentro do prazo estabelecido pelas Regras do 
Centro, o Centro fará tal nomeação. Qualquer nomeação feita pelos co-árbitros ou 
pelo Centro será precedida de consulta às partes com uma lista de candidatos. As 
partes poderão vetar os potenciais árbitros mencionados na lista sem necessidade 
de divulgar o motivo, desde que tal veto não fundamentado seja exercido de boa-fé 
e não contemple todos os nomes da lista. (iii) Qualquer prazo fixado para prolação da
sentença arbitral poderá ser prorrogado por decisão do painel arbitral, caso haja um 
motivo justificável para tanto. A decisão do painel arbitral proferida pela maioria dos 
árbitros será definitiva, vinculará as partes e será exequível nos termos da lei. (iv) Os 
honorários e despesas dos árbitros, peritos nomeados pelos árbitros e as despesas 
administrativas do Centro que possam ser incorridos no curso do procedimento arbi-
tral serão pagos de acordo com as Regras do Centro. (v) Antes do envio dos autos
para o painel arbitral, as partes poderão invocar o Poder Judiciário para a propositura 
de medidas cautelares; para este fim específico, fica eleito o foro da Cidade do Rio 
de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, Brasil. Após a instauração da arbitragem e 
envio dos autos para o painel arbitral, este poderá, por solicitação de uma das partes 
no procedimento arbitral, ordenar qualquer medida cautelar que considere adequada 
e rever qualquer medida cautelar tomada por tribunal competente antes da instaura-
ção da arbitragem. (vi) O ajuizamento perante o Poder Judiciário de tais medidas 
antes da instauração do painel arbitral ou o ajuizamento perante o Poder Judiciário 
visando à implementação das medidas proferidas pelo painel arbitral não serão con-
siderados infração ou renúncia à arbitragem e não afetarão os poderes relevantes 
conferidos ao painel arbitral, inclusive os poderes de rever a decisão judicial proferida 
pelo Poder Judiciário antes da instauração da arbitragem. (vii) Para fins e efeitos do 
Art. 806 do Código de Processo Civil Brasileiro, o requerimento para a instauração 
do procedimento arbitral equivalerá à propositura de ação judicial com o mesmo ob-
jeto. (viii) Todas as disputas, controvérsias e/ou diferenças decorrentes ou relaciona-
das a este Estatuto Social deverão ser resolvidas de maneira confidencial. Os árbi-
tros manterão quaisquer informações obtidas durante a arbitragem em absoluto 
sigilo e não revelarão a qualquer terceiro a existência, teor ou resultado da arbitra-
gem ou qualquer outra informação sobre referida arbitragem. Nenhuma parte divul-
gará ou permitirá a divulgação de qualquer informação sobre a prova produzida ou 
documentos apresentados por qualquer outra parte no procedimento arbitral ou so-
bre a existência, teor ou resultado do procedimento, exceto caso seja exigido pela 
legislação aplicável ou por uma autoridade governamental ou caso seja necessário 
em uma demanda em favor da arbitragem ou para execução de uma sentença arbi-
tral. Antes de efetuar qualquer divulgação permitida pela frase precedente, a parte 
interessada em fazer tal divulgação deverá notificar por escrito à outra parte, dentro 
de um prazo razoável, sobre a divulgação pretendida e assegurar uma oportunidade 
razoável para que a outra parte defenda seus próprios interesses. Cap. XII - Disposi-
ções Finais - Art. 23 – O Acordo de Acionistas celebrado em 11/05/2012 está arqui-
vado na sede social da Cia.. Art. 24 – Nos casos de conflito entre este Estatuto Social 
e o Acordo de Acionistas (incluindo, mas não se limitando a, questões entre os acio-
nistas, quaisquer direitos de aprovação ou suas exceções), o Acordo de Acionistas 
prevalecerá. Este Estatuto é parte integrante da A.G.E. da NBCUniversal Networks 
International Brasil Programadora S.A. realizada em 08/02/2019. Alberto Carlos Pes-
cegueiro do Amaral - Presidente; Marcelo Scalzo - Secretário.

Reajuste de medicamentos para 2019 será de 4,33%
A alta dos medicamentos 

para 2019 será de 4,33% em 
média, conforme informação 
da Câmara de Regulação do 
Mercado de Medicamentos 
(CMED), o aumento passará 
a ter validade a partir do mês 
de abril. O aumento não se 
dá por um índice fixo, mas 
variando por produto. Sendo 
que a taxa dos produtos com 

maior concorrência tem um 
índice menor de reajuste, e, 
para os mais inovadores o 
aumento é maior.

“Esse aumento já era es-
perado e passará a ser senti-
do nos próximos meses pelos 
clientes, sendo que as lojas 
ainda possuem estoques pré-
aumento. A dica que dou é 
que se pesquise preços, pois 

mesmo com os valores tendo 
um teto fixado, podem ser ob-
tidos bons descontos”, explica 
Edison Tamascia, presidente 
da Federação Brasileira das 
Redes Associativistas e Inde-
pendentes de Farmácias (Fe-
brafar).

A importância do preço na 
hora da aquisição de produ-
tos pelos consumidores foi 

um dos pontos abordados 
pela Pesquisa de Compor-
tamento do Cliente na Far-
mácia 2019 realizada pelo 
Instituto Febrafar de Pesqui-
sa e Educação Continuada 
(Ifepec) em parceria com o 
Núcleo de Economia Indus-
trial e da Tecnologia (NEIT), 
do Instituto de Economia da 
Unicamp, que entrevistou 4 

mil clientes em todo país.
Segundo os resultados, ao 

serem questionados sobre 
quais os critérios de escolha 
de uma farmácia, ficou bem 
claro que os clientes priori-
zam o bolso e a comodidade. 
Dos entrevistados: 64,95% 
afirmaram acreditar que as 
farmácias onde efetuaram 
suas compras praticam pre-

ços mais baixos que os con-
correntes e 24,50% aponta-
ram a localização como fator 
importante para a escolha.

Além desses fatores, fo-
ram considerados também: 
o estoque (6,25%), a facili-
dade de estacionar (1,58%), 
possuir atendimento da Far-
mácia Popular (1,35%) e o 
bom atendimento (0,88%).
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BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 (Em milhares de Reais)

NOTA DA DIRETORIA DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017

(Em milhares de Reais)

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS ABRANGENTES
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017

(Em milhares de Reais)NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
(Em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma) 

TELESPAZIO BRASIL S.A.
CNPJ: 02.214.014/0001-33

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017

(Em milhares de Reais)

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017

(Em milhares de Reais)

A Companhia, apesar do quadro econômico crítico atual do país, conseguiu registrar em 2018 um EBIT de R$ 13.9 milhões, (R$5,4 milhões em 2017) 
decorrente da ação conjunta do aumento do volume de negócio gerado, também por novas soluções e aplicações para o mercado e a contínua ação de 
contenção de custos diretos, permitindo a Companhia fechar o exercício com um lucro de R$6.5 milhões, (R$1.5 milhão em 2017). A Diretoria.

2018 2017
Lucro líquido do exercício 6.542 1.595
Outros resultados abrangentes - -
Resultado abrangente do exercício 6.542 1.595
As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras.

Ativo Nota 2018 2017
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 6 15.428 7.954
Contas a receber de clientes 7 40.630 38.696
Contas a receber com partes relacionadas 8 57 163
Estoques 9 581 570
Impostos a recuperar 10 1.155 934
Outros créditos 12 4.381 3.446

62.232 51.763
Não circulante
Realizável a longo prazo
Contas a receber de clientes 7 21.494 21.644
Impostos a recuperar 10 417 383
Impostos de renda e contribuição social diferidos 11 4.237 5.061
Depósitos judiciais e outros 13 2.480 2.140
Outros créditos 25 89

28.653 29.317
Investimentos 14 58 99
Imobilizado 15 17.342 15.224
Intangível 16 2.815 2.238

20.215 17.561
Total do ativo 111.100 98.641

Passivo Nota 2018 2017
Circulante
Fornecedores 17 18.656 15.867
Adiantamento de clientes 17 16
Salários, provisões e encargos sociais 3.287 2.762
Impostos, taxas e contribuições 18 2.444 2.651
Imposto de renda e contribuição social a pagar 18 362 730
Contas a pagar com partes relacionadas 8 6.653 2.830
Empréstimo com partes relacionadas 8 1.198 1.744

32.617 26.600
Não circulante
Empréstimo com partes relacionadas-NC 8 11.377 9.500
Provisão para contingências 20 2.972 4.972
Programa de recuperação fiscal (REFIS) 19 227 204

14.576 14.676
Patrimônio Líquido 21
Capital social 58.724 58.724
Reserva de Lucros 5.183 (1.359)

63.907 57.365
Total do passivo e patrimônio líquido 111.100 98.641

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras.

Nota 2018 2017
Receita Operacional com vendas e serviços 22 98.770 80.262 
Custos dos serviços prestados e dos
 produtos vendidos 24 (70.510) (59.117)
Lucro bruto 28.260 21.145 
Despesas operacionais, líquidas
Despesas com vendas 24 (1.307) (1.071)
Despesas gerais e administrativas 24 (9.876) (13.116)
Depreciação e amortização 24 (32) (413)
Despesas com serviços prestados por terceiros 24 (1.750) (1.709)
Fundos contingenciais contratuais 24 (118) (131)
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas 24 (1.180)  780 
Despesas operacionais, líquidas (14.263) (15.660)
Lucro operacional antes do resultado
  financeiro e impostos 13.997 5.485
Receitas financeiras 23  989 1.290 
Despesas financeiras 23 (2.938) (3.144)
Despesas financeiras líquidas (1.949) (1.854)
Lucro antes do imposto de renda e da
 contribuição social 12.048 3.631
Imposto de renda e contribuição social corrente 11 (4.681) (2.616)
Imposto de renda e contribuição social diferido 11 (825) 580
Lucro líquido do exercício 6.542 1.595
As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras.

Capital
social

Reservas 
de Lucros

Lucros
acumulados Total

Em 1 de janeiro de 2017  58.724  - (2.954) 55.770
Lucro líquido do exercício  -  -  1.595 1.595
Em 31 de dezembro de 2017  58.724  - (1.359) 57.365
Lucro líquido do exercício  -  -  6.542 6.542 
Constituição de Reserva Legal  - 259  (259) -
Dividendos obrigatórios  - 246  (246) - 
Retenção de Lucros  -  4.678 (4.678) -
Em 31 de dezembro de 2018  58.724  5.183  - 63.907
As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras.

2018 2017
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido do exercício 6.542 1.595
Ajustes de receitas e despesas não envolvendo caixa 
Impostos de renda e contribuição social corrente e diferido  5.506  2.036 
Depreciação e amortização  7.539  8.218 
Provisão impostos para contingências fiscais - 131
Provisão para créditos de liquidação duvidosa 751  2.925 
Despesas financeiras - líquidas  1.289 (1.854)
Lucro na venda de imobilizado - (69)
Fluxo de caixa líquido gerado pelas
 atividades operacionais  21.627  12.982 
Variações nos ativos e passivos
Redução (Aumento) no contas a receber (2.535) (13.480)
Redução (Aumento) no contas a receber
 com partes relacionadas 106 61 
Aumento (Redução) no contas a pagar com
 partes relacionadas  3.823 874 
Redução (Aumento) nos estoques 829 190 
Redução (Aumento) em outros ativos (1.466) (945)
Aumento (Redução) em adiantamento de clientes 1 27 
Aumento (Redução) em fornecedores  2.789  2.980 
Aumento (Redução) em outros passivos (1.659)  1.836 
Imposto de renda e contribuição social pagos (5.051) (2.036)
Despesas financeiras (327) (995)
Fluxo de caixa líquido gerado pelas
 atividades operacionais  18.137  1.494 
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Juros recebidos 123 822 
Aquisições dos bens do ativo imobilizado (9.656) (4.369)
Investimentos em Telespazio Argentina AS - 18
Recursos provenientes de venda de imobilizado - 1.417
Aquisições dos bens intangíveis (1.417) (1.194)
Fluxo de caixa líquido aplicado nas atividades
 de investimentos (10.950) (3.306)
Fluxo de caixa da atividade de financiamento
Empréstimos a parte relacionadas 287  4.271 
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento 287  4.271 
Aumento (Redução) de caixa e equivalentes de caixa  7.474  2.459 
Demonstração do aumento (Redução) no caixa
 e equivalentes de caixa 
No início do exercício  7.954  5.495 
No final do exercício  15.428  7.954 
Aumento (Redução) no caixa e equivalentes de caixa  7.474  2.459 
As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras.

1. Contexto operacional: A Telespazio Brasil S.A. (“Telespazio” ou
“Companhia”) é uma sociedade anônima de capital fechado, constituída em
outubro de 1997, estabelecida na Av. Rio Branco n° 1 sala 1803, Rio de
Janeiro, R.J e com uma filial em Buenos Aires - Argentina. A Companhia
iniciou suas operações em janeiro de 2000. Seu objeto social é: (i) prestar
serviços de telecomunicações por satélite; (ii) estabelecer, coordenar e
administrar redes de operadores relacionados à prestação de serviços de
telecomunicações por satélite; (iii) implementar sistemas para a prestação de 
serviços de telecomunicações; e (iv) participar em outras sociedades, bem
como administrar projetos próprios ou de terceiros.
2. Base de preparação e apresentação: Declaração de conformidade: As
demonstrações financeiras são elaboradas e apresentadas pela Companhia 
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis para 
pequenas e médias empresas (“CPC PME”), emitido pelo Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis (CPC). As principais políticas contábeis 
aplicadas na preparação destas demonstrações financeiras estão definidas 
abaixo. Essas políticas foram aplicadas de modo consistente nos exercícios 
apresentados e preparadas considerando o custo histórico como base 
de valor. As presentes demonstrações financeiras foram aprovadas pelo 
Conselho de Administração em 20 de fevereiro de 2019.
3. Resumo das principais práticas contábeis: A Companhia aplicou as
políticas contábeis descritas abaixo de maneira consistente a todos os
exercícios apresentados nestas demonstrações financeiras, salvo indicação
ao contrário. a. Moeda funcional e moeda de apresentação: Estas
demonstrações financeiras estão apresentadas em Reais, que é a moeda
funcional da Companhia. Todos os saldos foram arredondados para o
milhar mais próximo, exceto quando indicado de outra forma. b. Caixa e
equivalentes de caixa: Caixa e equivalentes de caixa incluem dinheiro em
caixa, depósitos bancários e investimento de curto prazo de alta liquidez e
com vencimento original de três meses ou menos e com risco insignificante
de mudança de valor. c.  Instrumentos financeiros ativos e passivos: (i)
Reconhecimento e Mensuração Inicial: O contas a receber de clientes e os
títulos de dívida emitidos são reconhecidos inicialmente na data em que foram 
originados. Todos os outros ativos e passivos financeiros são reconhecidos
inicialmente quando a Companhia se tornar parte das disposições contratuais 
do instrumento. Um ativo financeiro (a menos que seja um contas a receber
de clientes sem um componente de financiamento significativo) ou passivo
financeiro é inicialmente mensurado ao valor justo, acrescido, para um
item não mensurado ao VJR, os custos de transação que são diretamente
atribuíveis à sua aquisição ou emissão. Um contas a receber de clientes sem
um componente significativo de financiamento é mensurado inicialmente
ao preço da operação. (ii) Classificação e Mensuração Subsequente:
Instrumentos Financeiros – Política aplicável a partir de 1º de janeiro de
2018: No reconhecimento inicial, um ativo financeiro é classificado como
mensurado: ao custo amortizado; ao VJORA - instrumento de dívida; ao
VJORA - instrumento patrimonial; ou ao VJR. Os ativos financeiros não são
reclassificados subsequentemente ao reconhecimento inicial, a não ser que a
Companhia mude o modelo de negócios para a gestão de ativos financeiros,
e neste caso todos os ativos financeiros afetados são reclassificados no
primeiro dia do período de apresentação posterior à mudança no modelo
de negócios. Um ativo financeiro é mensurado ao custo amortizado se
atender ambas as condições a seguir e não for designado como mensurado
ao VJR: - é mantido dentro de um modelo de negócios cujo objetivo seja
manter ativos financeiros para receber fluxos de caixa contratuais; e - seus
termos contratuais geram, em datas específicas, fluxos de caixa que são
relativos somente ao pagamento de principal e juros sobre o valor principal
em aberto. Um instrumento de dívida é mensurado ao VJORA se atender
ambas as condições a seguir e não for designado como mensurado ao VJR;
- é mantido dentro de um modelo de negócios cujo objetivo é atingido tanto
pelo recebimento de fluxos de caixa contratuais quanto pela venda de ativos
financeiros; e - seus termos contratuais geram, em datas específicas, fluxos de
caixa que são apenas pagamentos de principal e juros sobre o valor principal 
em aberto. No reconhecimento inicial de um investimento em um instrumento 
patrimonial que não seja mantido para negociação, a Companhia pode optar
irrevogavelmente por apresentar alterações subsequentes no valor justo do
investimento em ORA. Essa escolha é feita investimento por investimento.
Todos os ativos financeiros não classificados como mensurados ao custo
amortizado ou ao VJORA, conforme descrito acima, são classificados como
ao VJR. No reconhecimento inicial, a Companhia pode designar de forma
irrevogável um ativo financeiro que de outra forma atenda os requisitos
para ser mensurado ao custo amortizado ou ao VJORA como ao VJR se
isso eliminar ou reduzir significativamente um descasamento contábil que
de outra forma surgiria. A Companhia realiza uma avaliação do objetivo do
modelo de negócios em que um ativo financeiro é mantido em carteira porque
isso reflete melhor a maneira pela qual o negócio é gerido e as informações
são fornecidas à Administração. As informações consideradas incluem:
– as políticas e objetivos estipulados para a carteira e o funcionamento
prático dessas políticas. Eles incluem a questão de saber se a estratégia da
Administração tem como foco a obtenção de receitas de juros contratuais, a
manutenção de um determinado perfil de taxa de juros, a correspondência
entre a duração dos ativos financeiros e a duração de passivos relacionados
ou saídas esperadas de caixa, ou a realização de fluxos de caixa por meio
da venda de ativos; – como o desempenho da carteira é avaliado e reportado 
à Administração da Companhia; – os riscos que afetam o desempenho do
modelo de negócios (e o ativo financeiro mantido naquele modelo de negócios)
e a maneira como aqueles riscos são gerenciados; – como os gerentes do
negócio são remunerados - por exemplo, se a remuneração é baseada no
valor justo dos ativos geridos ou nos fluxos de caixa contratuais obtidos;
e – a frequência, o volume e o momento das vendas de ativos financeiros
nos períodos anteriores, os motivos de tais vendas e suas expectativas
sobre vendas futuras. As transferências de ativos financeiros para terceiros
em transações que não se qualificam para o desreconhecimento não são
consideradas vendas, de maneira consistente com o reconhecimento
contínuo dos ativos da Companhia. Ativos financeiros – avaliação sobre se
os fluxos de caixa contratuais são somente pagamentos de principal e de
juros: Política aplicável a partir de 1º de janeiro de 2018. Para fins dessa
avaliação, o ‘principal’ é definido como o valor justo do ativo financeiro no
reconhecimento inicial. Os ‘juros’ são definidos como uma contraprestação
pelo valor do dinheiro no tempo e pelo risco de crédito associado ao valor
principal em aberto durante um determinado período de tempo e pelos outros 
riscos e custos básicos de empréstimos (por exemplo, risco de liquidez e
custos administrativos), assim como uma margem de lucro. A Companhia
considera os termos contratuais do instrumento para avaliar se os fluxos
de caixa contratuais são somente pagamentos do principal e de juros. Isso
inclui a avaliação sobre se o ativo financeiro contém um termo contratual
que poderia mudar o momento ou o valor dos fluxos de caixa contratuais
de forma que ele não atenderia essa condição. Ao fazer essa avaliação, a
Companhia considera: - eventos contingentes que modifiquem o valor ou o
a época dos fluxos de caixa; - termos que possam ajustar a taxa contratual,
incluindo taxas variáveis; - o pré-pagamento e a prorrogação do prazo; e -
os termos que limitam o acesso da Companhia a fluxos de caixa de ativos
específicos (por exemplo, baseados na performance de um ativo). Ativos
financeiros - Avaliação do modelo de negócio: política aplicável a partir de 1º
de janeiro de 2018: O pagamento antecipado é consistente com o critério de
pagamentos do principal e juros caso o valor do pré-pagamento represente,
em sua maior parte, valores não pagos do principal e de juros sobre o valor do 
principal pendente - o que pode incluir uma compensação adicional razoável
pela rescisão antecipada do contrato. Além disso, com relação a um ativo
financeiro adquirido por um valor menor ou maior do que o valor nominal do
contrato, a permissão ou a exigência de pré-pagamento por um valor que
represente o valor nominal do contrato mais os juros contratuais (que também 
pode incluir compensação adicional razoável pela rescisão antecipada do
contrato) acumulados (mas não pagos) são tratadas como consistentes
com esse critério se o valor justo do pré-pagamento for insignificante no
reconhecimento inicial. Ativos financeiros - Mensuração subsequente
e ganhos e perdas: Política aplicável a partir de 1º de janeiro de 2018
Ativos
financeiros
a VJR

Esses ativos são mensurados subsequentemente ao valor 
justo. O resultado líquido, incluindo juros ou receita de 
dividendos, é reconhecido no resultado.

Ativos
financeiros
a custo 
amortizado

Esses ativos são subsequentemente mensurados ao custo 
amortizado utilizando o método de juros efetivos. O custo 
amortizado é reduzido por perdas por impairment. A receita 
de juros, ganhos e perdas cambiais e o impairment são 
reconhecidos no resultado. Qualquer ganho ou perda no 
desreconhecimento é reconhecido no resultado.

Instrumentos
de dívida a
VJORA

Esses ativos são mensurados subsequentemente ao valor 
justo. A receita de juros calculada utilizando o método de 
juros efetivos, ganhos e perdas cambiais e impairment são 
reconhecidos no resultado. Outros resultados líquidos são 
reconhecidos em ORA. No desreconhecimento, o resultado 
acumulado em ORA é reclassificado para o resultado.

Instrumentos
patrimoniais
a VJORA

Esses ativos são mensurados subsequentemente ao valor 
justo. Os dividendos são reconhecidos como ganho no 
resultado, a menos que o dividendo represente claramente 
uma recuperação de parte do custo do investimento. Outros 
resultados líquidos são reconhecidos em ORA e nunca são 
reclassificados para o resultado.

(iii) Passivos financeiros - classificação, mensuração subsequente e ganhos
e perdas: Os passivos financeiros foram classificados como mensurados
ao custo amortizado ou ao VJR. Um passivo financeiro é classificado como
mensurado ao valor justo por meio do resultado caso seja classificado como
mantido para negociação, seja um derivativo ou seja designado como tal
no reconhecimento inicial. Passivos financeiros mensurados ao VJR são
mensurados ao valor justo e o resultado líquido, incluindo juros, é reconhecido 
no resultado. Outros passivos financeiros são subsequentemente mensurados
pelo custo amortizado utilizando o método de juros efetivos. A despesa de
juros, ganhos e perdas cambiais são reconhecidos no resultado. Qualquer
ganho ou perda no desreconhecimento também é reconhecido no resultado.
(iv) Desreconhecimento: Ativos  financeiros: A Companhia desreconhece
um ativo financeiro quando os direitos contratuais aos fluxos de caixa do
ativo expiram, ou quando a Companhia transfere os direitos contratuais de
recebimento aos 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 ou na qual a Companhia
nem transfere nem mantém substancialmente todos os riscos e benefícios
da titularidade do ativo financeiro e também não retém o controle sobre o
ativo financeiro. A Companhia realiza transações em que transfere ativos
reconhecidos no balanço patrimonial, mas mantém todos ou substancialmente 
todos os riscos e benefícios dos ativos transferidos. Nesses casos, os ativos
financeiros não são desreconhecidos. Passivos financeiros: A Companhia
desreconhece um passivo financeiro quando sua obrigação contratual é
retirada, cancelada ou expira. A Companhia também desreconhece um
passivo financeiro quando os termos são modificados e os fluxos de caixa do
passivo modificado são substancialmente diferentes, caso em que um novo
passivo financeiro baseado nos termos modificados é reconhecido a valor
justo. No desreconhecimento de um passivo financeiro, a diferença entre o
valor contábil extinto e a contraprestação paga (incluindo ativos transferidos
que não transitam pelo caixa ou passivos assumidos) é reconhecida
no resultado. (v) Compensação: Os ativos ou passivos financeiros são
compensados e o valor líquido apresentado no balanço patrimonial quando,
e somente quando, a Companhia tenha atualmente um direito legalmente
executável de compensar os valores e tenha a intenção de liquidá-los em
uma base líquida ou de realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente.
d. Contas a receber de clientes: As contas a receber de clientes são avaliadas 
no momento inicial pelo valor presente e deduzidas da provisão para créditos 
de liquidação duvidosa. A provisão para créditos de liquidação duvidosa é
estabelecida quando existe uma evidência objetiva de que a Companhia não
será capaz de cobrar todos os valores devidos de acordo com os prazos
originais das contas a receber, segundo análise individual dos devedores o
valor da provisão é a diferença entre o valor contábil e o valor recuperável.
e. Estoques: Os estoques são mensurados pelo menor valor entre o custo
e o valor realizável líquido. O custo dos estoques é baseado no princípio 
primeiro a entrar primeiro a sair (PEPS). As provisões para perda de estoque 
de baixa rotatividade ou obsoletos, ou aquelas constituídas para ajustar 
ao valor de mercado, são contabilizadas quando aplicável. f. Realizável a 
longo prazo: Os demais ativos são apresentados ao valor de realização, 
incluindo, quando aplicável, os rendimentos e as variações monetárias 
e cambiais auferidos. O valor dos créditos fiscais é contabilizado ao valor 
nominal e sua diferença para o valor justo não é relevante. g. Depósitos 
judiciais: Os depósitos judiciais são apresentados como dedução do valor 
de um correspondente passivo constituído quando não houver possibilidade 
de resgate dos depósitos, a menos que ocorra desfecho favorável da 
questão para a entidade. h. Moeda estrangeira: (i) Transações em 
moeda estrangeira: As transações em moeda estrangeira são convertidas 
para a respectiva moeda funcional da Companhia pelas taxas de câmbio 
nas datas das transações. Ativos e passivos monetários denominados e 
apurados em moedas estrangeiras na data do balanço são reconvertidos 
para a moeda funcional à taxa de câmbio naquela data. Ativos e passivos 
não monetários que são mensurados pelo valor justo em moeda estrangeira 
são reconvertidos para a moeda funcional à taxa de câmbio na data em que 
o valor justo foi determinado. Itens não monetários que são mensurados
com base no custo histórico em moeda estrangeira são convertidos pela 
taxa de câmbio na data da transação. As diferenças de moedas estrangeiras 
resultantes da conversão são geralmente reconhecidas no resultado. 
(ii) Operações no exterior: Os ativos e passivos de operações no exterior,
são convertidos para o Real às taxas de câmbio apuradas na data do balanço. 
As receitas e despesas de operações no exterior são convertidas para o Real 
às taxas de câmbio apuradas nas datas das transações. As diferenças de
moedas estrangeiras geradas na conversão para moeda de apresentação
são reconhecidas em outros resultados abrangentes e acumuladas em
ajustes de avaliação patrimonial no patrimônio líquido. i. Investimento:
Consiste em investimento em Empresa do Grupo Telespazio S.p.A do qual
a Companhia faz parte, registrado pelo método do custo de aquisição.
j. Imobilizado: É demonstrado ao custo histórico de aquisição menos o
valor da depreciação e de qualquer perda acumulada por redução ao valor
recuperável (impairment). Inclui, essencialmente, terrenos, equipamentos e
instalações necessários aos serviços de telecomunicações. A depreciação
é calculada para amortizar o custo de itens do ativo imobilizado, líquido de
seus valores residuais estimados, utilizando o método linear baseado na vida 
útil estimada dos itens. A depreciação é reconhecida no resultado.

Taxas anuais de amortização 
e depreciação em %

Sistema “Banda Larga” 10%
Equipamento SCPC/Nova Tecnologia (ii) 20%
Móveis e utensílios 10%
Outros Entre 10% e 20%
Os valores residuais, a vida útil e os métodos de depreciação dos ativos 
são revisados e ajustados, se necessário, quando existir uma indicação de 
mudança significativa desde a última data de balanço. O valor contábil de um 
ativo é imediatamente baixado para seu valor recuperável se o valor contábil 
do ativo for maior que seu valor recuperável estimado. Ganhos e perdas 
em alienações são determinados pela comparação dos valores de alienação 
com o valor contábil e são reconhecidos em “Outras receitas e (despesas) 
operacionais, líquidas” no resultado. As despesas com reparos e manutenção 
não são adicionadas ao ativo imobilizado, portanto, não aumentam a vida útil 
dos bens. k. Intangível: O grupo de bens intangíveis que são adquiridos pela 
Companhia e que têm vidas úteis finitas são mensurados pelo custo, deduzido 
da amortização acumulada e quaisquer perdas acumuladas por redução 
ao valor recuperável. Os gastos subsequentes são capitalizados somente 
quando eles aumentam os benefícios econômicos futuros incorporados ao 
ativo específico aos quais se relacionam. Todos os outros gastos, incluindo 
gastos com aumento de marcas e patentes, são reconhecidos no resultado 
conforme incorridos. A amortização é calculada utilizando o método linear 
baseado na vida útil estimada dos itens, líquido de seus valores residuais 
estimados. A amortização é geralmente reconhecida no resultado. Os 
métodos de amortização, as vidas úteis e os valores residuais são revistos a 
cada data de balanço e ajustados caso seja apropriado. l. Redução ao valor 
recuperável de ativos não financeiros: Os valores contábeis dos ativos 
não financeiros da Companhia, que não os estoques e ativos fiscais diferidos, 
são revistos a cada data de balanço para apurar se há indicação de perda 
no valor recuperável. Caso ocorra tal indicação, então o valor recuperável do 
ativo é estimado. No caso do ágio, o valor recuperável é testado anualmente. 
Para testes de redução ao valor recuperável, os ativos são agrupados em 
Unidades Geradoras de Caixa (UGC), ou seja, no menor grupo possível de 
ativos que gera entradas de caixa pelo seu uso contínuo, entradas essas que 
são em grande parte independentes das entradas de caixa de outros ativos 
ou UGCs. O ágio de combinações de negócios é alocado às UGCs ou grupos 
de UGCs que se espera que irão se beneficiar das sinergias da combinação.
O valor recuperável de um ativo ou UGC é o maior entre o seu valor em uso 
e o seu valor justo menos custos para vender. O valor em uso é baseado 
em fluxos de caixa futuros estimados, descontados a valor presente usando 
uma taxa de desconto antes dos impostos que reflita as avaliações atuais 
de mercado do valor do dinheiro no tempo e os riscos específicos do ativo 
ou da UGC. Uma perda por redução ao valor recuperável é reconhecida se 
o valor contábil do ativo ou UGC exceder o seu valor recuperável. Perdas
por redução ao valor recuperável são reconhecidas no resultado. Perdas 
reconhecidas referentes às UGCs são inicialmente alocadas para redução 
de qualquer ágio alocado a esta UGC (ou grupo de UGCs), e então para 
redução do valor contábil dos outros ativos da UGC (ou grupo de UGCs) 
de forma pro rata. Uma perda por redução ao valor recuperável relacionada 
ao ágio não é revertida. Quanto aos demais ativos, as perdas por redução 
ao valor recuperável são revertidas somente na extensão em que o novo 

valor contábil do ativo não exceda o valor contábil que teria sido apurado, 
líquido de depreciação ou amortização, caso a perda de valor não tivesse 
sido reconhecida. m. Fornecedores: As contas a pagar aos fornecedores 
são inicialmente reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, 
mensuradas pelo custo amortizado com o uso do método de taxa de juros 
efetiva. n. Provisões: As provisões da Companhia correspondem àsações 
judiciais, que são reconhecidas quando: a Companhia tem uma obrigação 
presente ou não formalizada como resultado de eventos passados; é provável 
que uma saída de recursos seja necessária para liquidar a obrigação; e o 
valor possa ser estimado com segurança. Não são reconhecidas provisões 
para perdas operacionais futuras. As provisões são mensuradas pelo valor 
presente dos gastos que devem ser necessários para liquidar a obrigação. 
o. Capital Social: As ações ordinárias são classificadas no patrimônio
líquido. Os custos incrementais diretamente atribuíveis à emissão de novas
ações são demonstrados no patrimônio líquido, em conta redutora do
capital, líquidos de impostos. p. Passivos circulante e não circulante: São
demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando
aplicável, dos correspondentes encargos e das variações monetárias
e cambiais incorridos. q. Empréstimos com partes relacionadas: Os
empréstimos são inicialmente reconhecidos pelo valor da transação (ou seja, 
pelo valor a pagar à parte relacionada, incluindo os custos da transação)
e subsequentemente demonstrados pelo custo amortizado, considerando
encargos e juros proporcionais ao período incorrido. As despesas com juros
são reconhecidas com base no método de taxa de juros efetiva e incluídas
em despesas financeiras. Os empréstimos são classificados como passivo
circulante, a menos que a Companhia tenha um direito incondicional de
diferir a liquidação do passivo por, pelo menos, 12 meses após a data do
balanço. r. Participação nos lucros e bônus: O reconhecimento dessa
participação é usualmente efetuado quando do encerramento do exercício,
momento em que o valor pode ser mensurado de maneira confiável pela
Companhia. s. Reconhecimento da receita: As receitas, custos e despesas 
são apurados pelo regime de competência. A receita compreende o valor
justo da contraprestação recebida ou a receber pela comercialização de
produtos e serviços no curso normal das atividades da Companhia. A receita
é apresentada líquida de impostos, devoluções, abatimentos e descontos.
A Companhia adota como política de reconhecimento de receita a data em
que o produto é entregue ao comprador e as receitas com serviços, com
base na etapa de execução. t. Imposto de renda e contribuição social:
O imposto de renda e a contribuição social do exercício corrente e diferido
são calculados com base nas alíquotas de 15%, acrescidas do adicional de
10% sobre o lucro tributável excedente de R$240 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 do exercício. A despesa com
imposto de renda e contribuição social compreende os impostos de renda
e contribuição social correntes e diferidos. O imposto corrente e o imposto
diferido são reconhecidos no resultado a menos que estejam relacionados à
combinação de negócios ou a itens diretamente reconhecidos no patrimônio
líquido ou em outros resultados abrangentes. (i) Despesas de imposto de
renda e contribuição social corrente: A despesa de imposto corrente é o
imposto a pagar ou a receber estimado sobre o lucro ou prejuízo tributável
do exercício e qualquer ajuste aos impostos a pagar com relação aos
exercícios anteriores. O montante dos impostos correntes a pagar ou a
receber é reconhecido no balanço patrimonial como ativo ou passivo fiscal
pela melhor estimativa do valor esperado dos impostos a serem pagos
ou recebidos que reflete as incertezas relacionadas a sua apuração, se
houver. Ele é mensurado com base nas taxas de impostos decretadas na
data do balanço. Os ativos e passivos fiscais correntes são compensados
somente se certos critérios forem atendidos. (ii) Despesas de 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. O imposto diferido não é reconhecido
para: – diferenças temporárias sobre o reconhecimento inicial de ativos e
passivos em uma transação que não seja uma combinação de negócios e
que não afete nem o lucro ou prejuízo tributável nem o resultado contábil;
– diferenças temporárias relacionadas a investimentos em controladas,
coligadas e empreendimentos sob controle conjunto, na extensão que a
Companhia seja capaz de controlar o momento da reversão da diferença
temporária e seja provável que a diferença temporária não será revertida
em futuro previsível; e – diferenças temporárias tributáveis decorrentes
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do reconhecimento inicial de ágio. 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 
tributáveis relevantes. Se o montante das diferenças temporárias tributáveis 
for insuficiente para reconhecer integralmente um ativo fiscal diferido, serão 
considerados os lucros tributáveis futuros, ajustados para as reversões das 
diferenças temporárias existentes, com base nos planos de negócios da 
controladora e de suas subsidiárias individualmente. 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 Companhia espera recuperar ou liquidar seus ativos e passivos.
Ativos e passivos fiscais diferidos são compensados somente se certos 
critérios forem atendidos.
4. Uso de estimativas e julgamentos: Na preparação destas demonstrações
financeiras, a Administração utilizou julgamentos e estimativas que afetam a 
aplicação das políticas contábeis da Companhia e os valores reportados dos 
ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas 
estimativas. As estimativas e premissas são revisadas de forma contínua. As 
revisões das estimativas são reconhecidas prospectivamente. As estimativas 
e premissas que apresentam um risco significativo de causar um ajuste 
relevante nos valores contábeis de ativos e passivos para o próximo exercício 
estão divulgadas abaixo. a. Seleção das vidas úteis do ativo imobilizado: O
critério utilizado concilia os parâmetros fiscais vigentes e a avaliação técnica da 
obsolescência do equipamento. b. Imposto de renda e contribuição social: 
A Companhia reconhece provisões para situações em que é provável que 
valores adicionais de impostos sejam devidos. Quando o resultado final dessas 
questões for diferente dos valores inicialmente estimados e registrados, essas 
diferenças afetarão os ativos e passivos fiscais atuais e diferidos no período em 
que o valor definitivo for determinado. O imposto de renda e a contribuição social 
diferido ativo são reconhecidos somente na proporção de probabilidade de que 
o lucro tributável futuro e a base de contribuição social estejam disponíveis
e contra o qual as diferenças temporárias possam ser usadas. c. Provisões 
e passivos contingentes: A Companhia é parte envolvida em processos 
trabalhistas e tributários, os quais, quando aplicáveis, são amparados por 
depósitos judiciais ou carta de fiança bancária. A Companhia, em conjunto com 
seus advogados, julga que terá sucesso nestas causas, justificando-se assim, 
o não provisionamento das contingências.
5. Saldos da filial na Argentina: Nos exercícios findos em 31 de dezembro
de 2018 e 2017, as informações contábeis da filial localizada em Buenos
Aires, Argentina, foram traduzidas pela taxa do Peso de fechamento do
exercício, equivalente a R$ 0,1029 e R$ 0,1755 respectivamente, e incluídas
nas demonstrações financeiras da Companhia.
Ativo 2018 2017 Passivo 2018 2017
Circulante Circulante
Caixa e equivalente
 de caixa 41 78 Fornecedores -  -

Contas a receber - -
Transações com
 partes relacionadas 2.127 1.783

Impostos a recuperar 8 13
Impostos, taxas
 e contribuições -  -

49 91 2.127  1.783
Não circulante
Investimentos 58 99
Depósitos judiciais
 e outros 1 1 Patrimônio líquido (2.019) (1.592)
Total do ativo 108 191 Total do passivo 108 191

6. Caixa e equivalentes de caixa 2018 2017
Caixa e bancos 7.323 1.856
Aplicação financeira 8.105 6.098

15.428 7.954

Os saldos de aplicação financeira referentes aos exercícios findos em 31 de 
dezembro de 2018 e 2017 referem-se a fundos de investimentos de renda fixa no 
Banco Bradesco S/A e HSBC Argentina remunerados à taxa de CDI e que podem 
ser resgatadas a qualquer tempo sem prejuízo da remuneração já apropriada.
7. Contas a receber de clientes 2018 2017
Clientes nacionais (a) 71.790 69.781
Outras contas a receber 2.107 1.740
Provisão para créditos de liquidação duvidosa (b) (11.773) (11.019)

62.124 60.502
(a) Na contas a receber de clientes vencidos e a vencer estão incluídos crédito 
OI de R$ 21.494 (R$21.644 em 31 de dezembro de 2017) classificados no
Ativo Não Circulante. (Pedido da OI pela reestruturação judicial da dívida
requerida em junho de 2016).

 2018  2017
A Vencer 20.366 18.933
De 1 a 90 dias 15.160 12.291
De 91 a 180 dias 1.371 2.572
De 181 a 365 dias 3.078 2.924
Acima de 365 dias 22.149 23.782

62.124 60.502
Em 2018, as empresas Oi Telemar e Sicredi são responsáveis por cerca de 
84% (82% em 2017) do saldo líquido de contas a receber da Companhia, 
sendo que 82% é concentrado no cliente Oi Telemar (R$50.812 em 2018 e 
R$48.346 em 2017) e 2% no cliente Sicredi (R$1.327 em 2018 e R$1.269 em 
2017). (b) O critério utilizado para a estimativa da provisão com devedores 
duvidosos, é o critério das perdas efetivas, considerando caso a caso a real 
não recuperabilidade dos títulos. As movimentações na provisão para crédito 
de liquidação duvidosa de contas a receber de clientes são as seguintes:
Saldo em 1º de janeiro de 2018 (11.019)
Constituição de provisão (adições) (751)
Reversão de provisão -
Saldo em 31 de dezembro de 2018 (11.770)

8. Transações com partes relacionadas: a. Transações e saldos: Em
31 de dezembro de 2018 e 2017 as transações com partes relacionadas 
ocorreram com a controladora Telespazio S.p.A., conforme abaixo:

Total
2018 2017

Ativo circulante
Contas a receber com a Telespazio S.p.A. Itália 57 163
Crédito internacional com Telespazio Argentina S.A. - -

57 163
Passivo circulante
Fornecedores de serviços (i) 612 1.051
Fornecedores de equipamentos (ii) 6.041 1.779
Empréstimo Telespazio S.p.A. (iii) 1.198 1.744

7.851 4.574
Passivo não circulante
Empréstimo Telespazio S.p.A. (iii) 11.377 9.500
Demonstração do resultado do exercício
Receitas de serviços prestados 2.950 2.366
Ganhos de variações cambiais não financeiras 1.805 469
Perdas de variações cambiais não financeiras (3.121) (2.054)
Receitas financeiras - -
Despesas financeiras (256) (292)
(i) Contrato de prestação de serviço de consultoria e outros serviços.
(ii) Refere-se à compra de equipamentos. (iii) Refere-se a empréstimos
recebidos pela Telespazio S.p.A. b. Remuneração do pessoal-chave da
Administração: O pessoal-chave da Administração inclui os diretores
estatutários da Companhia. A remuneração paga ou a pagar por serviços de
administradores está demonstrada a seguir:

2018 2017
Honorários 2.896 3.587

2.896 3.587
9. Estoques: Referem-se, substancialmente, a mercadorias para 
revenda e suprimentos, representados por equipamentos eletrônicos de
telecomunicações, não existindo restrições a sua utilização, bem como, não
são objetos de garantia, sendo eventualmente transferidos para o imobilizado, 
para atender os contratos ativos que incluem locação de equipamentos.

2018 2017
Estoques  581  570

10. Impostos a recuperar: Referem-se, basicamente, a créditos de impostos
federais e estaduais, principalmente ICMS, oriundos de aquisição de ativo
imobilizado que vai ser recuperado durante os 48 meses posteriores à aquisição:

2018 2017
ICMS sobre ativo imobilizado 840 922
Retenções da Lei nº 10.833/03 14 15
ICMS 85 82
CSLL - -
Outros impostos a recuperar 633 298

1.572 1.317
Circulante 1.155 934
Não circulante  417 383

1.572 1.317
11. Impostos de renda e contribuição social diferidos: O imposto de
renda e a contribuição social diferidos são calculados sobre os prejuízos
fiscais do imposto de renda, sobre a base negativa de contribuição social
e as correspondentes diferenças temporárias entre as bases de cálculo
do imposto sobre ativos, passivos e valores contábeis das demonstrações
financeiras. As alíquotas desses impostos, definidas atualmente para
determinação dos tributos diferidos, são de 25% para o imposto de renda e de 
9% para a contribuição social. Impostos diferidos ativos são reconhecidos na
extensão em que seja provável que o lucro futuro tributável esteja disponível
para ser utilizado na compensação das diferenças temporárias, com base
em projeções de resultados futuros elaboradas e fundamentadas em
premissas internas e em cenários econômicos futuros que podem, portanto,
sofrer alterações. A Companhia avaliou, neste exercício, sob as perspectivas
fundamentadas de geração de lucros tributáveis futuros e alta probabilidade
de recuperação, os reconhecimentos dos créditos tributários sobre prejuízos
fiscais, base negativa de contribuição social e diferenças temporárias, que
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não possuem prazo prescricional. Baseou-se neste exercício do portfólio de 
serviços com aquisição de novos contratos a médio e longo prazo assinados 
com clientes de grande porte que levam a um cenário futuro de maior certeza 
em relação ao cumprimento das metas do budget 2019 e dos planos 2020-
23. No período 2019-2023 a Companhia estima conseguir lucros tributáveis
suficientes para a recuperação do crédito tributável reconhecido no balanço.
O imposto diferido ativo em 31 de dezembro de 2018 é decorrente somente
dos prejuízos fiscais dos períodos anteriores, provisões e variação cambial.
Em 31 de dezembro de 2018, a Companhia apresentava saldos lucros no
montante de R$5.183 e prejuízos acumulados em 2017 no montante de
R$1.359. A movimentação do imposto diferido ativo é a seguinte:

R$ mil
Impostos diferidos ativos em 31 de dezembro de 2017 5.061
Reconhecimento no ano de imposto diferido ativo  (824)
Impostos diferidos ativos em 31 de dezembro de 2018 (a) 4.237
Imposto diferido a ser recuperado em 12 meses  1.122
Imposto diferido a ser recuperado em mais de 12 meses  3.115
(a) Imposto de renda e contribuição social diferidos ativos oriundos de:

2018 2017
Prejuízo fiscal e base negativa - 1.905
Adições temporárias:
Variação cambial  (3.798)  (3.460)
Provisão para devedores duvidosos  8.818  8.818 
Contingências  2.972  4.972 
Outras variações  4.469  2.653

 12.461  14.888
Imposto de renda e contribuição social diferidos - 34%  4.237  5.062

2018 2017
Imposto corrente 4.681 2.616
Imposto diferido (Nota Explicativa nº 11) 825 (580)
Despesa de imposto de renda e contribuição social 5.506 2.036

12. Outros créditos 2018 2017
Despesas antecipadas 3.850 2.838
Seguros a apropriar 63 31
Adiantamentos diversos 354 481
Títulos precatórios 108 91
Outros créditos 6 5

4.381 3.446

13. Depósitos judiciais 2018 2017
Outros depósitos judiciais 1.244 754
Bloqueio judicial 925 925
Depósitos em garantia 311 461

2.480 2.140

14. Investimento: Participação na Telespazio Argentina S.A. subscrita e
integralizada em julho 2006, por R$58.166 (R$99.204 em 2017 zeradas
pelas perdas da Telespazio Argentina S.A.), correspondente a 5% do
seu capital social representado, em sua totalidade, por 9.900.000 ações
ordinárias, avaliada ao custo de aquisição, sendo o detentor das demais
ações a Telespazio S.p.A.
15. Imobilizado: Saldo e movimentação no exercício

Terrenos
Equipamentos

e Instalações Outros
Imobilizado

Total
Valor líquido contábil em
 31 de dezembro de 2016 370 17.613  1.259 19.242
Aquisição - 4.065 303 4.368
Alienação - (822) (100) (922)
Depreciação - (7.153) (312) (7.465)
Valor líquido contábil em
 31 de dezembo de 2017 370 13.703 1.150 15.223
Aquisição - 9.287 369 9.656
Alienação - (839) (839)
Depreciação - (6.277) (421) (6.698)
Valor líquido contábil em
 31 de dezembro de 2018 370 15.874 1.098 17.342
Custo total 370 97.841 4.779 102.990
Depreciação acumulada - (81.967)  (3.681) (85.648)
Valor líquido contábil em
 31 de dezembro de 2018 370 15.874 1.098 17.342

16. Intangível Software Licença Total
Saldos em 31 de dezembro de 2016 2.293 - 2.293
Aquisição 1.194 - 1.194
Alienação (496) (496)
Amortização (753) - (753)
Saldo em 31 de dezembro de 2017 2.238 2.238
Aquisição 1.417 - 1.417
Alienação - -
Amortização (840) - (840)
Saldos em 31 de dezembro de 2018 2.815 - 2.815
Custo total  9.070 - 9.070
Amortização acumulada (6.255) - (6.255)
Valor líquido contábil em
 31 de dezembro de 2018 2.815 - 2.815

Em 6 de abril de 1999, a Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL, 
concedeu à Telespazio licença de uso de radiofrequências associadas ao 
sistema Orbcomm em todo território nacional pelo prazo de 15 anos. Em 
novembro de 2001 a Telespazio recebeu da ANATEL, as licenças de Serviços 
Limitados Especializados para exploração em todo território nacional, nas 
modalidades de Serviço de Rede Especializado e Serviço de Circuito 
Especializado, por prazo indeterminado.
17. Fornecedores: O montante de R$18.656 (R$15.867 em 2017) é
composto essencialmente de R$14.830 (R$12.383 em 2017) de fornecedores 
nacionais de serviços, R$99 (R$933 em 2017) de compra de equipamentos e 
de R$3.727 de fornecedores estrangeiros (R$2.549 em 2017). 
18. Impostos, taxas e contribuições 2018 2017
IRRF 392 277
PIS/COFINS 772 1.515
ISS 765 537
ICMS 240 167
OUTROS 275 155
Impostos, taxas e contribuições 2.444 2.651
Imposto de renda e contribuição social a pagar 362 730

19. Programa de Recuperação Fiscal (REFIS): As contingências fiscais
na esfera judicial, são decorrentes de contestações junto à Receita Federal, 
por não considerarem as compensações de tributos federais, previstas 
legalmente, na apuração do pagamento dos impostos devidos. Amparado 
pelo REFIS decorrente da Lei nº 11.941/09, a Companhia em 31 de dezembro 
de 2018 apresentava um saldo a pagar de parcelamento de R$227 (R$204 
em 2017) a longo prazo.
20. Provisões para contingências: Em 31 de dezembro de 2018 e 2017, o
montante de ações cuja expectativa de perdas foi considerada como provável 
era de R$2.972 e R$4.972 respectivamente, referente principalmente ao 
processo interposto pela Brastranding, referente a serviços de fornecimento 
de equipamentos.

2018 2017
Saldo em 31/12/2017 4.972 4.840
Constituções (reversões) - 132
Pagamentos/Baixas (2.000) -
Saldo em 31/12/2018 2.972 4.972

Adicionalmente, em 31 de dezembro de 2018 e 2017 a Empresa era parte 
em processos com expectativa de perdas consideradas como possíveis nos 
montantes de R$93.159 e R$81.959, respectivamente. As contingências 
fiscais ainda na esfera administrativa, são decorrentes das seguintes 
contestações: •  Secretaria da Receita federal - Cobrança de tributos 
federais R$10.051 (R$7.408 em 2017). •  Receita Municipal - Cobrança 
indevida de ISS sobre receitas de locação de equipamentos e receitas com 
venda de capacidade de satélite, totalizando aproximadamente R$5.898 
(R$5.898 em 2017). • ANATEL - Cobrança indevida de FUST, totalizando 
aproximadamente R$4.578 (R$3.944 em 2017). • Receita Estadual - ICMS 
sobre receitas que não consistem serviços de telecomunicações prestados 
a clientes cuja atividade econômica também é a prestação de serviços de 
telecomunicações e cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza 
R$74.423 (R$71.316 em 2017). A Companhia, em conjunto com seus 
advogados, julga que terá sucesso nestas causas mencionadas e classificou 
as mesmas como probabilidade de perda possivel, justificando-se, assim, o 
não provisionamento das mesmas.
21. Patrimônio líquido: a. Capital social: O capital social em 31 de
dezembro de 2018 e 2017 está representado por 5.872.400 ações ordinárias
com valor nominal de R$10,00 cada:

Quantidade de ações
Telespazio Latin America S.A. 5.800.394
Entel - Empresa Nacional de Telecomunicações  48.000
Amerton S.A.  24.000
Outros  6
Total 5.872.400

O montante total do capital pertencente a acionistas residentes no exterior 
está integralmente registrado no Banco Central do Brasil. c. Reserva de 
Lucros: A reserva de lucros foi constituída conforme prevê a Lei 6.404/76, 
no artigo 193. d. Dividendos: O estatuto prevê que a Companhia distribuirá 
a seus acionistas um dividendo mínimo obrigatório correspondente a 5% do 
lucro líquido do exercício, calculado nos termos da lei societária. 
22. Receita operacional 2018 2017
Receita bruta de serviços mercado interno (a) 98.786 78.435 
Receita bruta de serviços mercado externo 5.636 6.257 
Receita bruta de venda de mercadoria 8.436 6.967 
Cancelamentos e devoluções (4) -
Impostos incidentes sobre serviços e mercadoria (14.084) (11.397) 
Receita operacional líquida com vendas e serviços 98.770 80.262
(a) O novo plano comercial focalizado na inovação, personalização,
fornecimento a nível superior dos serviços aos clientes, mais uma abordagem 
da competitividade no dia a dia, causou que nossa receita seja maior do
orçamento e do ano anterior, especialmente nos clientes: Oi, Sicoob, Sicredi.

23. Resultado financeiro 2018 2017
Perdas cambiais líquidos sobre atividades de financiamento (1.738) (2.149) 
Outras despesas financeiras (1.200) (995) 
Despesas financeiras (2.938) (3.144)
Receita de juros sobre ativos financeiros mensurados
 pelo custo amortizado 123 320 
Outras receitas financeiras - 12
Ganhos cambiais líquidos sobre atividades financeiras 866 958
Receitas financeiras 989 1.290
Receita (despesas) financeiras, líquidas (1.949) (1.854)
24. Custos e despesas por natureza: Os custos dos serviços prestados
e dos produtos vendidos, junto com depreciação e despesas operacionais
classificadas por natureza apresentam-se a seguir.

2018 2017
Custos de mercadorias 5.515 4.269 
Custos de serviços prestados 24.784 20.964 
Custo do pessoal 7.462 7.809 
Custos operacionais 22.410 15.587 
Custo de serviços prestados de partes relacionadas 337 508 
Depreciação e amortização 7.506 7.805 
Custo de serviços prestados de terceiros 1.869 379 
Outros custos operacionais 627 1.796

70.510 59.117 
Despesa com pessoal 3.344 2.391 
Treinamentos 11 53 
Despesas comerciais e de marketing 1.308 1.070 
Depreciação e amortização 32 413 
Despesas gerais 3.542 2.486 
Despesa de serviços prestados de terceiros 1.750 1.709 
Perdas com impairment de contas a receber 751 2.925 
Despesas com provisões 118 131 
Impostos e taxas e outras despesas 1.180 895 
Outras despesas operacionais (diretoria) 2.227 3.587

14.263 15.660
25. Compromissos assumidos: A Companhia aluga diversos pontos
técnicos, escritórios e armazéns segundo contratos de locação não
canceláveis. Os prazos das locações variam entre dois e três anos e a
maioria dos contratos são renováveis no término do período de locação à
taxa de mercado.

2018 2017
Menos de um ano - 1.952
Mais de um ano e menos de dois anos 1.502 2.050
Mais que dois anos 115 -
Total 1.617 4.002
26. Instrumentos  financeiros:  a.  Identificação  e  valorização  dos
instrumentos  financeiros:  A Companhia opera com instrumentos
financeiros, com destaque para caixa e equivalentes de caixa, incluindo
aplicações financeiras, contas a receber de clientes, contas a pagar a
fornecedores e empréstimos e financiamentos com partes relacionadas.
A Companhia não opera com instrumentos financeiros derivativos.
Considerando a natureza dos instrumentos, o valor justo é basicamente
determinado pela aplicação do método do fluxo de caixa descontado. Os
valores registrados no ativo e no passivo circulante têm liquidez imediata ou
vencimento, em sua maioria, em prazos inferiores a três meses. Considerando 
o prazo e as características desses instrumentos, que são sistematicamente
renegociados, os valores contábeis aproximam-se dos valores justos.

31/12/2018 31/12/2017
Valor 
Justo

Valor 
Contábil

Valor 
Justo

Valor 
Contábil

Ativo
Caixa e equivalentes de caixa 15.428 15.428 7.954 7.954 
Contas a receber de clientes 62.124 62.124 60.340 60.340 
Partes relacionadas 57 57 163 163 
Passivo
Fornecedores 18.656 18.656 15.867 15.867 
Partes relacionadas 6.653 6.653 2.830 2.830 
Empréstimos Partes Relacionadas 12.575 12.575 11.244 11.244 

b. Caixa  e  equivalentes  de  caixa,  aplicações  financeiras,  contas
a receber, outros ativos circulantes e contas a pagar: Os valores
contabilizados aproximam-se dos valores de realização. c. Investimento:
Consistem, principalmente, em investimento em coligada de capital fechado,
registrado pelo método de custo. Considerações de valor de mercado das
ações possuídas não são aplicáveis. d. Política de gestão de riscos
financeiros: A Companhia segue política de gerenciamento de risco, que
orienta em relação a transações e requer a diversificação de transações e
contrapartidas. Nos termos dessa política, a natureza e a posição geral dos
riscos financeiros é regularmente monitorada e gerenciada a fim de avaliar
os resultados e o impacto financeiro no fluxo de caixa. e. Risco de crédito:
A política de vendas da Companhia considera o nível de risco de crédito a
que está disposta a se sujeitar no curso de seus negócios. A diversificação
de sua carteira de recebíveis, a seletividade de seus clientes, assim como o
acompanhamento dos prazos de financiamento de vendas por segmento de
negócios e limites individuais de posição são procedimentos adotados a fim de
minimizar eventuais problemas de inadimplência em suas contas a receber.
No que diz respeito às aplicações financeiras e aos demais investimentos,
a Companhia tem como política trabalhar com instituições de primeira linha.
f. Risco de liquidez: O gerenciamento do risco de liquidez é realizado pela
gerência financeira da Companhia e tem por objetivo controlar a disposição de
recursos líquidos suficientes para honrar seus compromissos financeiros, em
decorrência de descasamento de prazo ou de volume entre os recebimentos
e pagamentos previstos. Para administrar a liquidez do caixa em moeda
nacional e estrangeira, são estabelecidas premissas de desembolsos e
recebimentos futuros, sendo monitoradas diariamente pela área de Tesouraria.

Valor 
contábil  
em 2018

Até
um ano

De um 
até dois 

anos

De dois 
até cinco 

anos

Acima
de cinco 

anos
Recebíveis
Contas a receber 
clientes 40.630 40.630 - - - 
Contas a receber cliente
 OI (não circ.) 21.494 5.373 10.746 5.375 - 
Contas a receber
- Parte relacionada 57 57 - - -

Total 62.181 46.060 10.746 5.375 -
Outros passivos
financeiros

Fornecedores 18.656 18.656 - - - 
Contas a Pagar
- Parte relacionada 6.653 6.653 - - - 

Empréstimos
- Parte relacionada 12.575 11.377 1.198 - -

Total 37.884 36.686 1.198 - -

Conforme o Plano de Recuperação Judicial da Oi, datado em 20 de dezembro 
de 2017, divulgado e acordado junto a todos os Credores, Fornecedores, 
e Parceiros que optaram pelo pagamento de seus respectivos Créditos 
Quirografários ME/EPP ou Classe III foi recebido o primeiro pagamento da 
parcela de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil Reais) em 1 de abril de 2018. 
O saldo dos Créditos que remanescer após o pagamento da primeira parcela 
será concretizado em 04 (quatro) parcelas anuais, iguais e sucessivas, 
acrescidas de (i) TR + 0,5% (meio por cento) ao ano. g. Risco com taxa de 
juros: O risco associado é oriundo da possibilidade de a Companhia incorrer 
em perdas por causa de flutuações nas taxas de juros que aumentem as 
despesas financeiras relativas a empréstimos e financiamentos captados no 
mercado. A Companhia tem como prática entrar em contratos de financiamento 
somente com outras companhias do mesmo grupo econômico. h. Risco com 
taxa de câmbio: O risco associado decorre da possibilidade de a Companhia 
vir a incorrer em perdas por causa de flutuações nas taxas de câmbio, que 
reduzam valores nominais faturados ou aumentem valores captados no 
mercado. A Companhia tem empréstimos em moeda estrangeira de 2.8 M€. A 
Companhia tem como prática entrar em contratos de financiamento somente 
com outras companhias do mesmo grupo econômico. Em 31 de dezembro 
de 2017 e 2016, a Companhia possuía ativos e passivos denominados em 
moeda estrangeira nos montantes descritos a seguir, não existindo nenhum 
instrumento para proteger essa exposição nessa data.

2018 2017
Moeda
estran-

geira Reais

Moeda
estran-

geira Reais
Ativo
Contas a receber em EUR 71 316 44 174 
Contas a receber em USD 463 1.791 488 1.613 
Passivo
Fornecedores em EUR (1.008) (4.476) (322) (1.279)
Fornecedores em USD (896) (3.471) (700) (2.314)
Fornecedores em PESOS ARG. (19) (2) (19) (3)
Empréstimos em EUR (2.830) (12.575) (2.833) (11.245) 
Exposição líquida EUR (3.767) (16.735) (3.111) (12.350)
Exposição líquida USD (433) (1.680) (212) (701)
Exposição Líquida PESOS ARG (19) (2) (19) (3)

27. Cobertura de seguros: A Empresa adota a política de contratar
cobertura de seguros para os bens sujeitos a riscos, considerando a natureza 
de sua atividade. Os seguros contemplam as principais coberturas contra
sinistros: incêndio, explosão e fumaça, danos elétricos, equipamentos e
responsabilidade civil.
28. Eventos Subsequentes: Conforme o Plano de Recuperação Judicial da
Oi, datado em 20 de dezembro de 2017, divulgado e acordado junto a todos 
os Credores, Fornecedores e Parceiros que optaram pelo pagamento de 
seus respectivos Créditos Quirografários ME/EPP ou Classe III foi recebido o 
segundo pagamento da parcela de R$4.584 Mil em 15 de fevereiro de 2019.

Marzio Laurenti 
Diretor-Presidente - Telespazio Brasil S/A

Marcelo Nahu 
Diretor Administrativo Financeiro - Telespazio Brasil S/A

Carlos Alberto Teixeira
Contador - CRC RJ - 22087- O/RJ
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ESHO – EMPRESA DE SERVIÇOS HOSPITALARES S.A.
CNPJ: 29.435.005/0001-29 NIRE 33.3.0029696-4

Ata da Reunião de Diretoria -  Realizada em  22 de Janeiro de 2019
1. Data, Hora e Local: Às 10 horas do dia 22 de janeiro de 2019, na sede da 
Esho - Empresa de Serviços Hospitalares S.A. (“Companhia” ou “Esho”) 
localizada na Rua Ana Neri, nº 190, Bairro 25 de Agosto, Duque de Caxias, CEP 
25070-420, Duque de Caxias, Rio de Janeiro. 2. Presença: Presentes os 
Diretores da Companhia, Dr. Ricardo Hajime Yoshio Watanabe, Diretor 
Financeiro e Dr. Mauro Medeiros Borges, Diretor Médico. 3. Mesa: Presidente: 
Ricardo Hajime Yoshio Watanabe; e Secretário: Mauro Medeiros Borges.  
4. Ordem do Dia: (i) Aprovar a abertura de filial da Companhia; e (ii) Consolidar 
a lista contendo a sede e todas as filiais da Companhia. 5.Deliberações
tomadas pela unanimidade dos Diretores da Companhia: 5.1. Aprovar a 
abertura de filial da Companhia a ser instalada no endereço abaixo: FILIAL: 
Rua Tupi, nº 535, Santa Cecília, CEP 01232-011, São Paulo, SP, Atividade 
Local: Atividade Médica Ambulatorial com recursos para realização de exames 
complementares; Serviços Combinados de escritório e apoio administrativo. 
5.2. Por fim, em decorrência da deliberação acima, os Diretores resolvem 
consolidar a lista contendo o endereço da Matriz e de todas as filiais da 
Companhia existentes nesta data, conforme abaixo: 1) MATRIZ: Rua Ana Neri, 
nº 190, Bairro 25 de Agosto, CEP 25070-420, Duque de Caxias, RJ, CNPJ: 
29.435.005/0001-29, NIRE: 333.0029696-4, Atividade Local: Prestação de 
Serviços auxiliares inclusive consultoria e assessoria administrativa à hospitais, 
clínicas, casas de saúde, centro de diagnósticos; atividades de atendimento 
hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências e 
atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos 
cirúrgicos e realização de exames complementares. 2) FILIAL: Rua Farme de 
Amoedo, 86/88 Ipanema, CEP: 22.420-020, Rio de Janeiro, RJ Unidade 
Hospital Pró-Cardíaco, CNPJ: 29.435.005/0005-52, NIRE: 33900741403, 
Atividade Local: Serviços Médicos Hospitalares com internação, serviços de 
radiologia e tomografia, hemodinâmica, emergência, UTI e centro cirúrgico. 
3) FILIAL: Rua Tenente Possolo, nº 33, 7º andar (parte), Bairro de Fátima, 
CEP: 20230-160, Rio de Janeiro, RJ, CNPJ: 29.435.005/0011-09, NIRE: 
33900741411, Atividade Local: Escritório de Administração. 4) FILIAL: Rua 
Tenente Possolo, nº 33, Térreo, Bairro de Fátima, CEP: 20230-160, Rio de 
Janeiro, RJ, CNPJ: 29.435.005/0023-34, NIRE: 33900741438, Atividade Local: 
Consultório médico de especialidades sem atendimento de urgência e simples 
escritório de firma com sede fora do Município. 5) FILIAL: Rua Martiniano de 
Carvalho, nºs 671/ 689, 701 e 741, esquina da Rua Pio XII nºs 148 e 152 (parte), 
Bairro Liberdade, CEP: 01321-001, São Paulo, SP, Unidade Hospital 
Paulistano, CNPJ: 29.435.005/0026-87, NIRE: 35902983791, Atividade Local: 
Serviços Médicos Hospitalares. 6) FILIAL: Rua Ana Néri,190, Bairro 25 de 
Agosto, CEP: 25070-420, Duque de Caxias, RJ, Unidade Hospital Mario Lioni, 
CNPJ: 29.435.005/0034-97, NIRE: 33900745689, Atividade Local: Serviços 
Médicos Hospitalares. 7) FILIAL: Rua Barão de Tefé, Lote 26, Quadra 59, 
Lojas A, B, C e aptº 301, Bairro 25 de Agosto, CEP: 25075-100, Duque de 
Caxias, RJ, Unidade Hospital Mario Lioni, CNPJ: 29.435.005/0038-10, NIRE: 
33900759809, Atividade Local: Atividade médica ambulatorial com recursos 
para realização de exames complementares, serviços de diagnóstico por 
imagem com uso de radiação ionizante, exceto tomografia e simples escritório. 
8) FILIAL: Rua Ana Neri, nº 245, Bairro 25 de Agosto, CEP: 25070-420, Duque 
de Caxias, RJ, Unidade Hospital Mario Lioni, CNPJ: 29.435.005/0036-59, 
NIRE: 33900759817, Atividade Local: Filial administrativa e simples escritório. 
9) FILIAL: Avenida Vereador Abel Ferreira S/Nº, Lote 18 à 35, Quadra 36, 
Jardim Anália Franco, CEP- 03340-000, São Paulo, SP, CNPJ: 29.435.005/0045-
40, NIRE: 35903829842, Atividade Local: Serviços Médicos Hospitalares. 
10) FILIAL: ST SEP/SUL - EQ 710/910, s/nº, conjunto B, Bloco I e II, Asa Sul, 
CEP: 70390108, Brasília, DF, Unidade Hospital Alvorada Brasília, CNPJ: 
29.435.005/0046-20, NIRE: 53900287229, Atividade Local: Serviços Médicos 
Hospitalares. 11) FILIAL: Rua Dona Mariana, nºs 217/ 219 - 223, Botafogo, 
CEP: 22.280-020, Rio de Janeiro, RJ, Unidade Hospital Pró-Cardíaco, CNPJ: 
29435005/0051-98, NIRE: 33901116294, Atividade Local: Atendimento médico 
hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências. 
12) FILIAL: Rua Mena Barreto, nº 29, Botafogo, CEP: 22.271-100, Rio de 
Janeiro, RJ, Americas Serviços Médicos | Centro Médico, CNPJ: 
29435005/0048-92, NIRE: 33901120496, Atividade Local: Atividade médica 
ambulatorial com recursos para realização de exames complementares.  
13)  FILIAL: Rua General Polidoro, nº 196, Loja Botafogo, CEP: 22.280-004, 
Rio de Janeiro, RJ, Unidade Hospital Pró-Cardíaco, CNPJ: 29.435.005/0093-
47, NIRE: 33901120518, Atividade Local: Filial Administrativa. 14) FILIAL: Rua 
General Polidoro, nº 201, Botafogo, CEP: 22.280-004, Rio de Janeiro, RJ, 
Unidade Hospital Pró-Cardíaco, CNPJ: 29435005/0049-73, NIRE: 
33901120534 Atividade Local: Estacionamento. 15) FILIAL: Rua General 
Polidoro, nº 184, Botafogo, CEP: 22.280-004, Rio de Janeiro, RJ, Unidade 
Hospital Pró-Cardíaco, CNPJ: 29.435.005/0092 66, NIRE: 33901120542, 
Atividade Local: Assistência Médica com Internação. 16) FILIAL: Rua Dona 
Mariana, nº 186, Botafogo, CEP: 22.280-020, Rio de Janeiro, RJ, Unidade 
Hospital Pró-Cardíaco, CNPJ: 29435005/0050-07, NIRE: 33901120551, 
Atividade Local: Medicina do Trabalho, filial administrativa e simples escritório. 
17) FILIAL: Rua Voluntários da Pátria, nº 435, Entrada Supl. pela Rua Capitão 
Salomão, nº27 Botafogo, CEP: 22.270-000, Rio de Janeiro, RJ, Hospital e 
Maternidade Santa Lúcia, CNPJ: 29435005/0052-79, NIRE: 33901116286, 
Atividade Local: Atendimento médico hospitalar, exceto pronto-socorro e 
unidades para atendimento a urgências. 18) FILIAL: ST SEPS, 710/910, Bloco 
A, Salas 201, 202, 203 e 204, Edifício Vital Brasília, Asa Sul, CEP: 70.390-108, 
Brasília, DF, CNPJ: 29.435.005/0064-02, NIRE: 5390030234-1, Atividade 
Local: Serviços Médicos de atendimento ambulatorial restrito a consultas. 
19) FILIAL: Av. das Indústrias, nº 1.974, térreo, Cidade Industrial de Curitiba, 
CEP: 81310-060, Curitiba, PR, Unidade Hospital Vitória, CNPJ: 
29.435.005/0056-00, NIRE: 41901240935, Atividade Local: Atividade de 
Atendimento Hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a 
urgências; Atividade Médica Ambulatorial com recursos para realização de 
exames complementares; Atividade Médica Ambulatorial com recursos para 
realização de procedimentos cirúrgicos; Atividade Médica Ambulatorial Restrita 
a Consultas; Atividade de Odontologia; Atividade de Atendimento em prontos-
socorros e unidades hospitalares para atendimento a urgências; Serviços de 
Diagnósticos por Imagem sem uso de radiação ionizantes, exceto ressonância 
magnética; Atividade de Infraestrutura de apoio e assistência a pacientes no 
Domicílio. 20) FILIAL: Rua Senador Accioly Filho, nº 1000 (térreo - parte), 
Cidade Industrial de Curitiba, CEP: 81310-000, Curitiba, PR, CNPJ: 
29.435.005/0065-93, NIRE: 41901240943, Atividade Local: Almoxarifado 
Geral de Recepção e Distribuição de Materiais de Expedientes, Higiene e 
Limpeza, Produtos Médicos Hospitalares de Materiais de Consumo Próprio. 
21) FILIAL: Rua Jardim Botânico, nº 660, parte, Jardim Botânico, CEP: 22.461-
000, Rio de Janeiro, RJ, CNPJ: 29435005/0053-50, NIRE: 33901151855, 
Atividade Local: Atividades hospitalares, ambulatórios, internamentos, 
intervenção cirúrgicas, pronto atendimento de emergência, apoio diagnósticos, 
centro de referência médica, serviços de radiologia, laboratórios de análise 
clínicas (com uso e sem uso de ionizantes), diagnóstico por imagem e 
diagnóstico por registro gráfico. 22) FILIAL: Rua Bambina, nº 98, Botafogo, 
CEP: 22.251-050, Rio de Janeiro, RJ, CNPJ: (Hospital Samaritano) 
29.435.005/0061-60, NIRE: 3390116900-2, Atividade Local: Atividades de 
atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a 
urgências. 23) FILIAL: Rua Bambina, nº 110, casa 8, Botafogo, CEP: 22.251-
050, Rio de Janeiro, RJ, CNPJ: (Hospital Samaritano) 29.435.005/0058-64, 
NIRE: 33901169011, Atividade Local: Atividades de atendimento hospitalar, 
exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências. 24) FILIAL:
Rua Assunção, nº 401, Botafogo, CEP: 22.251-030, Rio de Janeiro, RJ, 
(Hospital Samaritano), CNPJ: 29.435.005/0063-21, NIRE: 33901169029, 
Atividade Local: Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e 
unidades para atendimento a urgências. 25) FILIAL: Rua Bambina, nº 108 
(interligado à Rua Bambina, nº 98), Botafogo, CEP: 22.251-050, Rio de Janeiro, 
RJ (Hospital Samaritano), CNPJ: 29.435.005/0060-89, NIRE: 33901169004, 

Atividade Local: Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e 
unidades para atendimento a urgências. 26) FILIAL: Rua Assunção, nº 365 
(interligado à Rua Bambina, nº 98), Botafogo, CEP: 22.251-030, Rio de Janeiro, 
RJ (Hospital Samaritano), CNPJ: 29.435.005/0062-40, NIRE: 33901169053, 
Atividade Local: Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e 
unidades para atendimento a urgências. 27) FILIAL: Av. Amaro Cavalcanti,  
nº 495, antigo nº 195, Freguesia do Engenho Novo, CEP: 20.735-040, Rio de 
Janeiro, RJ, (Hospital Pasteur), CNPJ: 29.435.005/0057-83, NIRE: 
33901159317, Atividade Local: Atividades de atendimento hospitalar, exceto 
pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências. 28) FILIAL: Rua
Marechal Niemeyer, nº 20, Botafogo, CEP 22.251-060, Rio de Janeiro, RJ, 
CNPJ: 29.435.005/0059-45, NIRE: 33901169037, Atividade Local: Escritório 
Administrativo. 29) FILIAL: Rua Farme de Amoedo, nº 82- A Ipanema, CEP: 
22.420-020, Rio de Janeiro, RJ, Unidade Hospital Totalcor, CNPJ: 
29.435.005/0067-55, NIRE: 33901237091, Atividade Local: Atividades 
administrativas e serviços complementares, serviços de escritório, de apoio 
administrativo e outros serviços prestados principalmente às empresas, outras 
atividades de serviços prestados principalmente às empresas. 30) FILIAL:
Rua Maestro Cardim, nº 343, complemento: 5º e 6º, Liberdade, CEP: 01.323-
000, São Paulo, SP, CNPJ: 29.435.005/0069-17, NIRE: 35904622478, 
Atividade Local: Escritório Administrativo. 31) FILIAL: Alameda Santos, nº 764, 
Cerqueira Cesar, CEP 01.418-100, São Paulo, SP, Unidade Hospital TotalCor, 
CNPJ: 29.435.005/0072-12, NIRE: 35904629391, Atividade Local: Atendimento 
hospitalar, exceto pronto-socorro. 32) FILIAL: Rua República do Líbano, 
nº 747, Sala 12, Meireles, CEP: 60.160-140, Fortaleza, CE, (Unidade Monte 
Klinikum Diagnostico), CNPJ: 29.435.005/0075-65, NIRE: 23900546181, 
Atividade Local: Serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação 
ionizante, serviços de tomografia, serviços de diagnóstico por registro gráfico 
– ECG, EEG e outros exames análogos e serviços de ressonância magnética. 
33) FILIAL: Rua República do Líbano, nº 747, Meireles, CEP: 60.160-140, 
Fortaleza, CE, (Unidade Hospital Monte Klinikum), CNPJ: 29.435.005/0074-
84, NIRE: 23900544332, Atividade Local: Serviços Médicos Hospitalares com 
internação e atendimento de urgência, serviços de diagnóstico por imagem 
com uso de radiação ionizante, exceto tomografia. 34) FILIAL: Rua República 
do Líbano, nº 747, Sala 16, Meireles, CEP: 60.160-140, - Fortaleza, CE, 
(Unidade Monte Klinikum – Diagnóstico por imagem), CNPJ: 29.435.005/0076-
46, NIRE: 23900547137, Atividade Local: Serviços de diagnóstico por imagem 
com uso de radiação ionizante, exceto tomografia. 35) FILIAL: Rua Bambina, 
nº 91 e 93, Botafogo CEP: 22.251-050, Rio de Janeiro, RJ, CNPJ: 
29.435.005/0073-01, NIRE: 3390128786-2, Atividade Local: Serviços de 
diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante, exceto tomografia, 
atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos 
cirúrgicos. 36) FILIAL: Av. Alberto Augusto Alves, N° 303, Vila Andrade, CEP: 
05.724-030, São Paulo, SP, CNPJ: 29.435.005/0077-27, NIRE: 35904828700, 
Atividade Local: Simples escritório de firma/administrativo. 37) FILIAL: Av. D. 
Pedro II nº 2814, Bairro Campestre, CEP: 09080-111 Santo Andre, SP, CNPJ: 
29.435.005/0078-08, NIRE: 35904828718, Atividade Local: Simples escritório 
de firma/administrativo. 38) FILIAL: Rua Monsenhor de Paula Rodrigues,  
nº 193 (Parte), Bairro Vila Belmiro, CEP 11.075-350, Santos, SP, (Unidade 
Hospital Vitória Santos), CNPJ: 29.435.005/0080-22, NIRE: 35904881261, 
Atividade Local: Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e 
unidades para atendimento a urgências. 39) FILIAL: Rua Melvin Jones, 100, 
complemento 90, Jardim Modelo, Arujá, CEP 07401-305, São Paulo, SP, 
(Hospital AMA), CNPJ: 29.435.005/0081-03, NIRE: 35904993212, Atividade 
Local: Atendimento hospitalar. 40) FILIAL: Rua Barão de Mauá, 100 (parte) 
térreo, Centro, Guarulhos, CEP 07.012-040, São Paulo, SP, (Hospital Carlos 
Chagas), CNPJ: 29.435.005/0082-94, NIRE: 35904993221, Atividade Local: 
Atendimento hospitalar. 41) FILIAL: Avenida Esperança, 400 (parte) Centro, 
Guarulhos, CEP 07095-005, São Paulo, SP, (Hospital Next), CNPJ: 
29.435.005/0083-75, NIRE: 35904993239, Atividade Local: Atendimento 
hospitalar. 42) FILIAL: Rua José Geraldo Cerebino Christoforo, nº 175, Parque 
Santa Cândida, CEP 13087-567, Campinas, SP, (Hospital Madre Theodora 
Campinas), CNPJ: 29.435.005/0084-56, NIRE: 35905009478, Atividade Local: 
Atendimento Hospitalar. 43) FILIAL: Avenida Vereador Abel Ferreira, 1844 – 
Salas 04, 11 a 19, 21 a 29, 110 a 116 e 210 a 216, Vila Regente Feijó, CEP 
03340-000, São Paulo, SP, CNPJ: 29.435.005/0087-07, NIRE: 35905028553, 
Atividade Local: Pronto atendimento e atividade ambulatorial com recursos 
para a realização de exames de diagnósticos por imagem, sem internação.  
44) FILIAL: Rua Voluntários da Pátria, 435, 1º andar (parte), Botafogo, CEP 
22.270-005, Rio de Janeiro, RJ, CNPJ: 29.435.005/0091-85, NIRE: 
33901360411, Atividade Local: Atividades de ensino e treinamento. 45) FILIAL:
Rua Voluntários da Pátria, 435, 8º andar (parte), Botafogo, CEP 22.270-005, 
Rio de Janeiro, RJ, CNPJ: 29.435.005/0090-02, NIRE: 33901360420, Atividade 
Local: Atividades administrativas. 46) FILIAL: Avenida Vereador Abel Ferreira, 
S/N, Lote 18 a 35 Quadra 36, parte, Vila Regente Feijó, CEP 03340-000, São 
Paulo, SP, CNPJ: 29.435.005/0089-60, NIRE: 35905055399, Atividade Local: 
Atividades de ensino e treinamento. 47) FILIAL: Rua Melvin Jones nº 208, 
Centro, CEP 07401-305, Arujá, SP, CNPJ: 29.435.005/0095-09, NIRE: 
35905193554, Atividade Local: Serviços Médicos de atendimento ambulatorial 
restrito a consultas. 48) FILIAL: Rua Sebastião Ferreira dos Santos, nº 121, 
Centro, CEP 08570-060, Itaquaquecetuba, SP, CNPJ: 29.435.005/0096-90, 
NIRE: 35905193562, Atividade Local: Clínica médica com recursos para 
realização de exames. 49) FILIAL: Avenida Guarulhos, nº 34, CEP 07023-000, 
Guarulhos, SP, CNPJ: 29.435.005/0094-28, NIRE: 35905193546, Atividade 
Local: Atividades de serviços de complementação diagnóstica e terapêutica 
não especificadas anteriormente. 50) FILIAL: Rua Rio de Janeiro, nº 18, Bairro 
Vila Belmiro, CEP: 11075-340, Santos, SP, CNPJ: 29.435.005/0097-70, NIRE: 
35905194275, Atividade Local: Serviços combinados de escritório e apoio 
administrativo. 51) FILIAL: Rua São José nº 1.979, Lagoa Nova, CEP 59063-
150, Natal, RN, CNPJ: 29.435.005/0098-51, NIRE: 24900293373, Atividade 
Local: Atividade de atendimento Médico-Hospitalar; Pronto-Socorro para o 
atendimento de Urgências e Emergências; Atividade médica Ambulatorial com 
recursos para exames e tratamentos complementares; Recursos para 
Procedimentos Cirúrgicos; Serviços de Diagnósticos por Imagem; Laboratórios 
de Análises Clínicas e Patológicas e Recursos para atendimentos em Unidades 
de Terapia Intensiva. 52) FILIAL: Rua Conselheiro Brotero, nº 1486, Santa 
Cecilia, CEP 01232-010, São Paulo, SP, CNPJ: 29.435.005/0099-32, NIRE: 
35905278304, Atividade Local: Assistência médica e hospitalar; 
desenvolvimento de conhecimento, estudos e pesquisas; e prestação de 
serviços de cobrança de faturas de terceiros. 53) FILIAL: Rua Mena Barreto,  
nº 29, parte, Botafogo, CEP: 22.271-100, Rio de Janeiro, RJ, Americas Serviços 
Médicos | Centro Médico, CNPJ: 29.435.005/0100-00, Atividade Local: 
Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames 
complementares. 54) FILIAL: Avenida Jorge Curi, nº 550, Bloco A, Salas 189, 
190 e 191, Barra da Tijuca, CEP: 22775-001, Rio de Janeiro, RJ, Americas 
Serviços Médicos | Centro Médico, CNPJ 29.435.005/0101-91, Atividade 
Local: Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames 
complementares. 55) FILIAL: Avenida Jorge Curi, nº 550, Bloco A, Salas 304 a 
320, Barra da Tijuca, CEP: 22775-001, Rio de Janeiro, RJ, Americas Serviços 
Médicos | Centro Médico, CNPJ: 29.435.005/0102-72, Atividade Local: 
Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames 
complementares. 56) FILIAL: Rua Tupi, nº 535, Santa Cecília, CEP 01232-011, 
São Paulo, SP, Atividade Local: Atividade Médica Ambulatorial com recursos 
para realização de exames complementares; Serviços Combinados de 
escritório e apoio administrativo. 6. Encerramento, Lavratura e Aprovação 
da Ata: Nada mais havendo a tratar, foram os trabalhos suspensos para 
lavratura da ata. Reabertos os trabalhos, foi a presente ata lida, aprovada e 
assinada pelos presentes. Certifico que a presente é cópia fiel da Ata lavrada 
em livro próprio. Duque de Caxias (RJ), 22 de janeiro de 2019. Mesa: Ricardo 
Hajime Yoshio Watanabe - Presidente, Mauro Medeiros Borges – Secretário. 
JUCERJA nº 00003506733, em 05/02/2019. Bernardo F. S. Berwanger - 
Secretário Geral. JUCESP nº 86.986/19-3, em 15/02/2019 - Flávia Regina 
Britto Gonçalves – Secretária Geral.

JUÍZO DE DIREITO DA 36ª VARA CÍVEL 
COMARCA DA CAPITAL/RJ.

EDITAL de 1º e 2º PÚBLICO LEILÃO PRESENCIAL E INTIMAÇÃO, 
com prazo de 05 (cinco) dias, extraído dos autos da Ação de 
Cobrança de Cotas Condominiais proposta pelo CONDOMÍNIO
PARQUE RESIDENCIAL DOIS IRMÃOS em face do ESPÓLIO
DE FERNANDO DOUGLAS BARRETO E OUTROS - Processo 
nº. 0046260-50.2011.8.19.0001, passado na forma abaixo: O 
DR. ROSSIDELIO LOPES DA FONTE - Juiz de Direito Titular 
da Vara acima, FAZ SABER aos que o presente Edital, virem ou 
dele conhecimento tiverem e interessar possa, especialmente aos 
ESPÓLIOS DE FERNANDO DOUGLAS BARRETO E MARIA 
HELENA ORIENTE BARRETO, na pessoa dos seus Herdeiros 
e/ou representantes legais ROBERTO ORIENTE BARRETO 
e ROGÉRIO ORIENTE BARRETO, bem como a LETRA S/A – 
CRÉDITO IMOBILIÁRIO, na qualidade de credor hipotecário, na 
forma do Art. 889, Incisos I e V do CPC, que no dia 25/03/2019, 
às 14:00 horas, no Átrio do Fórum da Capital, à Av. Erasmo Braga, 
n°115, Térreo, (Hall dos Elevadores), Centro/RJ., pelo Leiloeiro 
Público GUSTAVO PORTELLA LOURENÇO, disponível pelo sítio: 
www.gustavoleiloeiro.lel.br, e www.sindicatodosleiloeirosrj.
com.br, será apregoado e vendido a quem mais der acima da 
avaliação, ou no dia 28/03/2019, no mesmo horário e local, a partir 
de 50% do valor da avaliação – Art. 891, §Único do CPC, o bem 
designado como APARTAMENTO 304 DO BLOCO A DO EDIFÍCIO 
LOCALIZADO À RUA GENERAL ROCA 490 – TIJUCA, RIO 
DE JANEIRO/RJ. AVALIAÇÃO: R$ 456.992,00 (Quatrocentos 
e cinquenta e seis mil, novecentos e noventa e dois reais).
Conforme certidão expedida pelo cartório do 11º Ofício do Registro 
de Imóveis, matriculado sob o nº. 59.735, constando no ato AV.1 
HIPOTECA: O imóvel acima descrito esta gravado com uma hipoteca 
em favor de LETRA S/A CREDITO IMOBILIÁRIO. RJ, 29/10/1970; 
AV.2 CÉDULA HIPOTECÁRIA: Que a credora emitiu em favor de 
LETRA S/A CREDITO IMOBILIÁRIO, a cédula hipotecária nº 865, 
serie D, de 29/10/1970, figurando como devedores e imóvel, os 
mesmos da presente inscrição;  AV.3 CONSTRUÇÃO: Teve o seu 
habite-se concedido em 15/10/1970. Apresenta débito de IPTU 
no exercício de 2009 à 2018, no total de R$ 830,50 e Taxa de 
Incêndio, FUNESBOM em débito no exercício de 2017, no valor 
de R$ 92,95. A venda se dará livre e desembaraçada, dos débitos 
de IPTU e TAXAS na forma do §único – Art. 130 do CTN.c/c § 1º - 
Art. 908 do CPC. – Condição de pagamento: Arrematação à vista, 
acrescido de 5% de comissão ao Leiloeiro e ás custas de Cartório 
de 1% até o máximo permitido. As certidões estão nos autos. 
Fica(m) o(s) executado(s) e credores por intermédio deste edital, 
na pessoa dos seus advogados devidamente constituídos nesses 
autos intimados do Leilão Público Presencial, na forma do Art. 889 
e seus incisos do CPC. – E para que cheque ao conhecimento de 
todos os interessados foi expedido o presente, que será publicado 
através do site de leilões on-line: www.gustavoleiloeiro.lel.br e 
www.sindicatodosleiloeirosrj.com.br, de acordo com o Art. 887, 
§ 2º e 3º do CPC, e afixado no Átrio do Fórum.  Rio de Janeiro, 
29/01/2019. Eu, Cristina Mourão Heredia - Chefe da Serventia, mat. 
01/16.948. (as) Dr. Rossidelio Lopes da Fonte – Juiz de Direito. 

JUÍZO DE DIREITO DA 42ª VARA CÍVEL 
COMARCA DA CAPITAL/RJ

EDITAL de 1º e 2º PÚBLICO LEILÃO PRESENCIAL, e INTIMAÇÃO 
com prazo de 05(cinco) dias, extraído dos autos da Ação de 
Cobrança de Cotas Condominiais proposta pelo CONDOMÍNIO 
DO EDIFÍCIO JARDIM PARQUE DA LAGOA em face de ANTÔNIO 
HENRIQUE COELHO DE CAMARGO - Processo nº 0509361-
88.2014.8.19.0001, passado na forma abaixo: A DRA ANA PAULA 
PONTES CARDOSO – Juíza Titular da Vara acima, FAZ SABER 
aos que o presente Edital, virem ou dele conhecimento tiverem 
e interessar possa, especialmente ao ESPÓLIO DE ANTÔNIO 
HENRIQUE COELHO DE CAMARGO – CPF Nº.025.054.878-04, 
na pessoa do seu representante legal, na forma do Inciso I – 
Art. 889 do CPC, de que no dia 26/03/2019 às 14:00 horas, no 
Átrio do Fórum, à Avenida Erasmo Braga nº 115, Centro/RJ., pelo 
Leiloeiro Público GUSTAVO PORTELLA LOURENÇO, disponível 
no sitio: www.gustavoleiloeiro.lel.br, será apregoado e vendido 
a quem mais der acima da avaliação, ou no dia 02/04/2019, no 
mesmo horário e local, sendo a partir do lance mínimo a partir de 
70% da avaliação, o imóvel designado como Apartamento nº 606, 
da Avenida Epitácio Pessoa, nº 2780 - Lagoa, AVALIADO, em 
R$ 1.300.000,00 (Um milhão e Trezentos mil Reais).Conforme
certidão do 05º Ofício do RGI, o imóvel encontra-se matriculado 
sob o nº 35.002, constando no ato R – 09 COMPRA E VENDA:  
Em favor de Antônio Henrique Coelho de Camargo, brasileiro, 
desquitado, engenheiro, residente e domiciliado nesta cidade. 
RJ, 12/05/1981; R - 10 PENHORA: Oriunda da própria ação. RJ, 
09/10/2017. - Apresenta débitos de IPTU no exercício de 2005 à 
2018= no total de R$ 70.149,12. Taxa de Incêndio – FUNESBOM, 
em débito no exercício de 2013 à 2017 = no total de R$ 464,68. 
- Na forma do artigo 892, caput, do CPC, autorizo que possa 
ocorrer, alternativamente, o pagamento inicial (e imediato) de 
30% (trinta por cento) do valor lançado, com a complementação 
no prazo de 15 (quinze) dias. A comissão do leiloeiro será de 
5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação. A venda se 
dará livre e desembaraçada, com a sub-rogação dos valores das 
dívidas, em especiais as tributárias, no preço, na forma do artigo 
908, do CPC. – As certidões de que trata o Art. 267, inciso XXIII da 
Consolidação Normativa da Corregedoria Geral da Justiça, serão 
lidas no ato do pregão. – E para que cheque ao conhecimento 
de todos os interessados foi expedido o presente, que será 
publicado através do site de leilões on-line: www.gustavoleiloeiro.
lel.br, de acordo com o Art. 887 § 2º e 3º do CPC, e afixado no 
Átrio do Fórum. Dado e passado na cidade do Rio, 12/02/2019. 
Eu, Gisele Fernandes Magalhaes Albuquerque - Escrivã - Matr. 
01/24507 o fiz datilografar e subscrevo. (ass.) Dra. Ana Paula 
Pontes Cardoso – Juíza de Direito.

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

ANA finalizará Plano de  
Segurança Hídrica em abril

A Agência Nacional de 
Águas (ANA) iniciou nes-
ta terça-feira uma série de 
eventos comemorativos ao 
Dia Mundial da Água, 22 de 
março. A abertura dos even-
tos contou com a participa-
ção de técnicos e autorida-
des, em um painel dedicado a 
debater os seis anos da crise 
hídrica que o Brasil enfrenta.

Segundo a ANA, os painéis 
contribuirão para a finalização 
do Plano de Segurança Hídri-
ca, prevista para abril. O plano 
conterá indicações sobre os 
investimentos necessários no 
setor, de forma a minorar pro-
blemas como os da seca, no 
Nordeste, e das cheias como 
as do Rio Madeira, na Região 
Norte.

“O crescimento econômi-
co passa pela disponibilidade 
da água em termos quantitati-
vo e qualitativo”, disse a pre-
sidente da ANA, Christianne 
Dias, ao destacar ações como 
a transposição do Rio São 

Francisco; a expectativa de 
consolidação das ações da 
agência no saneamento bá-
sico; e o fortalecimento do 
plano em elaboração.

O presidente interino da 
Companhia de Desenvol-
vimento dos Vales do São 
Francisco e do Parnaíba (Co-
devasf), Marco Aurélio Di-
niz, ressaltou que a escassez 
hídrica que vem ocorrendo na 
bacia do Rio São Francisco “é 
um processo preocupante por 
afetar todos os segmentos so-
ciais” – o que abrange mais de 
500 municípios. “Falamos de 
mais de 14 milhões de pesso-
as”, completou Diniz.

De acordo com Marcelo 
Cruz, diretor da ANA, o país 
terá melhores condições de 
avaliar suas ações no setor a 
partir de um estudo que será 
divulgado sexta-feira (22). 
“Poderemos calcular todos 
os indicadores [relativos ao 
setor hídrico] dos Objetivos 
de Desenvolvimento Susten-

tável (ODS) porque adota-
mos a melhor base de dados 
possível, com abordagens 
críticas e sugestões de apri-
moramento relacionadas a 
esses objetivos no Brasil.”

Outro integrante da direto-
ria da ANA, Ney Maranhão 
destaicou que os últimos seis 
anos foram marcados por 
“um conjunto de situações 

hídricas extremas” que de-
monstraram incapacidades 
no sentido de dar respostas 
efetivas a ameaças. “E crises, 
quando não resolvidas, po-
dem resultar em acidentes ou 
desastres”, disse Maranhão, 
ao adotar como exemplo o 
rompimento das barragens 
que resultaram na morte dos 
rios Doce e Paraopeba.

 Christianne Dias: ‘O crescimento econômico passa pela 
disponibilidade da água em termos quantitativo e qualitativo’
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Parlamentares lançam Frente 
Mista contra a Corrupção

Deputados e senadores lan-
çaram nesta terça-feira a Fren-
te Parlamentar Mista Ética 
contra a Corrupção. O pacote 
anticrime e anticorrupção, 
apresentado ao Congresso 
pelo ministro da Justiça e Se-
gurança Pública, Sergio Moro, 
será uma das prioridades de 
atuação grupo. A frente será 
presidida pela deputada Adria-
na Ventura (Novo-SP) e reúne 
215 deputados e seis senado-
res, de 24 partidos.

De acordo o deputado 
Prof. Luiz Flávio Gomes 
(PSB-SP), o grupo também 
atuará na defesa do projeto 
de lei que restringe o foro 
privilegiado e a execução da 
pena após condenação em 
segunda instância. O parla-
mentar disse ainda que estará 
na pauta da frente a propos-
ta que estabelece a compe-
tência da Justiça Federal ou 
estadual em casos que envol-
vam crimes de caixa 2.

Na semana passada, o Su-
premo Tribunal Federal (STF) 
se posicionou a favor da com-
petência da Justiça Eleitoral 
para investigar casos de cor-

rupção quando envolverem 
simultaneamente caixa 2 de 
campanha e outros crimes 
comuns, como lavagem de 
dinheiro, que são investigados 
na Operação Lava Jato.

Para o senador Alessandro 
Vieira (PPS/RS), autor de pe-
dido para instalação da Comis-
são Parlamentar de Inquérito 
(CPI) no Senado para analisar 
as cortes superiores, o Judici-
ário é o único ponto intocado 
no Brasil. “Temos que mostrar 
que somos todos iguais. Não 
estamos sós. É muito claro 
o desejo da sociedade. A luta 
pelo combate à corrupção é de 
todos nós”, disse.

Para o fundador da Associação 
Contas Abertas, economista Gil 
Castelo Branco, o grupo parla-
mentar representa a oportunida-
de de ter uma frente parlamentar 
avançada atuando no combate à 
corrupção por meio de atualiza-
ção nas leis brasileiras. O econo-
mista lembrou que tramita Câma-
ra dos Deputados 344 propostas 
de combate à corrupção e 98 no 
Senado, segundo levantamen-
to da Fundação Getulio Vargas 
(FGV), divulgado em 2017.




