
OPINIÃO
A justiça, melhor do que os militares, 
trata tudo atrás das cortinas
Pedro Augusto Pinho, página 2

mercantil www.monitordigital.com.br

ANO CVII - Nº 28.351
R$ 1,50 (Rio de Janeiro)
R$ 3,00 (outros estados)

ISSN 1980-9891

Rio de Janeiro, quarta-feira,
3 de abril de 2019

COTAÇÕES

Cotações das moedas fornecidas 
pela plataforma BomCâmbio 

Dólar Comercial R$ 3,8570

Dólar Turismo R$ 4,0100

Euro R$ 4,3199

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

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

Iuan R$ 0,5731

Ouro (gr) R$ 159,99

Selic 6,50%

Hot Money 1,08% a.m.

Monitor

OPINIÃO
A soltura do ex-
presidente Temer 
e o abuso de 
autoridade
Marcelo 
Aith, 
página 2

EMPRESA-CIDADÃ
É, gente, são muitas as agruras de 

um megaempresário no Brasil…
Paulo Márcio de Mello, página 4

Câmara detona capitalização e 
mudança na Previdência rural
Maia confirma 
que não há chance 
de regras serem 
aprovadas

A reforma da Previdência não se-
guirá adiante se insistir em mudar 
as regras do Benefício de Prestação 
Continuada (BPC) e da aposenta-
doria rural. O presidente da Câma-
ra dos Deputados, Rodrigo Maia 
(DEM-RJ) dá como certa a exclu-
são desses temas antes de a propos-
ta ir para o plenário.

Maia avaliou ainda que o novo 
modelo de capitalização não será 
aprovado. Ele sugeriu um sistema 
híbrido, que garanta uma renda mí-
nima de até cinco ou seis salários 
mínimos.

“A Câmara vai tomar sua deci-
são, os partidos já decidiram, em sua 
maioria. É só uma questão de tem-
po”, decretou Maia nesta terça-feira. 
Na véspera, o presidente Jair Bolso-
naro, em Israel, admitira que a refor-
ma da Previdência vai desidratar.

O líder do partido do presidente 
na Câmara dos Deputados, Dele-
gado Waldir (PSL-GO), propôs a 
extensão de benefícios de militares 
para outras categorias da seguran-
ça pública. Ao sair de reunião da 
bancada do PSL com o ministro da 
Economia, Paulo Guedes, Waldir 

disse que estuda formas de conce-
der prerrogativas para carreiras li-
gadas à segurança e à defesa.

Entre as categorias que seriam 
beneficiadas, estão policiais fede-
rais, policiais rodoviários federais, 
agentes penitenciários e policiais 
civis. O líder do PSL disse que es-
tuda uma tabela comparativa das 
regras propostas para as carreiras 

de segurança e defesa e para os 
militares, como tempo mínimo de 
contribuição e cálculo do benefício.

Sem aposentadoria rural, BPC, 
militares e forças de segurança, a 
reforma recairia apenas sobre os 
trabalhadores urbanos – a Previ-
dência deste segmento praticamen-
te não tem déficit – e sobre parte do 
funcionalismo público.

Mas o corte em cima dos servi-
dores também sofre muita resistên-
cia. Rodrigo Maia informou que 
os deputados vão debater se deve 
haver transição para servidores pú-
blicos que começaram a trabalhar 
antes de 2003; se a progressividade 
das alíquotas é constitucional; além 
do regime de aposentadoria espe-
cial para professores.

Maia mostra que reforma desidrata rapidamente

Câmara aprova 
processo de 
impeachment  
de Crivella

 A Câmara do Rio apro-
vou, nessa terça-feira, a 
abertura de processo para 
apuração de crime de res-
ponsabilidade contra o chefe 
do Poder Executivo, contan-
do com o voto favorável de 
35 vereadores e contrário de 
14. O presidente da Câmara 
do Rio, vereador Jorge Feli-
ppe (MDB), ficou impedido 
de votar por ser o primeiro 
na linha sucessória.

Na mesma seção, foram 
sorteados três nomes para 
a Comissão Processante: 
o vereador Willian Coelho 
(MDB), que recebeu a presi-
dência da comissão, o verea-
dor Luiz Carlos Ramos Filho 
(Podemos), relator, e o vere-
ador Paulo Messina (Pros). 
Os parlamentares deverão 
iniciar os trabalhos dentro de 
cinco dias e o processo tem até 
90 dias para ser concluído, a 
partir da data da notificação 
do prefeito.

O prefeito exerce normal-
mente as suas funções du-
rante o andamento do pro-
cesso.

Assim que o trabalho da 
comissão estiver concluído, 
a matéria terá preferência 
sobre os demais temas para 
votação. A perda do man-
dato do prefeito depende do 
voto favorável de dois terços 
dos membros da Câmara 
Municipal.

Custo das exportações brasileiras 
subiria 120% sem OMC

O comércio do Brasil com as 20 
maiores economias do mundo, que 
compõem o G20, sofreria uma so-
bretaxa 120% maior do que a atual 
caso a guerra comercial entre Esta-
dos Unidos e China e o aumento do 
protecionismo continuem a redu-
zir a abrangência da Organização 
Mundial do Comércio (OMC). A 
análise é da Confederação Nacio-
nal da Indústria (CNI).

Entre 1995, ano de criação da 
OMC, e 2017, as tarifas médias de 
importação aplicadas pelos países 
do G20 caíram de 11% para 5%. 
Essa simulação aponta que, se os 
impostos de importação voltarem 
ao patamar pré-OMC, em meio ao 
enfraquecimento da instituição, os 
exportadores brasileiros passariam 
a pagar US$ 6,3 bilhões a mais em 

impostos nas vendas para os países 
do G20.

As tarifas, segundo a CNI, come-
çaram a subir. A guerra comercial 
entre Estados Unidos e China ele-
vou o imposto de importação em até 
25% para mais de 3 mil produtos, e 
a União Europeia impôs tarifas de 
25% para importações de pelo me-
nos 26 produtos siderúrgicos.

“Países como o Brasil tendem a 
perder mais que outros com o en-
fraquecimento da OMC, pois temos 
uma pauta diversificada de expor-
tação, com grande participação do 
agronegócio. Somente no sistema de 
solução de controvérsias da OMC, o 
Brasil ganhou muitos casos contra 
subsídios”, afirmou à Agência Brasil 
Fabrízio Panzini, gerente de negocia-
ções internacionais da CNI.

No mês passado, durante visita 
oficial do presidente Jair Bolsonaro 
aos Estados Unidos, o governo bra-
sileiro anunciou que vai começar a 
abrir mão do status de país em de-
senvolvimento na OMC, em troca do 
apoio norte-americano à entrada do 
país na Organização para a Coopera-
ção e Desenvolvimento Econômico 
(OCDE), um grupo internacional que 
reúne 36 países desenvolvidos.

Segundo Panzini, o Brasil é ca-
paz de abandonar o status especial 
na OMC, mas isso deve estar arti-
culado em torno de uma ampla re-
forma na organização, em que essa 
perda seja compensada com regras 
mais favoráveis para o país em te-
mas como subsídios agrícolas ado-
tados por outros países contra os 
produtos brasileiros.

Indústria estagnada após queda no último trimestre de 2018
Andamos em círculo. Este é o 

resumo feito pelo Instituto de Estu-
dos para o Desenvolvimento Indus-
trial (Iedi) para a situação da indús-
tria brasileira neste início de ano. A 
produção industrial cresceu 0,7% 
de janeiro para fevereiro, segundo 
dados da Pesquisa Industrial Men-
sal do IBGE. De dezembro para ja-
neiro, o setor caiu 0,7%.

“A indústria é um setor estag-
nado, já que o crescimento obtido 
em fevereiro foi suficiente apenas 
para compensar o retrocesso de ja-

neiro”, classifica o Iedi. Isso ocorre 
após um trimestre recessivo como 
foi o de outubro a dezembro do ano 
passado.

Segundo o IBGE, na compa-
ração com fevereiro de 2018, 
houve uma alta de 2%. A indús-
tria acumula queda de 0,2% no 
ano e alta de 0,5% em 12 meses. 
Na média móvel trimestral, a 
variação é de 0,1%.

Dezesseis das 26 atividades in-
dustriais pesquisadas tiveram alta, 
com destaque para veículos auto-

motores, reboques e carrocerias 
(6,7%). Dez ramos apresentaram 
queda. O principal recuo veio das 
indústrias extrativas (-14,8%), re-
sultado influenciado pelo desastre 
em Brumadinho (MG).

“Pode ser que estejamos passan-
do por um período menos adverso, 
isto é, por uma fase de estabiliza-
ção, mas não deve ser descartada a 
hipótese de que a produção de fe-
vereiro tão somente reagiu a uma 
necessidade de recomposição de 
estoques.”, analisa o Iedi.

Proteste não vê 
vantagens no 
crediário do  
cartão de crédito

A Proteste fez uma simulação 
com a nova modalidade de par-
celamento lançada pelos bancos 
na semana passada. A associação 
de consumidores vê o sistema 
como uma forma para acabar com 
o parcelado sem juros, porém não 
oferece nenhuma vantagem para o 
consumidor.

Para fazer a simulação, a Proteste 
utilizou as taxas que serão cobradas 
ao mês pelos bancos Santander (a 
partir de 1,99%), Bradesco e Itaú 
(de 0,99% a 3,99%). Caso o con-
sumidor faça uma compra de R$ 1 
mil e parcele em 24 vezes na mo-
dalidade do crediário do cartão de 
crédito, ele poderá pagar até, de-
pendendo do banco escolhido, R$ 
572,47 a mais que o valor original 
da compra. Mesmo levando em 
consideração a taxa de juros míni-
ma, de 0,99% ao mês, o consumi-
dor ainda pagará R$ 65,51 a mais 
que o valor total da compra.

“Percebemos um envolvimento 
das grandes instituições bancarias 
para acabar com o parcelamento 
sem juros no cartão de crédito, seja 
através de projetos de lei como o 
344/18, seja com essa nova modali-
dade que é o crediário do cartão de 
crédito. Todos perdem, especial-
mente os consumidores, menos os 
bancos” diz Henrique Lian, diretor 
de Relações Institucionais e Mídia 
da Proteste.

Cleia Viana Camara
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Lava Jato, máfia, corrupção e Judiciário – Parte 2

A soltura de Temer e o abuso de autoridade

Leonel Brizola dizia que as prá-
ticas políticas da “oposição” com 
os “governos militares” geraram 
um mar de cumplicidades. Estamos 
mais uma vez submersos, quase 
afogados, sem poder respirar, nesta 
globalizante pressão ideológica e 
financeira desde 1990.

O arguto analista e condutor do 
programa Duplo Expresso (DE), 
Romulus Maya, a propósito das 
denúncias, no DE da quinta-feira, 
14/3/2019, do cientista político 
Eduardo Jorge Vior, do que vem 
ocorrendo na Argentina, entre o ne-
oliberalismo de Macri, a influência 
das drogas, as ações dos serviços 
secretos estadunidense e israelen-
se (lembrar o atentado, em 1994, 
à Associação Mutual Israelita Ar-
gentina – AMIA e à Delegação de 
Associações Israelitas Argentinas 
– DAIA) e o doleiro Dario Messer, 
envolvido no caso do Banestado e 
hoje residente no Paraguai, escre-
veu com ironia e precisão: “É a dro-
ga, estúpido”; “São EUA (e Israel), 
estúpido”, “É #DarioMesser, estú-
pido”, a quem pediria carona para 
acrescentar: “É a banca, estúpido”, 
“É o neoliberalismo, estúpido”.

A tradição tomista no raciocí-
nio ocidental consolidou blocos 
de pensamento fechados, imunes à 
realidade, que têm, no entanto, res-
postas que satisfazem a pouca pro-
fundidade que inquieta (será que há 
este desconforto?) a imensa maio-
ria. O bem comum, a felicidade de 
todos, a virtude que se contrapõe 
aos interesses egoístas formam 
uma persona na farsa lavajatiana, 
que está representada, no consórcio 
Bolsonaro, sob a veste neopente-
costal.

Permita-me, caro leitor, um mo-
mento literário sobre um, digamos, 
“incidente” no II Império. Artur 

Azevedo, grande dramaturgo da 
época, publicou em 1882, Um rou-
bo no Olimpo, opereta bufa sobre 
um fato e uns costumes imperiais. 
Após a primeira cena em que Jú-
piter e Mercúrio discutem a ma-
neira de trazer, para deleite do pai 
dos deuses, Alcmena, a mulher do 
General Anfitrião, o alado mensa-
geiro comete um furto no aposento: 
apossa-se das joias de Juno e Dia-
na, guardadas no armário. Argos, 
dos 100 olhos, descobre o ladrão 
que, conhecedor dos vícios divi-
nos, chantageia Júpiter que ordena 
não molestar Mercúrio, apenas re-
cuperar as joias. E como paga, Jú-
piter designa Argos Comendador. 
Encerrando a peça o coro canta:

“Viva o grande Argos
Que cem olhos tem!
Júpiter, aceita
Nosso Parabém!” (sic).
Assim caminha nossa sociedade. 

Na inveja, nas trapaças, nas inde-
vidas vantagens, desde que não se 
lhe coloque à frente a escravidão e 
o atraso. Na verdade, escravidão e 
atraso andam juntos. Como já nos 
alertava José Bonifácio de Andra-
de e Silva, o Patriarca da Indepen-
dência, que morreu esquecido, com 
escravos não teríamos os consumi-
dores que dariam sustentação ao 
comércio e justificariam os inves-
timentos na produção.

A Lava Jato foi uma síntese do 
Brasil que se recusa a ser democrá-
tico, industrial, desenvolvido, que 
não quer ser uma Pátria Soberana 
habitada por cidadãos. Mas este 
não é todo Brasil. Como na peça 
de Artur Azevedo, esta é a elite, a 
classe média, aqueles que se co-
locam como puros e honestos no 
imenso bordel que eles construíram 
e mantém.

Para atender aos interesses da 

minoria exploradora, nacional e 
estrangeira, desde o Império foram 
usados os militares. Para o provei-
to inglês, destruímos a industria-
lização paraguaia, de modo tão 
completo que o mais desenvolvido 
país sul-americano do século XIX 
jamais se recuperou. Entre outros: 
Vivian Trías, El Paraguay de Fran-
cia el Supremo a la Guerra de la 
Triple Alianza (Crisis, Buenos Ai-
res, 1975), León Rebollo Paz, La 
Guerra del Paraguay (Edição do 
Autor, Buenos Aires, 1965), de 
onde transcrevo do Prólogo, em 
tradução livre:

“Sabe-se que a guerra com o Pa-
raguai não foi popular; que contin-
gentes das províncias (argentinas) 
resistiram tenazmente a se dirigir 
para frente de batalha; que muitos 
caudilhos do interior encabeçaram 
sublevações para derrotar o gover-
no e assinar a paz; homens emi-
nentes como Juan Bautista Alberdi, 
proclamaram sem eufemismo suas 
simpatias pelo Paraguai”. 

E, em português, de León Po-
mer, A Guerra do Paraguai – A 
grande tragédia rioplatense (Global 
Editora, São Paulo, 1980).

Parte das Forças Armadas foi 
empregada pelos senhores de terra 
para captura de escravos, para des-
truição dos cabanos, de Canudos e 
de movimentos nativistas.

Com a República se inicia o 
profissionalismo das Forças Arma-
das, e logo se forma uma corrente 
nacionalista que levará o Brasil às 
suas principais conquistas, com 
Getúlio Vargas e Ernesto Geisel. A 
ideologia neoliberal toma os quar-
téis e, com a desconfiança do siste-
ma financeiro, o judiciário passa a 
ser o novo controlador dos interes-
ses oligárquicos e estrangeiros no 
Brasil. A Lava Jato é um símbolo 

da nova dominação. 
A banca e a corrupção são irmãs 

siamesas. Sempre me ocorre o la-
drão, correndo à frente das pesso-
as, gritando hipocritamente “pega 
ladrão”.

Esta é a razão por que, subita-
mente, com o empoderamento glo-
bal da banca, as academias, as orga-
nizações internacionais, dezenas de 
Organizações Não Governamentais 
(ONGs), o Fundo Monetário Inter-
nacional (FMI), a Organização das 
Nações Unidas (ONU) e muitas 
mais criassem departamentos, co-
missões, grupos de estudo, cursos e 
pesquisas sobre a corrupção.

De tanto se discutir a corrupção, 
ela passou incólume pelo que real-
mente a importava: obter a legaliza-
ção das ações ilícitas, dar ineficácia à 
fiscalização dos Estados e comprar a 
cumplicidade do judiciário.

Um caso que merece aprofunda-
mento, muito maior do que a sim-
ples questão de classe e soberba, é 
o Ministério Público. Este dispõe 
de extraordinário poder de inves-
tigação e instrumentos legais para 
ações objetivas, diretas. Por que 
abriu mão desse poder para servir, 
como um assalariado qualquer, à 
banca?

Maria Rita Kehl, conhecida psi-
canalista, na citada coletânea Cor-
rupção Ensaios e Críticas, reflete 
sobre o fatalismo, “este sentimen-
to de insignificância que nos toma 
quando nos vemos diante de forças 
que ultrapassam a aposta na políti-
ca como via de transformação”.

Continua: “Na sétima das teses 
sobre o conceito de história, Walter 
Benjamin escreveu que a melanco-
lia fatalista, no quadro da luta de 
classes, é provocada pela empatia 
com os vencedores. É quando os 
derrotados abandonam sua pers-

pectiva histórica, fascinados pelo 
cortejo triunfal daqueles que os 
derrotaram”.

Seriam os casos do Ministério 
Público diante do Supremo Tribu-
nal Federal (STF)? Ter a seu ser-
viço o Poder Judiciário é repetir a 
Colônia e o Império.

Relembre, caro leitor. Os do-
nos da terra, que não eram neces-
sariamente os homens ricos – os 
comerciantes de escravos enrique-
ciam mais e se transformavam em 
credores dos senhores de engenho 
– colocavam seu primogênito para 
se formar em Direito. Se tivesse ha-
bilidade política, faria as leis para 
defesa destes homens que, nesta 
eterna colônia, defendiam o inte-
resse dos colonizadores (portugue-
ses ou ingleses). Caso não tivesse 
esta vocação, seria o juiz, o homem 
que só interpretaria a lei a favor da 
manutenção dos privilégios.

Nada adiantou a democratiza-
ção, a redemocratização, a abertu-
ra das faculdades aos mais pobres. 
Prevaleceu, independente da ori-
gem, quer pela convicção arraigada 
fruto da pedagogia colonial, quer 
pela pressão social do grupo ou 
da classe jurídica, quer pela vena-
lidade, o mesmo padrão, a mesma 
sentença sempre a favor do poder, 
agora a banca, como outrora o en-
genho, o colonizador.

A justiça, melhor do que os mili-
tares, pois não exige a exibição das 
armas, a ocupação das ruas, trata 
tudo atrás das cortinas, debaixo dos 
panos, impede o que determina a 
lei, o mais comezinho estado de di-
reito: a justiça.

q  Pedro Augusto Pinho
Administrador aposentado, é diretor 

da Associação dos Engenheiros da 
Petrobras (Aepet).

Em uma decisão arroja-
da e corajosa, contrariando 
o sentimento popular, o de-
sembargador Antônio Ivan 
Athié, do Tribunal Regional 
Federal da 2ª Região, deferiu 
pedido de liminar para sol-
tar o ex-presidente Michel 
Temer e mais seis alvos da 
Operação Descontaminação.

O eminente desembarga-
dor, ao longo das 21 laudas 
da decisão, trouxe com pre-
cisão a desnecessidade e a 
inadequação do decreto pri-
sional do ex-presidente e dos 
demais envolvidos. Quando 
examinou a fundamentação 
da preventiva exarada pelo 
juiz federal Marcelo Brettas, 
consignou com tintas fortes 
que não estavam presentes 
quaisquer dos pressupostos 
legais para a decretação, se-
não vejamos:

“Todavia, mesmo que 
se admita existirem indí-
cios que podem incriminar 
os envolvidos, não servem 
para justificar prisão preven-
tiva, no caso, eis que, além 
de serem antigos, não está 
demonstrado que os pacien-
tes atentam contra a ordem 
pública, que estariam ocul-
tando provas, que estariam 
embaraçando, ou tentando 
embaraçar eventual, e até 
agora inexistente instrução 
criminal, eis que nem ação 

penal há, sendo absoluta-
mente contrária às normas 
legais prisão antecipatória 
de possível pena, inexistente 
em nosso ordenamento, ca-
racterística que tem, e ines-
condível, o decreto impug-
nado”.

Conforme se extrai da de-
cisão, o douto desembarga-
dor, com correção, verifica 
a ausência de contempora-
neidade do risco de deixar 
ou envolvidos em liberdade, 
bem como assevera que não 
os investigados não atenta-
ram contra a ordem pública, 
não ocultaram ou destruíram 
provas, que ensejassem a 
tentativa de obstruir as in-
vestigações preliminares.

Depreende-se do excerto 
da decisão a fundamentação 
no sentido da ausência dos 
pressupostos para a prisão: 
“Não há na decisão, como 
se vê até aqui, qualquer jus-
tificativa prevista no artigo 
312 do Código de Processo 
Penal, para segregação pre-
ventiva dos pacientes. Tem-
se fatos antigos, possivel-
mente ilícitos, mas nenhuma 
evidência de reiteração cri-
minosa posterior a 2016, 
ou qualquer outro fator que 
justifique prisão preventiva, 
sendo que os fatos em análi-
se envolvem a Eletronuclear, 
cuja ação penal principal já 

está sentenciada, ora trami-
tando neste Tribunal, em 
face de apelação das partes”.

Ademais a ausência de 
contemporaneidade foi 
destacada com brilhantis-
mo pelo desembargador 
Athié, in verbis: “Tem-se 
na decisão, na sequência, 
transcrição de mais um tre-
cho do depoimento do cola-
borador já referido, no qual 
relatou que Lima cobrava 
para que pressionasse Mo-
reira Franco ‘no sentido de 
encontrar uma solução ade-
quada para conseguirem os 
recursos que LIMA havia 
solicitado’, isso em 2014, 
e referindo-se que era para 
ajudar o PMDB, e mais 
adiante transcrição de de-
poimento de gestor de pes-
soa jurídica confirmando 
duas entregas de valores ao 
‘Coronel Lima’, por meio 
da PDA Projeto e Direção 
Arquitetônica, sem qual-
quer contraprestação real 
entre as empresas, ‘nos va-
lores de R$ 469.250,00, em 
17/10/2014 e R$ 622.225,50 
em 03/11/2014, ambos para 
a PDA Projeto e Direção 
Arquitetônica’. Se houve ou 
não entrega desses valores 
ilicitamente, é fato que tem 
de ser esquadrinhado em 
regular ação penal, e o que 
interessa, neste momento, 

é a data em que ocorreram 
e, segundo o citado depoi-
mento, em 17/10/2014 e 
3/11/2014. A jurisprudên-
cia tem afirmado que não 
cabe prisão preventiva por 
fatos antigos, como se verá 
mais adiante.”

Para a regular decretação 
da prisão preventiva há que 
estar presente os requisitos 
positivos e os pressupostos 
do artigo 312 do Código de 
Processo Penal, combinado 
com o artigo 282 do mes-
mo Estatuto. Os requisitos 
positivos para a decretação 
da preventiva são a prova da 
existência do crime e o indí-
cio de autoria. Seria leviano 
apontar que não estão pre-
sentes tais requisitos cumu-
lativos e obrigatório na espé-
cie, uma vez que o inquérito 
corre em segredo de justiça, 
o que impossibilita o acesso 
pleno aos fatos. Assim, vale 
partir do pressuposto que há 
prova da materialidade e in-
dícios suficientes de autoria 
dos envolvidos.

Todavia, não bastam ape-
nas a presença dos requisitos 
positivos para a decretação, 
sob pena de qualquer inves-
tigação, em que haja tais 
elementos, possam ensejar a 
constrição cautelar. Há que 
estar presente um dos quatro 
pressupostos legais, quais 

sejam: garantia da ordem 
pública; garantia da ordem 
econômica; por conveniên-
cia da instrução criminal e 
para assegurar à aplicação 
da lei penal.

Hodiernamente, a boa 
doutrina assevera que inci-
dirá a hipótese da “garan-
tia da ordem pública” e da 
“ordem econômica” apenas 
quando estiver presente o 
risco concreto de reincidên-
cia da prática delitiva pelo 
investigado ou réu. Algumas 
decisões, equivocadamente, 
tem se valido da “comoção 
popular”, “credibilidade da 
justiça”, “repercussão na mí-
dia”, para a configuração do 
pressuposto, uma aberração 
para dizer o menos. Um ma-
gistrado que determina a pri-
vação cautelar da liberdade 
de qualquer cidadão pautado 
nessas circunstâncias não 
honra a toga que vestem.

No tocante a conveniência 
da instrução criminal, busca 
evitar que o investigado ou 
acusado solto embarace a 
busca dos elementos pro-
batórios ou que destruam 
provas do crime a eles impu-
tados. Tal como no pressu-
posto anterior há que existir 
evidências reais de que em 
liberdade a apuração dos fa-
tos estaria comprometida.

Por fim, a decretação da 

preventiva para assegurar a 
aplicação da lei penal é pos-
sível quando há inequívoco 
risco de fuga do investigado 
ou do réu para não ser preso. 
As hipóteses mais comuns 
na incidência desse pres-
suposto ocorrem quando o 
acusado está dilapidando 
seus bens, ao mesmo tempo 
que procura obter passaporte 
e comprar passagem aérea 
para o exterior.

Na hipótese envolvendo 
a prisão do ex-presidente e 
dos demais envolvidos não 
estão presentes nenhum dos 
pressupostos legais. Não há 
notícias de risco contempo-
râneo a ordem pública e a or-
dem econômica, bem como 
não há qualquer evidência 
de que soltos prejudicariam 
a instrução criminal, com, 
por exemplo, a destruição de 
provas, e também, não há o 
menor sinal de que planejam 
fugir do país.

Dessa forma, a decisão 
restaura a legalidade, uma 
vez que as prisões foram 
totalmente desnecessárias 
e inadequadas, o que fere o 
disposto no artigo 282, inci-
sos I e II, do Código de Pro-
cesso Penal.

q  Marcelo Aith
Professor de Direito Penal na 

Escola Paulista de Direito.
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OCEANPACT SERVIÇOS MARÍTIMOS S.A.
CNPJ/MF 09.114.805/0001-30 NIRE nº 33.3.0031011-8

Ata da AGE realizada em 11/01/2019. 1. Data, Hora e Local: Realizada em 
11/01/2019, às 15h, na sede da Cia. na Rua da Glória, 306, sls 601, 1.201 e 
1.301-partes, Glória, RJ/RJ, CEP: 20.241-180. 2. Convocação e Presença: 
Dispensada a publicação de editais de convocação, conforme disposto no 
Art.124, §4º da Lei 6.404/76 (“Lei das S.A.”), em decorrência de estarem presentes 
os acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas 
constantes do Livro de Presença de Acionistas. 3. Mesa: Presidida pelo Sr. Flavio 
Nogueira Pinheiro de Andrade e secretariada por Sr. Fernando José de Oliveira 
Pires dos Santos. 4. Ordem do Dia: Deliberar (i) a contratação de empréstimo 
e financiamento bancário pela Cia., junto ao Banco Bradesco S.A. (o “BANCO 
BRADESCO S.A.”) no valor de R$21.000.000,00; (ii) a outorga de garantias 
à operação descrita no item (i) acima; e (iii) a autorização para os integrantes 
da Diretoria da Cia. tomarem todas as providências e celebrarem todos os 
instrumentos necessários para a implementação da operação de empréstimo e 
financiamento descrita nos itens (i) e (ii) acima. 5. Deliberações Tomadas por 
Unanimidade de Votos: Instalada a Assembleia e dando início à discussão, os 
acionistas deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, 
o que segue: (i) Aprovar a contratação de empréstimos e financiamentos pela
Cia., bem como emissão de cédulas de crédito bancário, inclusive todas as suas
repactuações e renegociações, junto ao BANCO BRADESCO, no valor de
R$21.000.000,00; (ii) Autorizar a Diretoria a dar em garantia, recebíveis da Cia.,
assim como alienação fiduciária de ativos, se necessário, para a tomada de
empréstimo citado no item (i) acima. (iii) Autorizar os integrantes da Diretoria da 
Cia., na forma do Estatuto Social, a tomarem todas e quaisquer providências e a 
celebrarem todos e quaisquer instrumentos necessários para a implementação
das operações ora aprovadas, incluindo, mas não se limitando à negociação e 
celebração de Contrato de Empréstimo Bancário com o BANCO BRADESCO
e os contratos necessários à formalização das garantias deliberadas no item
(ii) acima. 6. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a 
assembleia, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi
assinada por todos, sendo autorizada sua lavratura na forma de sumário, nos
termos do §1º do Art.130 da Lei 6.404/76. Rio de Janeiro, 11/01/2019. Mesa:
Flavio Nogueira Pinheiro de Andrade - Presidente. Fernando José de Oliveira
Pires dos Santos - Secretário. Acionistas Presentes: Tinharé Participações
S.A. - Por: Flavio Nogueira Pinheiro de Andrade - Cargo: Diretor. Dyna II Fundo 
de Investimento em Participações Multiestratégia - Por: Fernando José de
Oliveira Pires dos Santos. - Cargo: Diretor. Jucerja nº 3551449, em 20/03/2019.
Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

OCEANPACT SERVIÇOS MARÍTIMOS S.A.
CNPJ/MF 09.114.805/0001-30 NIRE nº 33.3.0031011-8

Ata da AGE realizada em 22/02/2019. 1. Data, Hora e Local: Realizada em 
22/02/2019, às 15h, na sede da Cia. na Rua da Glória, 306, sls 601, 1.201 e 
1.301-partes, Glória, RJ/RJ, CEP: 20.241-180. 2. Convocação e Presença: 
Dispensada a publicação de editais de convocação, conforme disposto no 
Art.124, §4º da Lei 6.404/76 (“Lei das S.A.”), em decorrência da presença de 
acionistas representando a totalidade do capital social da Cia., conforme as-
sinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas. 3. Mesa: Presidida 
pelo Sr. Flavio Nogueira Pinheiro de Andrade e secretariada pelo Sr. Fernan-
do José de Oliveira Pires dos Santos. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre (i) o 
financiamento no valor de R$34.834.482,57 junto à Financiadora de Estudos 
e Projetos - FINEP; (ii) a outorga de garantias à operação descrita no item (i) 
acima; e (iii) a autorização para os integrantes da Diretoria da Cia. tomarem 
todas as providências e celebrarem todos os instrumentos necessários para a 
implementação da operação de empréstimo descrita nos itens (i) e (ii) acima.  
5. Deliberações Tomadas por Unanimidade de Votos: Instalada a Assem-
bleia e dando início à discussão, os acionistas deliberaram, por unanimidade
de votos e sem quaisquer ressalvas, o que segue: (i) Em conformidade com a
Cláusula 10a, X do Estatuto Social e a Cláusula 5.1.1, VII do Acordo de Acio-
nistas da Cia., aprovar a obtenção de financiamento no valor R$34.834.482,57
junto à Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP, vinculada ao Ministério da
Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, CNPJ nº 33.749.086/0001-
09, com endereço na com sede na Av. República do Chile, 330, Centro, RJ/
RJ, com as seguintes condições: a) Carência: 48 meses, compreendidos entre 
a data de assinatura do contrato e a de vencimento da 1ª parcela de amor-
tização; b) Prazo de pagamento: 97 parcelas mensais e sucessivas, cada
uma delas no valor do principal vincendo da dívida, dividido pelo número de
parcelas de amortização ainda não vencidas; c) Encargos Financeiros: So-
bre o principal da dívida incidirão, juros pro rata tempore, juros compostos
de TJLP acrescidos de 5% ao ano a título de SPREAD, reduzidos por equa-
lização equivalente a 4,5% ao ano. A apresentação das garantias à opera-
ção descrita no item (i) acima acarreta na redução adicional por equalização
equivalente a 0,5% ao ano, resultando em uma taxa final de TJLP ao ano.
(ii) Autorizar a Diretoria a dar em garantia, (a) carta de fiança bancária prestada
por instituição financeira previamente aprovada pela Finep e (b) apólice de segu-
ro garantia emitida por sociedade seguradora registrada na SUSEP (SUSEP), se 
necessário, para a tomada de empréstimo citado no item (i) acima. (iii) Autorizar 
os integrantes da Diretoria da Cia., na forma do Estatuto Social, a tomarem todas
e quaisquer providências e a celebrarem todos e quaisquer instrumentos neces-
sários para a implementação das operações ora aprovadas, incluindo, mas não 
se limitando à negociação e celebração de Contrato de Empréstimo com a FINEP
e os contratos necessários à formalização das garantias deliberadas no item
(ii) acima. 6. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a 
assembleia, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assi-
nada por todos, sendo autorizada sua lavratura na forma de sumário, nos termos 
do §1º do Art.130 da Lei 6.404/76. Mesa: Flavio Nogueira Pinheiro de Andrade -
Presidente. Fernando José de Oliveira Pires dos Santos - Secretário. Acionis-
tas Presentes: Tinharé Participações S.A. - Por: Flavio Nogueira Pinheiro de
Andrade, Cargo: Diretor. Dyna II Fundo de Investimento em Participações Mul-
tiestratégia - Por: Fernando José de Oliveira Pires dos Santos, Cargo: Diretor. Ju-
cerja nº 3550181, em 19/03/2019. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

HAZTEC INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A
CNPJ/MF 11.421.994/0001-36

Convocação AGE: Convidamos aos Acionistas a comparecer à AGE, a 
ser realizada às 10hs do dia 11/04/19, na sede da Cia., na Rua Joaquim 
Palhares, 40, 1º andar, Cidade Nova/ RJ, para deliberar sobre o seguinte: 
Ordem do Dia: Assinatura do 1º Aditamento ao Acordo de Investimento 
entre China Jinjiang Environment Holding Company Limited e a Foxx Inova. 
Documentos oriundos destas transações estão à disposição dos acionis-
tas na sede da Cia.  RJ, 03/04/19. Ismar Machado Assaly - Presidente.

Orçamento bilionário  
da República de Curitiba

A força tarefa da Lava Jato pretendia ficar com a 
gestão de parte da multa imposta à Odebrecht pelos Es-
tados Unidos e pela Suíça, denuncia o site Conjur. O 
MPF no Paraná ficaria com a administração de R$ 6,63 
bilhões dos R$ 8,5 bilhões que a empreiteira se compro-
meteu a pagar (10% ficariam com os norte-americanos, 
10%, com os suíços, e restariam 2,5% para o governo 
brasileiro).

A força tarefa ensaiou tutelar a multa paga pela Petro-
bras, pretensão bombardeada pelo Supremo, pela PGR 
e pela CGU. Se os R$ 2,5 bilhões da estatal fossem so-
mados à multa da Odebrecht, o MP de Curitiba ficaria 
com a gestão de R$ 9,13 bilhões. O valor é superior aos 
orçamentos da Secretaria de Governo, da Secretaria de 
Assuntos Estratégicos, da CGU e da Secretaria Nacional 
de Segurança Pública e quase igual aos orçamentos dos 
ministérios das Minas e Energia e da Agricultura.

Ar puro
Pequim começa a colher os frutos dos esforços para 

melhorar a qualidade do ar, iniciados há 20 anos. “Essa 
melhora não aconteceu por acidente. Foi resultado de 
um enorme investimento de tempo, recursos e vontade 
política”, disse Joyce Msuya, diretora-executiva em ex-
ercício da ONU Meio Ambiente.

Café movimentado
O Instituto Preservale, ONG que pensa e busca 

soluções para o Vale do Café, no Rio de Janeiro, acaba 
de eleger sua nova diretoria e Conselho Consultivo. A 
ideia, segundo o presidente da entidade, Nestor Rocha, é 
administrar a entidade com projetos desenvolvidos pelas 
distintas gerências, de acordo com o programa de desen-
volvimento do Vale, que vai nortear atividades de preser-
vação, cultura, turismo e aprimoramento da qualidade do 
produto.

Para Bayard Boiteux, novo superintendente execu-
tivo, a proposta é fortalecer a imagem institucional do 
produto com um plano de marketing que dará ênfase às 
redes sociais, exposições de fotos, experiências de suces-
so desenvolvidas na região e aos depoimentos positivos 
de turistas que visitaram o Vale, que congrega 13 mu-
nicípios.

Além de Rocha, a diretoria é formada pelo fazendeiro 
Rogerio Van Rybroek, pelo administrador e professor 
Sergio Santos e pelo turismólogo Voltaire Varão. O Con-
selho Consultivo é coordenado por George Irmes. Entre 
os projetos em pauta para 2019, estão a Iniciação Esco-
lar ao Turismo e à Cultura, o Museu Virtual do Vale do 
Café e a criação de roteiros integrados, priorizando as 
fazendas que retratam momentos importantes da história 
fluminense.

‘Rachadinha’
O vereador Cláudio Duarte (PSL) foi preso sob a 

acusação de cobrar “rachadinha” dos assessores na Câ-
mara de BH. Legítimo representante da “nova política”, 
é do mesmo partido do presidente e defende a ditadura. 
Alguém aí lembrou da dupla Bolsonaro/Queiroz?

Rápidas
O Projeto Coral-Sol, do Instituto Brasileiro de Bio-

diversidade – BrBio, lança, nesta quarta-feira, às 18h, a 
Plataforma Brasileira de Bioinvasão – Bioinvasão Brasil. 
O objetivo é reunir e disponibilizar registros de espécies 
exóticas invasoras marinhas para a sociedade. O lança-
mento será na sede da Associação de Amigos do Jardim 
Botânico (AAJB), no Rio de Janeiro *** O I Seminário 
Nacional de Direito Cooperativo do IAB será realizado na 
próxima sexta-feira, das 9h às 16h, no plenário histórico 
do Instituto dos Advogados Brasileiros, no Centro do Rio. 
Inscrições: iabnacional.org.br/eventos *** Nesta quinta-
feira, o Galpão das Artes Urbanas, na Gávea, apresenta 
a exposição É, Maria, Maria, com participação de artistas 
nacionais e estrangeiros. A temática é a violência contra a 
mulher. Será realizada na rua Padre Leonel França, s/n°, 
Gávea – em frente ao Planetário, a partir das 15h30 *** 
Em abril, o Caxias Shopping receberá a equipe de profis-
sionais de Esportes e Lazer da Firjan Sesi de Caxias para 
mais uma edição do programa “Bem-Estar”. O evento será 
realizado nos dias 4, 11, 18 e 25, das 19h às 21h *** Mar-
cos Troyjo, secretário especial de Comércio Exterior e As-
suntos Internacionais do Ministério da Economia; Lucas 
Ferraz, da secretaria de Comércio Exterior do Ministério 
da Economia; e Rafael Santiago Lima, chefe da Divisão 
de Assuntos Internacionais da Receita Federal, são alguns 
dos nomes confirmados para participar, dia 16 de abril, 
em São Paulo, do Encontro Nacional do Comércio Exte-
rior de Serviços (Enaserv). Promovido pela AEB, o tema 
desta 10ª edição será “Comércio Exterior de Serviços, o 
Mercado de Todos”.

Temer: réu pela 2ª vez no Rio
Peculato e 
lavagem de 
dinheiro, com 
Moreira  
e mais 11

Em processo que teve 
origem na Operação Lava 
Jato, o ex-presidente Michel 
Temer se tornou réu nesta 
terça-feira, o mesmo aconte-
cendo com o seu ex-ministro 
ministro de Minas e Ener-
gia Moreira Franco e mais 
11 pessoas . O juiz Marcelo 
Bretas, da 7ª Vara Federal 
Criminal, aceitou as duas de-
núncias contra o ex-chefe de 
Estado feitas pelo Ministé-
rio Público Federal, semana 
passada, no Rio.

O ex-presidente Temer e 
o ex-ministro Moreira Fran-
co foram presos preventiva-
mente no último dia 21, na 
Operação Descontaminação, 
mas foram soltos quatro dias 
depois, por decisão do de-
sembargador Ivan Athié, do 
Tribunal Regional Federal 
da 2ª Região. O MPF recor-
reu das solturas nesta segun-
da-feira (1).

Temer responderá por 
corrupção passiva, peculato 
(quando funcionário públi-
co tira vantagem do cargo) 
e lavagem de dinheiro por 
desvios em obras da Usi-

na Angra 3, no Estado do 
Rio de Janeiro. Ele já é réu 
em processo por corrupção 
envolvendo o grupo JBS – 
conhecido como o caso da 
mala. Nas duas denúncias 
oferecidas pelo MPF, o des-
vio calculado é de R$ 18 mi-
lhões das obras de Angra 3, 
além de pagamento de propi-
na de R$ 1,1 milhão. 

Também viraram réus 
João Baptista Lima Filho, o 
coronel Lima, tratado como 
operador financeiro do ex-
presidente, e o ex-ministro 
emedebista Wellington Mo-
reira Franco. O ex-ministro e 
o ex-presidente teriam atua-
do para nomear Othon Luiz 
Pinheiro como presidente 
da Eletronuclear e operar os 
desvios de dinheiro. Othon e 
suas filhas, Ana Cristina da 
Silva Toniolo e Ana Luiza 
Barbosa da Silva Bolognani 
também são réus por eva-
são de divisas. As duas são 
acusadas de manter contas 
ilegais no exterior com cerca 
de R$ 60 milhões.

Na decisão, o juiz Mar-
celo Bretas diz que os fatos 
foram expostos com cla-
reza pelo MPF, conforme 
preconiza o Código de Pro-
cesso Penal e ratifica com-
petência para julgar o caso, 
uma vez que o próprio ana-
lisou processos anteriores 
de desvios nas obras da 
usina nuclear. “O parquet 
colecionou aos autos inú-
meros elementos de prova 
(quase 2.500 folhas de do-

Também em São Paulo
A força tarefa da Opera-

ção Lava Jato do Ministério 
Público Federal (MPF) em 
São Paulo também denun-
ciou o ex-presidente da Re-
pública Michel Temer pelo 
crime de lavagem de dinhei-
ro. De acordo com a denún-
cia, o ex-presidente utilizou 
dinheiro de corrupção e de 
desvios da obra da Usina de 
Angra 3, em Angra dos Reis 
(RJ), para pagar a reforma na 
residência de sua filha Ma-
ristela Temer, no valor de R$ 
1,6 milhão. A obra ocorreu 
de 2013 a 2015.

Além de Temer e de sua 
filha, também foram denun-
ciados João Batista Lima 
Filho, o coronel Lima, e 
Maria Rita Fratezi, esposa 
do coronel, ambos sócios-
proprietários da Argeplan, 
que fez a maioria dos paga-
mentos da obra. Todos foram 
denunciados por lavagem de 

dinheiro. “Há diálogos que 
foram obtidos por medidas 
de busca que indicam con-
versas da senhora Maria Rita 
(controladora da Argeplan) 
e a senhora Maristela (filha 
de Michel Temer) e que de-
monstram que a senhora Ma-
ria Rita reportava à senhora 
Maristela dados relativos à 
obra empreendida sob a co-
ordenação da Argeplan e a 
senhora Maristela responde 
no sentido de levar a autori-
zação de gastos ao pai dela”, 
destacou o procurador da 
República Lúcio Mauro Car-
loni.

O MPF destaca que o es-
critório da Argeplan na vila 
Madalena, zona oeste da ca-
pital, foi o local de entrega 
de duas remessas de propina 
pagas em 2014 pela JBS e 
pela empreiteira Odebrecht, 
no valor somado de R$ 2,4 
milhões.

cumentos), desde registros 
de ligações, mensagens 
eletrônicas, cópia do con-
trato de serviços, cópia das 
notas fiscais, comprovante 
de transferências bancárias, 
relatório da Receita Fede-
ral, Relatório Conclusivo 
do IPL 4621, até o termo de 
colaboração citado”.

Das denúncias, o juiz des-
taca que, entre 2012 e 2016, 
em tese, Michel Temer teria 
determinado o desvio de R$ 
10,86 milhões de contratos 

da Engevix com a Eletronu-
clear e que os pagamentos 
teriam sido efetivados com 
auxílio do coronel Lima. 
Bretas também ressalta que 
entre 2013 e 2016, o coronel 
Lima, junto com a esposa, 
Maria Rita Fratezi, teriam 
“dissimulado o montante de 
R$ 14.535.694 provenientes 
dos delitos de corrupção e 
peculato”, por meio de con-
tratos fictícios com empre-
sas contratadas pela Usina 
Angra 3.

 Reforma: governo 
quer texto integral

O governo vai continuar 
a defender a proposta inte-
gral de reforma da Previ-
dência, mas as novas regras 
de aposentadoria rural e 
do Benefício de Prestação 
Continuada (BPC) poderão 
ser suprimidas se a maioria 
dos parlamentares decidir. 
A afirmação é do secretário 
de Previdência e Trabalho, 
Rogério Marinho, após par-
ticipar de reunião com depu-
tados e o ministro da Eco-
nomia, Paulo Guedes, em 
Brasília.

Marinho afirmou que a 
“certamente a vontade so-
berana do Congresso Na-
cional se fará ouvir e rep-
resentar. Se a maioria assim 
entender, os itens serão su-
primidos”, disse, referindo-
se ao BPC e à aposentadoria 
rural. “Até porque o papel 
do parlamento é aperfeiçoar 
o projeto, é de apresentar 

propostas que de alguma 
forma consigam melhorar 
o texto que foi apresentado 
pelo Executivo”, acrescen-
tou.

Informações sobre 
uso de snipers

O Ministério Público do 
Rio de Janeiro (MP-RJ) en-
viou ofícios às autoridades 
fluminenses sobre o uso de 
snipers na segurança pública 
do Rio de Janeiro. O MP-
RJ quer saber se os policiais 
estão sendo usados para ex-
ecutar pessoas que estejam 
portando fuzis, promessa de 
campanha do governador 
fluminense, Wilson Witzel 
(PSC). Os ofícios do Grupo 
de Atuação Especializada em 
Segurança Pública (Gaesp) 
do MP-RJ, que pedem expli-
cações sobre a prática, foram 
enviados ontem para Witzel 
e para os secretários de Polí-
cia Civil, Marcus Vinícius 
Braga, e da Polícia Militar, 

Rogério Figueiredo Lacerda. 
Os documentos fazem parte 
de dois inquéritos civis que 
investigam as rotinas opera-
cionais das polícias Civil e 
Militar.

Jerusalém: Bolsonaro 
não descarta mudança

Questionado se o es-
critório de negócios do Bra-
sil em Jerusalém inclui a es-
trutura de uma representação 
diplomática, o presidente 
Bolsonaro afirmou que a 
tendência é transferência da 
embaixada, atualmente em 
Tel Aviv. O anúncio da insta-
lação do escritório com fins 
econômicos, comerciais e de 
ciência, tecnologia e inova-
ção ocorreu há dois dias, na 
chegada de Bolsonaro a Is-
rael. “Um grande casamento 
começa com namoro e um 
noivado, estamos no camin-
ho certo, no meu entender.” 
Disse, também, que está 
aberto ao diálogo com os 

países árabes e que pretende, 
no segundo semestre, ir ao 
Oriente Médio. Segundo ele, 
analisa quais países visitará.

Novas regras para 
partidos políticos

A Câmara dos Deputados 
aprovou nesta terça-feira o 
projeto de lei que prevê a au-
tonomia dos partidos políti-
cos para definir o prazo de 
duração dos mandatos dos 
membros dos seus órgãos 
partidários permanentes ou 
provisórios. A matéria segue 
para o Senado. O texto es-
tabelece a anistia a partidos 
políticos que não tenham 
aplicado 5% dos recursos 
anuais do Fundo Partidário 
no incentivo à participação 
das mulheres na política até 
2018 e tenham direcionado o 
dinheiro para financiar can-
didaturas femininas. Uma 
proposta do PT tentou retirar 
o trecho do projeto, mas foi 
derrotada no plenário.
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CONSTRUTORA COLARES LINHARES S/A
CNPJ/MF: 03.568.496/0001-92

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO: ‘Senhores acionistas, Em cumprimento às disposições Estatutárias, submetemos a apreciação de V.Sas. as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018.
Balanços Patrimoniais Exercícios findos em 31/12/2018 E 31/12/2017 - (EM R$)

ATIVO
ATIVO CIRCULANTE 31/12/2018 31/12/2017
Caixa e Equivalentes de Caixa  79.497.630 44.858.232
Contas a Receber  12.498.425  31.783.653 
Adiantamentos a Funcionários  148.459  177.096
Adiantamentos a Fornecedores  1.783.063  134.568 
Impostos a Recuperar  2.120.198 2.080.552
Créditos com Consorciados  8.026.824  7.585.025 
Outros Créditos  152.301  157.810 
Total do Ativo Circulante 104.226.900 86.776.935
ATIVO NÃO CIRCULANTE 6.269 
Realizavel a Longo Prazo
Depósitos Judiciais 1.092.153  903.080 
Mutuo Com Partes Relacionadas  - - 
Total do Realizavel a Longo Prazo  1.092.153  903.080 

Investimento  -  - 
Imobilizado Líquido  16.508.641  22.159.070 
Intangível  260.112  260.112 

Total do Ativo Não Circulante  17.860.906  23.322.262 
TOTAL DO ATIVO 122.087.806 110.099.198

PASSIVO
PASSIVO CIRCULANTE 31/12/2018 31/12/2017
Empréstimos e Financiamentos  3.097.054  3.439.083 
Fornecedores  11.837.415  10.564.235
Impostos e Contribuições a Recolher 3.938.465 2.957.761
Salários e Encargos Sociais  3.569.287  2.353.151 
Obrigações com Consorciados  9.480.155  9.992.080 
Adiantamento de Clientes  7.251.869  - 
JSCP / Dividendos a Pagar  6.854.427  3.127.606 
Outras Obrigações 2.450.312  2.784.701 
Total do Passivo Circulante 48.478.985  35.218.616
PASSIVO NÃO CIRCULANTE
Empréstimos e Financiamentos  -  2.814.647
Impostos Diferidos  869.141  2.059.220
JSCP a pagar  - - 
Total do Passivo não Circulante  869.141  4.873.866 
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital Social  58.100.000  58.000.000 
Reservas de Lucros  14.639.681 12.006;716
Total do Patrimônio Líquido  72.739.681  69.685.504 
TOTAL DO PASSIVO 122.087.806 110.099.198

Demonstrações dos Resultados findos em 31/12/2018 E 31/12/2017
(EM R$) 31/12/2018 31/12/2017

(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA 136.484.216  126.546.264 
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA  (8.400.027)  (8.282.094)
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 128.084.190  118.264.169 
(-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS (99.555.703)  (98.029.154)
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO 28.528.487 20.235.015
(-) DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS (13.578.444) (7.111.073)
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO 2.603.533 2.092.797
(+/-) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS  344.312  38.778 
(=) RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL  17.897.888 15.255.517
(-) IMPOSTO DE RENDA  (4.226.056) (3.822.911)
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL  (1.468.820) (1.358.872)
(=) RESULTADO DO EXERCÍCIO 12.203.012 10.073.734
LUCRO POR AÇÃO  0,21 0,20 

Demonstração dos Fluxos de Caixa em 31/12/2018 e 31/12/2017 (Em R$)
Fluxos de caixa das atividades operacionais 2018 2017
Lucro Líquido do Exercício 12.203.012  10.073.734 
Ajustes p/Reconciliação do lucro Líq. do Exercício
Depreciação  6.195.120  8.667.477 
Lucro Ajustado 18.398.132  18.741.212 
Aumento (Redução) das Contas dos Grupos de 
Ativo e Passivo
Contas a Receber 19.285.228  5.981.923 
Impostos Recuperar (39.646)  (224.813)
Outros Ativos (2.245.221)  34.518.636 
Fornecedores 1.273.180  4.710.122 
Salários e Encargos Sociais 1.216.136  (115.103)
Obrigações Tributárias 980.704  1.310.859 
Outros Passivos 5.215.477 (35.237.525)
Caixa líq. proveniente das atividades operacionais 44.083.990  29.685.311 
Fluxos de caixa das atividades de investimentos
Aumento do Imobilizado  (544.691)  (99.354)
Redução (Aumento) Investimento  -  - 
(Redução) Intangível  -  67.446 
Caixa líq. proveniente das atividades de investimento  (544.691)  (31.908)
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos
(Redução) de Empréstimos e Financiamentos (3.156.675)  (7.267.753)
JSCP / Dividendos Pagos (5.843.226)  (4.034.631)
Aumento do Capital Social 100.000  - 
Caixa líq. usado nas atividades de financiamentos (8.899.901) (11.302.384)
(Redução) Aum. de caixa e equivalentes de caixa 34.639.398  18.351.020 
Caixa e equival. de caixa no início do exercício 44.858.232  26.507.212 
Caixa e equival. de caixa no final do exercício 79.497.630  44.858.232 

34.639.398 18.351.020 

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis em 31.12.2018 E 2017 (Em 
Reais). 1 - Contexto Operacional -  A Construtora Colares Linhares S.A tem por 
principal objeto social, o desenvolvimento de atividades relacionadas à área de cons-
trução civil, dedicando-se particularmente aos segmentos da construção pesada. 2 
-  Apresentação das Demonstrações Contábeis - As Demonstrações Contábeis
foram elaboradas de acordo com as Práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais 
abrangem a Lei das Sociedades por Ações (Lei nº 6.404/76), e as alterações pro-
duzidas pelas Leis nº 11.638/07 e 11.941/09, assim como, os Pronunciamentos, as 
Orientações e Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis 
(CPC), exigidos para as Demonstrações Contábeis encerradas em 31 de Dezembro 
de 2018. 3 - Principais Práticas Contábeis: A) Caixa e Equivalentes de Caixa: 
Incluem os montantes de caixa, e os fundos disponíveis em contas bancárias de livre 

movimentação, registrados ao custo, cujo risco de mudança em seu valor é insignifi-
cante. B) Contas a Receber: As Contas a Receber são registradas no balanço pelo 
valor nominal dos títulos representativos de seus créditos. C) Tributos a Recuperar: 
Referem-se a Créditos Fiscais de operações de Prestação de Serviços de Construção 
Civil e saldos negativos de IRPJ e CSLL de exercícios anteriores, sobre os quais serão 
adotadas medidas administrativas compensatórias, de acordo com o que preceitua a 
legislação vigente. D) Imobilizado: O Imobilizado é mensurado pelo seu custo histó-
rico, menos depreciação acumulada calculada pelo método das cotas constantes. O 
custo histórico contempla os gastos diretamente atribuíveis à aquisição dos itens. E) 

Financiamentos: Todos os financiamentos tem origem na aquisição de máquinas, 
veículos e equipamentos para utilização na execução dos objetivos da companhia, 
sendo compostos 100% por Finame’s do BNDES. F) Imposto de Renda e Contribui-
ção Social: O imposto de renda e a contribuição social do exercício foram calculados 
com base nas alíquotas de 15% acrescidas do adicional de 10% sobre o lucro tributável 
excedente de R$240 mil para imposto de renda, e 9% sobre o lucro tributável para a 
contribuição social sobre o lucro líquido. G) Apuração e Destinação do Resultado: 
As receitas são oriundas de obras realizadas por empreitada ou por Administração, 
assim como, pela locação de maquinas e equipamentos para limpeza urbana, sendo 
o reconhecimento das receitas e custos efetuados na medida da execução física de 
cada obra e na  prestação dos serviços de locação de veículos e equipamentos para 
limpeza urbana. O Estatuto prevê que os lucros líquidos dos exercícios apurados, 
serão destinados 5% (cinco por cento) à constituição da reserva legal, até o limite de 
20% (vinte por cento) do Capital Social e 3% (três por cento), no mínimo, à distribuição 
aos acionistas como dividendo obrigatório, podendo a Assembléia Geral deliberar 
distribuição diversa da prevista no Estatuto. H) Patrimônio Líquido: Composto por
Capital Social e Reservas de Lucros; o Capital Social é representado por 58.100.000 
de ações ordinárias nominativas, sem valor nominal; as Reservas de Lucros foram 
calculadas em conformidade com o disposto na Lei das S/A e o Estatuto Social da 
Companhia.
Aldacir Mendes Junior - Diretor - CPF: 021.911.917-11. Renardo Linhares 
Colares - Diretor - CPF: 021.911.917-11. Ademir de Carvalho Vale Junior. 
Contador: CRC-RJ. 070.545/O-7 - CPF.: 021.452.427-24.

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido findos em 31/12/2018
(EM R$)  
Eventos

Capital Social 
Integralizado

Reservas 
de Lucros

 Lucros Acu-
mulados  Total

Saldos em 31/12/2013 51.000.000  1.114.948 - 52.114.948
Lucro Líquido do Exercício - - 4.902.105 4.902.105
Constituição de Reservas 
de Lucros - 4.902.105 (4.902.105) - 
Saldos em 31/12/2014 51.000.000 6.017.053 - 57.017.053
Lucro Líquido do Exercício - -  3.919.379 3.919.379
Reversão de Res. de Lucros - (4.656.999) 4.656.999 -
Aumento de Capital 7.000.000 - - 7.000.000
Constituição de Reservas 
de Lucros - 3.919.379 (3.919.379) - 
Pagto Dividendos (4.656.999) (4.656.999)
Saldos em 31/12/2015 58.000.000 5.279.432 - 63.279.432
Lucro Líquido do Exercício - - 7.539.197 7.539.197
Reversão de Res. de Lucros - (3.723.410) 3.723.410 -
Constituição de Reservas 
de Lucros - 376.960 (376.960) -
Pagto Dividendos (3.723.410) (3.723.410)
Saldos em 31/12/2016 58.000.000 1.932.982 7.162.237 67.095.219 
Lucro Líquido do Exercício - - 10.073.734 10.073.734
Constituição de Reservas 
de Lucros - 503.687 (503.687) -
Pagto Dividendos - - (7.162.237) (7.162.237)
Saldos em 31/12/2017 58.000.000 2.436.669 9.570.047 70.006.716 
Lucro Líquido do Exercício - - 12.203.012 12.203.012
Aumento de Capital 100.000 - - 100.000
Constituição de Reservas 
de Lucros - 610.150 (610.150) -
Saldos em 31/12/2018 58.100.000 3.046.819 11.592.862 72.739.681

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO AGE 023 

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TRANSPORTES 
METROVIÁRIOS, DE VEÍCULOS LEVES SOBRE TRILHOS E 
MONOTRILHOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – SIMERJ, por seu 
presidente, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, CONVOCA 
OS EMPREGADOS INTEGRANTES DA CATEGORIA METROVIÁRIA 
DA EMPRESA RIO TRILHOS e da CIA DO METROPOLITANO DO RIO 
DE JANEIRO–METRO (em liquidação) e os aposentados das referidas 
empresas, para participarem da ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
a ser realizada no dia 04/04/2019 (quinta-feira), em primeira convocação 
às 14:00 h e, em segunda convocação às 14:30 h, na sede da Rio 
Trilhos, Av. Nossa Srª de Copacabana 493, Copacabana, RJ, 4º andar, 
afim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1) Deliberarem sobre o 
percentual de contribuição dos interessados para as despesas ordinárias do 
SIMERJ, referente ao processo 4,44%. 2) Estabelecer a forma de pagamento 
dos valores referentes ao processo 1050700-02.1993.5010051 (entre níveis) 
tendo como objetivo atender ao direito dos empregados constantes do rol 
apresentado pela empresa à época; isto é, os empregados acima do nível 
12b ao 23 b. 3) Informes Gerais.
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TRANSPORTES 

METROVIÁRIOS, DE VEICULOS LEVES SOBRE TRILHOS E 
MONOTRILHOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – SIMERJ / REP/P 

ELIAS JOSÉ ALFREDO (DIRETOR PRESIDENTE)

EDGAR DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 100.568.587-87
AVISO DE LEILÃO

A SECRETARIA DE ORDEM PUBLICA DO MUNICÍPIO DO RIO 
DE JANEIRO torna público, para conhecimento dos interessa-
dos, que no dia 17 de abril de 2019, às 10h00min, no auditório, 
situado na Av. Rio Branco, 124, 18° andar - Rio de Janeiro rea-
lizará leilão SEOP07-19REC na forma presencial e on-line, dos 
veículos apreendidos ou removidos, a qualquer título e não recla-
mados por seus proprietários, classificados como conservados, 
sucatas aproveitáveis ou sucatas inservíveis, dentro do prazo de 
60 (sessenta) dias, a contar da data do recolhimento, conforme 
art. 328 do Código de Trânsito Brasileiro, cujos proprietários já 
foram notificados, tendo como leiloeiro o Sr. EDGAR DE CARVA-
LHO JUNIOR - CPF: 100.568.587-87, devidamente matriculado 
na JUCERJA sob o nº 032. A cópia do edital poderá ser consulta-
da através dos sites www.rio.rj.gov.br/ www.brbid.com

ICATU HOLDING S.A.
CNPJ/MF N°. 02.316.471/0001-39

Convocação - Ficam os Srs. Acionistas convidados a comparecer à 
Assembleia Geral Ordinária a ser realizada na sede da Companhia, nesta 
cidade, na Av. Ataulfo de Paiva, 1.100/2º, às 09:30h do dia 12/04/2019, a 
fim de deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) tomar as contas dos 
administradores e deliberar sobre as demonstrações financeiras por 
eles apresentadas, tudo relativamente ao exercício social encerrado 
em 31/12/2018; e (ii) fixar a remuneração global anual da Diretoria e de 
Conselho de Administração. RJ, 03/04/2019. A Diretoria

Taro Aso no ‘deserto  
de ideias’ – Parte 2

– Conversamos na semana passada sobre o projeto de 
lei apresentado ao Congresso Nacional pelo Executivo no 
qual consta uma inédita definição do que é um “devedor 
contumaz”. Ainda que tímida, é uma primeira tentativa de 
destacá-los do grupo de devedores eventuais, dando aos es-
peculadores com débitos inscritos na dívida ativa junto à 
União tratamento mais rigoroso, de maneira a tornar menos 
compensadora a especulação com a dívida.

– Oportuno recordar-se que nem toda a dívida com a 
União (o que inclui a dívida junto à Previdência) pode ser 
considerada líquida, já que na lista obtida junto à PGFN há 
casos de empresas com a dívida sob discussão judicial, e há 
também casos de empresas quebradas etc. Existe uma es-
timativa de que a possibilidade de recuperação de dívidas 
pela União não ultrapasse os R$ 8 milhões anuais. Mas uma 
ação mais vigorosa sobre os devedores certamente teria um 
caráter profilático.

Devedores TOP
Na Coluna Empresa-Cidadã de 27 de março, disponível 

em monitordigital.com.br, há uma listagem comentada sobre 
os devedores do menor patamar da lista, aqueles inscritos na 
dívida ativa, com débitos de até R$ 100 milhões.

Os 239 devedores entre R$ 100 mi e R$ 200 mi
Na faixa seguinte, devedores com dívidas compreendidas 

entre R$ 100 milhões e R$ 200 milhões, constam 239 fre-
quentadores. Estão nela, por exemplos, a tradicional Lojas 
Americanas, fundada em 1929 por empresários norte-amer-
icanos (dívida de R$ 188,2 mi). Oportuno mencionar que 
Jorge Paulo Lemann, noticiado pela Forbes, revista especial-
izada, como uma das cinco maiores fortunas do Brasil, dono 
do grupo que hoje controla Lojas Americanas, em recente 
aula magna na FGV (Rio de Janeiro), declarou que ele “cres-
ceu porque correu riscos”. Oh, dó… Agruras da vida de um 
megaempresário brasileiro.

Na lista, estão também a Prefeitura da cidade do Rio de 
Janeiro (R$ 186,5 mi), a Companhia Municipal de Limpeza 
Urbana (Comlurb, R$ 181, 5 mi), controlada pela prefeitura 
da mesma cidade, além de Oi S/A (em recuperação judicial; 
dívida de R$ 176,9 mi), Companhia Paranaense de Energia 
(R$ 172 mi), Cooperativa Agropecuária & Industrial de Ijuí 
(R$ 168,8 mi), Companhia Nacional de Álcalis (R$ 165,9 
mi), Estado de São Paulo (R$ 156,3 mi), Fundação Armando 
Álvares Penteado (R$ 151,7 mi) e Companhia Brasileira de 
Trens Urbanos (CBTU; R$ 151,4 mi).

Seguem o Governo do Estado do Paraná (R$ 138,9 
milhões), Hoteis Othon (R$ 138,5 milhões), Prefeitura 
municipal de Belo Horizonte (R$ 136,5 mi), Light Ser-
viços de Eletricidade (R$ 131,9 mi), banco Itaú Uniban-
co (R$ 111,8 mi) e Mercedes-Bens do Brasil (R$ 112,2 
mi), entre outras. Em resumo, nesta faixa de devedores 
com passivo de dívidas junto à União compreendido en-
tre R$ 100 milhões e R$ 200 milhões, estão empresas 
privadas (82% dos casos), órgãos públicos ou sociedades 
de economia mista (12%), cooperativas (2%), empresas 
em regime de recuperação judicial (1,7%) e entidades 
sindicais (04%).

Subindo o sarrafo
Para ser incluída na faixa seguinte, é necessário saltar 

o sarrafo “olímpico” de R$ 200 milhões de dívidas com 
a União. Não é fácil. Para se distrair, um quiz. Reflita: 
como a Fazenda Nacional permite que alguma empresa 
ultrapasse a barreira de dívidas de R$ 200 milhões?! Re-
spostas para o endereço paulomm@paulomm.pro.br

Ainda que inexplicado, não há poucos devedores, 
mas 58 entidades estão nestas condições. Cerca de 74% 
são empresas privadas, 25% são órgãos públicos ou so-
ciedades de economia mista e apenas 1% é de empresas 
em recuperação judicial. Nesta faixa, estão a Mendes Jr. 
Engenharia (dívida de R$ 238,6 mi), banco Santander 
Brasil  (R$ 218,4 mi), Prefeitura municipal de Campinas 
(R$ 217,3 mi), Estado da Paraíba – Secretaria de Educa-
ção e Cultura (R$ 215,8 mi), Banco do Brasil (R$ 209,9 
mi), Fundação Casper Líbero (R$ 202,2 mi), Governo 
do Estado do Amapá (R$ 236,4 mi), Governo do Estado 
do Amazonas (R$ 258,9 mi) e Fundação Nacional de 
Saúde (R$ 282,5 mi), entre outras.

Os medalhistas: entre R$ 300 mi e R$ 400 mi
Na faixa de dívidas com a União entre R$ 300 milhões e 

R$ 400 milhões, estão listadas 22 entidades, sendo 73% em-
presas privadas e o restante órgãos públicos ou sociedades de 
economia mista, empresas em regime de recuperação judicial, 
em processo de extinção ou massa falida. Nesta faixa encon-
tra-se a Volkswagen do Brasil (R$ 376 mi) e a Vale, da triste 
memória recente, de Mariana e Brumadinho (R$ 308,5 mi).

TOP medalhistas de ouro
Na faixa de dívidas com a União acima de R$ 400 mil-

hões, há entidades como a EBCT (R$ 443,8 mi) e o Gov-
erno do Estado do Rio de Janeiro (R$ 433,1 mi). As maio-
res dívidas, que ultrapassam o limite de R$ 500 milhões 
pertencem a Varig (dívida de R$ 3,891 bi), JBS (R$  2,395 
bi), Vasp (R$ 1,916 bi), Associação Educacional Luterana 
do Brasil (R$ 1,783 bi), Transbrasil (R$ 1,319 bi), Mar-
frig (R$ 1,162 bi), Instituto Candango de Solidariedade 
(R$ 851 mi), Instituto Presbiteriano Mackenzie (R$ 789 
mi), Fundação Universidade de Caxias do Sul (R$ 748 
milhões), Teka Tecelagem Kuehnrich As-em recuperação 
judicial (R$ 742,9 mi), Municipio de Guarulhos-Prefeitura 
Municipal (R$ 738,0 mi), Águas e Esgotos do Piaui SA 
(R$ 729,6 mi), Sifco (R$ 722,5 mi), Dedini S/A Industrias 
de Base-em recuperação (R$ 644,3 mi), Diplomata S/A 
Industrial e Comercial (R$ 637,3 mi), Município de São 
Paulo – Prefeitura Municipal (R$ 614,7 mi), Eucatur-Em-
presa União Cascavel de Transportes (R$ 606,1 mi), Com-
panhia de Saneamento Ambiental do Maranhão (R$ 590,7 
mi), Caixa Econômica Federal (R$ 589,3 mi), Frigorifico 
Margen Ltda (R$ 576,6 mi), Associação Sulina de Crédito 
e Assistência Rural (R$ 575,0 mi) e Banco Bradesco (R$ 
575,0 mi).

Seguem Município de Barcarena – Prefeitura Munici-
pal (R$ 403,2 mi), Smar Equipamentos Industriais Ltda. 
– em recuperação judicial (R$ 520,7 mi), Gazeta Mercan-
til S/A (R$ 491,6 mi), Laginha Agro Industrial (R$ 481,7 
mi), Companhia de Aguas e Esgotos de Rondônia Caer (R$ 
479,8 mi), Pires Servicos de Segurança e Transportes (R$ 
473,6 mi), Empresa São Luiz Viação (R$ 472,3 mi), Set So-
ciedade Educacional Tuiuti (R$ 458,5 mi), Rodoviário Ra-
mos (R$ 450,8 mi), Empresa Brasileira de Correios e Telé-
grafos (R$ 443,8 mi), Companhia de Saneamento do Pará 
(R$ 434,5 mi), Instituto de Previdência do Estado do RS (R$ 
433,6 mi), Governo do Estado do Rio de Janeiro (R$ 433,1 
mi), Sansuy S/A Indústria de Plásticos – em recuperação 
judicial (R$ 429,2 mi), Viplan Viação Planalto (R$ 421,9 
mi), Fundação de Atendimento Sócio-Educativo do RS (R$ 
409,1 mi) e Marchesan Implementos e Máquinas Agrícolas 
(R$ 552,2 mi). É, gente, são muitas as agruras de um mega-
empresário no Brasil...

Arma é furtada em 
feira de segurança  
e defesa no Rio
Espisódio ocorreu 
no momento em 
que estavam no 
local Mourão, 
Witzel e Crivella.

Uma arma modelo APX 
Compact 9 mm foi furtada, 
na manhã desta terça-feira, 
pouco antes da abertura ofi-
cial do evento Laad Defence 
& Security, a maior feira de 
negócios da área de defesa 
e segurança da América La-
tina, que ocorre até sexta-
feira, no RioCentro, no Rio 
de Janeiro. Segundo a asses-
soria do evento, a pistola foi 
retirada do estande da fábri-
ca de armas Beretta Defense 
Technologies.

O espisódio ocorreu no mo-
mento em que estavam no local 

o presidente da República em 
exercício, Hamilton Mourão, 
o governador do Rio, Wilson 
Witzel, e o prefeito da capital 
fluminense, Marcelo Crivella.

Segundo a Laad, todas as 
armas expostas estão sem o 
percursor, que é o mecanismo 
para atirar. O modelo furtado 
custa cerca de 400 euros, o 
que equivale a mais ou menos 
R$ 1.500. Por volta de meio-
dia, a empresa recolheu todas 
as pistolas em exposição.

Em nota, a Laad Defence 
& Security informou que “as 
autoridades militares respon-
sáveis pelo licenciamento 
de armas de fogo na LAAD 
foram informadas e compa-
receram imediatamente ao 
local do incidente”.

A organização da feira 
disse que está “ajudando as 
autoridades relevantes em 
suas investigações”.

No estande, os repre-
sentantes disseram que não 
iriam comentar o caso.
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SEMANAL
Bradesco Cemig

Porto Seguro CSN

Usiminas Hypera

As ações preferenciais do Bradesco terminaram cotadas a 
R$ 35,59, com perda de 1,29%. Os três indicadores semanais 
mostra mercado vendido.

As ações preferenciais da Cemig terminaram cotadas a R$ 
13,50, com perdas de 2,81%. Os três indicadores semanais 
mostra mercado vendido.

As ações ordinárias da Porto Seguro terminaram cotadas 
em R$ 53,22 e com desvalorização de 0,17%. Os três indica-
dores semanais mostram mercado vendido.

As ações ordinárias do CSN terminaram cotadas a R$ 
16,88, com desvalorização de 0,24%. Dois dos três indicadores 
semanais mostra mercado comprado e um, vendido.

As ações preferenciais da Usiminas  terminaram cotadas 
a R$ 9,70, com desvalorização de 5,09%. Dois dos três indi-
cadores semanais mostra mercado comprado e um, vendido.

As ações ordinárias da Hypera terminaram cotadas a R$ 
26,12, com desvalorização de 0,65%. Os três indicadores se-
manais mostram mercado vendido.
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CHANTAL PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S.A.
CNPJ: 33.219.809/0001-68 - NIRE 33.3-0008084-8

Aviso aos Acionistas. Acham-se à disposição dos Srs. Acionistas, na 
sede social, à Av. Apiaí, 134 - Penha, nesta cidade, os documentos a que 
se refere o Artigo 133 da Lei 6.404/76, relativo ao exercício encerrado em 
31 de dezembro de 2018. Rio de Janeiro, 01 de abril de 2019. A Diretoria.

DE MILLUS S.A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
CNPJ: 33.115.817/0001-64 - NIRE 33.3-0013236-8

Aviso aos Acionistas. Acham-se à disposição dos Srs. Acionistas, na sede 
social, à Av. Lobo Júnior, 1.672 - Penha, nesta cidade, os documentos a que 
se refere o Artigo 133 da Lei 6.404/76, relativo ao exercício encerrado em 
31 de dezembro de 2018. Rio de Janeiro, 01 de abril de 2019. A Diretoria.

IDEIASNET S.A.
CNPJ/MF: 02.365.069/0001-44 - NIRE: 3330016719-6

Companhia Aberta
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

São convocados os acionistas da Ideiasnet S.A. (“Companhia”) a se reunirem 
em primeira convocação, no dia 30 de abril de 2019, às 11:30 horas, na 
Rua Visconde de Pirajá nº 495, 1º andar, Ipanema, Rio de Janeiro, RJ, em 
Assembleia Geral Ordinária (“AGO”) para deliberar sobre a seguinte ordem 
do dia: (i) Discutir e votar o relatório da administração e as demonstrações 
financeiras referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018; (ii) 
Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício findo em 31 de 
dezembro de 2018; (iii) Definir o número de membros do Conselho de 
Administração; (iv) Eleger os membros do Conselho de Administração, 
sendo que aos acionistas detentores de no mínimo 5% (cinco por cento) 
do capital votante será facultado solicitar a adoção do voto múltiplo para 
eleição dos membros do Conselho de Administração; e (v) Fixar o valor 
máximo da remuneração global anual dos Administradores da Companhia. 
A fim de facilitar o acesso dos Acionistas à Assembleia, solicita-se a 
entrega dos seguintes documentos na sede da Companhia, aos cuidados 
do Departamento de Relações com Investidores até o dia 26 de abril de 
2019: (i) extrato ou comprovante de titularidade de ações expedido pela B3 
S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”) ou pela Itaú Corretora de Valores S.A., 
instituição prestadora de serviços de escrituração de ações da Companhia; 
e (ii) para aqueles que se fizerem representar por procuração, instrumento 
de mandato com observância das disposições legais aplicáveis (artigo 126 
da Lei nº 6.404/76). Para a presente AGO, a Companhia facultará aos seus 
Acionistas o exercício do direito de voto por meio de Boletim de Voto à 
Distância. Neste caso, até o dia 23 de abril de 2019 (inclusive), o Acionista 
deverá transmitir instruções de preenchimento, enviando o respectivo 
Boletim de Voto à Distância: 1) ao escriturador das ações de emissão da 
Companhia; 2) aos seus agentes de custódia que prestem esse serviço, 
no caso dos Acionistas titulares de ações depositadas em depositário 
central; ou 3) diretamente à Companhia. Para informações adicionais, o 
Acionista deverá observar as regras previstas na Instrução CVM nº 481/09 
e os procedimentos descritos no Boletim de Voto à Distância disponibilizado 
pela Companhia. As informações e documentos referentes às matérias a 
serem deliberadas na AGO, em especial a Proposta da Administração, 
estão disponíveis aos acionistas na sede social, nos endereços eletrônicos 
da Companhia (www.ideiasnet.com.br), da CVM (www.cvm.gov.br) e da B3 
(www.bmfbovespa.com.br), na forma da regulamentação vigente. Rio de 
Janeiro, 29 de março de 2019. Carlos Eduardo Reis da Matta - Presidente 
do Conselho de Administração.

Produção no pré-sal cai 0,6% em fevereiro
Queda foi 
motivada pela 
interdição da 
plataforma P-43

A produção do pré-sal 
brasileiro alcançou 1,826 
milhão de barris de óleo 
equivalente por dia em fe-
vereiro, expansão de 3,6% 
em relação ao mesmo mês 
de 2018. Já em comparação 
a janeiro, houve redução de 
0,6%. Foram produzidos 
1,450 milhão de barris de 
petróleo por dia e 59,8 mi-
lhões de metros cúbicos di-
ários de gás natural por meio 
de 88 poços.

Os dados foram divul-
gados nesta terça-feira pela 
Agência Nacional do Petró-
leo, Gás Natural e Biocom-
bustíveis (ANP). A produção 

do pré-sal correspondeu a 
57,4% da produção total 
nacional em fevereiro, que 
somou 3,182 milhões barris 
de óleo equivalente por dia, 
sendo 2,489 milhões de bar-
ris de petróleo por dia e 110 
milhões de metros cúbicos 
diários de gás natural.

Trezentos e dez áreas con-
cedidas, duas áreas de cessão 
onerosa e cinco de partilha, 
operadas por 33 empresas, 
foram responsáveis pela pro-
dução nacional em fevereiro. 
Desse total, 78 são áreas ma-
rítimas e 239 terrestres. Do 
total das áreas produtoras, 
13 se referem a contratos de 
áreas contendo acumulações 
marginais.

Segundo a ANP, houve 
queda de 5,4% na produção 
de petróleo em fevereiro, 
comparativamente a janeiro, 
e de 4,9% em relação a fe-
vereiro de 2018. A produção 
de gás natural teve redução 

de 2,7% sobre janeiro, mas 
cresceu 0,3%, quando com-
parada com igual mês do ano 
passado.

De acordo com a ANP, a 
queda na produção em rela-
ção a janeiro deste ano foi 
motivada pela interdição da 
plataforma P-43, que opera 
nos campos de Barracuda 
e Caratinga, e pela parada 
programada para manuten-
ção da unidade flutuante de 
produção, armazenamento e 
transferência (em inglês flo-
ating production storage and 
offloading) FPSO Capixaba, 
que opera nos campos de Ju-
barte e Cachalote.

Campos produtores

O maior produtor de pe-
tróleo e gás natural em feve-
reiro foi o Campo de Lula, 
na Bacia de Santos, com 
média produzida de 885 mil 
barris de petróleo por dia e 

37,5 milhões de metros cú-
bicos diários de gás natural.

Os campos operados pela 
Petrobras produziram 94% do 
petróleo e gás natural. Se con-
siderados os campos terres-
tres, o de Estreito, situado na 
Bacia Potiguar, teve o maior 
número de poços produtores: 
1.125. Marlim Sul, na Bacia 
de Campos, foi o campo ma-
rítimo com maior número de 
poços produtores: 87.

A ANP revelou que o 
aproveitamento de gás na-
tural no Brasil em fevereiro 
deste ano alcançou 95,4% 
do volume total produzido. 
Foram disponibilizados ao 
mercado 56,2 milhões de 
metros cúbicos por dia. A 
queima de gás totalizou 5,1 
milhões de metros cúbicos/
dia, mostrando retração 
de 9,4% se comparada ao 
mês anterior e aumento de 
42,1% em relação a feve-
reiro de 2018.

Microsoft e centros 
incubadores da China 
fomentam ‘startups’

A Microsoft Corp está 
orientando o governo chinês 
em 21 centros incubadores 
no país para ajudar as startups 
locais a integrar melhor a in-
teligência artificial (IA), disse 
nesta terça-feira Ralph Haup-
ter, presidente da Microsoft 
Asia, ao jornal China Daily. A 
empresa tem na China a maior 
unidade de pesquisa e desen-
volvimento da companhia 
fora dos Estados Unidos.

Os centros, formados em 
cooperação com as autorida-
des locais e parceiros de ne-
gócios, já ajudaram a culti-
var mais de 600 startups cujo 
valor combinado atingiu 15 
bilhões de iuanes (US$ 2,24 
bilhões), informou Haupter 
Como tecnologia, dizem que 
a IA ajudará a dobrar a pro-
dutividade das empresas até 
2021, acrescentou.

Centros como esses es-
tão se propagando por toda a 
China, até mesmo nas regiões 
mais abastadas como a Re-

gião Autônoma da Mongólia 
Interior e a Província de Yun-
nan, informou a agência Xi-
nhua. A Microsoft estabeleceu 
acordos com governos de vá-
rios níveis nos países asiáticos 
para disseminar a IA.

Segundo Haupter, a China 
conta com uma posição úni-
ca devido à longa permanên-
cia da equipe de pesquisa e 
desenvolvimento da Micro-
soft, que também tem em 
solo chinês sua maior unida-
de de pesquisa e desenvol-
vimento da companhia fora 
dos Estados Unidos.

“Dizem que a China pos-
sui o maior potencial de 
aproveitamento do poder da 
IA. A taxa de melhorias de 
inovação esperada na Chi-
na em 2021 será de 2,6 ve-
zes o nível atual”, destacou 
Haupter, acrescentando que 
o aumento da taxa de produ-
tividade de funcionários es-
perada em 2021 será de 2,3 
vezes o nível vigente.

Bradesco se diz otimista com  
a reforma da Previdência 

O diretor-executivo para a 
área de banco de investimentos 
do Bradesco, Bruno Boetger, 
estima que fluxo de investimen-
tos de estrangeiros pode atingir 
US$ 150 bilhões após a apro-
vação da proposta da reforma 
da Previdência. O comentário 
foi feito em evento promovido 
pelo banco com investidores 
nesta terça-feira. Boetger afir-
mou que a expectativa do ban-
co é de que o texto que muda as 
regras das aposentadorias seja 
aprovado pela Câmara dos De-
putados até julho.

Já em relação ao plano de 
privatização do governo atu-
al, o vice-presidente do se-
gundo maior banco privado 
do Brasil, Marcelo Noronha, 
disse que o Bradesco prevê 
que o país possa levantar até 
R$ 500 bilhões em privati-
zações durante o governo do 

presidente Jair Bolsonaro.
Lembrando que em feve-

reiro, o Bradesco anunciou 
metas mais agressivas para 
2019 e disse que tinha inte-
resse por ativos que possam 
ser privatizados. O Bradesco 
fixou uma meta de crescimen-
to de 9 a 13% em 2019, após 
expansão de 7,8% em 2018.

Na apresentação do balanço 
do quarto trimestre, em feverei-
ro, o presidente-executivo do 
banco, Octavio de Lazari Ju-
nior, disse que pretende fechar 
até 100 agências em 2019, redu-
zindo o ritmo do ano passado, 
dadas as expectativas de mais 
demanda por empréstimos em 
uma economia em recuperação.  
Lazari também disse que o ban-
co vai analisar oportunidades 
de aquisição de financeiras es-
tatais que o governo brasileiro 
pretende privatizar.
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BRASILCAP CAPITALIZAÇÃO S.A.
CNPJ Nº 15.138.043/0001-05 - NIRE 3330016289.5

Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da 
BRASILCAP CAPITALIZAÇÃO S.A. realizada em 06 de fevereiro de 2019. 
ATA Nº 006/2019 - Local, Data e Hora: reunião realizada, virtualmente, 
através do Portal de Governança Corporativa da Companhia, no dia 06 de 
fevereiro de 2019, às 17h, conforme prerrogativa do § único, art. 24, do 
Regimento Interno do Conselho de Administração. Presenças: presentes os 
membros titulares do Conselho de Administração, os Srs. Marcio Hamilton 
Ferreira - Presidente, Bernardo de Azevedo Silva Rothe, Marcelo Pacheco 
dos Guaranys, Mansueto Facundo de Almeida Júnior, Silvano Gianni e a 
Sra. Maria do Carmo Nabuco de Almeida Braga. Participaram da reunião, 
os dirigentes da companhia, o Sr. Euzivaldo Vivi Oliveira Reis - Presidente 
em exercício e Diretor Comercial, e os Srs. Frederico Guilherme Fernandes 
de Queiroz Filho e o Sr. Marcelo Goncalves Farinha - Diretores. Mesa: Sr. 
Marcio Hamilton Ferreira - Conselheiro Titular, e o Sr. Euzivaldo Vivi Oliveira 
Reis - Secretário. Pauta: (1) Eleição de Administrador - o Conselho 
de Administração - avocando as disposições do inciso V, do artigo 12, do 
estatuto social - decidiu, por unanimidade, eleger, em complementação de 
mandato a expirar em data coincidente com a Assembleia Geral Ordinária de 
2020, para o cargo de Presidente, o Diretor da Companhia, o Sr. MARCELO 
GONÇALVES FARINHA, brasileiro, casado, bancário, portador da carteira 
de identidade nº 12158241, expedida pelo SSP/SP, inscrito no CPF sob o 
nº 063.750.328-73, residente e domiciliado em Brasília - DF, com endereço 
comercial na Rua Senador Dantas, nº 105, 10º andar, Centro, Rio de Janeiro 
- RJ, CEP 20031-923. (1.1) o Presidente ora eleito, declara não estar incurso
em nenhum crime que o impeça da prática de atos mercantis, encontrando-se,
portanto, livre e desimpedido para ocupar cargo da administração de
sociedades comerciais, em observância ao disposto no parágrafo 1º do artigo 
147, da Lei 6.404/76, atualizada com a Lei nº 10.303/2001. Declara, ainda,
que preenche as condições previstas no Anexo II da Resolução CNSP nº
330, de 09/12/2015. Impende mencionar que, conforme previsto no art.1º,
§2º do Anexo II da Resolução CNSP Nº 330, de 2015, o eleito não necessita
de Consulta Prévia, pois ocupava anteriormente o cargo de Diretor nesta
Companhia. (2) Composição da Diretoria - face à deliberação supra, após
a posse do Sr. Marcelo Gonçalves Farinha, ficará a Diretoria da Brasilcap
Capitalização S.A. assim constituída: Nome/Cargo: Marcelo Gonçalves
Farinha - Presidente; Euzivaldo Vivi Oliveira Reis - Diretor Comercial; Vago -
Diretor; Frederico Guilherme Fernandes de Queiroz Filho - Diretor. (3) Funções
dos Diretores Estatutários - Rerratificação - o Conselho de Administração,
com base na delegação de competência conferida pelas Assembleias Gerais 
Ordinárias e Extraordinárias Cumulativas, de 28/03/2018, e em atendimento
à Carta Circular nº 9/2014/SUSEP/CGRAT, de 28/03/2014, e a Carta Circular 
nº 1/2016/SUSEP/CGRAT, de 29/02/2016, decidiu rerratificar as funções
específicas de diretores estatutários conforme abaixo: a) Funções de caráter
executivo ou operacional: Membro da Diretoria/Cargo/Função Específica:
Frederico Guilherme F. de Queiroz Filho - Diretor - Diretor responsável pelas
relações com a Susep (Circular SUSEP 234/03, art. 1º, inciso I). Frederico
Guilherme F. de Queiroz Filho - Diretor - Diretor responsável técnico
(Circular SUSEP 234/03, art. 1º, inciso II e Resolução CNSP 321/15, art. 2º-
A, inciso II). Marcelo Gonçalves Farinha - Presidente - Diretor responsável
administrativo-financeiro (Circular SUSEP 234/03, art. 1º, inciso III). Marcelo
Gonçalves Farinha - Presidente - Diretor responsável pelo acompanhamento, 
supervisão e cumprimento das normas e procedimentos de contabilidade
(Resolução CNSP 321/15, art. 2º-A, inciso III). b) Funções de caráter de
fiscalização ou controle: Membro da Diretoria/Cargo/Função Específica:
Euzivaldo Vivi Oliveira Reis - Diretor Comercial - Diretor responsável
pelo cumprimento do disposto na Lei 9.613, de 1998 (Circulares SUSEP
234/03, art. 1º, inciso IV e 445/12, art. 2º, §2º). Euzivaldo Vivi Oliveira Reis
- Diretor Comercial - Diretor responsável pelos controles internos (Circular
SUSEP 249/04, art. 9º). Euzivaldo Vivi Oliveira Reis - Diretor Comercial -
Diretor responsável pelos controles internos específicos para a prevenção
contra fraudes (Circular SUSEP 344/07, art. 2º, P.U.). (4) Substituição
- o Conselho estabeleceu que até a eleição e posse do novo Diretor, o
Presidente, Sr. Marcelo Gonçalves Farinha, acumulará as funções/alçadas
da Diretoria Administrativa, Financeira, Riscos e Compliance. (5) Emissão e
Distribuição – fica o Secretário autorizado a emitir e distribuir tantas cópias
quantas necessárias ao fiel cumprimento das disposições legais em vigor.
(6) Encerramento - nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião.
Presidente: Marcio Hamilton Ferreira. Conselheiros: Bernardo de Azevedo 
Silva Rothe, Marcelo Pacheco dos Guaranys, Mansueto Facundo de
Almeida Júnior, Silvano Gianni e Maria do Carmo Nabuco de Almeida
Braga. Confere com o original da Ata lavrada em livro próprio. Euzivaldo
Vivi Oliveira Reis - Secretário - CPF nº 285.175.125-53. Homologada
pelo Ofício Eletrônico nº 59/2019/SUSEP/DIORG/CGRAL e o que consta
do Processo SUSEP nº 15414.604550/2019-26. CERTIDÃO: Jucerja
nº 00003545154 em 14/03/2019. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário-Geral.

Companhia Aberta de Capital Autorizado
CNPJ nº 33.228.024/0001-51 - NIRE nº 33300031359

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Pelo presente edital, ficam convocados os acionistas da WLM PARTICI-
PAÇÕES E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS S.A. (“Compa-
nhia”) a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, que se realizará 
às 17h00min do dia 30 de abril de 2019, na sede social da Companhia, na 
Praia do Flamengo, 200 - 19º andar, Flamengo, Cidade do Rio de Janeiro, 
Estado do Rio de Janeiro, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 
Item 1: Examinar e votar as contas dos Administradores, referentes ao 
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, conforme Relató-
rio da Administração; Item 2: Examinar e votar o Balanço Patrimonial e as 
Demonstrações Financeiras e suas Notas Explicativas, acompanhadas do 
Relatório dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social en-
cerrado em 31 de dezembro de 2018; Item 3: Examinar e votar a proposta 
de destinação do lucro líquido do exercício social findo em 31 de dezembro 
de 2018, bem como a distribuição de dividendos, sendo R$4.337.632,11 
(quatro milhões, trezentos e trinta e sete mil, seiscentos e trinta e dois 
reais e onze centavos) de dividendo obrigatório sobre o lucro líquido ajus-
tado do exercício de 2018, que corresponde a R$0,11296 por ação ON e 
R$0,12426 por ação PN e R$2.943.019,57 (dois milhões novecentos e 
quarenta e três mil, dezenove reais e cinquenta e sete centavos) de divi-
dendo adicional com base em lucros de exercícios anteriores, que corres-
ponde a R$0,07664 por ação ON e R$0,08431 por ação PN, perfazendo 
o total de R$7.280.651,68 (sete milhões, duzentos e oitenta mil, seiscen-
tos e cinquenta e um reais e sessenta e oito centavos) de dividendos a
serem distribuídos aos acionistas, conforme Proposta da Administração;
Item 4: Fixar em 05 (cinco) o total de membros que comporão o Con-
selho de Administração da Companhia a serem eleitos para o mandato
que se encerrará na Assembleia Geral Ordinária de 2020; Item 5: Fixar
em até R$549.000,00 (quinhentos e quarenta e nove mil reais) a verba
média mensal para remuneração do Conselho de Administração, Diretoria
Executiva e Conselho Fiscal (se houver), para o período de maio de 2019
a abril de 2020; e Item 6: Eleição dos membros do Conselho de Adminis-
tração para o mandato que se encerrará na Assembleia Geral Ordinária de
2020. Informações Gerais: (a) Nos termos do Artigo 1º da Instrução CVM
165/91, alterada pela Instrução CVM 282/98, o percentual mínimo de par-
ticipação no capital social votante necessário à requisição da adoção do
processo de voto múltiplo para eleição dos membros do Conselho de Ad-
ministração, é de 5% (cinco por cento), observado o prazo de até 48 horas
antes da realização da Assembleia para tal requisição; (b) Encontram-se
à disposição dos acionistas na sede da Companhia, na rede mundial de
computadores no website da empresa (www.wlm.com.br) e no website da
CVM - Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br), os documen-
tos relacionados às deliberações previstas neste edital, conforme exigidos
pela Instrução CVM 481/09, como também, o Boletim de Voto à Distância
(“Boletim”) onde os acionistas poderão exercer o voto por meio de pre-
enchimento e entrega do Boletim, obedecendo as regras estabelecidas
nos artigos 21-A a 21-X, da Instrução CVM 481/09; e (c) Caso o acionista
seja representado por procurador, este deverá estar constituído há menos
de um ano, bem como, se for o caso, apresentar os atos constitutivos de
acionista pessoa jurídica e documentos comprobatórios de regularidade
da representação por parte dos signatários das procurações, em estrita
observância ao disposto no art. 126 da Lei nº 6.404/76.

Rio de Janeiro, 29 de março de 2019.
Don David Lemos de Moraes Magalhães Leite Jayanetti

Presidente do Conselho de Administração

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

EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO com prazo de 05 (cinco) 
dias, extraído nos autos do PROCESSO EM EPÍGRAFE em 
que CONDOMINIO DO EDIFICIO PTOLOMEU movem em face 
de ESPOLIO DE CHRISTOVAM CORREIA DE OLIVEIRA, na 
forma abaixo. Processo n°0248525-65.2016.8.19.0001. A Dra 
Simone Gastesi Chevrand, Juíza Titular de Direito na 25ª Vara 
Cível Comarca da Capital, FAZ SABER, por este Edital com prazo 
de 05 dias, aos interessados e aos devedores de ESPOLIO DE 
CHRISTOVAM CORREIA DE OLIVEIRA que no dia 10 (dez) 
de abril de 2019, com inicio as 13:00horas e com término as 
14:30horas será levado a Leilão Público, por valor igual ou acima 
da avaliação, pelo Leiloeiro Público LEONARDO SCHULMANN e/
ou Preposta GLACE DI NAPOLI, com escritório na Travessa do 
Paço, n° 23 - sala 812, Centro, Cep.: 20010-170, leilão este que 
se realizará de forma  online no site www.schulmannleilões.com.
br o bem penhorado e avaliado á fls.114, 273 e 274. LAUDO DE 
AVALIAÇÃO INDIRETA: Apartamento residencial, situado na Rua 
PAULA FREITAS, nº 19/ AP. 1004- Copacabana, devidamente 
dimensionado e caracterizado no 5º Ofício do Registro de Imóveis, 
Matrícula 77487, Livro 2-Z/7, Fls. 294 e na inscrição municipal 
de nº 0.688.701-2 (IPTU), conforme fotocópias da Certidão que 
acompanharam o mandado e fazem parte integrante deste laudo. 
PRÉDIO: Construção em concreto armado e alvenaria de tijolos; 
prédio exclusivamente residencial, constituído de doze pavimentos 
e uma cobertura, com três unidades por andar; portaria com serviço 
24 horas e circuito interno de segurança, piso de granito, paredes 
de tinta acrílica com detalhe em granito, porta de Blindex, portões 
de alumínio; servido de dois elevadores (01 social e 01 serviço); 
escada de marmorite com corrimãos de alumínio. METODOLOGIA: 
Essa avaliação foi feita de forma indireta, utilizando método 
comparativo direto de dados do mercado imobiliário da região. 
AVALIO o imóvel acima descrito em R$720.000,00 (setecentos 
e vinte mil reais). Rio de Janeiro, 06 de dezembro de 2018. 
Constam débitos de IPTU no valor de R$10.658,17 (dez mil, 
seiscentos e cinquenta e oito reais e dezessete centavos). E de 
FUNESBOM no valor de R$277,49 (duzentos e setenta e sete e 
quarenta e nove centavos) e débitos Condominiais no valor de 
R$44.247,83 (quarenta e quatro mil duzentos quarenta e sete reais 
e oitenta e três centavos).Sendo infrutífero o primeiro leilão, 
será vendido no dia 17 (dezessete) de abril de 2019 no mesmo 
local e o mesmo horário, pela oferta acima de 50%, de acordo 
com o art.886. V. do CPC/2015. Para que os interessados 
tomem conhecimento deste edital, o mesmo foi afixado 
no local de costume, ficando assim os Réus intimados da 
Hasta Pública, por intermédio deste edital, suprindo assim 
a exigência contida no art. 887 do CPC/2015. A arrematação 
ou adjudicação, salvo pronunciamento judicial em sentido diverso 
(art. 885 do CPC/2015), far-se-á a vista e imediato por depósito 
judicial ou meio eletrônico (art. 892, caput, do CPC/2015), 5% 
de comissão do leiloeiro no ato e 1% de custas de cartório até 
o máximo permitido por lei, será paga pelo arrematante. Rio de 
Janeiro, 05 de novembro de 2018. Eu, Maria Lucilia de Souza 
Gerk, __Chefe de Serventia, mandei digitar e subscrevo. (Ass.) A 
Dra Simone Gastesi Chevrand, MMA  __Dra Juíza.

Ficam convidados os Srs. Debenturistas da 1ª Emissão de Debêntures 
da PRODUTORES ENERGÉTICOS DE MANSO S.A. – PROMAN, a se 
reunirem em Assembleia Geral, a se realizar no dia 22 de abril de 2019, 
às 10:30 hs, na sede da Companhia, na cidade do Rio de Janeiro,  loca-
lizada à Rua Engenheiro Haroldo Cavalcanti, nº 410, sala 210, Recreio 
dos Bandeirantes, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia (a) Indi-
cação, pelos debenturistas, de 02 (dois) membros do Conselho de Admi-
nistração da Companhia Emissora. Rio de Janeiro, 01 de abril de 2019. 
Oliveira Trust DTVM S.A. Agente Fiduciário.

PRODUTORES 
ENERGÉTICOS 
DE MANSO S.A.
CNPJ/MF Nº 02.291.077/0001-93 
NIRE 33.3.0027784-6
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM Nº 01923-2

BRADESCO SAÚDE S.A.
CNPJ nº 92.693.118/0001-60 - NIRE 33.300.159.541

Grupo Bradesco Seguros
Ata Sumária da 146ª Assembleia Geral Extraordinária realizada em 
14.1.2019. Data, Hora e Local: Em 14.1.2019, às 10h, na sede social, 
Rua Barão de ltapagipe, 225, parte, Rio Comprido, Rio de Janeiro, RJ, 
CEP 20261-901. Mesa: Presidente: Dagilson Ribeiro Carnevali; Secretário: 
Ismael Ferraz. Quórum de Instalação: Totalidade do Capital Social. 
Edital de Convocação: Dispensada a publicação, de conformidade 
com o disposto no §4º do Artigo 124 da Lei nº 6.404/76. Deliberação: • 
aprovada, sem qualquer alteração ou ressalva, a proposta do Conselho 
de Administração, registrada na Reunião Ordinária daquele Órgão de 
9.1.2019, dispensada sua transcrição, por tratar-se de documento lavrado 
em livro próprio, para alterar parcialmente o estatuto social, no artigo 3º, 
alterando o endereço da sede da sociedade, de Rua Barão de Itapagipe, 
225, parte, Rio Comprido, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20261-901 para Avenida 
Rio de Janeiro, 555, 19º andar, Caju, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20931-675. 
Em consequência a redação do artigo 3º do estatuto social passa a ser a 
seguinte: “A Sociedade tem sede na Avenida Rio de Janeiro, 555, 19º andar, 
Caju, no município e comarca do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, 
e foro no mesmo município.”. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o 
senhor Presidente encerrou os trabalhos, lavrando-se a presente Ata, sendo 
aprovada por todos e assinada. aa) Presidente: Dagilson Ribeiro Carnevali; 
Secretário: Ismael Ferraz; Acionista: Bradesco Seguros S.A., representada 
por seus procuradores, senhores Dagilson Ribeiro Carnevali e Ismael 
Ferraz. Presidente: Dagilson Ribeiro Carnevali; Secretário: Ismael Ferraz. 
Jucerja - Certifico o arquivamento em 13/02/2019 sob o nº 00003516947. 
Bernardo Feijó Sampaio Berwanger - Secretário-Geral.

DECLARAÇÃO DE PROPÓSITO
CARLA LÚCIA LOPES, inscrita no CPF sob o nº 071.539.127-54, DECLARA, 
nos termos do art. 6º do Regulamento Anexo II à Resolução nº 4.122, de 
2 de agosto de 2012, sua intenção de exercer cargos de administração 
na MODAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 
LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 05.389.174/0001-01. ESCLARECE que 
eventuais objeções à presente declaração devem ser comunicadas 
diretamente ao Banco Central do Brasil, no endereço abaixo, no prazo de 
quinze dias contados da divulgação, por aquela Autarquia, de comunicado 
público acerca desta, por meio formal em que os autores estejam 
devidamente identificados, acompanhado da documentação compro-
batória, observado que os declarantes podem, na forma da legislação 
em vigor, ter direito a vistas do processo respectivo.BANCO CENTRAL DO 
BRASIL Departamento de Organização do Sistema Financeiro - DEORF 
Gerência Técnica no Rio de Janeiro - GTRJA Av. Presidente Vargas, nº 
730, 19º andar, Centro Rio de Janeiro, RJ, CEP 20071-900

Nestlé entra na ‘onda vegana’ visando US$ 1 bilhão
Empresa está 
lançando na 
Europa uma linha 
de hambúrgueres 
100% de vegetais 

“Muitos consumidores re-
conhecem que menos carne 
em sua dieta é algo bom para 
eles e para o planeta, mas as 
alternativas de carne à base 
de vegetais muitas vezes não 
correspondem às suas expec-
tativas”, destacou a Nestlé 
em comunicado nesta terça-
feira. A empresa, de origem 
suíça que é o maior grupo de 
alimentos e bebidas do mun-

do, anunciou sua entrada no 
mercado de hamburguer ve-
gano.

A novidade está sendo 
lançada este mês em merca-
dos europeus. Os hambúr-
gueres, produzidos 100% 
com vegetais, estamparão 
a marca Garden Gourmet 
“Incredible Burger” e são 
feitos com proteína de soja 
e trigo com extratos de be-
terraba, cenoura e pimen-
tão.  Em 2018, a Nestlé 
comunicou que a projeção 
só com o negócio vegano é 
de atingir US$ 1 bilhão em 
dez anos.

Para o Brasil não foram 
divulgados planos de lança-
mento da linha neste primei-
ro momento.  Enquanto nos 
EUA, uma linha de hambúr-

gueres sem carne chamada 
Awesome Burger também 
deve entrar no mercado em 
breve, sob a marca Sweet 
Earth, também de proprie-
dade da Nestlé, que comer-
cializa produtos veganos na 
Califórnia.

O veganismo é traduzido 
como um modo de viver sem 
consumo de produtos de ori-
gem animal ou testados em 
animais. Além de alimentos, 
roupas, cosméticos, calçados 
e acessórios, entre outros 
itens, são produzidos com 
estas características.

O mercado norte-ame-
ricano oferece uma gama 
enorme de produtos vega-
nos. Em 2018, as vendas to-
tais de substitutos de carne 
avançaram mais de 23% e 

ultrapassaram US$ 760 mi-
lhões, de acordo com dados 
de vendas da Nielsen anali-
sados pelo The Good Food 
Institute, uma organização 
sem fins lucrativos que pro-
move alternativas alimenta-
res baseadas em plantas.

Ao contrário dos EUA, no 
Brasil ainda se desconhece o 
tamanho do mercado vega-
no. Mas,  

14% da população se de-
clara vegetariana, segundo 
pesquisa do IBOPE Inteli-
gência conduzida em abril 
de 2018 em 142 municípios.

“Em todo o mundo há 
empresas e investidores co-
meçando a mudar de rumo, 
com investimentos cres-
centes no setor de proteí-
nas vegetais e de substitu-

tos às carnes, leite e ovos. 
Nomes famosos, como Bill 
Gates, Richard Branson (da 
Virgin) e Sergey Brin (do 
Google) apostam no cres-
cimento do setor”, ressal-
ta Sociedade Vegetariana 
Brasileira (SVB).

Desde 1921 no Brasil, 
a empresa vem há algum 
tempo alinhando sua ima-
gem aos hábitos alimenta-
res atuais da classe média. 
Seus produtos já estão sendo 
produzidos com menos sal e 
açúcar.

Aquisições

Em 2017, a Nestlé com-
prou a empresa de alimentos 
vegetarianos e veganos Swe-
et Earth, da Califórnia, e em 

2018,  comprou uma partici-
pação majoritária da Terra-
fertil, uma empresa de ali-
mentos orgânicos à base de 
plantas, originária do Equa-
dor. O mercado especializa-
do diz que mesmo as marcas 
já existentes da Nestlé estão 
veganizando seus produtos, 
como a Haagen-Dazs, que 
tem sorvetes não lácteos. 
Sob o rótulo de Nescafé, a 
Nestlé tem os smoothies de 
café recheados com proteína 
vegana. 

O Garden Gourmet da 
Nestlé produz versões de 
linguiça defumada, cheese-
burgers, nuggets, bratwurst, 
schnitzel e filet, entre outros 
– todos à base de plantas. Es-
tes produtos já estão à venda 
no Reino Unido. 

Ford reinicia produção da  
fábrica de São Bernardo do Campo 

A produção na Ford de 
São Bernardo do Campo, no 
ABC paulista, foi retomada 
após 42 dias de paralisação. 
A decisão foi tomada em as-
sembleia diante da fábrica, na 
manhã desta terça-feira. Des-
de o anúncio de fechamento 
da unidade, em fevereiro, a 
produção havia sido interrom-
pida, embora os trabalhadores 
não tenham decretado greve. 
Agora, existe expectativa de 
conclusão da venda. Segundo 
o portal UOL, o grupo Caoa 
concluiu acordo para adquirir 
a unidade e continuar produ-
zindo caminhões, mas a infor-
mação não foi confirmada ofi-

cialmente – a fábrica também 
produz um modelo do Fiesta.

“Para a fábrica interessa pro-
duzir, pois tem compromissos 
comerciais. De nossa parte, nos 
interessa que os investidores 
tenham como conhecer o fun-
cionamento da fábrica, como é 
o processo de produção e, prin-
cipalmente, a qualificação dos 
trabalhadores”, afirmou o pre-
sidente do Sindicato dos Meta-
lúrgicos do ABC, Wagner San-
tana, o Wagnão, na assembleia.

De acordo com a entida-
de, as negociações para en-
cerramento dos contratos de 
trabalho está avançando – os 
funcionários seriam recontra-

tados pelo novo empregador. 
“A Ford precisa pagar um 
preço pela sua decisão. Temos 
um acordo que garante a esta-
bilidade até novembro, porém 
não queremos aguardar até 
lá. Nós gostaríamos de já em 
abril realizar uma assembleia 
trazendo uma boa notícia”, 
acrescentou Wagnão.

A partir de agora, a produ-
ção será mantida durante dois 
dias na semana – um a menos 
em relação ao período anterior 
ao anúncio de fechamento. 
Até que a fábrica feche defi-
nitivamente, deverão ser pro-
duzidos 1.700 veículos Fiesta 
e 843 caminhões.

McDonald’s paga R$ 1,5 milhão  
a mais de 2 mil ex-funcionários

Mais de 2 mil ex-fun-
cionários da rede de fast-
food McDonald’s foram 
beneficiados com o paga-
mento de R$ 1,5 milhão, 
resultante de acordo fecha-
do, há um ano,pelo Sin-
dicato dos Trabalhadores 
em Hotéis e Restaurantes 
(Sinthoresp) com a Arcos 
Dourados, maior franquia 
do McDonald’s no mundo. 
O acordo foi firmado por 
conta de uma ação por falta 
de pagamento aos funcio-
nários da parcela referente 
à participação dos lucros ou 

resultados (PLR) da rede.
Desde o pagamento ao 

primeiro trabalhador be-
neficiado pelo acordo, em 
junho de 2018, o sindica-
to vem promovendo uma 
campanha para localizar os 
trabalhadores com direito 
ao benefício – aqueles que 
estavam na empresa entre 
5 de junho de 2012 e 5 de 
junho de 2015.

De acordo com o ad-
vogado e gerente-geral da 
área jurídica do sindicato, 
Antonio Carlos Lacerda, a 
campanha tem resultados 

positivos e pode beneficiar 
cerca de 7 mil pessoas. “A 
gente encontrou irregulari-
dades nesses pagamentos 
e ajuizamos uma ação de 
substituição processual, pe-
dindo a regularização des-
ses débitos”, explicou/

Em 26 de março de 2018, 
o acordo foi homologado no 
Centro Judiciário de Méto-
dos Consensuais de Solução 
de Conflitos (Cejusc), do 
Tribunal Regional do Traba-
lho da 2ª Região (TRT-2). O 
compromisso continuará ao 
longo deste ano.
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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO 
(Em milhares de reais)

Apresentamos o Relatório da Administração e as demonstrações financeiras 
consolidadas, acompanhadas por parecer dos auditores independentes, refe-
rente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018.
ATIVIDADES DA COMPANHIA
A Monteiro Aranha S.A. (“MASA” ou “Companhia”) é uma sociedade anônima 
de capital aberto com ações negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo 
(Brasil, Bolsa, Balcão - B3), tendo como principal atividade a participação em 
outras sociedades.
CONTEXTO DE NEGÓCIOS EM 2018
No exercício social de 2018, a MASA apresentou um lucro líquido consolidado 
de R$ 41 milhões, comparado com um lucro líquido de R$ 141 milhões no exer-
cício social de 2017, o que representa uma redução de 71%. O resultado menor 
em 2018 é explicado principalmente (i) pelo menor resultado de equivalência 
patrimonial (R$ 55 milhões em 2018 vs. R$ 111 milhões em 2017), devido aos 
menores resultados das coligadas Klabin S.A. (R$ 9 milhões em 2018 vs. R$ 37 
milhões em 2017), Ultrapar Participações S.A. (R$ 48 milhões em 2018 vs. 
R$ 69 milhões em 2017), e da controlada em conjunto Carapa Empreendimento 
Imobiliário SPE S.A. (-R$ 2 milhões em 2018 vs. R$ 7 milhões em 2017); (ii) por 
menores outras receitas/despesas operacionais (-R$ 38 milhões em 2018 vs. 
-R$ 14 milhões em 2017), devido, principalmente, a maiores despesas com 
PIS/COFINS, em consequência de maiores receitas financeiras e ganhos nas 
carteiras de ações dos fundos exclusivos (-R$ 9 milhões em 2018 vs. -R$ 3 
milhões em 2017), e pelo menor resultado de outras receitas operacionais 
(R$ 13 milhões em 2018 vs. R$ 27 milhões em 2017) devido, majoritariamente, 
ao menor resultado de alienação de ativos em 2018; (iii) maior provisão de 
Imposto de Renda e CSLL diferido devido aos ganhos nas carteiras de ações 
dos fundos exclusivos (-R$ 34 milhões em 2018 vs. -R$ 2 milhões em 2017) e 
(iv) parcialmente compensado pelo maior resultado financeiro líquido (R$ 59 
milhões em 2018 vs. R$ 48 milhões em 2017). Em 2018, foram declarados 
R$ 206,0 milhões de proventos sendo: (i) R$ 125,0 milhões em dividendos e 
(ii) R$ 81,0 milhões em juros sobre capital próprio.
PRINCIPAIS INVESTIMENTOS
Klabin S.A.: Com uma receita líquida de R$ 10,0 bilhões em 2018, a Klabin 
S.A. apresentou crescimento de 20% sobre a receita líquida do ano anterior. 
O EBITDA ajustado somou R$ 4,0 bilhões, 47% acima dos R$ 2,7 bilhões 
verificados em 2017. A Klabin S.A. investiu R$ 956 milhões em 2018. Ao final 
de 2018, o endividamento líquido consolidado foi de R$ 12,4 bilhões, sendo 

11% com vencimento no curto prazo, e 72% do endividamento bruto estava 
denominado em moeda estrangeira. A relação dívida líquida/EBTIDA era de 
3,1 vezes ao final de 2018, inferior ao índice de 4,1 vezes apresentados ao 
final de 2017. O lucro líquido somou R$ 186,8 milhões em 2018, 65% abaixo 
dos R$ 532,2 milhões verificados em 2017. Em 2018, MASA recebeu R$ 39,0 
milhões de dividendos e R$ 18,0 milhões de juros sobre capital próprio de Klabin 
S.A.. Ultrapar Participações S.A.: Com uma receita líquida de R$ 90,7 bilhões 
em 2018, a Ultrapar Participações S.A. apresentou crescimento de 15% sobre a 
receita líquida do ano anterior. O EBITDA ajustado somou R$ 3,1 bilhões, 23% 
abaixo dos R$ 4,0 bilhões verificados em 2017. A Ultrapar Participações S.A. 
investiu R$ 2,1 bilhões em 2018. Ao final de 2018, o endividamento líquido 
consolidado foi de R$ 8,2 bilhões, sendo 15% com vencimento no curto prazo, 
e 36% do endividamento bruto estava denominado em moeda estrangeira. 
A relação dívida líquida/EBTIDA era de 2,7 vezes ao final de 2018, superior 
ao índice de 1,8 vezes apresentados ao final de 2017. O lucro líquido somou 
R$ 1.132,3 milhões em 2018, 26% abaixo dos R$ 1.525,9 milhões verificados 
em 2017. Em 2018, MASA recebeu R$ 33,3 milhões de dividendos de Ultrapar 
Participações S.A.. Investimentos Imobiliários: Em 2018, a controlada em 
conjunto Carapa Empreendimentos Imobiliários SPE S.A. deu seguimento à 
comercialização do empreendimento denominado “Nobre Norte Residencial”, 
residencial de 470 unidades, na Zona Norte do Rio de Janeiro, localizado 
próximo ao “Norte Shopping”, na Zona Norte do Rio de Janeiro, no qual a 
Monteiro Aranha Participações Imobiliárias S.A. detém 40% de participação em 
parceria com a Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações, 
que detém 60%. O empreendimento, lançado em 2014, foi concluído no último 
trimestre de 2017 e tem 71% de suas unidades vendidas até 31 de dezembro 
de 2018. Ainda em 2018, a Companhia deu seguimento ao desenvolvimento 
do empreendimento denominado “Reserva do Conde”, um residencial de 
120 unidades, na Zona Norte do Rio de Janeiro, no qual a Monteiro Aranha 
Participações Imobiliárias S.A. detém 25% de participação, em parceria com 
a Concal Construtora Conde Caldas Ltda., que detém 25%, e Minas Rio 
Desenvolvimento Imobiliário Ltda. (empresa pertencente ao Grupo Roma), que 
detém 50%. O empreendimento foi lançado no último trimestre de 2017 e tem 
42% de suas unidades vendidas até 31 de dezembro de 2018. Investimentos 
em Fundos Exclusivos: Em 2018, o Bergen Fundo de Investimento em 
Ações - BDR Nível I - Investimento no Exterior - (“FIA Bergen”) criou um novo 
fundo, o Narvik Fundo de Investimento em Ações - BDR Nível I - Investimento 
no Exterior (“FIA Narvik”), que atualmente reúne os investimentos em BDRs e 

cuja gestão é exercida pelo Banco Safra. Também em 2018 a gestão do FIA 
Bergen passou a ser exercida pela Charles River Capital, gestora de recursos 
financeiros controlada pela MASA. Investimentos em Transmissão de Energia 
Elétrica: Em 2018, a Companhia se comprometeu a realizar um aporte adicional 
de até R$ 10 milhões ao longo de cinco anos em Fundos de Investimento em 
Participações (FIPs) dedicados ao desenvolvimento de projetos de transmissão 
de energia elétrica. Também durante o ano de 2018, um compromisso de R$ 5 
milhões assumido anteriormente pela Companhia com um FIP para investimento 
neste mesmo segmento foi cancelado devido a extinção do FIP. Esses fatos, 
em conjunto com os compromissos anteriormente assumidos em 2016 e 2017, 
levaram o valor total comprometido pela Companhia para R$ 61 milhões. Até 
o final do exercício de 2018, a Companhia havia integralizado R$ 11 milhões 
nestes fundos. Orçamento de Capital: Dando seguimento à constante busca de 
oportunidades de investimento que gerem valor para a Companhia, a Diretoria 
revisou o orçamento de capital para o período de 2018 a 2022, que totalizava o 
montante de R$ 101 milhões. Após a realização de investimentos em 2018 e a 
identificação de possíveis novas oportunidades, o orçamento de capital revisado 
para o período de 2018 a 2022 em vigor passa a ser de R$ 136 milhões. Estes 
investimentos terão como fonte os lucros retidos na reserva para investimentos, 
nos termos do art. 196 da Lei nº 6.404, de 1976.
RELACIONAMENTO COM AUDITORES INDEPENDENTES
Em atendimento à determinação da Instrução CVM nº 381/03, a Administração 
da Companhia informa que, no exercício social encerrado em 31 de dezembro 
de 2018, a Companhia não contratou seus auditores independentes para 
trabalhos diversos daqueles de auditoria externa. Em seu relacionamento com 
o auditor independente, buscou avaliar o conflito de interesses com trabalhos 
de não auditoria com base no seguinte: o auditor não deve (a) auditar seu 
próprio trabalho, (b) exercer funções gerenciais e (c) promover os interesses 
da Companhia. A Ernst & Young Auditores Independentes S.S. iniciou seus 
serviços de auditoria externa para a Companhia em 2017.
DECLARAÇÃO DA DIRETORIA
A  Administração da MASA, declara, nos termos do artigo 25 da Instrução 
CVM nº 480, datada de 7 de dezembro de 2009, que revimos, discutimos e 
concordamos (i) com o conteúdo e opinião expressos no relatório da Ernst & 
Young Auditores Independentes S.S.; e (ii) com as demonstrações financeiras 
relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2018.

Rio de Janeiro, 28 de março de 2019.
A Administração

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Nota Controladora Consolidado
2018 2017 2018 2017

Ativo Circulante
Caixa e equivalentes de
 caixa ................................. 5 60.778 72.658 62.460 81.061
Aplicações financeiras ........ 6 435.248 411.688 440.905 411.688
Dividendos e JCP a receber 7 31.055 17.231 29.774 15.345
Créditos com operações
 financeiras ........................ 8 1.483 372 1.483 372
Juros s/ Debêntures ........... 9 – 10.917 – 10.917
Alienação de investimentos 9 14.364 – – –
Contas a receber ................ 230 984 3.087 3.651
Estoque de imóveis a
 comercializar..................... 10 – – 993 1.539
Impostos a recuperar.......... 11 7.923 6.095 8.492 6.683
Outros ................................. 4.962 768 4.962 767
Total do ativo circulante ...... 556.043 520.713 552.156 532.023
Ativo Não Circulante
Realizável a longo prazo:
 Aplicações financeiras ...... 6 301 – 301 –
 Partes relacionadas .......... 9 14.250 31 2.479 2.538
 Estoque de imóveis a
  comercializar ................... 10 – – 97.700 99.914
 Ações Preferenciais
  Resgatáveis .................... 9 – – 2.409 2.409
 Outros ............................... 1.427 1.429 1.456 1.457
Investimentos em
 controladas e coligadas .... 13 894.690 991.921 864.505 939.326
Outras Participações .......... 13 20 – 20 –
Propriedades para
 investimentos .................... 14 49.926 49.438 49.926 49.438
Outros investimentos .......... 183 183 183 183
Imobilizado ......................... 15 1.185 1.280 1.211 1.311
Intangível ............................ 59 92 59 92
Total do ativo não circulante 962.041 1.044.374 1.020.249 1.096.668
Total do Ativo .................... 1.518.084 1.565.087 1.572.405 1.628.691

Nota Controladora Consolidado
2018 2017 2018 2017

Passivo Circulante
Salários e encargos sociais 1.188 1.209 1.324 1.432
Impostos e taxas a recolher 1.774 836 2.032 1.335
Empréstimos e
 Financiamentos ................ 21.b 9 – 8.041 11.504
Dividendos e JCP a pagar .. 17.d 17.930 100 17.930 100
Provisão para perda em 
investimentos...................... 13 – 3.117 – 120
Fornecedores ..................... 552 1.549 819 3.340
Obrigações com Operações
 Financeiras ....................... 8 e 21 120.022 141.424 120.022 141.424
Obrigações fundos
 exclusivos ......................... 2.784 843 2.784 843
Total do passivo circulante . 144.259 149.078 152.952 160.098
Passivo Não Circulante
Partes relacionadas ............ 9 31 31 31 31
Tributos diferidos ................ 12.3 132.773 94.106 132.774 94.106
Empréstimos e
 Financiamentos ................ 21.b 98.241 – 146.433 51.245
Obrigações com Operações
 Financeiras .......................

8 e 
21 1.780 – 1.780 –

Provisão para perda em
 investimentos .................... 13 6.263 – 123 –
Outros ................................. 580 580 580 1.083
Total do passivo
 não circulante ................... 239.668 94.717 281.721 146.465
Patrimônio Líquido 17
Capital social ...................... 716.838 716.838 716.838 716.838
Reservas de lucros ............. 433.201 610.841 433.201 610.841
Ajustes de avaliação
 patrimonial ........................ (15.882) (6.387) (15.882) (6.387)
Total do patrimônio líquido.. 1.134.157 1.321.292 1.134.157 1.321.292
Participações de
 minoritários ....................... – – 3.575 836
Total do patrimônio líquido
 consolidado....................... 1.134.157 1.321.292 1.137.732 1.322.128
Total do passivo e
 patrimônio líquido .......... 1.518.084 1.565.087 1.572.405 1.628.691

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO 
EM 31 DE DEZEMBRO 

(Em milhares de reais, exceto lucro por ação)

Nota Controladora Consolidado
2018 2017 2018 2017

Receitas Operacionais
Resultado de equivalência
 patrimonial .............................. 13 29.127 35.460 55.214 110.835
Outras receitas ......................... 18 – – 3.268 1.966

29.127 35.460 58.482 112.801
Receitas (Despesas)
 Operacionais
Gerais e administrativas ........... 19 (44.715) (39.025) (50.939) (41.372)
Perda do Valor Realizável
 Líquido .................................... 10 – – (5.465) (69.013)
Despesas com Vendas ............. – – (7) (112)
Outras receitas, líquidas ........... 18 26.693 100.188 18.484 96.388
Lucro Operacional antes do
 Resultado Financeiro ........... 11.105 96.623 20.555 98.692
Resultado Financeiro
Receitas financeiras ................. 20 198.369 100.718 199.044 101.981
Despesas financeiras ............... 20 (135.602) (54.302) (139.901) (54.329)
Lucro antes do Imposto de
 Renda e da Contribuição
 Social ..................................... 73.872 143.039 79.698 146.344
Imposto de renda e
 contribuição social .................. 12 (34.035) (1.854) (34.720) (2.633)

39.837 141.185 44.978 143.711
Participação de minoritários ..... – – (4.171) (2.526)
Lucro Líquido do Exercício ... 39.837 141.185 40.807 141.185
Lucro Líquido dor Ação
 Proveniente das Operações
 Continuadas Básico
 e Diluído em Reais ................ 15 3,25 11,52 3,67 11,73

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO 
(Em milhares de reais, exceto valores por lote de mil ações)

Controladora
Capital Reservas de lucros Ajuste de Lucros
social Legal Investimentos avaliação patrimonial acumu lados Total

Saldos em 31 de dezembro de 2016 ................................................. 716.838 73.688 530.537 (17.020) – 1.304.043
Reversão de dividendos prescritos ...................................................... – – – – 6 6
Reversão de juros s/ capital próprio prescritos .................................... – – – – 9 9
Ajuste de avaliação patrimonial de investida........................................ – – – 11.049 – 11.049
Realização do custo atribuído do ativo imobilizado.............................. – – – (416) 416 –
Lucro líquido do exercício..................................................................... – – – – 141.185 141.185
Destinação do lucro líquido do exercício:
 Constituição de reserva legal ............................................................. – 7.059 – – (7.059) –
 Juros s/ capital próprio atribuído ao dividendo mínimo obrigatório .... – – (94.000) – – (94.000)
 Dividendos .......................................................................................... – – (7.364) – (33.636) (41.000)
 Constituição de reserva para investimentos ....................................... – – 100.921 – (100.921) –
Saldos em 31 de dezembro de 2017 ................................................. 716.838 80.747 530.094 (6.387) – 1.321.292
Ajuste de exercícios anteriores ............................................................ – – (11.511) – – (11.511)
Saldos iniciais ajustados ...................................................................... 716.838 80.747 518.583 (6.387) – 1.309.781
Reversão de dividendos prescritos ...................................................... – – – – 31 31
Reversão de juros s/ capital próprio prescritos .................................... – – – – 3 3
Ajuste de avaliação patrimonial de investida........................................ – – – (9.495) – (9.495)
Lucro líquido do exercício..................................................................... – – – – 39.837 39.837
Destinação do lucro líquido do exercício:
 Constituição de reserva legal ............................................................. – 1.992 – – (1.992) –
 Juros s/ capital próprio atribuído ao dividendo mínimo obrigatório .... – – (81.000) – – (81.000)
 Dividendos .......................................................................................... – – (115.539) – (9.461) (125.000)
 Constituição de reserva para investimentos ....................................... – – 28.418 – (28.418) –
Saldos em 31 de dezembro de 2018 ................................................. 716.838 82.739 350.462 (15.882) – 1.134.157

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO 
(Em milhares de reais, exceto valores por lote de mil ações)

Consolidado
Reservas de lucros Ajuste de Participação

Capital 
social Legal Investimentos

avaliação 
patri monial

Lucros 
acumu lados Total

de não 
controladores Total

Saldos em 31 de dezembro de 2016 ..................... 716.838 73.688 530.537 (17.020) – 1.304.043 147 1.304.190
Reversão de dividendos prescritos .......................... – – – – 6 6 – 6
Reversão de juros s/ capital próprio prescritos ........ – – – – 9 9 – 9
Ajuste de avaliação patrimonial de investida............ – – – 11.049 – 11.049 – 11.049
Realização do custo atribuído do ativo imobilizado.. – – – (416) 416 – – –
Lucro líquido do exercício......................................... – – – – 141.185 141.185 2.526 143.711
Destinação do lucro líquido do exercício:
 Constituição de reserva legal ................................. – 7.059 – – (7.059) – – –
 Juros s/ capital próprio atribuído ao dividendo
  mínimo obrigatório ................................................ – – (94.000) – – (94.000) – (94.000)
 Dividendos .............................................................. – – (7.364) – (33.636) (41.000) (1.837) (42.837)
 Constituição de reserva para investimentos ........... – – 100.921 – (100.921) – – –
Saldos em 31 de dezembro de 2017 ..................... 716.838 80.747 530.094 (6.387) – 1.321.292 836 1.322.128
Ajuste de exercícios anteriores ................................ – – (11.511) – – (11.511) – (11.511)
Saldos iniciais ajustados .......................................... 716.838 80.747 518.583 (6.387) – 1.309.781 836 1.310.617
Reversão de dividendos prescritos .......................... – – – – 31 31 – 31
Reversão de juros s/ capital próprio prescritos ........ – – – – 3 3 – 3
Operações com não controladores .......................... – – – – (970) (970) 970 –
Ajuste de avaliação patrimonial de investida............ – – – (9.495) – (9.495) – (9.495)
Lucro líquido do exercício......................................... – – – – 40.807 40.807 4.171 44.978
Destinação do lucro líquido do exercício:
 Constituição de reserva legal ................................. – 1.992 – – (1.992) – – –
 Juros s/ capital próprio atribuído ao dividendo
  mínimo obrigatório ................................................ – – (81.000) – – (81.000) – (81.000)
 Dividendos .............................................................. – – (115.539) – (9.461) (125.000) (2.402) (127.402)
 Constituição de reserva para investimentos ........... – – 28.418 – (28.418) – – –
Saldos em 31 de dezembro de 2018 ..................... 716.838 82.739 350.462 (15.882) – 1.134.157 3.575 1.137.732

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO ABRANGENTE 
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO 

(Em milhares de reais)

Nota Controladora Consolidado
2018 2017 2018 2017

Lucro líquido do exercício......... 39.837 141.185 44.978 143.711
Outros resultados abrangentes:
 Ajuste de avaliação
  patrimonial de investidas ...... (9.495) 11.049 (9.495) 11.049
Resultado abrangente total
 do exercício ............................ 30.342 152.234 35.483 154.760

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÕES DO VALOR ADICIONADO 
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO 

(Em milhares de reais)

Nota Controladora Consolidado
2018 2017 2018 2017

Receita Operacional Líquida – – 3.900 2.908
Insumos Adquiridos de
 Terceiros
Custo dos produtos, das
 mercadorias e dos serviços
 vendidos ................................. – – (404) (792)
Materiais, energia, serviços de
 terceiros e outros .................... (9.657) (9.787) (11.718) (7.019)
Perda (Recuperação) de
 Valores Ativos ......................... – – (5.465) (69.013)

(9.657) (9.787) (17.587) (76.824)
Valor Adicionado Bruto .......... (9.657) (9.787) (13.687) (73.916)
Depreciação e Amortização ... (439) (885) (445) (896)
Valor Adicionado Líquido
 Produzido .............................. (10.096) (10.672) (14.132) (74.812)
Valor Adicionado Recebido
 em Transferência
Resultado de equivalência
 patrimonial .............................. 13 29.127 35.460 55.214 110.835
Receita de royalties .................. 18 7.062 7.633 7.062 7.633
Receitas financeiras ................. 20 198.369 100.718 199.044 101.981
Receitas de aluguéis ................ 18 2.895 3.186 2.954 3.186
Outras líquidas ......................... 16.735 89.370 8.469 85.570

254.188 236.367 272.743 309.205
Valor Adicionado Total a
 Distribuir ................................ 244.092 225.695 258.611 234.393
Distribuição do Valor
 Adicionado
Pessoal:
 Remuneração direta ............... 15.849 15.521 18.312 18.606
 Benefícios ............................... 4.168 4.150 4.948 4.813
 FGTS ...................................... 518 497 588 570

20.535 20.168 23.848 23.989
Impostos, taxas e contribuições:
 Federais .................................. 46.085 8.025 47.671 10.093
 Estaduais ................................ 46 37 59 105
 Municipais ............................... 156 115 310 297

46.287 8.177 48.040 10.495
Remuneração de capitais de
 terceiros:
 Despesas com aluguéis e
  condomínios.......................... 19 1.831 1.863 1.831 1.863
 Despesas financeiras ............. 20 135.602 54.302 139.914 54.335

137.433 56.165 141.745 56.198
Dividendos e juros sobre
 capital próprio pagos e
 propostos ................................ 17 9.461 33.636 9.461 33.636
Lucros retidos ........................... 30.376 107.549 31.346 107.549
Participação de não
 controladores .......................... – – 4.171 2.526

39.837 141.185 44.978 143.711
Valor Adicionado Distribuído 244.092 225.695 258.611 234.393

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Nota Controladora Consolidado
2018 2017 2018 2017

Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais
Lucro Líquido do Exercício ......................................................... 39.837 141.185 44.978 143.711
Ajustes para reconciliar o lucro líquido do exercício com o caixa
 gerado pelas atividades operacionais:
Depreciação e Amortização............................................................ 435 885 441 895
Resultado de Equivalência Patrimonial .......................................... (29.127) (35.460) (55.214) (108.780)
Imposto de Renda e Contribuição Social ....................................... 38.668 2.031 38.668 2.031
Avaliação de Propriedade de Investimento .................................... (488) (1.743) (488) (1.743)
Resultado da Venda de Investimento ............................................. (17.355) (87.874) (3.085) (87.874)
Ajuste de Avaliação a Valor de Mercado ........................................ (76.136) – (76.136) –
Ajuste a Valor Justo de Aplicações ................................................. – (26.299) – (26.299)
Outros ............................................................................................. 131 – (245) (1.622)
Variação de Percentual de Investidas ............................................ 418 383 417 383
Auferimento de Receita Financeira ................................................ (147.765) (15.082) (147.765) (15.082)
Valor Realizável Líquido de Estoque .............................................. – – 5.465 –
Juros sobre Empréstimos ............................................................... 253 – 4.532 –
Variação Cambial Empréstimos Estrangeiros ................................ (1.753) – (1.753) –
Variações nos Ativos e Passivos:
Dividendos a Receber .................................................................... 91.083 75.432 91.083 75.659
Impostos a Recuperar .................................................................... (1.828) (1.292) (1.810) (1.265)
Juros sobre Debêntures ................................................................. 11.557 15.426 11.557 15.426
Outros Créditos .............................................................................. (19.069) 19.266 (4.982) 17.470
Outras Obrigações ......................................................................... 1.859 929 (496) (4.610)
Imóveis a Comercializar ................................................................. – – (685) 23.860
Caixa Líquido gerado pelas Atividades Operacionais .............. (109.280) 87.787 (95.518) 32.160
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento
Títulos e Valores Mobiliários ........................................................... 180.081 22.906 174.423 27.217
Imobilizado e Intangível .................................................................. (439) (262) (439) (262)
Caixa Recebido na Venda de Investimento.................................... 10.359 117.668 10.453 117.669
Adições em Investimento ............................................................... (4.260) (53.659) (3.909) (3.530)
Outros ............................................................................................. 45 – – –
Caixa Líquido gerado pelas Atividades de Investimento ......... 185.786 86.653 180.528 141.094
Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento
Dividendos e JCP pagos ................................................................ (188.135) (134.971) (190.537) (136.807)
Dividendos Pagos........................................................................... (63.173) (40.997) (63.173) (42.833)
Juros sobre Capital Próprio ............................................................ (124.962) (93.974) (127.364) (93.974)
Ingresso (Liquidação) de Empréstimo ............................................ 99.749 – 86.926 11.228
Caixa Líquido Aplicado nas Atividades de Financiamento ...... (88.386) (134.971) (103.611) (125.579)
Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes de Caixa............ (11.880) 39.469 (18.601) 47.675
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício ..................... 72.658 33.189 81.061 33.385
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício......................... 60.778 72.658 62.460 81.060
Redução Líquida do Saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa (11.880) 39.469 (18.601) 47.675

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA 
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO 

(Em milhares de reais)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 

(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

1. CONTEXTO OPERACIONAL
A Monteiro Aranha S.A. (“Companhia” ou “Controladora”) é uma sociedade anônima de capital aberto com ações nego-
ciadas na B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”), com sede na Avenida Afrânio de Melo Franco, 290, Sala 101 - Parte, 
Leblon, no município do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, Brasil, que tem como atividade principal a participação 
societária em outras sociedades. As atividades operacionais das empresas controladas, coligadas e controladas em 
conjunto da Companhia estão descritas na nota explicativa 13. A emissão dessas demonstrações financeiras conso-
lidadas foi autorizada pelo Conselho de Administração em 28 de março de 2019.
2. RESUMO DAS PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS
2.1. Base de preparação: As demonstrações financeiras foram preparadas conforme as práticas contábeis adotadas 
no Brasil incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”) e as Normas 
Internacionais de Relatório Financeiro, International Financial Reporting Standards (“IFRS”), emitidas pelo Internatio-
nal Accounting Standards Board (“IASB”), aplicáveis às entidades de incorporação imobiliária no Brasil registradas na 
Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), e evidenciam todas as informações relevantes próprias das demonstrações 
financeiras, as quais estão de acordo com as utilizadas pela Administração da Companhia. As demonstrações finan-
ceiras foram preparadas considerando o custo histórico como base de valor, exceto pelos ativos e passivos financeiros 
mensurados ao valor justo. Adicionalmente, a Companhia considerou as orientações emanadas da Orientação Técnica 
OCPC 07, emitida pelo CPC em novembro de 2014, na preparação das suas demonstrações financeiras. Desta forma, 
as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras estão sendo evidenciadas e correspondem às utili-
zadas pela Administração. A preparação das demonstrações financeiras requer o uso de certas estimativas contábeis 
críticas e o exercício de julgamento por parte da Administração da Companhia no processo de aplicação das políticas 
contábeis adotadas, detalhadas na nota explicativa 2.4 e 3. 2.1.1. Demonstrações financeiras individuais: As de-
monstrações financeiras individuais da Controladora incluem a carteira dos seus fundos exclusivos - CSHG Bucareste 
III Fundo de Investimento em Ações - Investimento no Exterior (“FIA Bucareste III”) e Bergen Fundo de Investimento em 
Ações - BDR Nível I - Investimento no Exterior (“FIA Bergen”), contemplando também o Narvik Fundo de Investimento 
em Ações - BDR Nível I - Investimento no Exterior (“FIA Narvik”), fundo exclusivo do “FIA Bergen”.
Fundos Exclusivos
A estrutura dos fundos exclusivos é:

FUNDOS DE INVESTIMENTOS EXCLUSIVOS
SEGMENTO BUCARESTE III BERGEN NARVIK
Gestão ..................................................... CREDIT SUISSE CHARLES RIVER SAFRA
Administração .......................................... CREDIT SUISSE MODAL MODAL
Custódia .................................................. INTRAG ITAÚ SANTANDER SANTANDER
Balanço patrimonial
O quadro abaixo apresenta os balanços patrimoniais dos fundos exclusivos:

BUCARESTE III BERGEN NARVIK
2018 2017 2018 2017 2018 2017

Ativo
 Circulante............................................... 62.950 54.433 276.999 261.685 203.736 –
 Não circulante ........................................ – – 45.404 – – –
Total do Ativo ........................................... 62.950 54.433 322.403 261.685 203.736 –
Passivo
 Circulante............................................... 337 205 6.251 1.785 2.071 –
 Não circulante ........................................ – – – – – –
Total do Passivo ...................................... 337 205 6.251 1.785 2.071 –
Patrimônio Líquido ................................ 62.613 54.228 316.152 259.900 201.665 –

Demonstração do resultado 2018 2017 2018 2017 2018 2017
 Resultado do exercício .......................... 8.385 7.351 (606) 44.508 (38.281) –
2.1.2. Demonstrações financeiras consolidadas: A Companhia consolida todas as sociedades sobre as quais detém 
o controle, ou seja, quando está exposta ou tem direito a retornos variáveis de seu envolvimento com a investida e tem 
capacidade de dirigir as atividades relevantes da investida. As datas das demonstrações financeiras das empresas 
consolidadas são coincidentes com as da Controladora, exceto as da Monteiro Aranha Participações Imobiliárias S.A., 
que utilizou informações financeiras de 30 dias anteriores ao fechamento do exercício de 31/12/2017, conforme permi-
tido pela Lei das Sociedades por Ações. As seguintes políticas contábeis são aplicadas na elaboração das demonstra-
ções financeiras consolidadas. (a) Controladas: Controladas são todas as sociedades das quais a Companhia detém 
o controle. O controle é obtido quando a Companhia tem o poder de controlar as políticas operacionais e financeiras 
de uma entidade para auferir benefícios de suas atividades. As empresas controladas e suas respectivas participações 
estão detalhadas na nota explicativa 13. As controladas são totalmente consolidadas a partir da data em que o con-
trole é transferido para a Companhia. A consolidação é interrompida a partir da data em que a Companhia deixa de ter 
o controle sobre a sociedade correspondente. As demonstrações financeiras consolidadas incluem as demonstrações 
financeiras da Companhia e de suas controladas. Quando necessário, as demonstrações financeiras das controladas 
e fundos exclusivos são ajustadas para adequar suas práticas contábeis àquelas estabelecidas pela Companhia. Todas 
as transações, saldos, receitas e despesas entre as empresas são eliminados integralmente nas demonstrações finan-
ceiras consolidadas. Transações, saldos e ganhos não realizados em transações entre a Controladora e suas contro-
ladas são eliminados. Os prejuízos não realizados também são eliminados, a menos que a operação forneça evidências 
de uma perda (impairment) do ativo transferido. (b) Transações com participações de não controladores: A Com-
panhia trata as operações com não controladores, aquisição ou venda de participação em uma controlada, como 
transações entre a Companhia e seus próprios sócios. A diferença entre o valor negociado e o valor da participação 
dos não controladores é reconhecida diretamente no Patrimônio Líquido atribuível aos sócios da Controladora, e não 
ao resultado do período. (c) Perda de controle em controladas: Quando a Companhia deixa de ter controle, qualquer 
participação retida na sociedade é remensurada ao seu valor justo, sendo a mudança no valor contábil reconhecida no 
resultado. O valor justo é o valor contábil da participação retida em uma coligada, uma joint venture ou um ativo finan-
ceiro. Além disso, quaisquer valores previamente reconhecidos em outros resultados abrangentes relativos àquela 
sociedade são contabilizados como se a Companhia tivesse alienado diretamente os ativos ou passivos relacionados. 
Isso pode significar que os valores reconhecidos previamente em outros resultados abrangentes poderão ser reclassi-
ficados para resultado. (d) Coligadas e controladas em conjunto: Coligadas são todas as sociedades sobre as quais 
a Companhia tem influência significativa, mas não o controle, geralmente por meio de uma participação societária de 
20% a 50% com direito de voto ou, ainda, se ficar caracterizado que há influência significativa, independentemente do 
percentual de participação. As investidas Klabin S.A. e Ultrapar Participações S.A. são consideradas empresas coliga-
das, tendo em vista a representação de conselheiros indicados pela Companhia nos respectivos conselhos de admi-
nistração e sua consequente influência significativa sobre as operações de tais investidas. Controladas em conjunto 
são todas as sociedades sobre as quais a Companhia possui o controle compartilhado do negócio, contratualmente 
convencionado, onde as decisões sobre as atividades relevantes exigem o consentimento das partes que compartilham 
o controle. Os investimentos em coligadas e controladas em conjunto são contabilizados pelo método de equivalência 
patrimonial e são inicialmente reconhecidos pelo seu valor de custo (nota explicativa 13). A participação da Companhia 
nos lucros ou prejuízos e nas reservas de suas coligadas e controladas em conjunto é reconhecida na demonstração 
do resultado e nas reservas da Companhia respectivamente. Quando a participação da Companhia nas perdas de uma 
coligada ou controlada em conjunto for igual ou superior ao valor contábil do investimento, incluindo quaisquer outros 
recebíveis, a Companhia não reconhece perdas adicionais, a menos que tenha incorrido em obrigações ou efetuado 
pagamentos em nome da coligada ou controlada em conjunto. Os ganhos não realizados das operações entre a Com-
panhia e suas coligadas e controladas em conjunto são eliminados na proporção da participação da Companhia. As 
perdas não realizadas também são eliminadas, a menos que a operação forneça evidências de uma perda (impairment) 
do ativo transferido. As políticas contábeis das coligadas são alteradas, quando necessário, para assegurar consistên-
cia com as políticas adotadas pela Companhia. Se a participação societária na coligada ou controlada em conjunto for 
reduzida, mas for mantida influência significativa ou o controle compartilhado, parte do saldo de outros resultados 
abrangentes será reclassificada para o resultado, na proporção desta redução. Os ganhos e perdas de diluição ocor-
ridos em participações em coligadas ou controladas em conjunto são reconhecidos na variação do percentual de par-
ticipação na demonstração do resultado (nota explicativa 18). 2.2. Novas normas e pronunciamentos contábeis: 
Seguem abaixo as novas normas emitidas pelo IASB que ainda não estavam em vigor para o exercício de 2018: IFRS 16 
- Operações de Arrendamento Mercantil: A partir dessa norma, os arrendatários passam a ter que reconhecer o passi-
vo dos pagamentos futuros e o direito de uso do ativo arrendado para praticamente todos os contratos de arrendamen-
to mercantil, incluindo os operacionais, podendo ficar fora do escopo dessa nova norma determinados contratos de 
curto prazo ou de pequenos montantes. Os critérios de reconhecimento e mensuração dos arrendamentos nas de-
monstrações financeiras dos arrendadores ficam substancialmente mantidos. A IFRS 16 passa a vigorar para exercícios  

iniciados em ou após 01/01/2019 e substitui a IAS 17 - “Operações de Arrendamento Mercantil” e correspondentes 
interpretações. A Administração da Companhia avaliou os efeitos de sua adoção e estimou um impacto no seu balanço, 
referente ao contrato do arrendamento de sua sede, de R$ 10.120 no ativo não circulante, pelo direito de uso, R$ 1.150 
no passivo circulante e R$ 8.970 no passivo não circulante, pela obrigação dos pagamentos futuros. IFRIC 23 - Incer-
teza sobre o tratamento de tributos sobre o lucro: A Interpretação trata da contabilização dos tributos sobre o lucro nos 
casos em que os tratamentos tributários envolvam incerteza, abordando as seguintes questões: • Se a Companhia 
considera cada tratamento tributário incerto separadamente ou em conjunto; • As suposições que a Companhia faz em 
relação ao exame dos tratamentos tributários pelas autoridades fiscais; • Como a Companhia determina o lucro real 
(prejuízo fiscal), bases de cálculo, prejuízos fiscais não utilizados, créditos tributários não utilizados e alíquotas; • Como 
a Companhia considera as mudanças de fatos e circunstâncias nas quais se baseiam seu julgamento. A referida inter-
pretação passa a vigorar em 01/01/2019, e na avaliação da Administração, sua adoção não trará impactos significativos. 
Não há outras normas IFRS ou interpretações IFRIC, que ainda não entraram em vigor, que poderiam ter impacto 
significativo sobre a Companhia. Seguem abaixo as novas normas emitidas pelo IASB que entraram em vigor e foram 
adotadas pela Companhia no exercício de 2018: IFRS 15 - Receita de contratos com clientes: A IFRS 15 foi emitida em 
maio de 2014, alterada em abril de 2016 e estabelece um modelo de cinco etapas para contabilização das receitas 
decorrentes de contratos com clientes. De acordo com a IFRS 15, a receita é reconhecida por um valor que reflete a 
contrapartida a que uma entidade espera ter direito em troca de transferência de bens ou serviços para um cliente. A 
norma emitida esclarece que para adoção a Companhia deveria adotar um dos seguintes métodos: • Retrospectivo a 
cada período anterior, apresentado de acordo com a IAS 8 (CPC 23); ou • Retrospectivo com efeito cumulativo da 
aplicação inicial deste pronunciamento, reconhecido na data da aplicação inicial nos saldos de abertura dos lucros 
acumulados ou outro componente do patrimônio líquido, conforme apropriado. A Companhia realizou um levantamen-
to interno, avaliando os seus fluxos de receita e contratos para adoção da nova norma a partir de 01/01/2018. Não 
foram identificados impactos relativos a adoção do IFRS 15 pela Companhia, contudo, a coligada Ultrapar Participações 
S.A. teve impactos que foram capturados pela Companhia através de reserva reflexa (nota explicativa 13). IFRS 9 - 
Instrumentos Financeiros: Em julho de 2014, o IASB emitiu a versão final da IFRS 9 - Instrumentos Financeiros, que 
substituiu a IAS 39 - Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e Mensuração e todas as versões anteriores da IFRS 
9. A IFRS 9 reúne os três aspectos de contabilização de instrumentos financeiros: classificação e mensuração, redução 
ao valor recuperável do ativo e contabilização de hedge. A IFRS 9 está em vigor para períodos anuais com início a 
partir de 01/01/2018. A Companhia adotou a nova norma na data efetiva requerida e não efetuou a reapresentação de 
informações comparativas, conforme previsto na IFRS 9. A Administração realizou uma avaliação de impacto detalha-
da dos três aspectos da IFRS 9, conforme listado a seguir: a) Classificação e mensuração: A Companhia possui a 
expectativa, de acordo com a sua política de investimentos, de continuar avaliando pelo valor justo todos os ativos fi-
nanceiros atualmente mantidos a valor justo. Empréstimos e contas a receber de clientes da Companhia atendem aos 
critérios de mensuração de custo amortizado de acordo com a IFRS 9. Portanto, não se fez necessária a reclassificação 
para esses instrumentos. A coligada Ultrapar Participações S.A. e a controlada Monteiro Aranha Participações Imobili-
árias S.A. tiveram seus ativos financeiros impactados pelo IFRS 9, cujos impactos foram capturados pela Companhia 
através de seu patrimônio liquido (nota explicativa 13). b) Redução ao valor recuperável: A IFRS 9 exige que a Com-
panhia registre as perdas de crédito esperadas em todos os seus ativos financeiros mensurados a custo amortizado e 
a valor justo por meio de outros resultados abrangentes, com base em estimativas de perdas esperadas para os pró-
ximos 12 meses ou por toda a vida da operação. Não foram identificados pela Companhia impactos significativos rela-
tivos a adoção do IFRS 9 quanto a redução do valor recuperável dos ativos financeiros. c) Contabilização de hedge: A 
Companhia não utiliza a contabilidade de hedge para nenhuma de suas operações de proteção, desta forma com re-
lação a aplicação dos requisitos de hedge da IFRS 9, não houve impacto nas demonstrações financeiras da Companhia. 
2.3. Moeda funcional e moeda de apresentação: As demonstrações financeiras são apresentadas em Real (R$), que 
é a moeda funcional da Companhia e de suas controladas, controladas em conjunto, coligadas e fundos exclusivos. 
2.4. Julgamentos, estimativas e premissas contábeis significativas: Na elaboração das demonstrações financeiras, 
para a contabilização de certos ativos, passivos e outras transações, e registro de receitas e despesas dos períodos, 
foram utilizados julgamentos, estimativas e premissas contábeis envolvendo experiência de eventos passados e pre-
visão de eventos futuros, além do auxílio de especialistas, quando aplicável. As demonstrações financeiras incluem, 
portanto, várias estimativas, tais como: provisões fiscais, previdenciárias, cíveis e trabalhistas, avaliação do valor justo 
de certos instrumentos financeiros, avaliação de perda para valor realizável líquido de estoques e valor justo de pro-
priedade para investimento. Os resultados reais dos saldos constituídos com a utilização de julgamentos, estimativas 
e premissas contábeis, quando de sua efetiva realização, podem ser divergentes, podendo a Companhia estar expos-
ta a perdas materiais. As estimativas e premissas são revistas anualmente ou sempre que houver uma indicação para 
a necessidade de sua revisão e as revisões com relação às estimativas contábeis são reconhecidas no período em 
que as mesmas são revisadas e em quaisquer períodos afetados. 2.5. Ativos financeiros: 2.5.1. Classificação: A 
Companhia classifica seus ativos financeiros, no reconhecimento inicial, sob três categorias de mensuração subse-
quente: ao custo amortizado, ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes ou ao valor justo por meio do 
resultado. A classificação é baseada no modelo de negócios da Companhia para a gestão dos ativos financeiros e nas 
características de fluxo de caixa contratual destes mesmos ativos. (a) Ativos financeiros ao custo amortizado: Os 
ativos financeiros ao custo amortizado são ativos financeiros mantidos para o recebimento de seus fluxos de caixa 
contratuais que constituam, exclusivamente no pagamento de principal e juros. (b) Ativos financeiros ao valor justo 
por meio de outros resultados abrangentes: Os ativos financeiros ao valor justo por meio de outros resultados 
abrangentes são ativos financeiros mantidos tanto para o recebimento de seus fluxos de caixa contratuais que consti-
tuam exclusivamente o pagamento de principal e juros, quanto pela venda desses mesmos ativos. Além disso, no re-
conhecimento inicial a Companhia pode efetuar a escolha irrevogável de apresentar as alterações de alguns instru-
mentos patrimoniais através do valor justo por meio de outros resultados abrangentes. (c) Ativos financeiros ao valor 
justo por meio do resultado: Os ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado são ativos financeiros manti-
dos para negociação. Um ativo financeiro é classificado nessa categoria se foi adquirido, principalmente, para venda 
no curto prazo. Os derivativos também são classificados como mensurados ao valor justo por meio do resultado. 
2.5.2. Reconhecimento e mensuração: As compras e as vendas de ativos financeiros são reconhecidas na data da 
negociação. Os ativos financeiros não classificados como ao valor justo por meio do resultado são inicialmente reco-
nhecidos pelo valor justo, acrescidos dos custos da transação. Os ativos financeiros ao valor justo por meio de resul-
tado são inicialmente reconhecidos pelo valor justo, e os custos da transação são debitados à demonstração do resul-
tado. Os ativos financeiros são desreconhecidos quando os direitos de receber os seus respectivos fluxos de caixa 
vencerem ou forem transferidos para terceiros, e neste último caso, desde que a Companhia tenha transferido, signi-
ficativamente, os riscos e os benefícios de propriedade desses ativos financeiros. Os ativos financeiros mensurados 
ao valor justo são subsequentemente contabilizados pelo valor justo. Os ativos financeiros ao custo amortizado são 
contabilizados pelo custo amortizado, usando a taxa efetiva de juros do contrato. Os ganhos ou as perdas decorrentes 
de variações no valor justo de ativos financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado são apresentados 
na demonstração do resultado em “receitas ou despesas financeiras” no período em que ocorrerem. Os ganhos ou 
perdas dos ativos financeiros denominados em moeda estrangeira e classificados como mensurados ao valor justo por 
meio de outros resultados abrangentes são divididas entre as diferenças de conversão resultantes das variações no 
custo amortizado do título e outras variações no valor contábil do título. As variações cambiais de títulos monetários 
são reconhecidas no resultado. As variações cambiais de títulos não monetários são reconhecidas no patrimônio. As 
variações no valor justo de títulos monetários e não monetários classificados como mensurados ao valor justo por meio 
de outros resultados abrangentes são reconhecidas no patrimônio. Quando os ativos financeiros classificados como 
mensurados ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes são vendidos, transferidos à terceiros ou sofrem 
perda (impairment), os ajustes acumulados do valor justo, reconhecidos no patrimônio, são incluídos na demonstração 
do resultado como “receitas ou despesas financeiras”. Os juros sobre ativos financeiros mensurados ao valor justo por 
meio de outros resultados abrangentes, calculados pelo método da taxa efetiva de juros, são reconhecidos na demons-
tração do resultado como parte de outras receitas. Os proventos de ativos financeiros mensurados ao valor justo por 
meio do resultado e de instrumentos de patrimônio líquido disponíveis para venda são reconhecidos na demonstração 
do resultado como parte de “receitas financeiras” quando é estabelecido o direito da Companhia de receber tais pro-
ventos. Os valores justos dos investimentos com cotação em bolsa ou mercados organizados são baseados nos preços 
atuais de compra. Na ausência de um mercado organizado de onde o preço de um ativo financeiro pode ser observa-
do, a Companhia estabelece o valor justo através de técnicas de avaliação. Essas técnicas incluem o uso de operações 
recentes contratadas com terceiros, referência a outros instrumentos que são substancialmente similares, análise de 
fluxos de caixa descontados e modelos de precificação de opções que fazem o maior uso possível de informações 
geradas pelo mercado e contam com o mínimo possível de informações geradas pela administração da própria Com-
panhia. 2.5.3. Compensação de instrumentos financeiros: Ativos e passivos financeiros são compensados e o valor 
líquido é apresentado no balanço patrimonial quando há um direito legal de compensar os valores reconhecidos e há 
a intenção de realizá-los em uma base líquida, ou realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente. 2.5.4. Impair-
ment de ativos financeiros: A Companhia avalia sempre que necessário, ou pelo menos na data de encerramento de 
cada balanço, se há evidência objetiva de que um ativo financeiro ou grupo de ativos financeiros estão com seu valor 
deteriorado. Um ativo ou grupo de ativos financeiros está deteriorado e as perdas por impairment são incorridas so-
mente se há evidência objetiva de impairment como resultado de um ou mais eventos ocorridos após o reconhecimen-
to inicial dos ativos (um “evento de perda”) e aquele evento (ou eventos) de perda tem um impacto nos fluxos de caixa 
futuros esperados do ativo financeiro ou grupo de ativos financeiros que pode ser estimado de maneira confiável. As 
perdas esperadas são baseadas na variação do risco de crédito do ativo e são reconhecidas em duas etapas. Quando 
não houver aumento significativo no risco de crédito desde o reconhecimento inicial, as perdas esperadas são provi-
sionadas para eventos de inadimplência possíveis nos próximos 12 meses. Quando houver um aumento significativo 
no risco de crédito desde o reconhecimento inicial, é necessária a constituição de uma provisão para perdas esperadas 
durante a vida remanescente da exposição, independentemente do momento da inadimplência. Os critérios que a 
Companhia usa para determinar se há evidência objetiva de uma perda por impairment incluem: (i) dificuldade finan-
ceira relevante do emissor ou devedor; (ii) quebra de contrato, como por exemplo a inadimplência ou mora no paga-
mento de juros ou principal; (iii) estender à contra parte de um ativo financeiro, por razões econômicas ou jurídicas 
relativas à dificuldade financeira deste, uma concessão que um credor normalmente não consideraria; (iv) considerar 
provável que a contra parte de um ativo financeiro declare falência ou reorganização financeira; (v) o desaparecimen-
to de um mercado ativo para aquele ativo financeiro devido às dificuldades financeiras; ou (vi) dados observáveis indi-
cando que há uma redução mensurável nos futuros fluxos de caixa estimados a partir de uma carteira de ativos finan-
ceiros desde o reconhecimento inicial daqueles ativos, embora a diminuição não possa ainda ser identificada com os 
ativos financeiros individuais na carteira, incluindo: a) mudanças adversas na situação financeira da contra parte do 
ativo financeiro na carteira; b) condições econômicas nacionais ou locais que se correlacionam com as inadimplências 
sobre os ativos na carteira. O montante da perda por impairment é mensurada como a diferença entre o valor contábil 
dos ativos e o valor presente dos fluxos de caixa futuros esperados (excluindo os prejuízos de crédito futuro que não 
foram incorridos) descontados à taxa de juros em vigor original dos ativos financeiros. O valor contábil do ativo é redu-
zido e o valor da perda é reconhecido na demonstração do resultado. Se um ativo financeiro tiver uma taxa de juros 
variável, a taxa de desconto para medir uma perda por impairment é a atual taxa efetiva de juros determinada de 
acordo com o contrato. Como um expediente prático, a Companhia pode mensurar o impairment com base no valor 
justo de um instrumento utilizando um preço de mercado observável. Se, num período subsequente, o valor da perda 
por impairment diminuir ou ser revertida totalmente e a sua reversão puder ser relacionada objetivamente com um 
evento que ocorreu após o impairment ser reconhecido (como uma melhoria na classificação de crédito da contra 
parte de um ativo), a reversão dessa perda reconhecida anteriormente será reconhecida na demonstração do resulta-
do. Esta provisão para perda por impairment pode ser reconhecida para qualquer instrumento financeiro que não seja 
mensurado pelo valor justo por meio do resultado. 2.6. Instrumentos financeiros derivativos e atividades de hedge: 
Inicialmente, os derivativos são reconhecidos pelo valor justo na data em que um contrato de derivativos é celebrado 
e são, subsequentemente, remensurados ao seu valor justo. O método para reconhecer o ganho ou a perda resultan-
te depende do fato do derivativo ser designado ou não como um instrumento de hedge nos casos de adoção da con-
tabilidade de hedge (hedge accounting). Sendo este o caso, o método a ser adotado depende da natureza do item que 
está sendo protegido por hedge. Na hipótese da adoção de contabilidade de hedge (hedge accounting), os derivativos 
seriam designados como: a) hedge do valor justo de ativos ou passivos reconhecidos ou de um compromisso firme 
(hedge de valor justo); b) hedge de um risco específico associado a um ativo ou passivo reconhecido ou uma operação 
prevista altamente provável (hedge de fluxo de caixa); ou c) hedge de um investimento líquido em uma operação no 
exterior (hedge de investimento líquido). Para os instrumentos derivativos que não se qualificam para a contabilização 
de hedge, ou opta-se pela sua não adoção, as variações no valor justo desses instrumentos são reconhecidas imedia-
tamente na demonstração do resultado em “resultado financeiro”. Até o exercício social de 2018, a Companhia não 
adotou a contabilidade de hedge (hedge accounting) para nenhum de seus instrumentos financeiros de proteção. 
2.7. Caixa e equivalente de caixa: Caixa e equivalente de caixa incluem o caixa, os depósitos bancários e outros in-
vestimentos de curto prazo de alta liquidez com vencimentos originais de até três meses, e com baixo risco de mudan-
ça de valor. 2.8. Aplicações financeiras: Refletem as aplicações que, apesar de apresentarem liquidez, não se en-
quadram nas demais condições para serem consideradas como equivalente de caixa. Além disso, incluem os fundos 
exclusivos (nota explicativa 6), que possuem uma carteira de ações de empresas negociadas em bolsa de valores e 
estão avaliadas pelo custo de aquisição ajustado pela cotação do ativo na data do balanço, bem como títulos de renda 
fixa e variável. 2.9. Estoque de imóveis a comercializar (consolidado): Estoque de imóveis a comercializar é de-
monstrado ao custo de aquisição dos terrenos acrescidos dos custos incorridos de construção e outros custos relacio-
nados aos projetos em construção e concluídos, cujas unidades ainda não foram vendidas (nota explicativa 10). O 
custo de terrenos mantidos para desenvolvimento inclui o preço de compra, bem como os custos incorridos para 
aquisição e o desenvolvimento do terreno que não supera o valor realizável líquido. O custo de construção compreen-
de: o terreno, materiais, mão de obra contratada e outros custos de construção relacionados, incluindo o custo finan-
ceiro do capital aplicado (encargos financeiros de contas a pagar por aquisição de terrenos, operações de crédito 
imobiliário incorridos durante o período de construção, os quais são capitalizados na rubrica de “Estoque de imóveis a 
comercializar” e levados ao resultado na proporção dos custos incorridos na rubrica “Custo de bens e/ou serviços 
vendidos”). O custo de construção também não pode superar o valor realizável líquido. O valor realizável líquido é o 
preço de venda estimado no curso normal dos negócios deduzido dos custos estimados para sua conclusão e dos 
gastos estimados necessários para se concretizar a venda. 2.10. Propriedades para investimentos: São propriedades 
mantidas para obter renda com aluguéis e/ou valorização do capital. As propriedades para investimento são mensura-
das inicialmente ao custo, incluindo os custos da transação. Após o reconhecimento inicial, as propriedades para in-
vestimento são mensuradas ao valor justo. Os ganhos e as perdas resultantes de mudanças no valor justo de uma 
propriedade para investimento são reconhecidas no resultado do período no qual as mudanças ocorreram, em “Outras 
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receitas (despesas) líquidas”. As propriedades para investimento são baixadas após a alienação ou quando estas são 
permanentemente retiradas de uso e não há benefícios econômicos futuros resultantes da alienação. Qualquer ganho 
ou perda resultante da baixa da propriedade para investimentos (calculado como a diferença entre as receitas líquidas 
da alienação e o valor contábil do ativo) é reconhecido no resultado do período em que a propriedade para investimen-
to é baixada. A metodologia de avaliação da propriedade para investimentos encontra-se na nota explicativa 14. 
2.11. Investimentos em controladas, controladas em conjunto e coligadas: Os investimentos em controladas, 
controladas em conjunto e coligadas são registrados a custo e avaliados pelo método de equivalência patrimonial, 
reconhecido no resultado do exercício como “resultado de equivalência patrimonial”. Para efeito do cálculo de equiva-
lência patrimonial, ganhos ou transações a realizar entre a Companhia e controladas, controladas em conjunto ou 
coligadas são eliminados na medida da participação da Companhia nessas investidas. Perdas não realizadas são 
eliminadas, a menos que a transação forneça evidências de perda permanente (impairment) do ativo transferido. 
Quando necessário, as práticas contábeis das investidas são alteradas para garantir consistência com as práticas 
contábeis adotadas pela Companhia. 2.12. Imobilizado: Os ativos imobilizados da Companhia e de suas controladas 
estão mensurados ao valor de custo histórico menos depreciação acumulada. Tais imobilizações são classificadas nas 
categorias adequadas do imobilizado quando concluídas e prontas para o uso pretendido. A depreciação desses ativos 
inicia-se quando estes estão prontos para o uso pretendido na mesma base dos outros ativos imobilizados, classifica-
dos nas mesmas categorias. Conforme faculdade estabelecida pela interpretação técnica ICPC 10 e pelo pronuncia-
mento técnico CPC 27 - IAS 16, a Companhia optou pelo “deemed cost” durante a adoção inicial dos novos pronuncia-
mentos contábeis emitidos pelo CPC em convergência às IFRSs em 01/01/2009. A Companhia utiliza o método de 
depreciação linear definida com base na avaliação da vida útil estimada de cada ativo, com base na expectativa de 
geração de benefícios econômicos futuros, exceto para terrenos, os quais não são depreciados. A avaliação da vida 
útil estimada dos ativos é revisada anualmente e ajustada se necessário. As vidas úteis dos ativos imobilizados da 
Companhia e de suas controladas estão demonstradas na nota explicativa 15. 2.13. Intangível: Os ativos intangíveis 
são demonstrados ao custo de aquisição deduzindo-se a amortização acumulada no período, apurada de forma linear 
com base em sua vida útil. 2.14. Provisões: As provisões são reconhecidas para obrigações presentes (legal ou pre-
sumida) resultantes de eventos passados em que seja possível estimar os valores de forma confiável e cuja liquidação 
seja provável. As provisões são mensuradas pelo valor presente dos desembolsos que se espera serem necessários 
para liquidar as obrigações. Os valores reconhecidos como provisões são as melhores estimativas para a liquidação 
das obrigações no encerramento de cada balanço, considerando-se os riscos e as incertezas relativos àquelas obriga-
ções. Os riscos tributários, cíveis e trabalhistas são avaliados com base na opinião dos assessores jurídicos e da Ad-
ministração. Quando essas avaliações pressupõem chances de perda prováveis, são constituídas então as devidas 
provisões . Quando a avaliação pressupõe chances de perda possíveis, os riscos contingenciais são divulgados em 
nota explicativa, mas não provisionados contabilmente. Ativos contingentes são apenas registrados contabilmente 
quando sua realização é praticamente certa e quando independe de qualquer ação ou omissão de terceiros (nota 
explicativa 16). 2.15. Imposto de renda e contribuição social correntes e diferidos: As despesas de imposto de 
renda e contribuição social do exercício compreendem os tributos correntes e diferidos. O imposto de renda e a con-
tribuição social corrente são apresentados líquidos, por entidade contribuinte, no passivo quando houver montantes a 
pagar, ou no ativo quando os montantes antecipadamente pagos excedem o total devido na data das demonstrações 
financeiras. O imposto de renda e a contribuição social diferidos ativo são reconhecidos somente na proporção da 
probabilidade de que lucro tributável futuro esteja disponível e contra o qual as diferenças temporárias possam ser 
usadas. Os tributos sobre a renda são reconhecidos na demonstração do resultado, exceto na proporção em que es-
tiverem relacionados com itens reconhecidos diretamente no patrimônio líquido ou no resultado abrangente. Nesse 
caso, os tributos também são reconhecidos no patrimônio líquido ou no resultado abrangente. Os encargos de impos-
to de renda e da contribuição social corrente e diferido são calculados com base nas leis tributárias promulgadas, ou 
substancialmente promulgadas, na data do balanço dos países em que as entidades da Companhia atuam e geram 
lucro tributável. A Administração avalia periodicamente as posições assumidas pela Companhia nas apurações de tri-
butos sobre a renda com relação às situações em que a regulamentação fiscal aplicável dá margem à interpretações; 
e estabelece provisões, quando apropriado, com base nos valores estimados de pagamento às autoridades fiscais. 
2.16. Benefícios a empregados e plano de previdência privada: A Companhia concede aos empregados benefícios 
que envolvem seguro de vida, assistência médica, previdência privada na modalidade de contribuição definida e outros 
benefícios, os quais respeitam o regime de competência em sua contabilização. 2.17. Reconhecimento de receita: A 
receita apurada pelas empresas controladas e coligadas é reconhecida pelo método de equivalência patrimonial. Os 
dividendos a receber de investimentos são reconhecidos quando o direito do acionista de receber tais dividendos é 
estabelecido, desde que seja provável que os benefícios econômicos futuros deverão fluir para a Companhia e o valor 
possa ser mensurado com confiabilidade. (a) Receita financeira: A receita financeira é reconhecida conforme o prazo 
decorrido pelo regime de competência, usando o método da taxa efetiva de juros. (b) Receita de royalties: A receita 
de royalties é reconhecida pelo regime de competência conforme a essência dos contratos aplicáveis. (c) Receita da 
atividade imobiliária: As receitas da atividade imobiliária são reconhecidas com base no estágio de execução do 
empreendimento, confrontados com os respectivos custos, à medida que os estágios da execução do trabalho são 
alcançados. 2.18. Distribuição de dividendos e juros sobre capital próprio: A distribuição de dividendos e juros 
sobre capital próprio (JCP) para os acionistas da Companhia é reconhecida como um passivo nas demonstrações fi-
nanceiras da Companhia ao final do exercício, com base em seu estatuto social. Qualquer valor acima do mínimo 
obrigatório somente é provisionado na data em que são aprovados pelo Conselho de Administração ou pela Diretoria, 
conforme determina o estatuto. O JCP declarado é reconhecido no resultado do exercício e, para fins de apresentação 
das demonstrações financeiras, é reclassificado para o patrimônio líquido como dividendos. O benefício fiscal dos juros 
sobre capital próprio é reconhecido na demonstração de resultado. 2.19. Transações com partes relacionadas: Os 
saldos e as transações entre a Companhia e suas controladas (suas partes relacionadas) foram eliminados na conso-
lidação. Os saldos e as transações entre a Companhia e suas outras partes relacionadas estão apresentados na nota 
explicativa 9. 2.20. Lucro líquido por ação (básico e diluído): A Companhia apura o saldo de lucro líquido por ação 
do exercício com base na atribuição do resultado do exercício a cada classe de ações emitidas pela Companhia, pon-
derando as quantidades de cada classe de ações emitidas em circulação durante o exercício, conforme pronunciamen-
to técnico CPC 41. 2.21. Demonstração do valor adicionado (“DVA”): A DVA tem por finalidade evidenciar a riqueza 
(ou o consumo) da Companhia e sua distribuição durante determinado período e é apresentada conforme requerido 
pela legislação societária brasileira, como parte das demonstrações financeiras, e como informação suplementar, pois 
não é uma demonstração prevista nem obrigatória conforme as IFRSs. 2.22. Apresentação das demonstrações por 
segmento: Para fins de divulgações nessas demonstrações financeiras, a Administração da Companhia concluiu que 
a participação em outras sociedades é o seu único segmento operacional. Desta forma, considerando que as receitas 
operacionais da Companhia são, majoritariamente, de equivalência patrimonial, a Administração entende que não há 
informação por segmento a ser apresentada. O principal tomador de decisões operacionais e estratégicas é a Admi-
nistração da Companhia, composta pela Diretoria e Conselho de Administração.
3. HIERARQUIA DO VALOR JUSTO
A Companhia adota a mensuração a valor justo de parte de seus ativos e passivos. O valor justo é mensurado a valor 
de mercado com base na premissa que os participantes do mercado possam mensurar o valor de mercado de um 
ativo ou passivo. Para aumentar a coerência e a comparabilidade, a hierarquia do valor justo prioriza as premissas 
utilizadas na medição em três grandes níveis: Nível 1. Mercado Ativo: Preços de mercado cotados e não ajustados, 
em mercados ativos, para ativos ou passivos idênticos; Nível 2. Sem Mercado Ativo: Técnicas de avaliação para as 
quais as informações para mensuração do valor justo do ativo ou passivo são observáveis direta ou indiretamente por 
participantes do mercado apesar de não possuirem mercado ativo; Nível 3. Sem Mercado Ativo: Técnicas de avaliação 
para as quais as informações para mensuração do valor justo do ativo ou passivo não estejam disponíveis. Os quadros 
abaixo apresentam os saldos de ativos e passivos financeiros da Companhia mensurados a valor justo:

Controladora Consolidado
31/12/2018 31/12/2018

Nivel 1 Nível 2 Nível 3 Nivel 1 Nível 2 Nível 3
Ativos:
Aplicação financeira - CDB............................................. – 40.605 – – 41.989 –
Ações.............................................................................. 250.865 – – 250.865 – –
Fundo renda fixa............................................................. 78.629 – – 83.286 – –
Títulos públicos............................................................... 56.641 – – 56.641 – –
Letra de Arrendamento Mercantil ................................... 24.338 – – 24.338 – –
Títulos de Capitalização ................................................. – – – – 1.000 –
FIA .................................................................................. 18.854 – – 18.854 – –
FIC de FIM ...................................................................... 7.851 – – 7.851 – –
FIP .................................................................................. 17.658 – – 17.658 – –
Swap (Ações) ................................................................. – 1.483 – – 1.483 –
Propriedades para investimento ..................................... – 49.926 – – 49.926 –

454.836 92.014 – 459.493 94.398 –
Controladora Consolidado

31/12/2018 31/12/2018
Nivel 1 Nível 2 Nível 3 Nivel 1 Nível 2 Nível 3

Passivos:
Operação ETF - BOVA11 ............................................... (119.940) – – (119.940) – –
Swap (Empréstimo) ........................................................ – (1.780) – – (1.780) –
Dólar Futuro.................................................................... – (82) – – (82) –
Empréstimos e Financiamentos ..................................... – (98.250) – – (154.474) –

(119.940) (100.112) – (119.940) (156.336) –
Controladora Consolidado

31/12/201731/12/2017
Nivel 1 Nível 2 Nível 3 Nivel 1 Nível 2 Nível 3

Ativos:
Aplicação financeira - CDB............................................. – 71.522 – – 71.686 –
Ações.............................................................................. 223.149 – – 223.149 – –
Compromissada ............................................................. – 15.479 – – 18.359 –
Fundo renda fixa............................................................. 64.140 – – 64.140 – –
Títulos públicos............................................................... 89.688 – – 89.688 – –
FIA .................................................................................. 9.682 – – 9.682 – –
FIC de FIM ...................................................................... 2.651 – – 2.651 – –
FIP .................................................................................. 7.202 – – 7.202 – –
Opção de ações ............................................................. – 112 – – 112 –
Swap (Ações) ................................................................. – 260 – – 260 –
Propriedades para investimento ..................................... – 49.438 – – 49.438 –

396.512 136.811 – 396.512 139.855 –
Controladora Consolidado

31/12/2018 31/12/2017
Nivel 1 Nível 2 Nível 3 Nivel 1 Nível 2 Nível 3

Passivos:
Operação ETF - BOVA11 ............................................... (140.277) – – (140.277) – –
Swap (Ações) ................................................................. – (978) – – (978) –
Opção de ações ............................................................. – (164) – – (164) –
Índice Ibovespa Futuro ................................................... – (5) – – (5) –
Empréstimos e Financiamentos ..................................... – – – – (62.749) –

(140.277) (1.147) – (140.277) (63.896) –
4. INSTRUMENTOS FINANCEIROS POR CATEGORIA
Os quadros abaixo apresentam os principais instrumentos financeiros classificados de acordo com as práticas contábeis 
adotadas pela Companhia:

Controladora
31/12/2018 31/12/2017

Ativos ao 
valor justo 

por meio do 
resultado

Custo 
amortizado Total

Ativos ao 
valor justo 

por meio do 
resultado

Custo 
amortizado Total

Ativos conforme Balanço Patrimonial:
Aplicações financeiras ................................. 435.248 301 435.549 411.688 – 411.688
Caixas e equivalente de caixa ..................... 60.193 585 60.778 71.825 833 72.658
Contas a receber ......................................... – 230 230 – 984 984
Dividendos a receber................................... – 31.055 31.055 – 17.231 17.231
Alienação de ações ..................................... – 14.364 14.364 – – –
Operações financeiras................................. 1.483 – 1.483 372 – 372

496.924 46.535 543.459 483.885 19.048 502.933
Controladora

31/12/2018 31/12/2017
Passivos ao 

valor justo 
por meio do 

resultado
Custo 

amortizado Total

Passivos ao 
valor justo 

por meio do 
resultado

Custo 
amortizado Total

Passivos conforme Balanço Patrimonial:
Fornecedores .............................................. – (552) (552) – (1.549) (1.549)
Dividendos e JCP a pagar ........................... – (17.930) (17.930) – (100) (100)
Operações financeiras................................. (121.802) – (121.802) (141.424) – (141.424)
Empréstimos e Financiamentos .................. – (98.250) (98.250) – – –

(121.802) (116.732) (238.534) (141.424) (1.649) (143.073)

Consolidado
31/12/2018 31/12/2017

Ativos ao 
valor justo 

por meio do 
resultado

Custo 
amortizado Total

Ativos ao 
valor justo 

por meio do 
resultado

Custo 
amortizado Total

Ativos conforme Balanço Patrimonial:
Aplicações financeiras ................................. 440.905 301 441.206 411.688 – 411.688
Caixas e equivalente de caixa ..................... 61.577 883 62.460 74.869 6.192 81.061
Contas a receber ......................................... – 3.087 3.087 – 3.651 3.651
Dividendos a receber................................... – 29.774 29.774 – 15.345 15.345
Operações financeiras................................. 1.483 – 1.483 372 – 372

503.965 34.045 538.010 486.929 25.188 512.117
Consolidado

31/12/2018 31/12/2017
Passivos ao 

valor justo 
por meio do 

resultado
Custo 

amortizado Total

Passivos ao 
valor justo 

por meio do 
resultado

Custo 
amortizado Total

Passivos conforme Balanço Patrimonial:
Fornecedores .............................................. – (819) (819) – (3.340) (3.340)
Dividendos e JCP a pagar ........................... – (17.930) (17.930) – (100) (100)
Operações financeiras................................. (121.802) – (121.802) (141.424) – (141.424)
Empréstimos e Financiamentos .................. – (154.474) (154.474) – (62.749) (62.749)

(121.802) (173.223) (295.025) (141.424) (66.189) (207.613)
5. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
A Companhia, seguindo suas políticas de aplicações de recursos, tem mantido suas aplicações financeiras em inves-
timentos que a Administração considera de baixo risco, mantidos em instituições financeiras consideradas de primeira 
linha pela Administração. Devido à sua liquidez imediata, sem qualquer deságio ou penalização por parte das instituições 
financeiras, a Administração tem considerado esses ativos financeiros como equivalentes de caixa. O quadro abaixo 
apresenta os saldos desses ativos:

Controladora Consolidado
31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017

Caixa e bancos ...................................................................... 585 833 883 6.192
CDB ....................................................................................... 36.393 68.479 37.777 68.643
Debêntures (Compromissada) .............................................. – 3.346 – 6.226
LAM ....................................................................................... 23.800 – 23.800 –

60.778 72.658 62.460 81.061
As aplicações financeiras são representadas, substancialmente, por recursos aplicados em Certificados de Depósitos 
Bancários (“CDBs”) e Letras de Arrendamento Mercantil (“LAM”), emitidos pelas referidas instituições financeiras, com 
liquidez imediata por meio do compromisso de recompra assumido formalmente pela instituição financeira, vinculados 
ao percentual do Certificado de Depósito Interbancário (“CDI”) com remuneração entre 98,5% e 102,5% do CDI em 
2018 (95,0% a 102,5% em 2017).
6. APLICAÇÕES FINANCEIRAS
O quadro abaixo apresenta o saldo das aplicações financeiras, avaliadas a valor justo e que não se enquadram nas 
condições para serem consideradas como equivalente de caixa:

Controladora Consolidado
Vencimento 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017

Debêntures (a)........................................... De 01/2019 a 12/2020 – 12.133 – 12.133
CDB (b) ...................................................... 4.212 3.043 4.212 3.043
Fundo renda fixa (c) .................................. 78.629 64.140 83.286 64.140
Títulos públicos (d) .................................... 56.641 89.688 56.641 89.688
Fundo de ações (e) ................................... 18.854 9.682 18.854 9.682
Aplicação em ações (f) .............................. 250.865 223.149 250.865 223.149
FIC de FIM (g) ........................................... 7.851 2.651 7.851 2.651
FIP (h) ........................................................ 17.658 7.202 17.658 7.202
LAM (i) ....................................................... 538 – 538 –
Letras Financeiras (j) ................................. 301 – 301 –
Título de Capitalização (k) ......................... – – 1.000 –
Total de aplicações financeiras .............. 435.549 411.688 441.206 411.688
Ativo circulante .......................................... 435.248 411.688 440.905 411.688
Ativo não circulante ................................... 301 – 301 –
(a) Debêntures (operações compromissadas): As Debêntures (operações compromissadas) eram vinculadas a um 
percentual do CDI, com remuneração entre 99,0% e 100,7% do CDI em 2017, com prazo predeterminado, eram avaliadas 
a valor justo e não são considerados como equivalente de caixa por não terem liquidez imediata. (b) CDB (Certificados 
de Depósitos Bancários): Os CDBs são vinculados a um percentual do CDI, com remuneração entre 99,0% a 103,5% do 
CDI em 2018 (99,5% a 103,0% em 2017), com prazo predeterminado, são avaliados a valor justo e não são considerados 
como equivalente de caixa por não terem liquidez imediata. (c) Fundo renda fixa: A Companhia detém cotas de fundos 
de renda fixa, visando rentabilidade próxima de 100% do CDI, as quais são avaliadas a valor justo. (d) Títulos públicos: 
As aplicações em renda fixa são compostas pelos títulos públicos federais LFT, NTN e LTN, que, embora apresentem 
vencimentos até março de 2021, estão disponíveis para negociação e são avaliadas a valor justo. (e) Fundo de ações: A 
Companhia detém cotas do fundo Charles River Fundo de Investimento em Ações, as quais são avaliadas a valor justo. 
(f) Aplicação em ações: As aplicações em ações são realizadas através dos fundos exclusivos FIA Bergen e do FIA Bu-
careste III e são avaliadas a valor justo. (g) Fundo de investimento em cotas de fundo de investimento multimercado: 
A Companhia detém, através dos fundos exclusivos FIA Bergen e do FIA Bucareste III, cotas de outros Fundos, avaliadas 
a valor justo. (h) Fundo de Participações: A Companhia detém cotas de Fundos de Participação em Infraestrutura, as 
quais são avaliadas a valor justo. (i) LAM (Letra de Arrendamento Mercantil): A Companhia detém LAMs vinculadas a um 
percentual do CDI, com rendimento entre 100,5% e 101,4% do CDI em 2018, com prazo predeterminado, que são avaliados 
a valor justo e não são considerados como equivalente de caixa por não terem liquidez imediata. (j) Letras Financeiras: 
A Companhia detém Letras Financeiras vinculadas a um percentual do CDI, com remuneração de 105,0% do CDI, com 
prazo predeterminado, classificadas no ativo não circulante em função do seu vencimento. (k) Título de Capitalização: 
A Companhia detém títulos de capitalização vinculados a taxa TR, com prazo predeterminado e avaliados a valor justo.
7. DIVIDENDOS  A RECEBER
O quadro abaixo apresenta o saldo de dividendos a receber:

Controladora Consolidado
31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017

Ultrapar Participações S.A.  .................................................. 11.262 13.721 11.397 13.721
Klabin S.A.  ............................................................................ 15.684 – 15.684 –
Vista Golf Empreendimentos Imobiliários S.A.  ..................... 2 2 2 2
Monteiro Aranha Participações Imobiliárias S.A. .................. 3.508 3.508 – –
Sogemar - Sociedade Geral de Marcas Ltda.  ...................... 599 – 599 –
PRS XXIV Incorporadora S.A.  .............................................. – – 1.998 1.622
Carapa Empreendimento Imobiliário S.A.  ............................ – – 94 –

31.055 17.231 29.774 15.345
8. CRÉDITOS E OBRIGAÇÕES COM OPERAÇÕES FINANCEIRAS
A Companhia utiliza estratégias com derivativos como parte de sua política para fins de proteção. O quadro abaixo 
apresenta o saldo de crédito com operações financeiras:

Controladora Consolidado
31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017

Créditos c/ Operações
 Swap .................................................................................... 1.483 260 1.483 260
 Opção de ações................................................................... – 112 – 112

1.483 372 1.483 372
Controladora Consolidado

31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017
Obrigações c/ Operações
 Swap .................................................................................... (1.780) (978) (1.780) (978)
 Opção de ações................................................................... – (164) – (164)
 Dólar Futuro ......................................................................... (82) (5) (82) (5)
 BOVA11 ............................................................................... (119.940) (140.277) (119.940) (140.277)

(121.802) (141.424) (121.802) (141.424)
As operações estão detalhadas na nota explicativa 21.
9. PARTES RELACIONADAS
(a) Saldos e transações com partes relacionadas: Os quadros abaixo apresentam os saldos das transações com 
partes relacionadas:
ATIVO Ativo circulante Ativo não circulante Resultado

31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017
Controladora
Klabin S.A. (1) .................................................. 15.684 11.569 – – 7.062 7.633
Ultrapar Participações S.A. (2) ......................... 11.262 13.721 – – – –
Telecel Participações Ltda. (6) ......................... – – 1 1 – –
Realengo SPE Empreendimento
 Imobiliário S.A. (4) .......................................... – – 30 30 – –
Vista Golf Empreendimentos
 Imobiliários S.A. (2) ........................................ 2 2 – – – –
Monteiro Aranha Participações
 Imobiliárias S.A. (4) (5) ..................................... 17.872 3.508 14.219 – – –
Sogemar - Sociedade Geral de
 Marcas Ltda. (2) ............................................. 599 – – – 599 –
MAGISA - Gestão de Investimentos
 Imobiliários Ltda. (6) ....................................... – – – – 2 –
Total ............................................................... 45.419 28.800 14.250 31 7.663 7.633
ATIVO Ativo circulante Ativo não circulante Resultado

31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017
Consolidado
Klabin S.A. (1) .................................................. 15.684 11.569 – – 7.062 7.633
Ultrapar Participações S.A. (2) ......................... 11.397 13.721 – – – –
Telecel Participações Ltda. (6) ......................... – – 1 1 – –
Realengo SPE Empreendimento
 Imobiliário S.A. (4) .......................................... – – 30 30 – –
Vista Golf Empreendimentos
 Imobiliários S.A. (2) ........................................ 2 2 – – – –
Hesa 159 - Investimentos Imobiliários Ltda. (4) – – 838 250 – –
Carapa Empreendimento Imobiliário S.A. (2) ... 94 – 1.600 – – –
PRS XXIV Incorporadora S.A. (3) (4) ................. 1.998 1.622 10 2.257 – –
Sogemar - Sociedade Geral de
 Marcas Ltda. (2) ............................................. 599 – – – 599 –
Total ............................................................... 29.774 26.914 2.479 2.538 7.661 7.633
(1) Dividendos declarados e não pagos, royalties e juros sobre debêntures de Klabin. A Companhia adquiriu em 2014 
1.600 mil debêntures da coligada, pelo valor de R$ 100 milhões, cujos saldos de juros a receber estão apresentados 
no Balanço Patrimonial. O resultado financeiro correspondente encontra-se divulgado na nota explicativa 20. (2) Divi-
dendos declarados e não pagos. (3) Dividendos de ações resgatáveis. (4) Adiantamento para futuro aumento de capital. 
(5) Contas a receber por alienação de investimentos (notas explicativas 4 e 13).
PASSIVO Passivo circulante Passivo não circulante Resultado

31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017
Controladora
Telecel Telecomunicações Ltda. (6) ............... – – (31) (31) – –
MAGISA - Gestão de Investimentos
 Imobiliários Ltda. (7) ..................................... – (563) – – – (600)
Charles River Adm. de Recursos
 Financeiros Ltda. (7) ..................................... – (563) – – (3.000) (3.600)
Total ............................................................. – (1.126) (31) (31) (3.000) (4.200)
Consolidado
Telecel Telecomunicações Ltda. (5) ............... – – (31) (31) – –
Total ............................................................. – – (31) (31) – –
(6) As operações de mútuo com partes relacionadas não têm prazos definidos para liquidação e não estão sujeitas a 
encargos financeiros. (7) Contas a pagar e despesa com prestação de serviços.
Não existem garantias dadas ou recebidas entre as partes.
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(b) Remuneração do pessoal chave da administração: A remuneração da Administração da Controladora deve ser 
fixada pelos acionistas em Assembleia Geral, de acordo com a legislação societária brasileira e o Estatuto Social da 
Companhia. O quadro abaixo apresenta a remuneração do Conselho de Administração e da Diretoria:

Controladora Consolidado
31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017

Conselho de Administração e Diretoria ................................. 13.832 13.246 15.953 16.213
A remuneração da Administração contempla os itens honorários, encargos, e benefícios como plano de previdência 
privada, seguro de saúde, dentre outros. A Companhia não possui plano de remuneração variável ou pagamento ba-
seado em ações para o Conselho de Administração e Diretoria.
10. ESTOQUE DE IMÓVEIS A COMERCIALIZAR (CONSOLIDADO)
O saldo é composto pelos custos históricos dos terrenos adquiridos da controlada Timbutuva Empreendimento Imobiliário 
Ltda. para desenvolvimento futuro, pelo projeto e custos de construção do empreendimento “Torre 1º de Março”, de 
propriedade da controlada Novo Rio Empreendimento Imobiliário S.A. (“Novo Rio”), e pelas unidades do empreendimento 
“Evidence Quality Life” adquiridos pela Monteiro Aranha Participações Imobiliárias S.A., todos líquidos de eventuais 
provisões para perdas por desvalorização. O quadro abaixo apresenta o saldo de estoque de imóveis a comercializar:

31/12/2018 31/12/2017
Timbutuva Empreendimento Imobiliário Ltda.
Terrenos - Paraná ................................................................................................................ 10.930 10.930
Novo Rio Empreendimento Imobiliário S.A.
Empreendimento “Torre 1º de Março” ................................................................................. 86.770 88.984
Monteiro Aranha Participações Imobiliárias S.A.
Empreendimento “Evidence Quality Life” ............................................................................ 993 1.539
Total .................................................................................................................................... 98.693 101.453
A Companhia revisa, no mínimo anualmente, a existência de indicação de que seus itens de estoque de imóveis a 
comercializar possam ter sofrido desvalorização. Havendo tal indicação, a Companhia define o valor recuperável de 
seus estoques, através de laudo de avaliação emitido por empresa especializada. O laudo feito para a avaliação do 
empreendimento “Torre 1º de Março” resultou em um ajuste negativo no montante de R$ 5.465, registrado em “Valor 
Realizável Líquido de Estoque”.
Empreendimento “Torre 1º de Março” 31/12/2018 31/12/2017
Estoque - Saldo Inicial ......................................................................................................... 88.984 107.431
Acréscimos .......................................................................................................................... 3.251 50.566
Perda do Valor Recuperável Líquido ................................................................................... (5.465) (69.013)
Estoque - Saldo Final .......................................................................................................... 86.770 88.984
11. IMPOSTOS A RECUPERAR
Na controladora e no consolidado, esta conta é representada principalmente por imposto de renda sobre aplicações 
financeiras. O quadro abaixo apresenta o saldo dos impostos a recuperar:

Controladora Consolidado
31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017

IRPJ ....................................................................................... 7.534 5.430 7.987 5.953
PIS ......................................................................................... – 1 19 9
COFINS ................................................................................. – 3 86 39
CSLL ...................................................................................... 389 661 398 678
INSS ...................................................................................... – – 2 4
Total ...................................................................................... 7.923 6.095 8.492 6.683
A Administração da Companhia, com base em análises e projeção orçamentária, não prevê riscos relevantes de não 
realização desses créditos tributários.

12. TRIBUTOS
12.1. Reconciliação do imposto de renda e contribuição social sobre o lucro: O quadro abaixo apresenta a recon-
ciliação do imposto de renda e contribuição social sobre o lucro às alíquotas nominais:

Controladora Consolidado
31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017

Lucro contábil antes do imposto de renda e
 contribuição social ............................................................ 73.872 143.039 79.698 146.344
Alíquota nominal combinada do imposto de renda e da
 contribuição social ................................................................... 34% 34% 34% 34%
Imposto de renda e contribuição social às alíquotas da
 legislação ............................................................................. (25.116) (48.633) (27.097) (49.757)
Ajustes fiscais para obtenção da alíquota efetiva:
Adições:
 Efeito não registrado de IR diferido ativo por falta de
  perspectiva de realização .................................................. (34.572) (10.066) (36.995) (10.066)
 Perda valor realizável líquido de estoque ............................ – – (1.858) (23.464)
JCP Investidas ....................................................................... (8.993) – (8.994) –
Outras adições ...................................................................... (2.797) (5.489) (2.795) (7.307)
Exclusões:
Efeitos de equivalência patrimonial em investidas ................ 9.903 12.057 15.479 37.684
Juros sobre capital próprio deliberados no período .............. 27.540 31.960 27.540 31.960
Outras exclusões ................................................................... – 18.317 – 18.317
Imposto de Renda e CSLL no resultado ........................... (34.035) (1.854) (34.720) (2.633)
Imposto de renda e CSLL correntes ...................................... – (13) (685) (730)
Imposto de renda e CSLL diferidos ....................................... (34.035) (1.841) (34.035) (1.903)
Aliquota efetiva de imposto de renda e contribuição social... 46% 1% 44% 2%
12.2. Tributos diferidos ativos não constituídos: A Companhia, por ser uma sociedade de participações (holding) e por 
seu resultado ser composto substancialmente por equivalência patrimonial, não gerou imposto de renda e contribuição 
social sobre o lucro, como também não constituiu tributo diferido ativo. Os créditos tributários decorrentes de prejuízos 
fiscais acumulados, não reconhecidos contabilmente, totalizaram R$ 20.034 em 31/12/2018 (R$ 19.954 em 31/12/2017). 
12.3. Natureza dos tributos diferidos passivos: Os tributos diferidos passivos serão realizados, substancialmente, no 
momento em que ocorrer a correspondente liquidação dos seus ativos ou o resgate das quotas dos fundos exclusivos. 
O quadro abaixo apresenta a composição dos tributos diferidos passivos originados da natureza dos seguintes ajustes:

Controladora e Consolidado
Descrição 31/12/2018 31/12/2017
Ganho nas aplicações financeiras nos Fundos exclusivos ............................................ 298.080 200.063
Ganho na aplicação em renda variável .......................................................................... 6.282 4.682
Base total de PIS/COFINS diferido ................................................................................ 304.362 204.745
Ganho na variação de Propriedades para investimento ................................................ 44.524 44.036
Base total de IRPJ/CSLL diferido ................................................................................... 348.886 248.781
Total do IRPJ/CSLL diferido (Alíquota 34%) .............................................................. 118.621 84.585
Total do PIS/COFINS diferido (Alíquota 4,65%) ......................................................... 14.152 9.521
Total do tributo diferido passivo ................................................................................. 132.773 94.106

13. INVESTIMENTOS EM CONTROLADAS E COLIGADAS
(a) Movimentação - Controladora: Os quadros abaixo apresentam a movimentação dos investimentos da Controladora:

Descrição Perc. %
Saldo em 

31/12/2017 Adições Baixas
Dividendos/ 

JCP
Resultado 

Abrangente
Ajuste de Avaliação 

Patrimonial Subtotal
Equivalência 
Patrimonial

Variação % 
Participação Outros (1)

Saldo em 
31/12/2018

Controladas
Monteiro Aranha Participações Imobiliárias S.A. ............................ 99,99 92.514 5.282 – – (15) (1.321) 96.460 (26.448) – (5.817) 64.195
Timbutuva Empreendimentos Ltda.  ................................................ 99,99 10.945 378 – – – – 11.323 (377) – – 10.946
Masa Mineração Ltda.  .................................................................... 99,99 15 – – – – – 15 (4) – – 11
Charles River Adm. de Recursos Financeiros Ltda.  ....................... 90,00 90 – – – – – 90 – – – 90
Total de Controladas ..................................................................... 103.564 5.660 – – (15) (1.321) 107.888 (26.829) – (5.817) 75.242
Controladas em Conjunto e Coligadas
Klabin S.A.  ...................................................................................... 6,78 492.602 – (1.272) (73.973) (684) 1.408 418.081 9.351 (674) – 426.758
Ultrapar Participações S.A.  ............................................................ 4,15 395.727 – (6.096) (30.933) (8.648) (281) 349.769 48.331 256 (5.694) 392.662
Telecel Participações Ltda.  ............................................................. 33,33 28 – – – – – 28 – – – 28
Total de Controladas em Conjunto e Coligadas ......................... 888.357 – (7.368) (104.906) (9.332) 1.127 767.878 57.682 (418) (5.694) 819.448
Outros Investimentos
Sogemar - Sociedade Geral de Marcas Ltda.  ................................ 15,00 – 20 – – – – 20 – – – 20
Total de Outros Investimentos ..................................................... – 20 – – – – 20 – – – 20
Total de Participações Societárias .............................................. 991.921 5.680 (7.368) (104.906) (9.347) (194) 875.786 30.853 (418) (11.511) 894.710
Provisão para Perda em Investimento
M.A. Investimentos Imobiliários S.A.  .............................................. – (1.014) (1.418) 3.071 – – – 639 (639) – – –
MAGISA - Gestão de Investimentos Imobiliários Ltda. ................... 100,00 (1.983) (3.073) – – – – (5.056) (1.084) – – (6.140)
Realengo SPE Empreendimento Imobiliário S.A.  .......................... 40,00 (113) – – – – – (113) (1) – – (114)
Vista Golf Empreendimentos Imobiliários S.A.  ............................... 10,00 (7) – – – – – (7) (2) – – (9)
Total de Provisão para Perda em Investimentos ........................ (3.117) (4.491) 3.071 – – – (4.537) (1.726) – – (6.263)
(1) Os montantes de R$ 5.808 e R$ 5.694 referem-se a adoção do IFRS 9 na controlada Monteiro Aranha Participações Imobiliárias S.A. e adoção dos IFRS 9 e 15 na coligada Ultrapar Participações S.A.

Descrição Perc. %
Saldo em 

31/12/2016 Adições Baixas
Dividendos/ 

JCP
Resultado 

Abrangente
Ajuste de Avaliação 

Patrimonial Subtotal
Equivalência 
Patrimonial

Variação % 
Participação Outros

Saldo em 
31/12/2017

Controladas
Masa Corretagem de Seguros Ltda.  .............................................. – 69 86 (9) – – – 146 (146) – – –
Monteiro Aranha Participações Imobiliárias S.A. ............................ 99,99 108.976 53.219 – (2.055) – 29 160.169 (67.655) – – 92.514
Timbutuva Empreendimentos Ltda.  ................................................ 99,99 10.976 340 – – – – 11.316 (371) – – 10.945
Masa Mineração Ltda.  .................................................................... 99,99 12 14 – – – – 26 (11) – – 15
Masa Administradora de Recursos Financeiros Ltda.  .................... – 90 – (90) – – – – – – – –
Charles River Adm. de Recursos Financeiros Ltda.  ....................... 90,00 90 – – – – – 90 – – – 90
Total de Controladas ..................................................................... 120.213 53.659 (99) (2.055) – 29 171.747 (68.183) – – 103.564
Controladas em Conjunto e Coligadas
Klabin S.A.  ...................................................................................... 6,81 489.796 – (6.012) (27.624) (844) 1.102 456.418 36.489 (305) – 492.602
Ultrapar Participações S.A.  ............................................................ 4,22 381.357 – (22.772) (41.262) 1.240 8.536 327.099 68.706 (78) – 395.727
Telecel Participações Ltda.  ............................................................. 33,33 28 – – – – – 28 – – – 28
Total de Controladas em Conjunto e Coligadas ......................... 871.181 – (28.784) (68.886) 396 9.638 783.545 105.195 (383) – 888.357
Total de Participações Societárias .............................................. 991.394 53.659 (28.883) (70.941) 396 9.667 955.292 37.012 (383) – 991.921
Provisão para Perda em Investimento
M.A. Investimentos Imobiliários S.A.  .............................................. 75,00 (488) – – – – – (488) (526) – – (1.014)
MAGISA - Gestão de Investimentos Imobiliários Ltda. ................... 80,00 (961) – – – – – (961) (1.022) – – (1.983)
Realengo SPE Empreendimento Imobiliário S.A.  .......................... 40,00 (113) – – – – – (113) – – – (113)
Vista Golf Empreendimentos Imobiliários S.A.  ............................... 10,00 (3) – – – – – (3) (4) – – (7)
Total de Provisão para Perda em Investimentos ........................ (1.565) – – – – – (1.565) (1.552) – – (3.117)
(b) Movimentação - Consolidado: Os quadros abaixo apresentam a movimentação dos investimentos no Consolidado:

Descrição Perc. %
Saldo em 

31/12/2017 Adições Baixas
Dividendos/ 

JCP
Resultado 

Abrangente
Ajuste de Avaliação 

Patrimonial Subtotal
Equivalência 
Patrimonial

Variação % 
Participação Outros (1)

Saldo em 
31/12/2018

Controladas em Conjunto e Coligadas
Klabin S.A.  ..................................................................................... 6,78 492.602 – (1.272) (73.973) (684) 1.408 418.081 9.351 (674) – 426.758
Ultrapar Participações S.A.  ........................................................... 4,20 395.727 4.676 (6.096) (31.068) (8.663) (283) 354.293 48.506 257 (5.696) 397.360
Telecel Participações Ltda.  ............................................................ 33,33 28 – – – – – 28 – – – 28
Carapa Empreendimento Imobiliário SPE S.A.  ............................. 40,00 19.390 – – (94) – – 19.296 (2.415) – (5.815) 11.066
MAPISA I S.A.  ............................................................................... 50,00 6.299 – (3.000) – – (6) 3.293 (544) – – 2.749
MAPISA II Empreendimento Imobiliário S.A. ................................. 52,00 3.867 – – – – – 3.867 (9) – – 3.858
HESA 159 - Investimentos Imobiliários S.A. .................................. 25,00 20.938 – – – – (1.312) 19.626 (7) – – 19.619
PRS XXIV Incorporadora S.A.  ....................................................... 50,00 475 2.257 – – – – 2.732 335 – – 3.067
Total de Controladas em Conjunto e Coligadas ........................ 939.326 6.933 (10.368) (105.135) (9.347) (193) 821.216 55.217 (417) (11.511) 864.505
Outros Investimentos
Sogemar - Sociedade Geral de Marcas Ltda.  ............................... 15,00 – 20 – – – – 20 – – – 20
Total de Outros Investimentos .................................................... – 20 – – – – 20 – – – 20
Total de Participações Societárias ............................................. 939.326 6.953 (10.368) (105.135) (9.347) (193) 821.236 55.217 (417) (11.511) 864.525
Provisão para Perda em Investimento .......................................
Realengo SPE Empreendimento Imobiliário S.A.  ......................... 40,00 (113) – – – – – (113) (1) – – (114)
Vista Golf Empreendimentos Imobiliários S.A.  .............................. 10,00 (7) – – – – – (7) (2) – – (9)
Total de Provisão para Perda em Investimentos ....................... (120) – – – – – (120) (3) – – (123)
(1) Os montantes de R$ 5.806 e R$ 5.696 referem-se a adoção do IFRS 9 na controlada em conjunto Carapa Empreendimento Imobiliário SPE S.A. e adoção dos IFRS 9 e 15 na coligada Ultrapar Participações S.A.

Descrição Perc. %
Saldo em 

31/12/2016 Adições Baixas
Dividendos 

/ JCP
Resultado 

Abrangente
Ajuste de Avaliação 

Patrimonial Subtotal
Equivalência 
Patrimonial

Variação % 
Participação Outros

Saldo em 
31/12/2017

Controladas em Conjunto e Coligadas
Klabin S.A.  ..................................................................................... 6,81 489.796 – (6.012) (27.624) (844) 1.102 456.418 36.489 (305) – 492.602
Ultrapar Participações S.A.  ........................................................... 4,22 381.357 – (22.772) (41.262) 1.240 8.536 327.099 68.706 (78) – 395.727
Telecel Participações Ltda.  ............................................................ 33,33 28 – – – – – 28 – – – 28
Carapa Empreendimento Imobiliário SPE S.A.  ............................. 40,00 12.808 – – (194) – – 12.614 6.776 – – 19.390
MAPISA I S.A.  ............................................................................... 50,00 9.663 – (2.500) – – 6 7.169 (870) – – 6.299
MAPISA II Empreendimento Imobiliário S.A. ................................. 52,00 48 3.821 – 3 – – 3.872 (5) – – 3.867
HESA 159 - Investimentos Imobiliários S.A. .................................. 25,00 20.688 225 – – – 23 20.936 2 – – 20.938
PRS XXIV Incorporadora S.A.  ....................................................... 50,00 – 734 – – – – 734 (259) – – 475
Total de Controladas em Conjunto e Coligadas ........................ 914.388 4.780 (31.284) (69.077) 396 9.667 828.870 110.839 (383) – 939.326
Provisão para Perda em Investimento
Realengo SPE Empreendimento Imobiliário S.A.  ......................... 40,00 (113) – – – – – (113) – – – (113)
Vista Golf Empreendimentos Imobiliários S.A.  .............................. 10,00 (3) – – – – – (3) (4) – – (7)
Total de Provisão para Perda em Investimentos ....................... (116) – – – – – (116) (4) – – (120)

(c) Destaque das transações ocorridas no período: (i) Alienação de Ações: Transações ocorridas em 2018: Em 
2018, a Companhia alienou 188.700 Units da Klabin S.A. e 353.400 ações ordinárias da Ultrapar Participações S.A., 
destas 270.000 para sua controlada Monteiro Aranha Participações Imobiliárias S.A. (nota explicativa 18), sem qual-
quer impacto em sua avaliação de investimento com influência significativa por parte da Administração. Tais recursos 
foram direcionados para investimentos, operações financeiras e para o caixa da Companhia. Transações ocorridas 
em 2017: Em 2017, a Companhia alienou 317.600 Units da Klabin S.A. e 865.800 ações ordinárias da Ultrapar 
Participações S.A. (nota explicativa 18), sem qualquer impacto em sua avaliação de investimento com influência 
significativa por parte da Administração. Tais recursos foram direcionados para investimentos, operações financeiras 
e para o caixa da Companhia. (ii) Conversão de Debêntures da Klabin: Em 31/01/2018, as 1.600.000 debêntures 
da Klabin S.A., de propriedade da Companhia, foram convertidas em Units, conforme divulgado no aviso aos deben-
turistas de 15/01/2018. A conversão foi realizada na proporção de 5 Units por debênture, totalizando 8.000.000 Units. 
Este total de Units, resultado da conversão das debêntures, encontram-se registradas em participações societárias, 
nos investimentos da Companhia. (iii) Outras ocorrências: Em 2018, a Companhia adquiriu participação na So-
gemar - Sociedade Geral de Marcas Ltda., por R$ 20, através da aquisição de 20.142 quotas, representando 15% 
do capital da investida. Em 2018, a Companhia integralizou R$ 5.282 na investida Monteiro Aranha Participações 
Imobiliárias S.A. relativo ao saldo remanescente do aumento de capital realizado em 2016. Em 2018, a investida 
M.A. Investimentos Imobiliários S.A. foi extinta por decisão de seus sócios, mediante instrumento de distrato. Em 
2017, a investida Masa Administradora de Recursos Financeiros Ltda. foi extinta por decisão de seus sócios, me-
diante instrumento de distrato. Em 2017, a investida Masa Corretagem de Seguros Ltda. foi extinta por decisão de 
seus sócios, mediante instrumento de distrato. Em 2017, a Companhia integralizou R$ 53.219 na investida Monteiro 
Aranha Participações Imobiliárias S.A. relativo ao saldo remanescente do aumento de capital realizado em 2016. 

Controladas: O quadro abaixo apresenta os percentuais de participação nas controladas:
Participação no capital social (%)

Participação 31/12/2018 31/12/2017
Monteiro Aranha Participações Imobiliárias S.A. (2)  ................................... Direta 99,99 99,99
Timbutuva Empreendimentos Ltda.  ........................................................... Direta 99,99 99,99
M.A. Investimentos Imobiliários S.A. (1)  ...................................................... Direta – 75,00
MAGISA - Gestão de Investimentos Imobiliários Ltda. (1)  .......................... Direta 100,00 80,00
Novo Rio Empreendimento Imobiliário S.A. (2)  ........................................... Indireta 100,00 100,00
Masa Mineração Ltda. ................................................................................ Direta 99,99 99,99
Charles River Adm. de Recursos Financeiros Ltda.  .................................. Direta 90,00 90,00
Fundos Exclusivos consolidados na controladora
CSHG Bucareste III Fundo de Investimento em Ações -
 Investimento no Exterior ........................................................................... Direta 100,00 100,00
Bergen Fundo de Investimento em Ações - BDR Nível I -
 Investimento no Exterior ........................................................................... Direta 100,00 100,00
Narvik Fundo de Investimento em Ações - BDR Nível I -
 Investimento no Exterior ........................................................................... Indireta 100,00 –
(1) Investida com passivo a descoberto refletido no Passivo Não Circulante da Companhia. (2) Investimentos avaliados 
com data-base de 30/11/2017 para o exercício de 2017.
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Os quadros abaixo apresentam o balanço patrimonial das controladas:

Participações em controladas
Masa Corretagem de 

Seguros Ltda.
Monteiro Aranha

Participações Imobiliárias S.A.
Timbutuva 

Empreendimentos Ltda.
Balanço Patrimonial 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 30/11/2017 31/12/2018 31/12/2017
Ativo
 Circulante.................................. – – 8.773 11.002 13 6
 Não circulante ........................... – – 97.261 85.118 10.949 10.953
Total do Ativo .............................. – – 106.034 96.120 10.962 10.959
Passivo
 Circulante.................................. – – 17.933 3.606 16 14
 Não circulante ........................... – – 14.218 – – –
Total do Passivo ......................... – – 32.151 3.606 16 14
Patrimônio Líquido ................... – – 73.883 92.514 10.946 10.945
Demonstração do resultado 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 30/11/2017 31/12/2018 31/12/2017
Resultado do período ................. – (146) (16.760) (67.655) (377) (371)

Participações em controladas
M.A. Investimentos 

Imobiliários S.A.

Novo Rio  
Empreendimento 
Imobiliário S.A.

MAGISA - 
Gestão de Investimentos 

Imobiliários Ltda.
Balanço Patrimonial 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 30/11/2017 31/12/2018 31/12/2017
Ativo
 Circulante.................................. – 6 1.173 2.133 104 649
 Não circulante ........................... – – 84.303 86.517 1 2
Total do Ativo .............................. – 6 85.476 88.650 105 651
Passivo
 Circulante.................................. – – 8.268 14.422 98 367
 Não circulante ........................... – 1.989 48.192 51.244 6.147 4.257
Total do Passivo ......................... – 1.989 56.460 65.666 6.245 4.624
Patrimônio Líquido ................... – (1.983) 29.016 22.984 (6.140) (3.973)
Demonstração do resultado 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 30/11/2017 31/12/2018 31/12/2017
Resultado do período ................. (1.087) (1.025) (14.067) (73.342) (2.167) (2.045)

Participações em controladas Masa Mineração Ltda.
Charles River Administradora 
de Recursos Financeiros Ltda.

Balanço Patrimonial 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017
Ativo
 Circulante...................................................................... 11 15 3.912 2.132
 Não circulante ............................................................... – – 5 6
Total do Ativo .................................................................. 11 15 3.917 2.138
Passivo
 Circulante...................................................................... – – 252 242
 Não circulante ............................................................... – – – –
Total do Passivo ............................................................. – – 252 242
Patrimônio Líquido ....................................................... 11 15 3.665 1.896
Demonstração do resultado 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017
Resultado do período ..................................................... (4) (11) 4.171 3.025
As informações sobre as controladas são: Masa Corretagem de Seguros Ltda.: A sociedade foi constituída em 06 
de novembro de 1975 e tem como objeto social a corretagem e a administração de seguros. Em dezembro de 2017, a 
sociedade foi extinta por decisão de seus sócios. Monteiro Aranha Participações Imobiliárias S.A.: A sociedade foi 
constituída em 31/03/2008, sob a denominação social de Monteiro Aranha Gestão de Investimentos Imobiliários S.A., 
tendo como objeto social a prestação de serviços de assessoria, consultoria e administração. Através da Assembleia 
Geral Extraordinária, realizada em 03/02/2014, foi transformada em sociedade limitada e seu objeto social foi alterado 
para desenvolvimento e incorporação de empreendimentos imobiliários em todos os segmentos econômicos, podendo 
participar do capital social de outras sociedades para realizar investimentos no mercado imobiliário. Em 13/08/2014 foi 
transformada novamente em sociedade anônima. Timbutuva Empreendimentos Ltda.: A sociedade foi constituída 
em 17/12/2001 e tem como objeto social a participação em empreendimentos imobiliários. (nota explicativa 10) M. A. 
Investimentos Imobiliários S.A.: A sociedade foi constituída em 16/12/2013 e tem como objeto social participar em 
empresas, como sócia ou acionista, do setor imobiliário. Em dezembro de 2018, a sociedade foi extinta por decisão 
de seus sócios. MAGISA - Gestão de Investimentos Imobiliários Ltda.: A sociedade foi constituída  em 06/01/2014 
e tem como objeto social a prestação de serviços de assessoria, consultoria e administração de empreendimentos 
imobiliários. Novo Rio Empreendimento Imobiliário S.A.: A sociedade foi constituída em 30/06/2010 e tem como 
objeto social promover, mediante incorporação imobiliária, o empreendimento “Torre 1º de Março” (nota explicativa 
10). Masa Administradora de Recursos Financeiros Ltda.: A sociedade foi constituída em 20/03/2015 e tem como 
objeto social a prestação de serviços de gestão e administração de carteiras de títulos e valores mobiliários de terceiros, 
nos termos da regulamentação da CVM, a participação, direta ou indireta, no capital social de outras sociedades, no 
Brasil e no exterior, e a realização de quaisquer outras atividades necessárias ou relacionadas com a administração 
de carteira de valores mobiliários. Em abril de 2017, a sociedade foi extinta por decisão de seus sócios. Masa Mine-
ração Ltda.: A sociedade foi constituída em 28/04/2015 e tem como objeto social empreender pesquisa e lavra de 
substâncias minerais, bem como o beneficiamento e a comercialização de minério em geral e seus derivados. Charles 
River Administradora de Recursos Financeiros Ltda.: A sociedade foi constituída em 15/01/2013 e tem como ob-
jeto social a prestação de serviços de gestão de carteiras de Títulos e Valores Mobiliários de terceiros, nos termos da 
regulamentação da CVM. A Companhia adquiriu 90% do capital social da Charles River Administradora de Recursos 
Financeiros Ltda. em 01 de outubro de 2015.
Controladas em conjunto: O quadro abaixo apresenta os percentuais de participação nas controladas em conjunto:

Participação no capital social (%)
Participação 31/12/2018 31/12/2017

Realengo SPE Empreendimento Imobiliário S.A. (1)  .................. Direta 40,00 40,00
MAPISA I S.A. (2)  ........................................................................ Indireta 50,00 50,00
Carapa Empreendimento Imobiliário SPE S.A. (2)  ...................... Indireta 40,00 40,00
Telecel Participações Ltda.  ........................................................ Direta 33,33 33,33
MAPISA II Empreendimento Imobiliário S.A. (2)  ......................... Indireta 52,00 52,00
PRS XXIV Incorporadora S.A. (2)  ................................................ Indireta 50,00 50,00
(1) Investida com passivo a descoberto, refletido no Passivo Não Circulante da Companhia. (2) Investimentos avaliados 
com data-base de 30/11/2017 para o exercício de 2017.
O quadro abaixo apresenta os balanços patrimoniais das controladas em conjunto:
Participações nas controladas 
em conjunto

Realengo SPE
Empreendimento Imobiliário S.A. MAPISA I S.A.

Telecel 
Participações Ltda.

Balanço Patrimonial 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 30/11/2017 31/12/2018 31/12/2017
Ativo
 Circulante.................................... – 1 4.324 8.568 – –
 Não circulante ............................. – – 5.377 7.175 86 86
Total do Ativo ................................ – 1 9.701 15.743 86 86
Passivo
 Circulante.................................... 284 284 4.203 3.150 – –
 Não circulante ............................. – – – – 1 1
Total do Passivo ........................... 284 284 4.203 3.150 1 1
Patrimônio Líquido ..................... (284) (283) 5.498 12.593 85 85
Demonstração do resultado 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 30/11/2017 31/12/2018 31/12/2017
Resultado do período ................... (1) – (1.090) (1.745) – –

Participações nas controladas 
em conjunto

Carapa Empreendimento 
Imobiliário SPE S.A.

MAPISA II 
Empreendimento 
Imobiliário S.A.

PRS XXIV 
Incorporadora S.A.

Balanço Patrimonial 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 30/11/2017 31/12/2018 31/12/2017
Ativo
 Circulante.................................... 55.971 127.441 11 34 – 17
 Não circulante ............................. 16.749 15.094 7.408 7.402 10.561 9.803
Total do Ativo ................................ 72.720 142.535 7.419 7.436 10.561 9.820
Passivo
 Circulante.................................... 2.150 92.775 – – 1.998 1.640
 Não circulante ............................. 38.904 1.329 – – 2.430 7.292
Total do Passivo ........................... 41.054 94.104 – – 4.428 8.932
Patrimônio Líquido ..................... 31.666 48.431 7.419 7.436 6.133 888
Demonstração do resultado 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 30/11/2017 31/12/2018 31/12/2017
Resultado do período ................... (6.190) 16.972 (17) (10) 756 (630)
As informações sobre as controladas em conjunto são: Realengo SPE Empreendimento Imobiliário S.A.: A 
sociedade foi constituída em 31/03/2008 e tem como objeto social promover, mediante incorporação imobiliária, empre-
endimento residencial situado no bairro de Realengo, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro. Mapisa I S.A.: A socie-
dade foi constituída em 01/06/2009 e tem como objeto social a participação em outras sociedades do setor imobiliário 
e incorporação de empreendimentos imobiliários. Carapa Empreendimentos Imobiliários SPE S.A.: A sociedade foi 
constituída em 04/11/2009 e tem como objeto social promover, mediante incorporação imobiliária, empreendimento 
comercial e residencial no bairro de Cachambi, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro. Telecel Participações Ltda.: 
A sociedade foi constituída em 23/04/1992 tendo como objeto social a participação em sociedades que tenham por 
objeto a implantação, prestação e operação de serviços de telecomunicações sem fio. MAPISA II Empreendimento 
Imobiliário S.A.: A sociedade foi constituída em 21/01/2015 e tem como objeto social promover, mediante incorporação 
imobiliária, empreendimento residencial, em Ipanema, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro. PRS XXIV Incorporadora 
Ltda.: A sociedade foi constituída em 03/03/2011 e tem como objeto social promover, mediante incorporação imobiliária, 
empreendimento residencial, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro.
Coligadas: O quadro abaixo apresenta os percentuais de participação nas coligadas:

Participação no capital social (%)
Participação 31/12/2018 31/12/2017

Ultrapar S.A. (1) ........................................................................... Direta 4,15 4,22
Klabin S.A. (2) .............................................................................. Direta 6,78 6,81
Vista Golf Empreendimentos Imobiliários S.A. (3) ....................... Direta 10,00 10,00
HESA 159 - Investimentos Imobiliários S.A. (4) ........................... Indireta 25,00 25,00
(1) Percentual considera ações em tesouraria. (2) Percentual considera ações em tesouraria e debêntures conversíveis 
em ações. (3) Investida com passivo a descoberto refletido no Passivo Não Circulante da Companhia. (4) Investimentos 
avaliados com data-base de 30/11/2017 para o exercício de 2017
O quadro abaixo apresenta os balanços patrimoniais das coligadas:

Participações em 
coligadas Ultrapar S.A. Klabin S.A.

Vista Golf 
Empreendimentos 
Imobiliários S.A.

Hesa 159 - 
Investimentos 

Imobiliários S.A.
Balanço Patrimonial 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 30/11/2017
Ativo
 Circulante..................... 1.041.922 179.832 10.479.262 11.491.502 16 21 242.709 66.647
 Não circulante .............. 10.599.798 10.539.944 18.586.085 18.786.585 – 13 – 181.385
Total do Ativo ................. 11.641.720 10.719.776 29.065.347 30.278.087 16 34 242.709 248.032
Passivo
 Circulante..................... 342.114 1.162.071 3.708.891 3.721.537 106 107 110 –
 Não circulante .............. 1.851.501 176.444 19.064.221 19.322.399 – – 167.750 170.455
Total do Passivo ............ 2.193.615 1.338.515 22.773.112 23.043.936 106 107 167.860 170.455
Patrimônio Líquido ...... 9.448.105 9.381.261 6.292.235 7.234.151 (90) (73) 74.849 77.577
Demonstração do
 resultado..................... 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 30/11/2017
Resultado do período .... 1.150.421 1.574.306 137.455 532.169 (1) (40) (27) (235)
As informações sobre as Coligadas são: Ultrapar Participações S.A.: A sociedade foi constituída em 11/12/1953 
e tem como objeto social a aplicação de capitais próprios no comércio, na indústria e na prestação de serviços e em 
atividades congêneres, inclusive mediante participação em outras sociedades. Por meio de suas controladas, atua na 
distribuição e varejo especializado de combustíveis (“Ipiranga”) e de gás liquefeito de petróleo - GLP (“Ultragaz”), no 
varejo farmacêutico (“Extrafarma”), na indústria de especialidades químicas (“Oxiteno”), e na armazenagem de granéis 
líquidos (“Ultracargo”). Klabin S.A.: A sociedade foi constituída em 20/12/1934 e tem como objeto social a atuação em 
segmentos da indústria de papel e celulose, mediante fornecimento de madeira, papéis de embalagem, sacos de papel 
e caixas de papelão ondulado e celulose, para atendimento ao mercado interno e externo. Parte de suas atividades 
são integradas desde o florestamento até a fabricação dos produtos finais. Vista Golf Empreendimentos Imobiliá-
rios S.A.: A sociedade foi constituída em 12/04/2006 e tem como objeto social promover, mediante incorporação 
imobiliária, empreendimento residencial no bairro de Jurubatuba, Subdistrito Capela do Socorro, na Capital do Estado 
de São Paulo. Hesa 159 - Investimentos Imobiliários S.A.: A sociedade foi constituída em 18/02/2013 e tem como 
objeto social promover, mediante incorporação imobiliária, empreendimento residencial/comercial na Capital do Estado 

de São Paulo. Outros investimentos: As informações sobre os outros investimentos são: Sogemar - Sociedade 
Geral de Marcas Ltda.: A sociedade foi constituída em 31/07/1998 e tem como objeto social a locação, arrendamento, 
ou licenciamento de uso de marcas e outros bens próprios e direitos de qualquer natureza.
14. PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO
São representadas por imóveis disponíveis para aluguel de propriedade da Companhia, avaliados à valor justo, por 
profissionais independentes, considerando a premissa de abordagem de mercado e utilizando informações de preços 
disponíveis no mercado para comparação direta. A avaliação considera amostra representativa de dados de mercado 
e análise de performances históricas dos preços de imóveis com características semelhantes, análise do mercado 
local e características da região em que o imóvel está localizado, conservação do imóvel e avaliação das expectativas 
futuras dos desenvolvimentos das propriedades. Ao final de 2017, todos os imóveis da Companhia foram avaliados e o 
Edificio Monteiro Aranha, antiga sede, foi reclassificado de imobilizado para propriedade para investimento, passando 
também a ser avaliado à valor justo.

Controladora e Consolidado
Descrição 31/12/2018 31/12/2017
Saldo no início do período ......................................................................................... 49.438 29.298
Transferências ........................................................................................................... – 18.397
Ajuste conforme laudo de avaliação.......................................................................... 488 1.743
Saldo no fim do período ............................................................................................ 49.926 49.438
As propriedades para investimento geraram para a Companhia uma receita de aluguel de R$ 2.896 em 31/12/2018 
(31/12/2017 - R$ 3.186).
15. IMOBILIZADO
(a) Composição do imobilizado: O quadro abaixo apresenta a composição do imobilizado:

31/12/2018 31/12/2017
Controladora Custo Depreciação Acumulada Líquido Líquido
Veículos e equipamentos de informática ...................... 1.539 (955) 584 689
Outros ........................................................................... 1.602 (1.001) 601 591
Total .............................................................................. 3.141 (1.956) 1.185 1.280

31/12/2018 31/12/2017
Consolidado Custo Depreciação Acumulada Líquido Líquido
Edifícios ........................................................................ 34 (17) 17 19
Veículos e equipamentos de informática ...................... 1.579 (992) 587 694
Outros ........................................................................... 1.637 (1.030) 607 598
Total .............................................................................. 3.250 (2.039) 1.211 1.311
(b) Movimentação sumária do imobilizado: O quadro abaixo apresenta a movimentação sumária do imobilizado:

Controladora

Edifícios
Veículos e equipamentos 

de informática Outros Total
Custo
Em 31/12/2017 ................................................................. – 1.931 1.491 3.422
 Adições ........................................................................... – 321 111 432
 Baixa ............................................................................... – (713) – (713)
Em 31/12/2018 ................................................................. – 1.539 1.602 3.141
Depreciação acumulada
Em 31/12/2017 ................................................................. – (1.242) (900) (2.142)
 Adições ........................................................................... – (294) (101) (395)
 Baixas ............................................................................. – 581 – 581
Em 31/12/2018 ................................................................. – (955) (1.001) (1.956)
Líquido ............................................................................. – 584 601 1.185
Os valores de transferência referem-se a reclassificação do Edifício Monteiro Aranha de imobilizado para Propriedade 
para Investimento.

Controladora

Terrenos Edifícios Instalações
Veículos e equipamentos 

de informática Outros Total
Custo
Em 31/12/2016 ................................. 5.679 15.114 1.387 1.724 1.452 25.356
 Adições ........................................... – – – 207 39 246
 Transferência .................................. (5.679) (15.114) (1.387) – – (22.180)
Em 31/12/2017 ................................. – – – 1.931 1.491 3.422
Depreciação acumulada
Em 31/12/2016 ................................. – (2.877) (475) (939) (805) (5.096)
 Adições ........................................... – (360) (71) (303) (95) (829)
 Transferência .................................. – 3.237 546 – – 3.783
Em 31/12/2017 ................................. – – – (1.242) (900) (2.142)
Líquido ............................................. – – – 689 591 1.280

Consolidado

Edifícios
Veículos e equipamentos 

de informática Outros Total
Custo
Em 31/12/2017 ................................................................. 34 1.970 1.526 3.530
 Adições ........................................................................... – 322 111 433
 Baixas ............................................................................. – (713) – (713)
Em 31/12/2018 ................................................................. 34 1.579 1.637 3.250
Depreciação acumulada
Em 31/12/2017 ................................................................. (15) (1.276) (928) (2.219)
 Adições ........................................................................... (2) (297) (102) (401)
 Baixas ............................................................................. – 581 – 581
Em 31/12/2018 ................................................................. (17) (992) (1.030) (2.039)
Líquido ............................................................................. 17 587 607 1.211
Os valores de transferência referem-se a reclassificação do Edifício Monteiro Aranha de imobilizado para Propriedade 
para Investimento.

Consolidado

Terrenos Edifícios Instalações
Veículos e equipamentos 

de informática Outros Total
Custo
Em 31/12/2016 ................................. 5.679 15.148 1.387 1.763 1.486 25.463
 Adições ........................................... – – – 207 40 247
 Transferência .................................. (5.679) (15.114) (1.387) – – (22.180)
Em 31/12/2017 ................................. – 34 – 1.970 1.526 3.530
Depreciação acumulada
Em 31/12/2016 ................................. – (2.891) (474) (966) (830) (5.161)
 Adições ........................................... – (361) (71) (310) (98) (840)
 Transferência .................................. – 3.237 545 – – 3.782
Em 31/12/2017 ................................. – (15) – (1.276) (928) (2.219)
Líquido ............................................. – 19 – 694 598 1.311
(c) Método de depreciação: O quadro abaixo apresenta as taxas de depreciação utilizadas como base da vida útil 
econômica dos bens imobilizados da Companhia:

Taxa Anual (%) Vida Útil (em anos)
Controladora e Consolidado
 Edifícios ...................................................................................................... 4 25
 Veículos ...................................................................................................... 20 5
 Equipamentos de informática ..................................................................... 20 5
 Móveis e utensílios ..................................................................................... 10 10
(d) Adoção do custo atribuído (deemed cost): Conforme faculdade estabelecida pela Interpretação Técnica ICPC 
10 e pelo Pronunciamento Técnico CPC 27 (IAS 16), durante a adoção inicial dos novos Pronunciamentos Contábeis 
emitidos pelo CPC, em convergência com as IFRS, a Companhia optou pela atribuição de custo ao ativo imobilizado 
para terrenos, edifícios e instalações. Ao final de 2017, o Edificio Monteiro Aranha, antiga sede da Companhia, foi 
reclassificado de imobilizado para Propriedade para Investimento.
16. PROVISÕES PARA RISCOS TRIBUTÁRIOS, CÍVEIS E TRABALHISTAS
De acordo com o CPC 25, a Administração adota o procedimento de classificar os processos administrativos ou judiciais 
em face da Companhia em função do risco de perda baseado na opinião de seus consultores jurídicos da seguinte forma:
I - Para as causas cujo desfecho 

negativo para a Empresa seja 
considerado como de 

risco provável

II - Para as causas cujo desfecho 
negativo para a Empresa seja 

considerado como de 
risco possível

III - Para as causas cujo 
desfecho negativo para a 

Empresa seja considerado como de 
risco remoto

São constituídas provisões. As informações correspondentes são 
divulgadas em notas explicativas.

Somente são divulgadas em notas 
explicativas as informações que, a critério 

da Administração, sejam julgadas de 
relevância para o pleno entendimento das 

Demonstrações Contábeis.

Não existem contingências tributárias, cíveis e trabalhistas que tenham sido avaliadas como de perda provável ou 
possível que devessem ser provisionadas ou divulgadas nas demonstrações financeiras da Companhia.
17. PATRIMÔNIO LÍQUIDO
(a) Capital Social: O capital social, subscrito e integralizado, da Companhia no encerramento dos exercícios reporta-
dos está representado por 12.251.221 ações ordinárias, sem valor nominal, correspondente ao valor de R$ 716.838. 
(b) Lucro por ação: Nos exercícios apresentados, a Companhia e suas controladas não possuíam instrumentos com 
potencial dilutivo, sendo portanto equivalentes seu lucro por ação básico e diluído.
O quadro abaixo apresenta a conciliação dos numeradores e denominadores utilizados no cálculo do lucro:

31/12/2018 31/12/2017
Lucro líquido do exercício............................................................................................... 39.837 141.185
Média ponderada de número de ações .......................................................................... 12.251.221 12.251.221
Lucro básico e diluído por ação - em reais..................................................................... 3,25 11,52
(c) Reserva de lucros: (i) Reserva legal: De acordo com a legislação societária brasileira, a Companhia deve destinar 
5% do lucro líquido auferido do exercício, que não exceda a 20% do capital social, para constituição da reserva legal. A 
reserva legal tem por fim assegurar a integridade do capital social da Companhia e somente poderá ser utilizada para 
compensar prejuízos ou aumentar o capital, caso seja deliberado pela Assembleia Geral. Em 2018 foram destinados 
R$ 1.992 para reserva legal (R$ 7.059 em 2017). (ii) Reserva para investimento: Tem por finalidade financiar futuros 
projetos da Companhia. Essa destinação está sujeita à aprovação em Assembleia Geral Ordinária que irá deliberar sobre 
o balanço do exercício. Em 2018 foram destinados R$ 28.418 para reserva de investimentos (R$ 100.921 em 2017). 
(d) Dividendos e juros sobre o capital próprio: O Estatuto Social da Companhia assegura um dividendo mínimo 
obrigatório, correspondente a 25% do lucro líquido ajustado, podendo a Diretoria levantar balanços intermediários e 
declarar dividendos com base nos lucros apurados nesses balanços. Em 2018, a Companhia distribuiu R$ 206.000 em 
proventos, sendo R$ 125.000 em dividendos e R$ 81.000 em JCP, sendo R$ 9.461 atribuidos ao lucro do exercício e 
R$ 196.539 atribuidos a reserva de investimentos.

Proventos
Data de 

Aprovação
Valor 
Total

Valor p/ lote 
de mil ações

Data do 
pagamento

Dividendos .................................................................................. 15/01/2018 19.000 1.550,87 01/02/2018
Juros s/ Capital Próprio .............................................................. 15/01/2018 6.000 489,75 01/02/2018
Dividendos .................................................................................. 13/03/2018 10.000 816,25 29/03/2018
Juros s/ Capital Próprio .............................................................. 13/03/2018 15.000 1.224,37 29/03/2018
Dividendos .................................................................................. 16/05/2018 50.000 4.081,23 01/06/2018
Dividendos .................................................................................. 13/07/2018 14.000 1.142,74 01/08/2018
Juros s/ Capital Próprio .............................................................. 13/07/2018 21.000 1.714,11 01/08/2018
Dividendos .................................................................................. 12/09/2018 32.000 2.611,98 01/10/2018
Juros s/ Capital Próprio .............................................................. 12/09/2018 18.000 1.469,24 01/10/2018
Juros s/ Capital Próprio .............................................................. 13/12/2018 21.000 1.714,11 04/01/2019
O dividendo mínino obrigatório do exercício foi calculado como se segue:
Descrição 31/12/2018 por mil ações 31/12/2017 por mil ações
Lucro líquido do exercício................................................. 39.837 141.185
Reserva legal.................................................................... (1.992) (7.059)
Baixa do custo atribuído ao imobilizado ........................... – 416
Base de cálculo ................................................................ 37.845 134.542
Percentual do dividendo ................................................... 25% 25%
Dividendo mínimo obrigatório ........................................... 9.461 0,77 33.636 2,75
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A movimentação dos dividendos e Juros sobre o Capital Próprio a pagar no exercício ocorreram de acordo com o 
quadro abaixo:

Dividendos JCP
2018 2017 2018 2017

Saldo Inicial ..................................................................................... 43 39 57 45
Distribuições aprovadas no exercício .............................................. 125.000 41.000 81.000 94.000
Pagamentos realizados ................................................................... (124.963) (40.990) (63.173) (93.979)
Prescrições ...................................................................................... (31) (6) (3) (9)
Saldo Final....................................................................................... 49 43 17.881 57
18. OUTRAS RECEITAS LÍQUIDAS
O quadro abaixo apresenta o saldo de outras receitas líquidas:

Controladora Consolidado
31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017

Receitas
Receitas de aluguéis de imóveis ........................................... 2.896 3.186 2.953 3.186
Receitas de royalties (1)  ......................................................... 7.062 7.633 7.062 7.633
Resultado da venda de investimentos (2)  .............................. 17.355 87.874 7.667 87.874
Avaliação de propriedade para investimento ........................ 488 4.369 488 4.369
Outras receitas operacionais ................................................. 860 135 863 225

28.661 103.197 19.033 103.287
Despesas
Variação do percentual de participação ................................ (418) – (417) –
Avaliação de propriedade para investimento ........................ – (2.626) – (2.626)
Provisão para perda em investimento ................................... (1.418) (383) – (383)
Outras despesas operacionais .............................................. (132) – (132) (3.890)

(1.968) (3.009) (549) (6.899)
26.693 100.188 18.484 96.388

(1) Referem-se a receitas de licenciamento de uso de marcas da investida Klabin S.A. (2) O valor apresentado em 2017 
e 2018 refere-se à alienação de Units da Klabin S.A. e ações da Ultrapar Participações S.A..
19. DESPESAS POR NATUREZA
A Companhia apresentou sua demonstração do resultado utilizando uma classificação de despesas por função. O 
quadro abaixo apresenta as informações dessas despesas por natureza:

Controladora Consolidado
31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017

Despesas com pessoal ......................................................... 23.673 23.419 27.512 27.893
Contratação de serviços ........................................................ 5.738 6.496 4.702 3.161
Despesas tributárias .............................................................. 9.113 3.070 10.056 3.496
Depreciação e amortização ................................................... 439 885 445 895
Aluguéis e Condomínio ......................................................... 1.831 1.863 3.839 1.863
Outras despesas ................................................................... 3.921 3.292 4.385 4.064

44.715 39.025 50.939 41.372
20. RESULTADO FINANCEIRO
O quadro abaixo apresenta o saldo do resultado financeiro:

Controladora Consolidado
31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017

Receitas financeiras
 Juros sobre aplicações financeiras...................................... 6.619 13.991 6.890 14.748
 Ajuste a valor de mercado - aplicações ............................... 174.816 77.224 174.816 77.224
 Aluguel de ações ................................................................. 1.420 3.592 1.420 3.592
 Variações monetárias .......................................................... 639 5.590 639 5.590
 Variações cambiais .............................................................. 8.040 – 8.040 –
 Derivativos ........................................................................... 6.467 – 6.467 –
 Outras receitas financeiras .................................................. 368 321 772 827

198.369 100.718 199.044 101.981
Despesas financeiras
 Ajuste a valor de mercado - aplicações ............................... (118.301) (49.847) (118.301) (49.847)
 Aluguel de ações ................................................................. (1.283) (2.090) (1.283) (2.090)
 Variações monetárias .......................................................... (253) (2.353) (4.532) (2.352)
 Variações cambiais .............................................................. (6.288) – (6.288) –
 Derivativos ........................................................................... (9.469) – (9.469) –
 Outras despesas financeiras ............................................... (8) (12) (28) (40)

(135.602) (54.302) (139.901) (54.329)
Resultado financeiro líquido 62.767 46.416 59.143 47.652
21. INSTRUMENTOS FINANCEIROS
Os instrumentos financeiros da Companhia são compostos, basicamente, por títulos públicos (LFT, LTN e NTN), CDBs, 
Debêntures (operações compromissadas) de instituições financeiras, Fundos de Renda Fixa, ações de companhias lista-
das na B3 e em bolsas internacionais, ETF (BOVA11 e SMAL11), contratos de swap, opções de ações, índice Ibovespa 
futuro e empréstimos. O quadro abaixo apresenta os valores contábeis e os valores justos dos instrumentos financeiros:

Controladora Consolidado
Valor Contábil Valor Justo Valor Contábil Valor Justo

31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017
Caixa e equivalente
 de caixa .................. 60.778 72.658 60.778 72.658 62.460 81.061 62.460 81.061
Aplicações
 financeiras .............. 435.549 411.688 435.549 411.688 441.206 411.688 441.206 411.688
Contas a receber ...... 230 984 230 984 3.087 3.651 3.087 3.651
Créditos com
 operações
 financeiras (a) ......... 1.483 372 1.483 372 1.483 372 1.483 372
Partes relacionadas .. 14.250 31 14.250 31 2.479 2.538 2.479 2.538
Obrigações com
 operações
 financeiras (a) ......... (121.802) (141.424) (121.802) (141.424) (121.802) (141.424) (121.802) (141.424)
Empréstimos e
 financiamentos (b) .. (98.250) – (98.438) – (154.474) (62.749) (154.662) (62.749)
(a) Obrigações com operações financeiras: (i) Venda a descoberto do ETF do IBOVESPA - BOVA11: Com o intuito 
de proteger parte do seu patrimônio de cenários político e macroeconômico adversos, a Companhia utiliza-se da venda a 
descoberto de BOVA11. BOVA11 é um “Exchange Traded Fund (ETF)”, negociado na B3, cuja composição e desempenho 
são similares ao índice Ibovespa. Em 31/12/2017, a posição vendida de BOVA11 era de 1.900.260 quotas, quantidade 
esta reduzida para 1.417.730 quotas em 31/12/2018. A Companhia aloca ações ou títulos públicos como garantia nestas 
operações para atender à exigência da B3 de prestação de garantia por meio de ativos. Os contratos de aluguel podem 
ser renovados mensalmente. Caso a Companhia pretenda encerrar a operação, se obriga a comprar quotas de BOVA11 
para devolução à contraparte que as alugou para a Companhia. O saldo de BOVA11, no valor de R$ 119.940, está 
refletido no Passivo Circulante, na conta de “Obrigações com Operações Financeiras” (nota explicativa 8). O produto 
decorrente destas operações de venda a descoberto de BOVA11 foi aplicado em títulos de renda fixa, como CDBs e 
Debêntures (operações compromissadas) de instituições financeiras, Letras Financeiras do Tesouro (“LFT”) e fundos 
de renda fixa. (ii) Swap: Com o intuito de proteger parte do seu patrimônio de cenários político e macroeconômico 
adversos, a Companhia utiliza-se de contratos de swap com posição passiva em ações e ativa em CDI. A Companhia 
também se utiliza desses instrumentos para se proteger das variações cambiais de empréstimos estrangeiros, com 
posição passiva cambial e ativa em CDI. Essas operações são registradas na CETIP. Os contratos correspondentes 
às posições de swap são registrados em contas de compensação e os diferenciais, a pagar e a receber, são valoriza-
dos a mercado e registrados em contas patrimoniais com contrapartida em resultado financeiro (nota explicativa 8). 
(iii) Dólar Futuro: Com o intuito de proteger parte do seu patrimônio de cenários político e macroeconômico adversos, 
a Companhia utiliza-se do mercado futuro para comprar contratos de Dólar Futuro. Essas operações são realizadas 
no âmbito da B3, com ajustes de posição liquidados diariamente (nota explicativa 8). (iv) Opção de ações: Com o 
intuito de proteger parte do seu patrimônio de cenários político e macroeconômico adversos, a Companhia utiliza-se 
de opções de ações. As opções são marcadas a mercado de acordo com os preços de suas ações subjacentes (nota 
explicativa 8). (b) Empréstimos e financiamentos: A Novo Rio Empreendimento Imobiliário S.A., controlada indireta da 
Companhia, firmou Instrumento Particular de Abertura de Crédito com Garantia Hipotecária e Outras Avenças, no valor 
de R$ 61.409, para financiamento da construção do empreendimento “Torre 1º de Março” (nota explicativa 10) no qual 
a Companhia consta como fiadora. A liberação de recurso foi feita com base no cronograma físico financeiro da obra, 
sendo os valores das parcelas apurados e liberados por reembolso após a verificação do percentual de obra executado. 
Até 30/11/2017, o valor contratado foi liberado em sua totalidade e o saldo foi corrigido pela Taxa de Referência (TR).

31/12/2018 31/12/2017
Saldo Inicial .................................................................................................................... 62.749 44.568
Parcelas recebidas ......................................................................................................... – 17.589
Atualização do saldo ...................................................................................................... 6.300 6.953
Parcelas pagas ............................................................................................................... (12.825) (6.361)
Saldo Final...................................................................................................................... 56.224 62.749
A amortização do financiamento se dará em até 60 meses a partir de janeiro de 2018. Em 2018 a Companhia firmou 
contrato de empréstimo internacional no valor de € 22.131 a uma taxa efetiva de 1,1320% ao ano, e vencimento em 
quatro parcelas iguais ao longo de 2020 com prestação de garantia por meio da alienação fiduciária de ações. O valor 
do empréstimo foi convertido para Reais, R$ 100.000, e os juros fixo em Euros convertido para uma taxa variável em 
Reais, através de instrumento de swap (nota explicativa 21.a), ficando a Companhia com uma posição passiva apenas 
em Reais a uma taxa de CDI + 0,60% ao ano. Os recursos obtidos com esse empréstimo foram direcionados para 
investimentos, operações financeiras e para o caixa da Companhia.

31/12/2018 31/12/2017
Saldo Inicial .................................................................................................................... – –
Parcelas recebidas ......................................................................................................... 100.000 –
Juros ............................................................................................................................... 253 –
Variação cambial ............................................................................................................ (1.753) –
Parcelas pagas ............................................................................................................... (250) –
Saldo Final...................................................................................................................... 98.250 –
22. GERENCIAMENTO DE RISCOS
22.1. Risco em investimentos mantidos em controladas, coligadas e controladas em conjunto: Os principais 
ativos da Companhia são os investimentos na Ultrapar Participações S.A. e na Klabin S.A.. Os detalhamentos de seus 
riscos e suas políticas de gerenciamento de riscos estão divulgados nas notas explicativas das demonstrações finan-
ceiras das referidas investidas. A Companhia detém também investimentos em controladas, coligadas e controladas em 
conjunto no setor imobiliário, que está exposto a riscos associados à incorporação imobiliária, construção e venda de 
imóveis, e pode ser fortemente influenciado pelos riscos de aumento de alíquotas de impostos existentes, criação de 
novos impostos, conjuntura econômica do Brasil, que pode prejudicar o crescimento do setor através de desaceleração  
da economia , aumento da taxa de juros, inflação, flutuação da moeda, desemprego, redução do poder de compra da 
população e instabilidade política. A mudança nas políticas de financiamento para compra de imóveis e/ou aumento 
das taxas de juros podem prejudicar a capacidade ou disposição de compradores de imóveis para financiar suas aqui-
sições. Consequentemente, tais fatos podem causar uma redução da demanda por imóveis das investidas, podendo 
gerar perdas e prejuízos substanciais, colocando em risco a capacidade das investidas em pagar as suas despesas e 
obrigações, e distribuir dividendos ou até mesmo a realização dos empreendimentos. Eventuais restrições ao crédito 
e fatores macroeconômicos, tais como variações nas taxas de desemprego e de juros, podem impactar de maneira 
significativa a comercialização de unidades imobiliárias pela investida, ocasionando prejuízos financeiros e colocando 
em risco a rentabilidade ou até mesmo a realização dos empreendimentos. Nesse segmento, a Companhia tem como 
estratégia investir em Sociedades de Propósitos Específicos (“investidas”) em parceria com empresas do setor imobiliário, 
portanto, está exposta ao risco de os sócios nas investidas apresentarem dificuldades financeiras, serem demandados 
em processos judiciais ou qualquer outro fato que possa vir a prejudicar a sua capacidade financeira, sua imagem e 
sua atuação neste segmento ou, ainda, que possa comprometer a viabilidade financeira das investidas, colocando em 
risco a rentabilidade ou até mesmo a realização dos empreendimentos. As matérias-primas básicas utilizadas podem 
sofrer aumentos de preço em valores superiores àqueles apurados pelos índices de reajustamento dos contratos cele-
brados. A elevação do preço dos insumos a valores superiores ao que o mercado consumidor é capaz de absorver pode 
gerar dificuldade na comercialização dos imóveis e a consequente diminuição da lucratividade destes investimentos. 
Eventuais atrasos ou falhas na prestação de serviços por parte das construtoras contratadas pelas investidas podem 
ter um efeito adverso e sujeitar estas à imposição de responsabilidade civil e prejuízos financeiros, colocando em risco 
a rentabilidade ou até mesmo a realização dos empreendimentos. A utilização de mão de obra terceirizada por parte 
das investidas implica a assunção de contingências de natureza trabalhista e previdenciária por solidariedade, podendo 
gerar prejuízos financeiros ou de imagem e colocar em risco a rentabilidade dos empreendimentos. Adicionalmente, 
o setor depende de serviços públicos, em especial os de água e energia elétrica, e de uma vasta cadeia de produtos, 
serviços e outros fatores inerentes ao mercado imobiliário, fazendo com que qualquer diminuição ou interrupção desses 
possa causar dificuldades ou prejuízos financeiros, colocando em risco a rentabilidade ou até mesmo a realização dos 
empreendimentos. A atividade imobiliária está sujeita à legislação vigente, dependendo de autorizações e licenças exi-
gidas no que diz respeito à construção, zoneamento, uso do solo, proteção do meio ambiente e do patrimônio histórico, 
proteção ao consumidor e outros, que afetam as atividades de aquisição de terrenos e incorporação. A impossibilidade 
de obter tais autorizações e licenças, ou a ocorrência de atrasos na sua obtenção, pode causar prejuízos financeiros e 

colocar em risco a realização ou a rentabilidade dos empreendimentos. Na hipótese de eventual descumprimento da 
legislação vigente é possível que ocorram sanções administrativas, tais como imposição de multas, embargo de obras, 
cancelamento de licenças e revogação de autorizações, além de outras penalidades civis e criminais, colocando em 
risco a rentabilidade ou até mesmo a realização dos empreendimentos. O mercado imobiliário está sujeito também a 
mudanças nas regulamentações relativas à edificação e ao zoneamento. Mudanças de regulamentações relativas à 
edificação e ao zoneamento, antes ou durante a execução do projeto imobiliário, podem causar prejuízos financeiros, 
colocando em risco a rentabilidade ou até mesmo a realização dos empreendimentos. Esses riscos podem gerar pre-
juízos substanciais para a Companhia, na medida em que coloca em risco a capacidade da investida em pagar suas 
obrigações e distribuir dividendos, podendo, inclusive, obrigar a Companhia a responder solidariamente pelas obrigações 
financeiras e eventuais processos nas esferas criminal, cível e trabalhista das investidas. 22.2. Risco de liquidez e de 
crédito: O risco de crédito é o risco de a contraparte de um negócio não cumprir uma obrigação prevista em um instru-
mento financeiro ou contrato com cliente, o que levaria ao prejuízo financeiro. Todas as disponibilidades e os contratos 
de Swap são mantidos em instituições financeiras consideradas de primeira linha pela Companhia. O risco de liquidez é 
o risco da Companhia não cumprir suas obrigações. Tendo em vista que os saldos de caixa, de equivalentes de caixa, e 
de aplicações financeiras são, significativamente, superiores às obrigações contraídas, a Administração julga ser baixo 
o risco em relação à capacidade de pagamento das obrigações. O quadro abaixo demonstra análise dos vencimentos 
para os passivos financeiros em aberto, em 31/12/2018:

Controladora
31/12/2018 31/12/2017

Até 1 ano De 1 ano a 5 anos Total Até 1 ano De 1 ano a 5 anos Total
Fornecedores ............................... (552) – (552) (1.549) – (1.549)
Dividendos e JCP a pagar ............ (17.930) – (17.930) (100) – (100)
Operações financeiras (120.022) (1.780) (121.802) (141.424) – (141.424)
Empréstimos e Financiamentos ... (9) (100.490) (100.499) – – –

(138.513) (102.270) (240.783) (143.073) – (143.073)
Consolidado

31/12/2018 31/12/2017
Até 1 ano De 1 ano a 5 anos Total Até 1 ano De 1 ano a 5 anos Total

Fornecedores ............................... (819) – (819) (3.340) – (3.340)
Dividendos e JCP a pagar ............ (17.930) – (17.930) (100) – (100)
Operações financeiras (120.022) (1.780) (121.802) (141.424) – (141.424)
Empréstimos e Financiamentos ... (8.041) (148.682) (156.723) (11.504) (51.245) (62.749)

(146.812) (150.462) (297.274) (156.368) (51.245) (207.613)
22.3. Risco cambial: O risco cambial é a possiblidade de haver variações na taxa de câmbio (Real/Dólar). Conside-
rando que a Companhia tem exposição positiva ao Dólar, o risco seria esta moeda se desvalorizar frente ao Real. A 
Administração da Companhia acompanha permanentemente as variáveis de mercado relacionadas ao risco cambial a 
que está exposta e demonstra potenciais impactos no seu resultado financeiro através de análise de sensibilidade (nota 
explicativa 23.i). 22.4. Risco de taxa de juros: As aplicações financeiras da Companhia estão atreladas às variações 
das taxas Selic e CDI, expondo esses ativos às variações dessas taxas. A obrigação contraída pela controlada indireta 
Novo Rio Empreendimento Imobiliário S.A. (nota explicativa 21.b) é atrelada à Taxa de Referência (TR), ficando, 
portanto, exposta à sua variação. A Companhia também possui contrato de Swap com passivo vinculado ao CDI, ex-
posta a essa variação. A Companhia possui saldo líquido de caixa e aplicações, portanto, o risco de perda financeira 
com variações positivas de taxa de juros é considerado baixo. Em caso de redução das taxas de juros, no entanto, é 
provável que a Companhia apresente uma redução de ganhos nas aplicações financeiras. A Administração da Compa-
nhia acompanha permanentemente as variáveis de mercado relacionadas ao risco de taxa de juros a que está exposta 
e demonstra potenciais impactos no seu resultado financeiro através de análise de sensibilidade (nota explicativa 
23.ii). 22.5. Risco de volatilidade no preço das ações: A Companhia investe através de seus fundos exclusivos em 
ações negociadas na B3 e em bolsas estrangeiras e, portanto, está exposta à variação do preço desses ativos. Para 
administrar o risco decorrente de investimentos em ações, a carteira é diversificada com gestão profissional, de acordo 
com os limites estabelecidos pela Companhia. Com o intuito de proteger parte do seu patrimônio de cenários político 
e macroeconômico adversos que possam causar volatilidade no preço das ações de sua propriedade, a Companhia 
utiliza-se da venda a descoberto de ETF (“BOVA11”), venda de índice Ibovespa futuro, opções de ações e contratos de 
Swap. A Administração da Companhia acompanha permanentemente as variáveis de mercado relacionadas ao risco 
de volatilidade no preço das ações a que está exposta e demonstra potenciais impactos no seu resultado financeiro 
através de análise de sensibilidade (nota explicativa 23.iii).
23. ANÁLISE DE SENSIBILIDADE
(i) Análise de sensibilidade do câmbio: O quadro abaixo apresenta a análise de sensibilidade do câmbio com base 
na cotação do Dólar em Real em 31/12/2018, considerando desvalorizações de 25% e 50%:
Operação Cenário base Cenário I -25% Cenário II -50%
Taxa de câmbio R$/US$ em 31/12/2018 ................................ 3,87 2,91 1,94
Exposição ao Dólar ................................................................ 219.504 164.628 109.752
Efeito no resultado financeiro ................................................. – (54.876) (109.752)
(ii) Análise de sensibilidade à variação da taxa de juros: Parte substancial do caixa e equivalentes de caixa, títulos 
públicos e contratos de swap da Companhia e suas controladas são indexados às taxas CDI e SELIC. Há também 
um financiamento atrelado à Taxa Referencial (TR) (nota explicativa 21.b). O quadro abaixo apresenta a análise de 
sensibilidade em 31/12/2018 das aplicações financeiras e financiamentos, considerando a deterioração do cenário 
base das taxas em 25% e 50%:

Saldo em Cenário Base Cenário I -25% Cenário II -50%
Operação 31/12/2018 Taxa Impacto $ Taxa Impacto $ Taxa Impacto $
Compromissadas......................... CDI – 6,40% – 4,80% – 3,20% –
CDB ............................................. CDI 40.605 6,40% – 4,80% (650) 3,20% (1.299)
LAM ............................................. CDI 24.338 6,40% – 4,80% (389) 3,20% (779)
Fundo de Investimento Renda
 Fixa ............................................ CDI 78.629 6,40% – 4,80% (1.258) 3,20% (2.516)
Swap (Ações) .............................. CDI 3.952 6,40% – 4,80% (63) 3,20% (126)

Títulos Públicos ...........................
SE-
LIC 56.641 6,40% – 4,80% (906) 3,20% (1.813)

Saldo em Cenário Base Cenário I +25% Cenário II +50%
Operação 31/12/2018 Taxa Impacto $ Taxa Impacto $ Taxa Impacto $
Swap (Empréstimo) ..................... CDI 100.030 6,40% – 8,00% (1.600) 9,60% (3.201)
Financiamento Imobiliário............ TR 56.224 0,00% – 0,00% – 0,00% –
(iii) Análise de sensibilidade dos preços das ações: O quadro abaixo apresenta a análise de sensibilidade das 
ações com base nas cotações de mercado em 31/12/2018, considerando a desvalorização da carteira em 25% e 50%:
Operação Cenário base Cenário I -25% Cenário II -50%
Carteira de ações ................................................................... 269.719 202.289 134.860
Efeito no resultado financeiro ................................................. – (67.430) (134.860)
A Companhia possui, ainda, posições vendidas de ETF BOVA11 que também sofrem com as variações nos preços 
das ações. O quadro abaixo apresenta a análise de sensibilidade das posições vendidas de ETF BOVA11 com base 
nas informações de mercado (B3) em relação a possíveis perdas com suas valorizações em 31/12/2018, considerando 
variações positivas de 25% e 50%:
Operação Notional Cenário base Cenário I +25% Cenário II +50%
BOVA11 ............................................................ (119.940) (119.940) (149.925) (179.910)
Efeito no resultado financeiro ........................... – – (29.985) (59.970)
Considerando que os impactos financeiros das variações das ações detidas em carteira e as posições vendidas em 
ETF BOVA11 geralmente têm direções contrárias, as variações nos valores de mercado das operações possivelmente 
terão efeitos opostos, que poderão ser parcialmente compensados.
24. COBERTURA DE SEGUROS
Os imóveis de propriedade da Companhia e o conteúdo da sua sede, situada no bairro Leblon - RJ estão cobertos 
contra danos. A Companhia possui, ainda, apólices de seguro com cobertura para danos, furto e roubo para os veículos 
de sua propriedade e seguro de responsabilidade Civil de Administradores, Diretores e/ou Conselheiros (D&O - Direc-
tors and Officers). Todas as apólices de seguro estavam vigentes no período reportado e são renovadas anualmente.
25. COMPROMISSOS
A Companhia possui contrato de locação do seu imóvel sede, pelo prazo de 10 anos, vigente de 2016 a 2026. Os 
valores da locação reconhecidos no resultado estão apresentados na nota explicativa 18. A Companhia não possui 
passivos reconhecidos em relação ao contrato de locação. O quadro abaixo demonstra o valor dos compromissos não 
reconhecidos até o encerramento do contrato:

Controladora e Consolidado
31/12/2018 31/12/2017

Até 1 ano ................................................................................................................... 1.212 1.190
De 1 a 5 anos ............................................................................................................ 6.060 5.948
Mais de 5 anos .......................................................................................................... 1.717 2.776
Total ........................................................................................................................... 8.989 9.913
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DECLARAÇÃO DOS DIRETORES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 
DE 31 DE DEZEMBRO DE 2018

Na qualidade de diretores da MONTEIRO ARANHA S.A., sociedade por ações com sede na Cidade do Rio de Janeiro, 
Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Afrânio de Melo Franco, 290 / Sala 101 - parte, Leblon, Rio de Janeiro, RJ, CEP 
22430-060, inscrita no CNPJ sob o nº 33.102.476/0001-92, aprovamos as Demonstrações Financeiras, referentes ao 
exercício findo em 31/12/2018 e autorizamos as mesmas para fins de divulgação.

Rio de Janeiro, 28 de março de 2019.
 Joaquim Pedro Monteiro de Carvalho Collor de Mello Sergio Alberto Monteiro de Carvalho
 Diretor / Diretor de Relações com Investidores Diretor-Presidente
 Celi Elisabete Julia Monteiro de Carvalho Sergio Francisco Monteiro de Carvalho Guimarães
 Diretora Vice-Presidente Diretor

DECLARAÇÃO DOS DIRETORES 
SOBRE O PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES

Declaramos, na qualidade de diretores da MONTEIRO ARANHA S.A., sociedade por ações com sede na Cidade do Rio 
de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Afrânio de Melo Franco, 290 / Sala 101 - parte, Leblon, Rio de Janeiro, 
RJ, CEP 22430-060, inscrita no CNPJ sob o nº 33.102.476/0001-92, que revimos, discutimos e concordamos com o con-
junto das Demonstrações Financeiras, assim como com as opiniões expressas no relatório dos auditores independentes 
referente às demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31/12/2018, datado de 28 de março de 2019.

Rio de Janeiro, 28 de março de 2019.
 Joaquim Pedro Monteiro de Carvalho Collor de Mello Sergio Alberto Monteiro de Carvalho
 Diretor / Diretor de Relações com Investidores Diretor-Presidente
 Celi Elisabete Julia Monteiro de Carvalho Sergio Francisco Monteiro de Carvalho Guimarães
 Diretora Vice-Presidente Diretor

REVISÃO ANUAL DO ORÇAMENTO DE CAPITAL PARA O PERÍODO DE 2018 A 2022
De acordo com o previsto no artigo 196, § 2º da Lei nº 6.404/76, com a redação dada pela Lei nº 10.303 de 31.10.2001, a 
Administração da Monteiro Aranha S.A. (“Companhia”) vem apresentar a presente proposta de revisão anual do Orçamento 
de Capital. O plano de investimentos para o período de 2018 a 2022, devidamente aprovado em reunião do Conselho 
de Administração, realizada no dia 28 de março de 2019, totaliza o montante de R$ 136 (cento e trinta e seis) milhões, 
assim distribuídos: (i) R$ 50 (cinquenta ) milhões para investimentos em transmissão de energia elétrica, (ii) R$ 22 (vinte 
e dois) milhões para investimentos no setor imobiliário e (iii) R$ 64 (sessenta e quatro) milhões para investimentos em 
novos projetos. Estes investimentos terão como fonte, os lucros retidos na Reserva para Investimentos, nos termos deste 
orçamento de capital, no art. 196 da Lei nº 6.404, de 1976, no montante total de R$ 136 (cento e trinta e seis) milhões.
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RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS
Aos Acionistas, Conselheiros e Administradores da Monteiro Aranha S.A. Rio de Janeiro - RJ. Opinião sobre as demons-
trações financeiras individuais e consolidadas elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com 
as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS), aplicáveis às entidades de incorporação imobiliária no Brasil, 
registradas na CVM.  Examinamos as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Monteiro Aranha S.A. 
(Companhia), identificadas como controladora e consolidado, respectivamente, que compreendem o balanço patrimonial 
em 31/12/2018 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio lí-
quido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluin-
do o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apre-
sentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira, individual e consolidada, 
da Monteiro Aranha S.A. em 31/12/2018, o desempenho individual e consolidado de suas operações e os seus respecti-
vos fluxos de caixa individuais e consolidados para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS), aplicáveis às entidades de incorporação 
imobiliária no Brasil, registradas na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Base para opinião: Nossa auditoria foi 
conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformida-
de com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das de-
monstrações financeiras individuais e consolidadas”. Somos independentes em relação à Companhia e suas controladas, 
de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas pro-
fissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de 
acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar 
nossa opinião. Ênfase: Conforme descrito nas notas explicativas 2.1, as demonstrações financeiras individuais e conso-
lidadas foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de 
relatório financeiro (IFRS), aplicáveis às entidades de incorporação imobiliária no Brasil, registradas na CVM. Dessa 
forma, a determinação da política contábil adotada pela entidade, para o reconhecimento de receita nos contratos de 
compra e venda de unidade imobiliária não concluída, sobre os aspectos relacionados à transferência de controle, seguem 
o entendimento manifestado pela CVM no Ofício circular /CVM/SNC/SEP nº 02/2018 sobre a aplicação do CPC 47 (IFRS 
15). Nossa opinião não está ressalvada em relação a esse assunto. Principais assuntos de auditoria: Principais assun-
tos de auditoria são aqueles que, em nosso julgamento profissional, foram os mais significativos em nossa auditoria do 
exercício corrente. Esses assuntos foram tratados no contexto de nossa auditoria das demonstrações financeiras indivi-
duais e consolidadas como um todo e na formação de nossa opinião sobre essas demonstrações financeiras individuais 
e consolidadas e, portanto, não expressamos uma opinião separada sobre esses assuntos. Para cada assunto abaixo, a 
descrição de como nossa auditoria tratou o assunto, incluindo quaisquer comentários sobre os resultados de nossos 
procedimentos, é apresentado no contexto das demonstrações financeiras tomadas em conjunto. Nós cumprimos as 
responsabilidades descritas na seção intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações finan-
ceiras individuais e consolidadas”, incluindo aquelas em relação a esses principais assuntos de auditoria. Dessa forma, 
nossa auditoria incluiu a condução de procedimentos planejados para responder a nossa avaliação de riscos de distorções 
significativas nas demonstrações financeiras. Os resultados de nossos procedimentos, incluindo aqueles executados para 
tratar os assuntos abaixo, fornecem a base para nossa opinião de auditoria sobre as demonstrações financeiras da Com-
panhia. Avaliação de influência significativa nas investidas Klabin S.A. e Ultrapar Participações S.A.: Conforme 
divulgado na Nota 13, A Monteiro Aranha S.A. detém 6,78% da Klabin S.A. (“Klabin”) e 4,20% da Ultrapar Participações 
S.A. (“Ultrapar”), percentuais inferiores aos destacados pelo CPC 18 - Investimento em Coligada, em Controlada e em 
Empreendimento Controlado em Conjunto e no IAS 28 - Investments in Associates and Joint Ventures como indicadores 
de influência significativa em uma investida. Por esse motivo a Administração precisa exercer julgamento e buscar outros 
indicativos para determinar a existência dessa influência significativa nas duas investidas que suporte a consequente 
aplicação do método de equivalência patrimonial para valorização desses investimentos. A existência de influência signi-
ficativa por investidor geralmente pode ser evidenciada por uma ou mais das seguintes formas: (a) representação no 
conselho de Administração ou na diretoria da investida; (b) participação nos processos de elaboração de políticas, inclu-
sive em decisões sobre dividendos e outras distribuições; (c) operações materiais entre o investidor e a investida; (d) in-
tercâmbio de diretores ou gerentes; e (e) fornecimento de informação técnica essencial. O saldo de investimento que a 
Companhia possui nas duas investidas perfazem o montante de R$819.420 mil na controladora e R$824.118 mil no 
consolidado que representam 53,63% do ativo individual e 52,41% do ativo consolidado da Companhia em 31/12/2018. 
Adicionalmente, durante o ano de 2018 a Companhia registrou o montante R$57.857 mil na controladora e no consolida-
do relativo a receita de equivalência patrimonial advinda do resultado apurado pelas duas investidas. A avaliação da in-
fluência significativa nos investimentos que a Companhia possui na Klabin e Ultrapar foi avaliado como um dos principais 
assuntos de auditoria considerando a magnitude dos valores envolvidos, o percentual de participação abaixo de 20% que 
a Companhia possui nas duas investidas e o fato do processo de avaliação da influência significativa nesses casos en-
volver a avaliação de outros aspectos qualitativos e de julgamento com utilização de informações subjetivas. Como 
nossa auditoria conduziu esse assunto: Nossos procedimentos de auditoria incluíram, entre outros: (i) procedimentos 
de indagação aos representantes da Companhia no Conselho de Administração das duas investidas; (ii) avaliação da 
assiduidade nas reuniões do Conselho de Administração dos representantes da Companhia nas duas investidas; (iii) ins-
peção do acordo de acionistas das investidas que evidenciam como serão a distribuição das cadeiras no Conselho de 
Administração; e (iv) revisão da adequação das divulgações efetuadas pela Companhia sobre as premissas utilizadas 
para determinação da influência significativa nas investidas. Baseados no resultado dos procedimentos de auditoria 
efetuados, que está consistente com a avaliação da Administração, consideramos aceitáveis as políticas de reconheci-
mento dos investimentos nas investidas Klabin e Ultrapar pelo método da equivalência patrimonial mediante existência 
de influência significativa por parte da Administração nas investidas para suportar os julgamentos, estimativas e informa-
ções incluídas no contexto das demonstrações financeiras tomadas em conjunto. Valor recuperável dos estoques de 
imóveis a comercializar: Conforme mencionado na Nota 10, os estoques de imóveis a comercializar são demonstrados 
pelo custo de aquisição dos terrenos acrescidos dos custos incorridos na construção e outros custos relacionados aos 
projetos em construção e concluídos, cujas unidades ainda não foram vendidas, não excedendo seu valor líquido de re-
alização. Quando o custo de construção dos imóveis a comercializar exceder o fluxo de caixa esperado através de suas 
vendas uma perda de redução ao valor recuperável é reconhecida no exercício em que foi determinado que o valor 
contábil não seja recuperável. O valor recuperável dos estoques de imóveis a comercializar é revisado pela Administração 
anualmente levando em consideração estudos de viabilidades dos projetos, cotações de mercado, laudos de especialis-
tas externos, dentre outras premissas. A revisão do valor recuperável efetuada para o exercício findo em 31/12/2018 re-
sultou no registro de uma provisão de R$5.465 mil. A complexidade e julgamento envolvidos na determinação destas 
estimativas, levou-nos a identificar este assunto um principal assunto de auditoria. Como nossa auditoria conduziu esse 
assunto: Nossos procedimentos de auditoria incluíram, entre outros: (i) a avaliação do desenho, da implementação e da 
efetividade das atividades de controles internos da Companhia relacionados a avaliação dessa estimativa; (ii) a utilização 
de especialistas em modelos de valorização para nos auxiliar na análise e revisão de laudos externos obtidos pela Admi-
nistração para suportar o valor recuperável; (iii) a validação das informações utilizadas nos cálculos; (iv) a realização de 

cálculo independente sensibilizando as principais premissas utilizadas; e (v) a revisão da adequação das divulgações 
incluídas nas Notas 2.9 e 10 às demonstrações financeiras. Baseados no resultado dos procedimentos de auditoria efe-
tuados sobre o valor recuperável dos estoques de imóveis a comercializar, que está consistente com a avaliação da Ad-
ministração, consideramos que os critérios e premissas de valor recuperável do estoque de imóveis a comercializar, 
adotados pela Administração, assim como as respectivas divulgações nas Notas 2.9 e 10, são aceitáveis, no contexto das 
demonstrações financeiras tomadas em conjunto. Outros assuntos: Demonstrações do valor adicionado: As demons-
trações individual e consolidada do valor adicionado (DVA) referentes ao exercício findo em 31/12/2018, elaboradas sob 
a responsabilidade da Administração da  Companhia, e apresentadas como informação suplementar para fins de IFRS, 
foram submetidas a procedimentos de auditoria executados em conjunto com a auditoria das demonstrações financeiras 
da Companhia. Para a formação de nossa opinião, avaliamos se essas demonstrações estão conciliadas com as demons-
trações financeiras e registros contábeis, conforme aplicável, e se a sua forma e conteúdo estão de acordo com os crité-
rios definidos na NBC TG 09 - Demonstração do Valor Adicionado. Em nossa opinião, essas demonstrações do valor 
adicionado foram adequadamente elaboradas, em todos os aspectos relevantes, segundo os critérios definidos nessa 
Norma e são consistentes em relação às demonstrações financeiras individuais e consolidadas tomadas em conjunto. 
Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras individuais e consolidadas e o relatório do auditor  
A Administração da Companhia é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório da Adminis-
tração. Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas não abrange o Relatório da Admi-
nistração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em conexão com a audito-
ria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, 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 rele-
vante. 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. Responsabilidade da Administração e da 
governança pelas demonstrações financeiras individuais e consolidadas: A Administração da Companhia é respon-
sável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras individuais e consolidadas de acordo 
com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS), aplicáveis às 
entidades de incorporação imobiliária no Brasil, registradas na CVM, 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 individuais e consolidadas, a Administração 
é responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os as-
suntos 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 ne-
nhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da Companhia 
e suas controladas são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações 
financeiras. Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolida-
das: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras individuais e consolidadas, 
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 even-
tuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas rele-
vantes 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 de uma auditoria 
realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e man-
temos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevan-
te nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas, independentemente se causada por fraude ou erro, plane-
jamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria 
apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de 
fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, 
falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos controles internos relevantes 
para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de 
expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia e suas controladas • Avaliamos a adequação 
das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela Admi-
nistração. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela Administração, da base contábil de continuidade operacional e, 
com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que 
possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos 
que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações 
nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas 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 manterem em continuidade 
operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras individuais e 
consolidadas, inclusive as divulgações e se essas demonstrações financeiras representam as correspondentes transações 
e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. • Obtemos evidência de auditoria apro-
priada e suficiente referente às informações financeiras das entidades ou atividades de negócio do grupo para expressar 
uma opinião sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas. Somos responsáveis pela direção, supervi-
são e desempenho da auditoria do grupo e, consequentemente, pela opinião de auditoria. Comunicamo-nos com os 
responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance e da época dos trabalhos de auditoria pla-
nejados e das constatações significativas de auditoria, inclusive as deficiências significativas nos controles internos que 
eventualmente tenham sido identificadas durante nossos trabalhos. Fornecemos também aos responsáveis pela gover-
nança declaração de que cumprimos com as exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de indepen-
dência, e comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, nossa 
independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas. Dos assuntos que foram objeto de comunicação 
com os responsáveis pela governança, determinamos aqueles que foram considerados como mais significativos na au-
ditoria das demonstrações financeiras do exercício corrente e que, dessa maneira, constituem os principais assuntos de 
auditoria. Descrevemos esses assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos que lei ou regulamento tenha proibido 
divulgação pública do assunto, ou quando, em circunstâncias extremamente raras, determinarmos que o assunto não 
deve ser comunicado em nosso relatório porque as consequências adversas de tal comunicação podem, dentro de uma 
perspectiva razoável, superar os benefícios da comunicação para o interesse público. 

Rio de Janeiro, 28 de março de 2019.
ERNST & YOUNG Auditores Independentes S.S. Roberto Martorelli
CRC - 2SP015199/O-6 Contador CRC-1RJ106103/O-0.

Navio de Apoio Antártico pode custar menos de R$ 4 bi
Até julho deverá 
ser conhecido 
o nome do 
consórcio 
vencedor

O valor do projeto de 
construção do novo Navio de 
Apoio Antártico (NApAnt), 
da Marinha do Brasil, está 
avaliado em US$ 500 mi-
lhões, o equivalente a R$ 4 
bilhões. Até a próxima sex-
ta-feira, quando termina a 
LAAD Defence & Security 
2019 – Feira Internacional 
de Defesa e Segurança, no 
Riocentro, deverá estar de-
finido o nome do estaleiro 
brasileiro que participará do 
consórcio multinacional for-
mado pela Marinha do Chile 
e a VSK Tactical, dos Esta-
dos Unidos, que disputará o 
edital de construção do Na-
vio.

A informação foi 
dada nesta terça-feira 
à Agência Brasil pelo ad-
vogado Marcellus Ferrei-
ra Pinto, um dos diretores 
executivos da VSK Tacti-
cal. Ele está em tratativas 
com duas empresas nacio-
nais. Na opinião de Ferrei-
ra Pinto, o valor do proje-
to poderá ser menor que o 
anunciado. 

Objetivo

O objetivo é que a nova 
embarcação auxilie na re-
construção da Estação Co-
mandante Ferraz, destruída 
por um incêndio em 2012. 
A Estação Antártica Coman-
dante Ferraz é uma base an-
tártica pertencente ao Brasil 
localizada na ilha do Rei Ge-
orge, a 130 quilômetros da 
Península Antártica, na baía 
do Almirantado, na Antárti-
da. 

Segundo Ferreira Pin-
to, o Estaleiro Astilleros y 
Maestranzas de la Armada 
(Asmar), que trabalha sob a 

administração da Marinha 
do Chile, tem uma vanta-
gem competitiva, por sua 
expertise nesse campo, ten-
do construído recentemen-
te um navio semelhante ao 
NApAnt do Brasil. “É um 
país do Mercosul, parcei-
ro da Marinha brasileira. 
Então, temos aí uma pers-
pectiva boa para essa par-
ceria,” acrescentou.

Consórcios

Conforme o edital, os 
consórcios que disputa-
rão a construção do Na-
vio Antártico brasileiro 
têm até 13 de maio pró-
ximo para apresentar as 
respostas ao documento 
intitulado Solicitação de 
Informações (Request For 
Information – RFI), da 
Marinha. “Esperamos já 
responder a esses questio-
namentos com o parceiro 
brasileiro junto”, Ferreira 
Pinto. Depois disso, a Ma-
rinha vai compilar as res-
postas e publicar o segundo 

edital, já com estimativas 
de prazo e valor e especifi-
cações do navio, entre ou-
tros dados.

Até julho, deverá ser co-
nhecido o nome do consór-
cio vencedor para início 
imediato da construção do 
navio, com a mobilização do 
estaleiro chileno, treinamen-
to de pessoal do estaleiro 
brasileiro, transferência de 
tecnologia. “Tudo começa 
imediatamente”, ressaltou 
Ferreira Pinto, ao anunciar, 
também, a construção de 
uma fábrica de veículos mi-
litares no Brasil. 

Veículos Militares

Liderado pela empresa 
norte-americana Von Su-
ckow Tactical (VST), da 
qual a VSK Tactical BR 
é subsidiária, o projeto 
de implantação da fábrica 
será executado em parce-
ria com o Departamento 
de Estado Norte-ameri-
cano e homologado pelo 
Centro de Avaliações do 

Exército nacional (Caex). 
A construção será feita 
em parceria com empresas 
brasileiras.

A primeira unidade da 
Divisão de Veículos Milita-
res da Jeep será construída 
na Bahia, provavelmente 
no município de Camaça-
ri, com custo estimado de 
cerca de US$ 50 milhões, 
ou R$ 200 milhões, para a 
linha de montagem. “Vai 
ser a primeira fábrica de 
‘jeeps’ militares na Améri-
ca do Sul”.

Exclusividade 

Os veículos constru-
ídos nessa fábrica serão 
para uso exclusivo militar, 
abrangendo aí as Forças 
Armadas brasileiras, as 
Polícias Federal, Rodovi-
ária Federal, Civil e Mili-
tar e a Guarda Municipal, 
entre outras instituições. 
“É um veículo de uso do 
Estado”. Embora civis não 
possam ter acesso ao veícu-
lo, poderão ser beneficia-

dos órgãos de fiscalização, 
como o Instituto Brasileiro 
do Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais Reno-
váveis (Ibama). O veícu-
lo terá ainda condição de 
participar de operações na 
Amazônia.

Serão fabricados seis 
modelos da família jeep. A 
capacidade inicial da fábri-
ca é para montagem de 60 
veículos por mês, mas, de 
acordo com Ferreira Pinto, 
poderá ser ampliada e che-
gar a até 200 veículos/mês, 
“por uma questão de mer-
cado”.

A meta é iniciar a pro-
dução em até 10 meses, o 
que resultará na geração de 
50 empregos diretos e 200 
indiretos. Na segunda eta-
pa, o plano inclui a criação 
de um polo técnico-militar, 
para o qual já há contratos 
assinados para implantação 
de uma fábrica de armas, 
uma de nanotecnologia 
militar e outra montadora, 
voltada para veículos blin-
dados pesados.

Embraer pode entregar seu primeiro cargueiro até junho
Fábrica nos EUA 
para produzir os 
KCs ainda é uma 
ideia prematura

O primeiro avião carguei-
ro KC 390, de um total de 
28, deve ser entregue pela 
Embraer à Força Aérea Bra-
sileira (FAB) ainda no pri-
meiro semestre deste ano. 
A informação foi divulgada 

nesta terça-feira pelo execu-
tivo da empresa responsável 
pelo projeto, Walter Pinto 
Júnior, durante a Laad De-
fence & Security, principal 
feira de segurança e defesa 
nacional, que acontece no 
Rio de Janeiro.

Conforme apurou a agên-
cia Brasil, Walter Pinto falou 
que a possibilidade da cons-
trução de uma fábrica nos 
EUA para produzir os KCs 
ainda é uma ideia prematura. 
“Temos muito orgulho desta 
aeronave. Fomos ousados. 
Ela é 100% nacional”, de-

clarou o executivo.
Segundo ele, uma segun-

da entrega do avião será 
feita até o fim do ano, de 
uma encomenda de 28 uni-
dades encomendadas pela 
FAB. Walter Pinto lembrou 
que o projeto do KC 390 
foi apresentado em uma 
das edições da LAAD, em 
2007.

Os KCs irão substituir 
cargueiros antigos, como 
os Hércules C-130, com a 
vantagem de serem mais 
rápidos, com maior capa-
cidade de carga e mais mo-

dernos. O avião brasileiro 
tem capacidade de trans-
portar até 26 toneladas de 
carga.

O executivo explicou que 
a joint venture entre a Em-
braer e a americana Boeing 
prevê dois acordos, um so-
bre aviação comercial, já as-
sinado, e outro, futuro, espe-
cificamente sobre o KC, no 
qual o Brasil deterá 51% e a 
Boeing, 49%.

Acordo

Em fevereiro, a parce-

ria entre a Embraer e a 
Boeing foi aprovada por 
96,8% dos votos válidos 
dos acionistas da fabri-
cante brasileira, na as-
sembleia extraordinária. 
Os acionistas aprovaram a 
proposta que estabelecerá 
uma joint venture com-
posta pelas operações de 
aeronaves comerciais e 
serviços relacionados da 
Embraer. A Boeing deterá 
80% da nova empresa e a 
Embraer os 20% restantes.

Segundo a Embraer, a 
transação avalia 100% das 

operações de aeronaves 
comerciais da empresa em 
US$ 5,26 bilhões e contem-
pla um valor de US$ 4,2 
bilhões pela participação 
de 80% da Boeing na joint 
venture. Os acionistas da 
Embraer também aprova-
ram a criação de uma joint 
venture para promover e 
desenvolver novos merca-
dos para o avião multimis-
são KC-390. Sob os termos 
da parceria proposta, a Em-
braer deterá 51% das ações 
da joint venture e a Boeing, 
os 49% restantes.
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Artigo falso do dia da  
mentira fez bitcoin subir 23%

Sem a menor explicação plausível, na madrugada de-
sta terça-feira, a cotação do bitcoin chegou a subir 23%, 
atingindo a US$ 5,1 mil, nível que não era registrado des-
de novembro do ano passado. Porém, em menos de duas 
horas a criptomoeda começou a se evaporar e perdeu parte 
dos ganhos, restando apenas 12%, com o preço se situando 
em US$ 4,73 mil. Enquanto isso, os analistas desesperada-
mente procuravam notícias ou anúncios que permitissem 
aplicações seguras, mesmo com a exagerada evolução das 
cotações da moeda virtual. E ficaram decepcionados ao 
descobrir que a falsa euforia foi baseada num artigo con-
tendo uma notícia falsa de 1º de abril, dia das mentiras.

Os especuladores se aproveitaram do irresponsável ar-
tigo, segundo o qual a Securities and Exchange Commis-
sion teria aprovado dois fundos para negociar com bitcoin. 
Essa foi a justificativa da Bloomberg para o insano movi-
mento no mercado de criptomoedas, mas a agência não in-
formou quem é o responsável por tal artigo e qual o órgão 
de imprensa que inescrupulosamente o publicou.

Mais um golpe com criptomoedas
Por terem arrecado US$ 22 milhões em uma oferta 

inicial de moedas considerada fraudulenta, a justiça blo-
queou os ativos dos fundadores da empresa de consultoria 
Vanbex. Kevin Hobbs e Lisa Cheng, os responsáveis, con-
fessaram ter operado numa empresa de criptomoedas sedi-
ada em Vancouver desde abril de 2017, e que se chamava 
Vanbex and Etherparty. A acusação provou que se tratava 
de empresa fantasma, que não desenvolveu produtos Em 
2017, a Vanbex lançou a criptomoeda Etherparty (Fuel), 
um token projetado para fornecer um ecossistema para a 
plataforma de contratos inteligentes da empresa, promet-
endo grandes retornos aos investidores. Em uma pré-ven-
da do token, Hobbs e Cheng arrecadaram mais de 30 mil-
hões de dólares canadenses, ou US$ 22 milhões, seguida 
por uma rápida e substancial aquisição de bens por ambos 
os fundadores, diz a justiça.

Elevou receitas para lesar investidores
Daniel Mattes, ex-CEO da Jumio Inc., concordou em 

pagar mais de US$ 17 milhões para liquidar as acusações 
da Securities and Exchange Commission. O fundador e 
ex-executivo-chefe de uma startup do Vale do Silício foi 
acusado de fraudar investidores da empresa de pagamen-
tos móveis ao exagerar grosseiramente as receitas de 2013 
e 2014 e depois, sem comunicar à diretoria, vendeu as 
ações que detinha no mercado secundário. A SEC apurou 
que nessas transações Mattes ganhou aproximadamente 
US$ 14 milhões. A denúncia foi arquivada em um tribunal 
federal na Califórnia.

Além disso, Mattes também disse falsamente a um in-
vestidor que ele não pretendia vender nenhuma de suas 
ações porque “muitas coisas boas estavam chegando para 
a empresa e seria estupidez vender no momento”. A Jumio 
reajustou seus resultados financeiros em 2015, eliminando 
a maior parte de sua receita, e as ações se tornaram inúteis 
depois que entrou em falência em 2016.

Chad Starkey, ex-diretor financeiro da Jumio, foi pro-
cessado em separado por não ter cuidado razoável com 
relação às demonstrações financeiras da companhia e pela 
assinatura de acordos de transferência de ações que im-
plicam falsamente que o conselho de administração havia 
aprovado as vendas da Mattes. Starkey pagará aproxima-
damente US$ 420 mil em juros de restituição e prejuízo.

CVM descobre captação irregular
Gabriel Tomaz Barbosa, através da Zero10 Club, na in-

ternet oferecia oportunidade de investimento relacionada a 
aquisição de cotas empresariais. A Comissão de Valores Mo-
biliários descobriu que nenhum dos dois estava habilitado a 
ofertar publicamente títulos. Resultado: foram obrigados a 
parar com a captação, ou vão pagar multa diária de R$ 5 mil.

PRINER LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS S/A
CNPJ/MF nº 24.566.534/0001-48

Relatório da Diretoria: Em atendimento às disposições legais e estatutárias, apresentamos as demonstrações financeiras relativas ao exercício findo em 
31/12/2018. Ficamos ao inteiro dispor, para quaisquer esclarecimentos que julgarem necessários. Rio de Janeiro, 28/03/2019.

BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31/12/2018
(Em milhares de reais) Nota 2018 2017
Ativo 54.392 45.861
Circulante 15.916 11.539
Caixa e equivalentes de caixa 1 1.509 351
Títulos e valores mobiliários 2 1.743
Contas a receber 2 14.288 9.392
Créditos com funcionários 20 8
Tributos a recuperar 2 3
Outros ativos circulantes 95 42
Não Circulante 38.476 34.322
Outros créditos 2.607 310
Depósito judicial 32 -
Imobilizado e intangível 3 35.837 34.012
Passivo e Patrimônio Líquido 54.392 45.861
Circulante 4.682 7.675
Fornecedores 1.210 1.708
Empréstimos 239 -
Salários e encargos sociais 349 259
Imposto de renda e contribuição social 1.685 847
Tributos a pagar 255 106
Juros sobre capital próprio a pagar - 4.000
Outros passivos 944 755
Não Circulante 106 61
Provisão para riscos 106 61
Patrimônio Líquido 49.604 38.125
Capital 4 34.557 34.557
Reservas de lucros 14.938 3.568
Dividendos propostos 109 -

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO PARA O EXERCÍCIO
FINDO EM  31/12/2018 (Em milhares de reais)

2018 2017
Receita líquida de vendas e serviços 36.368 30.153
Custo dos produtos vendidos e serviços prestados (15.986) (11.996)

Lucro bruto 20.382 18.157
Despesas operacionais: Gerais e administrativas (3.891) (6.976)
Lucro operacional antes do resultado financeiro 16.491 11.181
Resultado financeiro: Despesas financeiras (205) (26)

Receitas financeiras 235 172
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social 16.522 11.327
Correntes (4.613) (3.598)

Lucro do exercício 11.909 7.729

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2018 (Em milhares de reais)

Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais 2018 2017
Lucro antes dos impostos 16.522 11.327
Ajustes: Depreciação e amortização 7.812 7.187

Perda (ganho) na baixa de imobilizados e intangíveis (445) (598)
Provisão para riscos 45 61
(Reversão) Provisão para devedores duvidosos (13) 128

Variação nos ativos e passivos: Contas a receber (4.883) (9.521)
Tributos a recuperar 1 (3)
Outros ativos (98) (357)
Fornecedores (498) 119
Salários e encargos sociais 90 259
Tributos a pagar 150 106
IR/CS passivo (18) (28)
Outros passivos 188 755
Impostos pagos (3.757) (2.723)

Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais 15.097 6.712
Fluxo de caixa das atividades de investimentos:
Resgate/(aquisição) de titulos e valores mobiliários 1.741 (1.743)
Aquisição de bens do ativo imobilizado e intangível (9.572) (5.898)
Caixa recebido na venda de imobilizado 380 934

Caixa Líquido Gerado (Reduzido) pelas
 Atividades de Investimentos (7.451) (6.707)
Fluxo de Caixa Proveniente das Atividades
 de Financiamento
Aporte de capital - 300
Dividendos pagos (4.000) -
Captação de empréstimos 239 -
Mútuo a receber (2.297) -
Ajuste adoção inicial CPC 48 no PL (430) -

Caixa Líquido Aplicado na Atividade de Financiamento (6.488) 300
Aumento/(Redução) de Caixa e Equivalente
 de Caixa, Líquido 1.158 305
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício 351 46
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício 1.509 351

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA O 
EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2018 (Em milhares de reais)

Notas Explicativas. A Priner Locação de Equipamentos S.A., é uma sociedade anô-
nima de capital fechado, constituída em 18/03/2016, controlada pela Priner Serviços 
Industriais, com sede na Av. Feliciano Castilho, s/n qd 24B lt 36 - Duque de Caxias - RJ, 
tendo como atividade principal a locação de ativos  de equipamentos de acesso ou es-
truturais, plataformas de trabalho suspensa e habitáculos pressurizados. Em janeiro 
de 2017 ocorreu a transferência dos bens de equipamentos de locação de titularida-
de de sua controladora Priner Serviços Industriais para a Priner Locação de Equipa-
mentos no montante de R$34.056.  Principais Práticas Contábeis: As demonstra-
ções financeiras foram preparadas de acordo com a legislação vigente para as S.A. 
As principais práticas estão resumidas a seguir: 1. Caixa e equivalente de caixa: São 
mantidos com a finalidade de atender a compromissos de caixa de curto prazo e outros 
afins. 2. Contas a Receber: São reconhecidos pelo regime de competência quando 

da locação dos ativos. 3. Imobilizado: As  depreciações foram calculadas pelo método 
linear, com base em taxas anuais que contemplam a vida útil-econômica dos bens.  
4. O capital está representado por 34.556,579 ações ordinárias nominativas e sem
valor nominal, já totalmente integralizadas.

Diretoria: Tulio Cintra - Diretor Presidente
Marcelo Gonçalves Costa - Diretor Financeiro

Juciléa S. D. Carollo - Contadora - CRC RJ 055206/0-8

Ca-
pital 

Social

Reservas 
de lucros

Divi-
dendos 
propos-

tos

Lucros 
Acu-

mula-
dos

Le-
gal

Esta-
tutária Total

Saldo em 31/12/2016 201 - - - (161) 40
Integralização de capital em
 moeda corrente 300 - - - - 300
Integralização do capital em bens 34.056 - - - - 34.056
Lucro (prejuízo)líquido do exercício - - - - 7.729 7.729
Constituição de reservas sobre
 o lucro líquido - 378 3.190 - (3.568) -
Juros sobre capital próprio propostos - - - - (4.000) (4.000)
Saldo em 31/12/2017 34.557 378 3.190 - - 38.125
Ajuste adoção inicial CPC 48 - - - - (430) (430)
Saldo em 01/01/2018 34.557 378 3.190 - (430) 37.695
Lucro (prejuízo)líquido do exercício - - - - 11.909 11.909
Dividendos propostos para
 pagamento no exercício seguinte - - - 109 (109) -
Constituição de reservas sobre
 o lucro líquido - 574 10.905 - (11.479) -
Saldo em 31/12/2018 34.557 952 14.095 109 - 49.604

Bitcoin sobe 16% e  
valor chega a US$ 4,8 mil
Em quase cinco 
meses esta é a 
maior valorização 
da criptomoeda

Um pedido de um com-
prador anônimo avaliado em 
US$ 100 milhões desenca-
deou uma onda de negocia-
ções por computador nesta 
terça-feira no mercado. Isso 
porque após meses sem fôle-
go, o bitcoin chegou a subir 
20% no comércio asiático, 
batendo os US$ 5 mil pela 
primeira vez desde meados 
de novembro. Depois, o va-
lor se estabilizou em cerca 
de US$ 4.8 mil, mas com 
uma alta 16%. Pelo menos 
nesta terça-feira 1 Bitcoin 
era igual a R$ 18.264,76.

Analistas disseram à 
Reuters que o ganho desta 
terça-feira, provavelmente, 
foi desencadeado por esse 
pedido de US$ 100 milhões 
nas bolsas norte-americanas 
Coinbase e Kraken e no Bits-
tamp de Luxemburgo, afir-
mou Oliver von Landsberg-
Sadie, presidente-executivo 
da empresa de criptografia 
BCB Group.  “Houve uma 
única ordem que foi geren-
ciada por algoritmos em três 
locais, de cerca de 20 mil 

BTC”, disse ele.
Criado há quase uma dé-

cada, o bitcoin vem regis-
trando altas e baixas ao lon-
go dos anos. Em quase cinco 
meses esta é a maior valori-
zação da criptomoeda. O fei-
to provocou pequenas subi-
das de outras criptomoedas.

O analista da eToro, Mati 
Greenspan, em uma entre-
vista para a Bloomberg deu 
a sua opinião sobre o mo-
vimento de alta das cripto-
moedas, especialmente do 
Bitcoin. Segundo Greens-
pan, a grande valorização do 
Bitcoin foi um movimento 
técnico.

Greenspan aponta para a 
linha média móvel de 200 
dias no gráfico Bitcoin. Du-
rante os últimos dias, tornou-
se cada vez mais claro para 
os traders que US$ 4.200 
era um ponto importante por 
causa da linha média móvel 
de 200 dias. Quando o preço 
rompesse a resistência nos 
US$ 4.200, poderia aconte-
cer uma forte valorização no 
preço do Bitcoin. E foi exa-
tamente isso que aconteceu.

“A linha de média mó-
vel de 200 dias tem se mos-
trado incrivelmente impor-
tante para o Bitcoin nos 
últimos anos. Essa foi uma 
ação técnica causada pelo 
rompimento da resistência 
no nível de US$ 4.200, um 

nível chave que tem sido 
acompanhado de perto pe-
los traders há semanas. Hou-
ve um grande número de 
stop-loss e entradas lá”, dis-
se Greenspan.

Segundo o analista, este 
movimento é o resultado 
de um processo que iniciou 
há alguns meses, desde as 
baixas de meados de de-
zembro que o mercado está 
acumulando pequenas altas. 
Inicialmente, ocorreu nas al-
tcoins. Algumas dobraram, 
triplicaram ou quadruplica-
ram o valor, enquanto Bi-
tcoin tem sido mais estável”.

Pico

O bitcoin subiu para per-
to de US$ 20 mil no final de 
2017, o pico de uma bolha 
impulsionada por investido-
res de varejo. Mas os preços 
do ano passado caíram em 
três quartos, e a comercia-
lização foi dominado por 
fundos de hedge menores 
e empresas relacionadas à 
criptografia.

Em novembro de 2018, o 
valor da maior e mais conhe-
cida criptomoeda do mundo 
caiu para US$ 3.920,35, se 
aproximando da mínima de 
US$ 3.474,73 de setembro 
de 2017. Outras criptomo-
edas como a ether, da Ethe-
reum, e a XRP, da Ripple, 

também caíram na ocasião.
Com a forte queda do Bi-

tcoin desde o início de 2017, 
muitos pessimistas acredita-
vam que as criptomoedas ha-
viam acabado. Mas Greens-
pan garante que durante esse 
período a “indústria” não fi-
cou parada. “O preço não é 
uma indicação do crescimen-
to da indústria. Durante todo 
esse inverno cripto, vimos o 
setor crescer a um ritmo ace-
lerado. Algumas empresas 
faliram porque não tiveram 
uma boa administração ou 
estavam confiando nos altos 
preços das criptomoedas. Na 
verdade, temos visto muito 
crescimento da indústria”.

No mercado brasileiro, 
apenas em dezembro de 
2017, o total movimentado, 
relativo a compras e ven-
das de bitcoin, chegou a R$ 
4 bilhões. O Bitcoin é uma 
moeda virtual não atrelada 
a governos ou bancos. Foi 
criado em 2009 por um pro-
gramador identificado pelo 
pseudônimo Satoshi Naka-
moto, que a denominou de 
“primeira moeda digital des-
centralizada”. Somente em 
julho de 2010 que começou 
o crescimento e evolução 
da moeda virtual, com o lan-
çamento do Bitcoin 3.0. Em 
novembro daquele ano, o va-
lor total negociado ultrapas-
sava US$ 1 milhão. 

Bancos estatais chineses reduzem 
cobrança duvidosa de empréstimo

A qualidade dos ativos 
dos grandes bancos comer-
ciais de propriedade estatal 
da China se manteve estável 
em 2018. Isso porque os ban-
cos continuaram otimizando 
suas estruturas de ativos de 
crédito e melhorando a ca-
pacidade de gerenciamento 
dos riscos, informou o jornal 
em inglês China Daily nesta 
terça-feira.

A proporção de emprés-
timos de cobrança duvidosa 
(NPL, em inglês) dos bancos 
caiu em 2018 em relação ao 
ano anterior. A taxa de NPL 
do Banco Industrial e Co-
mercial da China (ICBC), o 
maior emprestador comer-
cial do país em termos de 
ativos, registrou uma queda 
anual de 3 pontos básicos 
para 1,52% no final de 2018, 
completando oito trimestres 
consecutivos de queda, de 

acordo com o relatório cita-
do pelo jornal.

Com a finalidade de ob-
ter um desenvolvimento 
de alta qualidade, os ban-
cos devem promover a 
transição à administração 
integral dos riscos e cons-
truir sistemas de adminis-
tração de riscos orientados 
pela estratégia e baseados 
em instrumentos de admi-
nistração refinados e, ao 
mesmo tempo, acelerar a 
aplicação da tecnologia fi-
nanceira neste âmbito, dis-
se ao jornal John Qu, par-
ceiro sênior da consultora 
americana McKinsey.

Tecnologia de big data

Usando a tecnologia de 
big data, o ICBC construiu 
cerca de 100 modelos, 
com os quais estabeleceu 

um poderoso sistema de 
monitoramento de riscos. 
O sistema garantiu que o 
banco não ampliasse o to-
tal de empréstimos acima 
de 120 bilhões de yuans 
(US$ 17,86 bilhões) na 
etapa inicial, examinando 
estritamente a elegibilida-
de de acesso a emprésti-
mos dos clientes, disse ao 
jornal Wang Bairong, fun-
cionário chefe de riscos da 
entidade.

Conforme informou a 
agência Xinhua, no ano pas-
sado, o Banco de Construção 
da China também adotou 
uma administração estri-
ta dos riscos e se esforçou 
para otimizar a estrutura de 
ativos de crédito. Até o final 
de 2018, sua taxa de NPL 
situou-se em 1,46%, três 
pontos básicos a menos que 
em 2017.

O Banco da China for-
taleceu continuamente o 
gerenciamento dos riscos 
de créditos, identificando e 
resolvendo de maneira pro-
ativa os riscos potenciais, 
disse o chefe de controle de 
riscos, Liu Jiandong. Para 
reforçar a resolução dos ati-
vos de cobrança duvidosa, o 
emprestador comercial utili-
zou uma combinação de me-
didas, incluindo a coleta de 
dinheiro, a reestruturação e a 
depreciação.

No ano passado, o Ban-
co Agrícola da China re-
gistrou uma redução anual 
de 22 pontos básicos na 
sua proporção de NPL, 
que ficou em 1,59%, en-
quanto o saldo de NPL 
ficou em 190 bilhões de 
yuans, o que representa 
uma redução anual de 4,03 
bilhões de yuans.
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Companhia Aberta  -  Registro CVM nº 01794-9
Extrato da Ata da Reunião do Conselho de Administração da MRS LOGÍSTICA S/A realizada às 16:30 horas do dia 20 de março de 2019. LOCAL: 
escritório da Companhia, localizado na Rua Bela Cintra nº 986, conjunto 81, na Cidade e Estado de São Paulo. PRESENÇA: com a maioria dos seus mem-
bros, a saber: Alejandro Daniel Laiño, Carlos Eduardo Rispoli Quartieri (substituído neste ato, nos termos do art. 12, (b) do Estatuto Social, por Giane Luza 
Zimmer Freitas), Carlos Hector Rezzonico, Elder Rapachi, Fernando César Paim, Giane Luza Zimmer Freitas, Pedro Gutemberg Quariguasi Netto e Sonia 
Zagury. CONVOCAÇÃO: na forma do Estatuto Social da Companhia. MESA: Giane Luza Zimmer Freitas, Presidente. DELIBERAÇÕES: o Conselho deli-
berou, por unanimidade de votos, (A) aprovar a retificação da ata da reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 22 de fevereiro de 
2019, às 10:00 horas (“RCA”), por meio da qual foi aprovada a Emissão, a qual passará a ter as seguintes características principais: (i) Número da Emissão: 
as Debêntures representam a 9ª (nona) emissão de debêntures para distribuição pública com esforços restritos de colocação da Companhia; (ii) Número 
de Séries: a Emissão será realizada em até duas séries (“Primeira Série” e “Segunda Série”); (iii) Valor Total da Emissão: o valor total da Emissão é de 
até R$ 650.000.000,00 (seiscentos e cinquenta milhões de reais), na Data de Emissão (conforme abaixo definida), observada a possibilidade de distribuição 
parcial das Debêntures, desde que ocorra a subscrição e integralização das Debêntures correspondentes ao Volume Mínimo de Distribuição (conforme 
abaixo definido); (iv) Quantidade de Debêntures: até 65.000 (sessenta e cinco mil) Debêntures em até 2 (duas) séries, de acordo com o sistema de vasos 
comunicantes a ser descrito na “Escritura Particular da 9ª (Nona) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, 
em até Duas Séries, para Distribuição Pública, com Esforços Restritos da MRS Logística S.A.” (“Escritura de Emissão”); (v) Data de Emissão: para todos 
os fins e efeitos legais, a data de emissão das Debêntures será aquela prevista na Escritura de Emissão (“Data de Emissão”); (vi) Valor Nominal Unitário: 
o valor nominal unitário das Debêntures será de R$ 10.000,00 (dez mil reais), na Data de Emissão (“Valor Nominal Unitário”); (vii) Forma e Comprovação
de Titularidade: as Debêntures serão emitidas na forma nominativa e escritural, sem a emissão de cautelas ou certificados; (viii) Conversibilidade e Per-
mutabilidade: as Debêntures serão simples, não conversíveis em ações de emissão da Companhia, nem permutáveis em ações de outras sociedades ou
por outros valores mobiliários de qualquer natureza; (ix) Prazo e Data de Vencimento: o vencimento das Debêntures ocorrerá no prazo de 5 (cinco) anos
para as Debêntures da Primeira Série e para as Debêntures da Segunda Série, contados da Data de Emissão, ressalvadas, para as duas séries, as hipóte-
ses previstas na Escritura de Emissão para liquidação antecipada ou a ocorrência de quaisquer dos Eventos de Vencimento Antecipado (conforme abaixo
definido) das obrigações decorrentes da Escritura de Emissão (“Data de Vencimento”); (x) Prazo de Subscrição: as Debêntures serão subscritas, a qual-
quer tempo dentro do prazo de distribuição das Debêntures; (xi) Forma de Subscrição: as Debêntures serão subscritas de acordo com os procedimentos
da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão – Segmento CETIP UTVM (“B3”); (xii) Espécie: as Debêntures serão da espécie quirografária, nos termos do artigo 58
da Lei nª 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”); (xiii) Garantia: as Debêntures não contarão com nenhum 
tipo de garantia; (xiv) Colocação e Procedimento de Distribuição das Debêntures da Primeira Série e das Debêntures da Segunda Série: as Debên-
tures da Primeira Série e as Debêntures da Segunda Série serão objeto de oferta pública de distribuição com esforços restritos de colocação (“Oferta Res-
trita”), sob o regime misto de garantia firme e melhores esforços de colocação, observado o valor máximo de R$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de
reais) para a garantia firme, tendo como público alvo investidores profissionais, que correspondem àqueles definidos no art. 9º-A da Instrução Comissão de
Valores Mobiliários (“CVM”) nº 539, de 13 de novembro de 2013, conforme alterada (“Investidores Profissionais”). Será admitida a distribuição parcial das
Debêntures, sendo que a manutenção da Oferta Restrita está condicionada à subscrição da quantidade mínima de 50.000 (cinquenta mil) Debêntures, que
correspondem ao volume mínimo de distribuição de R$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais) (“Volume Mínimo de Distribuição”); (xv) Plano de
Colocação: o plano de colocação seguirá o procedimento descrito na Instrução CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada (“Instrução CVM
476”) conforme previsto no “Contrato de Estruturação, Coordenação e Distribuição Pública, com Esforços Restritos, de Debêntures Simples, Não Conversí-
veis em Ações, da Espécie Quirografária, em até Duas Séries, sob o Regime Misto de Garantia Firme e Melhores Esforços de Colocação, da 9ª Emissão da
MRS Logística S.A.” (“Contrato de Distribuição”) e, para tanto, as Debêntures deverão ser colocadas exclusivamente junto a Investidores Profissionais,
sendo certo que poderão ser acessados até 75 (setenta e cinco) Investidores Profissionais e as Debêntures serão destinadas exclusivamente à subscrição
por, no máximo, 50 (cinquenta) Investidores Profissionais, observado o estabelecido no artigo 3º da Instrução CVM 476, bem como os termos e condições
do Contrato de Distribuição; (xvi) Registro para Distribuição e Negociação: as Debêntures serão depositadas para (a) distribuição primária por meio do
MDA – Módulo de Distribuição de Ativos, administrado e operacionalizado pela B3, sendo a distribuição das Debêntures liquidada financeiramente por meio
da B3; e (b) negociação no mercado secundário por meio do CETIP21 – Títulos e Valores Mobiliários, administrado e operacionalizado pela B3, sendo a
distribuição e as negociações liquidadas financeiramente e as Debêntures custodiadas eletronicamente na B3; (xvii) Preço de Subscrição: o preço de
subscrição de cada uma das Debêntures será o Valor Nominal Unitário ou, caso a subscrição ocorra após a primeira data de subscrição e integralização das
debêntures da respectiva série de Debêntures (“Primeira Data de Integralização”), será o Valor Nominal Unitário ou o Valor Nominal Unitário atualizado, no
caso das Debêntures da Primeira Série, acrescido dos Juros Remuneratórios (conforme definido abaixo) da respectiva série calculados desde a Primeira
Data de Integralização até a sua efetiva integralização. As Debêntures poderão ser colocadas com ágio ou deságio, a ser definido pelos Coordenadores, se
for o caso, no ato de subscrição das Debêntures, desde que referido ágio ou deságio seja aplicado à totalidade das Debêntures da mesma Série; (xviii)
Forma e Preço de Integralização das Debêntures: as Debêntures serão integralizadas à vista, no ato de subscrição, sendo todas as Debêntures integra-
lizadas em moeda corrente nacional, pelo Valor Nominal Unitário, na Primeira Data de Integralização, ou, nas datas de integralização posteriores à Primeira
Data de Integralização, pelo Valor Nominal Unitário ou o Valor Nominal Unitário atualizado, no caso das Debêntures da Primeira Série, acrescido dos Juros
Remuneratórios de cada série, conforme aplicável, calculada de forma exponencial pro rata temporis desde a Primeira Data de Integralização até a data de
sua efetiva integralização, de acordo com as normas de B3, conforme aplicável, podendo haver ágio ou deságio; (xix) Procedimento de Bookbuilding:
será adotado o procedimento de coleta de intenções de investimento, organizado pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (“Coordenador Líder”), BAN-
CO BRADESCO BBI S.A. (“Bradesco BBI”) e BANCO ITAÚ BBA S.A. (“Itaú BBA” e, quando em conjunto com o Coordenador Líder e o Bradesco BBI,
“Coordenadores”) e acompanhado pela Companhia, sem recebimento de reservas, sem lotes mínimos ou máximos, nos termos do Contrato de Distribuição,
para verificação da demanda pelas Debêntures da Primeira Série e pelas Debêntures da Segunda Série, inclusive em diferentes níveis de taxas de juros
remuneratórios, de forma a definir, de comum acordo com a Companhia: (a) o volume da Emissão; (b) a quantidade de Debêntures a ser alocada em cada
série da Emissão, por meio do Sistema de Vasos Comunicantes, observado o disposto na Escritura de Emissão e (c) a taxa final a ser utilizada para apura-
ção dos Juros Remuneratórios das Debêntures da Primeira Série e da Segunda Série, nos termos da Escritura de Emissão. O resultado do Procedimento
de Bookbuilding será ratificado por meio de aditamento à Escritura de Emissão, sem necessidade de aprovação societária adicional por parte da Companhia.
O Valor Nominal Unitário poderá, desde que em comum acordo entre a Companhia e os Coordenadores, contar com ágio ou deságio, conforme apurado no
procedimento de Bookbuilding. Caso, durante o procedimento de colocação das Debêntures os Coordenadores decidam pela concessão de deságio no
preço de integralização das Debêntures, o montante equivalente a tal deságio deverá ser deduzido do montante a ser pago pela Companhia a título de co-
missionamento; (xx) Atualização do Valor Nominal Unitário: (a) Primeira Série: o Valor Nominal Unitário das Debêntures da Primeira Série ou o saldo do
Valor Nominal Unitário das Debêntures da Primeira Série, conforme o caso, será atualizado monetariamente pela variação acumulada do Índice Nacional de
Preços ao Consumidor Amplo (“IPCA”), calculado e divulgado mensalmente pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, desde a Primeira Data de
Integralização até a data de seu efetivo pagamento (“Atualização Monetária das Debêntures da Primeira Série”), sendo o produto da Atualização Monetária
das Debêntures da Primeira Série automaticamente incorporado ao Valor Nominal Unitário das Debêntures da Primeira Série ou, se for o caso, ao saldo do
Valor Nominal Unitário das Debêntures da Primeira Série (“Valor Nominal Atualizado das Debêntures da Primeira Série”), calculado de forma pro rata tem-
poris, com base em 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis, de acordo com a fórmula a ser descrita na Escritura de Emissão; e (b) Segunda Série: não
haverá atualização monetária do Valor Nominal Unitário das Debêntures da Segunda Série; (xxi) Remuneração: (a) Primeira Série: sobre o Valor Nominal
Unitário atualizado das Debêntures da Primeira Série incidirão juros remuneratórios a serem definidos no Procedimento de Bookbuilding, limitados à taxa
interna de retorno indicativa divulgada pela ANBIMA, em sua página na internet (http://www.anbima.com.br), do Tesouro IPCA+ com juros semestrais com
vencimento em 2024 (“Tesouro IPCA+/2024”) (“Juros Remuneratórios das Debêntures da Primeira Série”), observada a fórmula descrita na Escritura de
Emissão. Será utilizada a taxa interna de retorno do Tesouro IPCA+/2024, conforme cotação indicativa divulgada pela ANBIMA em sua página na Internet
(http://www.anbima.com.br), do dia útil imediatamente anterior à data de realização do Procedimento de Bookbuilding; e (b) Segunda Série: sobre o Valor
Nominal Unitário ou (saldo do Valor Nominal Unitário, conforme aplicável) das Debêntures da Segunda Série incidirão juros remuneratórios correspondentes
a determinada variação acumulada das taxas médias diárias dos Depósitos Interfinanceiros – DI over extra grupo de um dia, calculadas e divulgadas pela
B3, no Informativo Diário disponível em sua página na Internet (http://www.b3.com.br), base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis, expressa na forma
percentual ao ano (“Taxa DI”), a ser definido no Procedimento de Bookbuilding, estando limitado a, no máximo, 107% (cento e sete inteiros por cento) da
Taxa DI, calculados de forma exponencial e cumulativa pro rata temporis por Dias Úteis decorridos, desde a Primeira Data de Integralização ou a data de
pagamento dos Juros Remuneratórios da Segunda Série imediatamente anterior, conforme o caso, inclusive, até a data do efetivo pagamento dos Juros
Remuneratórios das Debêntures da Segunda Série, exclusive, observada a fórmula descrita na Escritura de Emissão (“Juros Remuneratórios das Debêntu-
res da Segunda Série”); (xxii) Pagamento da Remuneração: ressalvadas as hipóteses previstas na Escritura de Emissão, inclusive em decorrência do
vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures: (a) Primeira Série: os Juros Remuneratórios das Debêntures da Segunda Série serão
pagos semestralmente, sem carência, a partir da Data de Emissão, sendo que o primeiro pagamento será devido no 6º (sexto) mês contado da Data de
Emissão, conforme cronograma a ser previsto na Escritura de Emissão e os demais pagamentos ocorrerão sucessivamente, sendo o último pagamento
realizado na data de vencimento das Debêntures da Primeira Série; e (b) Segunda Série: os Juros Remuneratórios da Segunda Série serão pagos semes-
tralmente, sem carência, a partir da Data de Emissão, sendo que o primeiro pagamento será devido no 6º (sexto) mês contado da Data de Emissão, confor-
me cronograma a ser previsto na Escritura de Emissão e os demais pagamentos ocorrerão sucessivamente, sendo o último pagamento realizado na data
de vencimento das Debêntures da Segunda Série; (xxiii) Local de Pagamento: os pagamentos a que fazem jus as Debêntures serão efetuados (a) com
relação àquelas que estejam custodiadas eletronicamente pela B3, utilizando-se os procedimentos adotados pela B3; ou (b) na hipótese de as Debêntures
não estarem custodiadas eletronicamente na B3, (i) na sede da Companhia ou, conforme o caso, (ii) de acordo com os procedimentos adotados pelo escri-
turador mandatário contratado no âmbito da Emissão; (xxiv) Repactuação Programada: não haverá repactuação programada das Debêntures; (xxv)
Amortização Programada: ressalvadas as hipóteses previstas na Escritura de Emissão, inclusive em decorrência do vencimento antecipado das obriga-
ções decorrentes das Debêntures: (a) Primeira Série: o Valor Nominal Unitário atualizado das Debêntures da Primeira Série será amortizado em 1 (uma)
parcela, na Data de Vencimento; e (b) Segunda Série: o Valor Nominal Unitário das Debêntures ou o saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures da
Segunda Série será amortizado em 2 (duas) parcelas anuais e consecutivas, sendo a primeira devida no final do 4º (quarto) ano contado da Data de Emissão
(inclusive) e a segunda na Data de Vencimento, observados os percentuais indicados na Escritura de Emissão; (xxvi) Aquisição Facultativa: a Companhia 
poderá, a seu exclusivo critério, adquirir Debêntures por valor igual ou inferior ao Valor Nominal Unitário, devendo tal fato constar do relatório da administra-
ção e demonstrações financeiras da Companhia, ou por valor superior ao Valor Nominal Unitário, desde que observadas as regras expedidas pela CVM e
pelo Conselho Monetário Nacional, conforme aplicável, observado o disposto no parágrafo 3º do artigo 55 da Lei das Sociedades por Ações, observados os
demais termos e condições previstos na Escritura de Emissão (“Aquisição Antecipada Facultativa”). As Debêntures da Primeira Série adquiridas pela Com-
panhia poderão, a critério da Companhia, permanecer em tesouraria ou ser novamente colocadas no mercado e somente poderão ser canceladas na forma
que vier a ser regulamentada pelo Conselho Monetário Nacional e caso a referida regulamentação seja aplicável às Debêntures da Primeira Série, em
conformidade com o disposto na Lei nº 12.431, de 24 de junho de 2011, conforme alterada (“Lei 12.431”). As Debêntures da Segunda Série adquiridas pela
Companhia nos termos da Escritura de Emissão poderão, por opção da Companhia, ser canceladas, permanecer em tesouraria ou ser novamente colocadas
no mercado. As Debêntures adquiridas pela Companhia para permanência em tesouraria, se e quando recolocadas no mercado, farão jus aos Juros Remu-
neratórios das Debêntures da Primeira Série ou Juros Remuneratórios das Debêntures da Segunda Série, conforme o caso; (xxvii) Resgate Antecipado
Facultativo: desde que observadas as regras expedidas pela CVM e pelo Conselho Monetário Nacional, bem como a Lei 12.431, conforme aplicável, a
Companhia poderá, a seu exclusivo critério e independentemente da vontade dos titulares das Debêntures (“Debenturistas”), realizar, a partir do segundo
aniversário da Data de Emissão, o resgate antecipado das Debêntures de uma ou ambas as séries, ocasião em que, observados os termos e condições
estabelecidos na Escritura de Emissão, os Debenturistas farão jus a pagamento: (a) do Valor Nominal Unitário, ou do Valor Nominal Unitário atualizado, no
caso das Debêntures da Primeira Série, acrescido dos Juros Remuneratórios da respectiva série, e (b) de prêmio de resgate antecipado facultativo previsto
na Escritura de Emissão; (xxviii) Amortização Extraordinária Facultativa: desde que observadas as regras expedidas pela CVM e pelo Conselho Mone-
tário Nacional, bem como a Lei 12.431, conforme aplicável, a Companhia poderá a seu exclusivo critério e independentemente da vontade dos Debenturis-
tas realizar, a partir do segundo aniversário da Data de Emissão, a amortização extraordinária facultativa do Valor Nominal Unitário das Debêntures de uma
ou ambas as séries, limitada a 98%, (noventa e oito por cento) que deverá abranger, proporcionalmente, todas as Debêntures das respectivas séries da
Emissão, ocasião em que, observados os termos e condições estabelecidos na Escritura de Emissão, os Debenturistas farão jus ao pagamento de: (a)
parcela do Valor Nominal Unitário, ou do Valor Nominal Unitário atualizado, no caso das Debêntures da Primeira Série, acrescida dos Juros Remuneratórios
das respectivas séries, e (b) de prêmio de amortização extraordinária facultativa previsto na Escritura de Emissão; (xxix) Oferta de Resgate Antecipado:
desde que observadas as regras expedidas pela CVM e pelo Conselho Monetário Nacional, bem como a Lei 12.431, conforme aplicável, a Companhia po-
derá, a seu exclusivo critério, realizar, a qualquer tempo, oferta de resgate antecipado das Debêntures, com o consequente cancelamento de tais Debêntu-
res, que será endereçada a todos os Debenturistas de uma ou ambas as séries, sem distinção, assegurada a igualdade de condições a todos os Debentu-
ristas das respectivas séries, para aceitar o resgate antecipado das Debêntures de que forem titulares, de acordo com os termos e condições previstos na
Escritura de Emissão; (xxx) Vencimento Antecipado: todas as obrigações da Companhia que constarão da Escritura de Emissão poderão ser considera-
das antecipadamente vencidas e imediatamente exigíveis na ocorrência dos eventos de vencimento antecipado a serem detalhadamente descritos na refe-
rida Escritura de Emissão, conforme procedimentos lá descritos, os quais serão definidos pela Diretoria da Companhia (“Eventos de Vencimento Antecipa-
do”); (xxxi) Destinação dos Recursos: os recursos líquidos captados por meio da Oferta Restrita serão destinados: (i) Primeira Série: exclusivamente
pagamento ou reembolso, conforme o caso, de gastos, despesas e/ou dívidas relacionados ao Projeto de Investimento (conforme abaixo definido), nos
termos da Escritura de Emissão, e conforme determinado pela Lei 12.431 e nos termos da portaria do Ministério de Infraestrutura a ser publicada; e (ii)
Segunda Série: para reforço do seu capital de giro e alongamento do perfil da dívida, tudo dentro da gestão ordinária dos negócios da Companhia; (xxxii)
Projeto de Investimento: as Debêntures da Primeira Série serão emitidas nos termos do artigo 2º da Lei 12.431 e do Decreto nº 8.874, de 11 de outubro
de 2016, sendo observado que determinados projetos de investimento da Companhia foram submetidos à análise e deverão ser considerados como priori-
tários pelo Ministério da Infraestrutura (“Projeto de Investimento”); (xxxiii) Demais Características: as demais características da Oferta, da Emissão e das
Debêntures encontrar-se-ão descritas na Escritura de Emissão; (B) ratificar todos os atos relativos à Emissão, à Oferta e às Debêntures que tenham sido
praticados anteriormente pela Diretoria da Companhia, bem como todos os demais termos da RCA que não tenham sido expressamente alterados nesta
Reunião e autorizar a celebração de contratos e quaisquer atos necessários a efetivação da Emissão; e (C) aprovar a contratação de operação de captação
de recursos de curto prazo, com prazo de até 12 (doze) meses, no valor de até R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais), ou o equivalente em dólares
norte-americanos, (“Operação de Captação”), bem como autorizar a emissão de nota(s) promissória(s), a celebração de contratos e quaisquer outros atos
necessários a efetivação da Operação de Captação, incluindo a celebração da respectiva operação de derivativo swap no valor em reais equivalente ao
valor em dólares norte-americanos previsto para a Operação de Captação.. Certidão da JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – Nome:
MRS Logística S/A – Nire: 33.3.0016356-5 – Protocolo: 00-2019/174011-0 – 25/03/2019. Certifico o arquivamento em 26/03/2019 e o registro sob o número:
00003558530 – Data: 26/03/2019. Bernardo F. S. Berwanger –  Secretário Geral.
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SMARTCOAT – ENGENHARIA EM REVESTIMENTOS S.A.
(“Companhia”)

CNPJ/MF nº: 09.122.486/0001-05 - NIRE: 33.3.0032943-9 
Ata da Assembleia Geral Extraordinária. Realizada em 20/03/2019. 1. Data, 
Hora e Local: Realizada ao 20 dia do mês de março de 2019, às 10h, na sede so-
cial da Cia., no Rio de Janeiro/RJ, na Av. Geremário Dantas, 1.400, loja 250, parte, 
Freguesia, Jacarepaguá, CEP 22.760-401. 2. Convocação e Presença: Dispen-
sada a convocação, na forma do §4º do Art. 124 da Lei 6.404/76 (“LSA”), tendo 
em vista a presença de acionistas representando a totalidade do capital social da 
Cia., conforme assinatura no Livro de Presença de Acionistas. 3. Mesa: Presiden-
te: Sr. Túlio Cintra; Secretário: Igor Freitas Barbiero. 4. Ordem do Dia: Deliberar 
sobre a (i) alteração da denominação da Cia.; (ii) retificação do endereço da Cia.;  
(iii) consolidação do Estatuto Social da Cia.; (iv) autorização para que a Diretoria
da Cia. pratique todos os atos necessários para implementação do disposto nes-
ta ordem do dia; e (v) alteração do jornal de veiculação das publicações da Cia..
5. Deliberações: Os acionistas, por unanimidade de votos e sem quaisquer res-
salvas, aprovaram: 5.1. Alterar a denominação da Cia. de Smartcoat - Engenharia
em Revestimentos S.A. para “Smartcoat - Serviços em Revestimentos S.A.”.
5.2. A fim de refletir a nova denominação da Cia., alterar a redação do art. 1º do
Estatuto Social da Cia., que passa a vigorar com a seguinte redação: “Art. 1º - Sob
a denominação de Smartcoat - Serviços em Revestimentos S.A. é constituída uma 
S.A. de capital fechado, que se regerá pelo presente Estatuto Social, nos termos 
da lei nº 6.404/76 e demais disposições legais aplicáveis, para os casos omissos.” 
5.3. Retificar o endereço da sede da Cia., retirando a descrição “parte” do endere-
ço, de modo que o art. 3º do Estatuto Social da Cia. passa a vigorar com a seguinte 
redação: “Art. 3º - A Cia. tem sede e foro no Rio de Janeiro/RJ, na Av. Geremário
Dantas, 1.400, loja 250 Freguesia, Jacarepaguá, CEP 22760-401. 5.4. Consolidar
o Estatuto Social da Cia., de modo a refletir as alterações que foram devidamente
aprovadas nesta Assembleia, passando a vigorar na forma do Anexo I à presente 
Ata. 5.5. Autorizar a Diretoria da Cia. a praticar todos os atos necessários para im-
plementação das matérias aprovadas na presente Assembleia. 5.6. Alterar o jornal
de veiculação das publicações da Cia., consignando que as publicações deverão 
ser realizadas no jornal Monitor Mercantil do Rio de Janeiro. 5.7. Lavrar a presente
ata sob a forma de sumário e autorizar sua publicação com a omissão das assina-
turas dos acionistas, nos termos do Art. 130, §§1º e 2º, da LSA. 6. Encerramento:
Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada e, depois de lida e aprovada, 
foi assinada por todos os presentes. Rio de Janeiro/RJ, 20/03/2019. Mesa: Túlio
Cintra - Presidente, Igor Freitas Barbiero - Secretário, Acionistas: Priner Serviços 
Industriais S.A.:Túlio Cintra, Marcelo Gonçalves Costa, Espólio De Isidoro Bar-
biero representado por seu inventariante Igor Freitas Barbiero, Luiz Antônio An-
gélica, Carlos Alberto Barbiero. Jucerja nº 3562539, em 29/03/2019. Bernardo
F. S. Berwanger - Secretário Geral.

CAFÉ FAVORITO S/A
CNPJ nº 32.493.603/0001-69

Convocação - Assembleia Geral Ordinária: São convocados os Senhores 
Acionistas a se reunirem em AGO, que se realizará no dia 30 de abril de 2019, 
às 14:00h, na sede social, à Rodovia Lucio Meira, nº 355, KM 13, Bairro São 
Luiz, Volta Redonda-RJ, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 
a) Prestação de contas dos administradores, exame, discussão e votação das
demonstrações financeiras, relativas ao exercício encerrado em 31/12/2018;
b) Deliberar sobre destinação do resultado do exercício findo em 31/12/2018;
c) Eleição Diretoria d) Fixar remuneração dos administradores; e) Outros
assuntos pertinentes à Assembleia Geral Ordinária. Os documentos a que se
refere o art. 133 da lei 6.404/76, relativo ao item a) encontram-se à disposição
dos Srs. Acionistas na sede da Cia. Volta Redonda, 29 de março de 2019.
Vera Lúcia Guedes de Oliveira - Presidente.

CEL PARTICIPAÇÕES S/A - CELPAR
CNPJ Nº 02.201.787/0001-85

Assembleia Geral Ordinária – Convocação. Ficam convocados os 
senhores acionistas a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, no dia 
17 de abril de 2019, em sua sede social à Rua Maria Angélica, 310 – parte 
– Jardim Botânico – Rio de Janeiro - RJ, às 11:00 horas, para deliberarem 
sobre a seguinte ordem do dia: a) Aprovação das demonstrações contábeis 
do exercício social encerrado em 31/12/2018; b) Deliberação sobre o 
resultado do exercício; e c) Assuntos gerais. Rio de Janeiro, 01 de abril de 
2019. A Administração.

SAMOC S/A
SOCIEDADE ASSISTENCIAL MÉDICA E ODONTO CIRÚRGICA

CNPJ Nº 33721226/0001-30 - NIRE: 33300135740
Edital de Convocação: Ficam os Srs. Acionistas convocados para 
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária - AGO/AGE, a ser 
realizada no dia 22/04/2019 às 14:00h em 1ª Convocação deverá conter 
quórum mínimo de 2/3 do capital votante na Rua Silvio Romero, nº 44, 5º 
Andar, Santa Teresa - Rio de Janeiro - em cumprimento ao art. 132 da 
Lei nº 6404/76 alterada pela Lei nº 10.303/2001, para deliberarem sobre 
as seguintes Ordens do Dia: a) Prestação e Aprovação das contas do 
exercício 2018; b) Eleição da diretoria para o exercício 2019/2021 e fixação 
de pró-labore. Informamos a todos que o balanço dos exercícios de 2018 
foi publicado no DOE de 28/03/2019 e no Monitor Mercantil de 29/03/2019 - 
estando as informações à disposição dos acionistas também no setor 
contábil - Rua Silvio Romero nº 29 - Santa Teresa - das 10:00 às 17:00 
- José Roberto Scaf - Diretor Administrador.

DOVA S/A
CNPJ/MF 33.387.549/0001-30 - NIRE 33300080490

Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
Convidamos os acionistas desta sociedade a se reunirem em AGOE, que se 
realizará no dia 30/04/19, às 08h, na sede social, na R. Benedito Otoni, 82, 
São Cristóvão, RJ/RJ, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 
(a) Exame, discussão e votação do Relatório Anual da Administração, Ba-
lanço Patrimonial e demais demonstrações financeiras relativas ao exercício 
findo em 31/12/18, (b) Eleição dos membros da Diretoria para o mandato de 
2019/2021. Só poderão tomar parte na Assembleia os acionistas que depo-
sitarem na Cia., com 24 horas, no mínimo, de antecedência, comprovante
de titularidade de ações, emitido pela instituição financeira com data de ex-
pedição de até 3 dias da data marcada para a realização da Assembleia. RJ, 
03/04/19. A Diretoria.

LEILÃO IBGE 
AVISO DE LICITAÇÃO 

Wilkerson Machado dos Santos, Leiloeiro Público, com escritório 
na Av. Erasmo Braga, 227 – Grupo 704 - Centro - Rio de Janei-
ro - RJ, autorizado pelo IBGE- Fundação Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística, faz saber que venderá bens em leilão no 
dia 24/04/19 no site www.brbid.com, às 10 h, estando disponível 
catálogo e condições do leilão no site.

A!BODYTECH PARTICIPAÇÕES S.A
COMPANHIA FECHADA

CNPJ/MF nº 07.737.623/0001-90
AVISO AOS ACIONISTAS

Encontram-se à disposição dos senhores acionistas, na sede da Companhia, 
os documentos a que se refere o Artigo 133 da Lei nº 6.404/76, relativos ao 
exercício de 2018. Rio de Janeiro, 01 de abril de 2019. 

Alexandre Accioly Rocha
Presidente do Conselho de Administração

DM LINGERIE S.A.
CNPJ: 32.291.486/0001-50 - NIRE 33.3-0002596-1

Aviso aos Acionistas. Acham-se à disposição dos Srs. Acionistas, na sede 
social, à Av. Lobo Júnior, 1.672 - parte - Penha, nesta cidade, os documentos a 
que se refere o Artigo 133 da Lei 6.404/76, relativo ao exercício encerrado em 31 
de dezembro de 2018. Rio de Janeiro, 01 de abril de 2019.  A Diretoria.

MARPAR PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ: 73.813.016/0001-97 - NIRE 33.3-0015882-1

Aviso aos Acionistas. Acham-se à disposição dos Srs. Acionistas, na sede 
social, à Av. Lobo Júnior, 1.672 - parte - Penha, nesta cidade, os documentos 
a que se refere o Artigo 133 da Lei 6.404/76, relativo ao exercício encerrado 
em 31 de dezembro de 2018. Rio de Janeiro, 01 de abril de 2019. A Diretoria.

Governo embarga pesquisa que indica não haver epidemia de drogas no Brasil
Levantamento 
contraria o discurso 
adotado por Temer, 
também endossado 
por Bolsonaro

O Ministério da Justiça em-
bargou, há dois anos e meio, 
uma pesquisa que desconstrói o 
discurso adotado pelo governo 
de Michel Temer de que há uma 
epidemia de drogas no Brasil. 

Ao contrário do que defendia a 
gestão anterior, linha agora ado-
tada também pelo governo de 
Jair Bolsonaro, dados da Fun-
dação Oswaldo Cruz (Fiocruz) 
apontam que, apesar de preocu-
pante, os índices de uso de subs-
tâncias psicoativas estão longe 
de representar uma epidemia.

Em relação ao crack, somente 
0,9% da população usou a subs-
tância alguma vez na vida, 0,3% 
fez uso no último ano e apenas 
0,1% dos brasileiros usaram nos 
últimos trinta dias, de acordo 
com o 3º Levantamento Nacional 
Domiciliar sobre Uso de Drogas, 
nunca divulgado pela Secretária 

Nacional de Política de Drogas, 
órgão do Ministério da Justiça 
responsável pela contratação da 
pesquisa, em 2015.

Oficialmente, o governo alega à 
reportagem do The Intercept Brasil 
e ao Instituto Casa da Democra-
cia, que divulgaram o levantamen-
to, que decidiu pelo embargo por 
não concordar com a metodologia 
empregada, como ressaltou em 
audiência pública na Câmara dos 
Deputados o então ministro de De-
senvolvimento Social e Agrário, 
Osmar Terra, agora ministro da Ci-
dadania, que insiste em afirmar que 
há uma epidemia.

A omissão, no entanto, é con-

testada por impedir que os dados 
sirvam de base para o desenvol-
vimento de políticas públicas, 
como ressalta o diretor do Institu-
to de Defesa do Direito de Defesa 
(IDDD), Renato Marques Martins, 
em entrevista aos jornalistas Marilu 
Cabañas e Glauco Faria, da Rádio 
Brasil Atual. “O governo está ig-
norando esses dados para continuar 
a alocar recursos em comunidades 
terapêuticas, geralmente ligadas às 
instituições religiosas, e continuar 
financiando essas instituições, a 
despeito de a pesquisa mostrar que 
talvez não seja tão necessário alo-
car dinheiro nisso”, observa Mar-
tins.

Criticadas por esconder inte-
resses comerciais, as comunida-
des terapêuticas, defendidas por 
Osmar Terra, também são con-
testadas por atuarem na lógica 
da abstinência, como acrescenta 
o diretor do IDDD. “Muitas ve-
zes acaba tendo cárcere privado, 
porque um usuário problemático 
de crack pode ter algum surto de 
abstinência, coisas que não são 
tratadas só ao se retirar a droga da 
pessoa”, avalia. Em março deste 
ano, ao menos  216 comunidades 
foram contratadas pelo governo 
federal ao custo total de R$ 153,7 
milhões por ano para 10.883 va-
gas em 496 entidades.



Ativa Investimentos S.A. Corretora de Títulos, Câmbio e Valores 
CNPJ/MF nº 33.775.974/0001-04

Relatório da Administração. Em atendimento as disposições legais e estatutárias, temos o prazer de submeter a V.Sas. as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício findo 31/12/2018, que apresentou um lucro líquido de R$4.617 
mil, representando um ROE de 16,80%. No exercício em questão continuamos com a política de racionalização dos processos, redução dos custos e realizamos investimentos relacionados a infraestrutura de TI e marketing, da Ativa Inves-
timentos S.A. Corretora de Títulos, Câmbio e Valores (“Corretora” ou “ Ativa Investimentos”). Para o segmento de Varejo, intensificamos esforços na oferta dos produtos (Renda Fixa, Fundos de Investimento e Renda Variável) aos nossos 
Clientes, oferecendo grande variedade de produtos, com diversificação de portfólio e investimento em campanhas publicitárias nos canais de mídia. Com a melhora do rol de produtos distribuídos, renda fixa, aprimoramento do modelo de 
distribuição de cotas de fundos de investimento e produtos de renda variável, a Ativa Investimentos consolida a sua estrutura de private banking, elevando assim o patrimônio sob custódia. As medidas adotadas contribuirão significativamente 
para manutenção de resultado positivo para os próximos exercícios. Nossa expectativa positiva está baseada na efetividade da revisão da estrutura custos, que agregou produtividade e performance às operações da Ativa Investimentos, além 
da manutenção da equipe das mesas de operações, comerciais, além de novos clientes, investimentos em marketing, tecnologia e consequente aumento dos volumes transacionados. No que concerne ao disposto nas Resoluções do Con-
selho Monetário Nacional nº 3.380, de 29/06/2006, 3.464, de 26/06/2007, 3.721, de 30/04/2009, e 4.090, de 24/05/2012, informamos que a descrição das estruturas de gerenciamento do risco operacional, de mercado, de crédito e de liquidez 
são evidenciados em relatórios disponíveis na sede da Corretora. A Diretoria de Riscos é responsável pela política de gerenciamento de riscos, que contém critérios para aplicação do capital próprio. A política de gerenciamento de riscos é 
aprovada pelo Comitê de Riscos e, anualmente, seu teor é revisado na busca de manter sua compatibilidade aos objetivos da Instituição e às condições de mercado. A Ativa Investimentos conta com equipe de especialistas em análises de 
risco, que aplica ferramentas de controle de limites e monitoramento diário em consonância com os parâmetros da política de gerenciamento de riscos. Esse monitoramento é realizado com base em análises diárias de estresse, de controle 
de liquidez e de limites financeiros operacionais. Os resultados são reportados às áreas da Ativa Investimentos de modo a subsidiar os gestores na administração dos respectivos riscos incorridos. Rio de Janeiro, 29/03/2019. Administração

Balanços Patrimoniais em 31/12/18 e 2017 (Em MR$)

Notas Explicativas em 31/12/18 e 2017 (Em MR$)

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (Em MR$)

2018 2017
Ativo 437.440 323.130
Circulante 374.430 269.917
Disponibilidades (Nota 4) 3.877 6.061

Aplicações interfinanceiras de liquidez (Nota 4) 53.892 60.436
Aplicações no mercado aberto - posição bancada 53.892 60.436

TVMs e instrumentos financeiros derivativos (Nota 5) 26.262 23.273
Carteira própria 257 106
Vinculados a prestação de garantias 26.005 23.167

Operações de crédito 2.474 726
Setor privado 2.474 726

Outros créditos 285.778 178.410
Rendas a receber 15 1
Negociação e intermediação de valores (Nota 8) 280.113 175.955
Diversos (Nota 9) 5.650 2.454

Outros valores e bens 2.147 1.011
Despesas antecipadas 2.147 1.011

Realizável a longo prazo 59.316 49.978
TVMs e instrumentos financeiros derivativos (Nota 5) 41.712 33.966
Carteira própria 390 1.677
Vinculados a prestação de garantias 41.322 32.289

Outros créditos 17.604 16.012
Diversos (Nota 9) 17.604 16.012

Permanente 3.694 3.235
Participações em coligadas e controladas (Nota 7) 1.228 971
No país 1.228 971

Investimentos - 167
Incentivos fiscais - 167

Imobilizado de uso (Nota 6) 1.737 1.165
Imobilizações de uso 2.131 2.025
Outras imobilizações de uso 7.268 6.448
Depreciações acumuladas (7.662) (7.308)

Intangível (Nota 6) 729 932
Ativos intangíveis 7.442 7.316
Amortizações acumuladas (6.713) (6.384)

Passivo 437.440 323.130
Circulante: Outras obrigações 394.943 286.091
Fiscais e previdenciárias (Nota 10.a) 1.094 1.657
Negociação e intermediação de valores (Nota 8) 375.808 270.754
Diversas (Nota 10.b) 18.041 13.680

Exigível a longo prazo: Outras obrigações 15.031 14.262
Diversas (Nota 10.b) 15.031 14.262

Patrimônio líquido (Nota 11) 27.466 22.777
Capital social 24.578 50.157
Reserva de Lucros 3.584 -
Ajuste ao valor de mercado - TVMs 23 (49)
Prejuízos acumulados - (25.579)
Ações em tesouraria (719) (1.752)

Demonstrações do Resultado (Em MR$, exceto o lucro por ação) Demonstração do Fluxo de Caixa (Em MR$)

2º. Se-
mestre

2018 2017
Exercí-

cio
Exercí-

cio
Receitas da intermediação financeira 10.859 22.818 22.374
Resultado de operações de crédito 305 464 199
Resultado de operações com TVMs 10.240 22.129 22.297
Resultado com instrumentos financeiros
 e derivativos 314 225 (122)

Resultado bruto da intermediação financeira 10.859 22.818 22.374
Outras receitas (despesas) operacionais (11.291) (19.396) (20.417)
Receitas de prestações de serviços (Nota 13) 26.160 48.116 38.873
Despesas de pessoal (24.325) (44.267) (34.286)
Outras despesas administrativas (Nota 12) (14.958) (27.491) (23.200)
Despesas tributárias (2.968) (5.696) (6.852)
Resultado de participações em Coligadas e 
 Controladas 930 2.157 1.498
Outras receitas operacionais (Nota 14) 5.381 10.408 6.712
Outras despesas operacionais (Nota 15) (1.511) (2.623) (3.162)

Resultado operacional (432) 3.423 1.957
Resultado não operacional (25) (4) (100)
Resultado antes da tributação sobre o lucro (457) 3.419 1.857
Imposto de renda e contribuição social 1.341 1.198 (631)
Provisão para imposto de renda (250) (1.050) (485)
Provisão para contribuição social 53 (337) (205)
Ativo fiscal diferido 1.538 2.585 59

Lucro líquido do semestre/exercício 884 4.617 1.226
Lucro por ação – R$ 5,38 28,07 3,65

Capital 
social

Ações 
em 

tesou-
raria

Ajuste de  
avaliação 

patri- 
monial

Lucros/ 
prejuízos 

Acu- 
mulados Total

Saldos em 01/01/2017 50.157 (1.752) (152) (26.805) 21.448
Atualização do investimento
 (Nota 3) 103 - 103
Lucro do exercício - - - 1.226 1.226
Saldos em 31/12/2017 50.157 (1.752) (49) (25.579) 22.777
Saldos em 01/07/2017 50.157 (1.752) (29) (26.063) 22.313
Atualização de títulos patrimoniais - - (20) - (20)
Lucro do semestre - - - 484 484
Saldos em 31/12/2017 50.157 (1.752) (49) (25.579) 22.777

Capital  
 Social

Ações 
em 

tesou- 
raria

Reser-
va de 
lucro 
legal

Reser-
va de 

lucros  
 espe-

cial

Ajuste 
de ava-
liação  
patri-

monial

Lucros/ 
prejuízos 

Acumu-
lados Total

Saldos em 01/01/2018 50.157 (1.752) - - (49) (25.579) 22.777
Atualização do
 investimento (Nota 3) - - - - 72 - 72
Redução de capital (25.579) - - - - 25.579 -
Reserva legal - - 231 - - (231) -
Reserva especial - - - 3.353 - (3.353) -
Cancelamento de 
 ações em tesouraria - 1.033 - - - (1.033) -
Lucro do líquido
 do exercício - - - - - 4.617 4.617
Saldos em 31/12/2018 24.578 (719) 231 3.353 23 - 27.466
Saldos em 01/07/2018 50.157 (1.752) - - (20) (21.846) 26.539
Atualização do
 investimento (Nota 3) - - - - 43 - 43
Redução de capital (25.579) - - - - 25.579 -
Reserva legal - - 231 - - (231) -
Reserva especial - - - 3.353 - (3.353) -
Cancelamento de
 ações em tesouraria - 1.033 - - - (1.033) -
Lucro líquido
 do semestre - - - - - 884 884
Saldos em 31/12/2018 24.578 (719) 231 3.353 23 - 27.466

2º. Se-
mestre

2018 2017

Atividades operacionais
Exercí-

cio
Exercí-

cio
Lucro ajustado do semestre/exercício 672 3.694 1.007
Lucro do semestre/exercício 884 4.617 1.226
Depreciação e amortização (Nota 6) 351 682 718
Provisão para contingências (Nota 16.c) 367 552 561
Resultado de participações em coligadas e 
 controladas (Nota 7) (930) (2.157) (1.498)

Variação de ativos e passivos 19.738 (13.726) 36.491
(Aumento)/redução em TVMs e instrumentos 
 financeiros derivativos 5.657 (10.663) 1.295
Redução/(aumento) em operações de crédito (1.476) (1.748) (463)
(Aumento)/redução em outros créditos
 e valores e bens 14.201 (110.096) (77.645)
(Redução)/aumento em outras obrigações 1.356 109.069 113.304

Caixa gerado/(aplicado) nas atividades operacionais 20.410 (9.744) 37.498
Atividades de investimento
Dividendos recebidos de coligadas e controladas - 1.900 923
Redução de incentivos fiscais - 167 100
Aquisição de imobilizado e intangível (751) (1.051) (228)

Caixa gerado/(aplicado) nas atividades de 
 investimento (751) 1.016 795
Aumento/(redução) de caixa e equivalentes de caixa 19.659 (8.728) 38.293
Aumento/(redução) de caixa e equivalentes de caixa
No início do semestre/exercício 38.110 66.497 28.204
No fim do semestre/exercício (Nota 4) 57.769 57.769 66.497

Aumento/(redução) de caixa e equivalentes de caixa 19.659 (8.728) 38.293

1. Contexto operacional. A Ativa Investimentos S.A. Corretora de Títulos,
Câmbio e Valores (“Corretora” ou “Ativa Investimentos”), tem como objeto a re-
alização de operações de compra e venda de títulos e valores mobiliários junto
às bolsas de valores, por conta própria e de clientes, além de prestar serviços
de administração de clubes e fundos de investimento. 2. Apresentação das
demonstrações financeiras. As demonstrações financeiras foram elaboradas
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicadas às institui-
ções autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil (BACEN), associa-
das às normas e instruções do BACEN, e estão apresentadas em conformidade
com o Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional (COSIF).
A elaboração das demonstrações financeiras requer que a administração use
julgamento na determinação e registro de estimativas contábeis. Os ativos e
passivos sujeitos a essas estimativas e premissas referem-se, basicamente, a
valores de mercado dos títulos e valores mobiliários, provisão para tributos e
contribuições com exigibilidade suspensa, a provisão para passivos contingen-
tes, provisões para perdas, etc. A liquidação das transações envolvendo essas
estimativas poderá resultar em valores diferentes dos estimados, devido a im-
precisões inerentes ao processo de sua determinação. A Corretora revisa as
estimativas e premissas periodicamente. As demonstrações financeiras foram
elaboradas no curso normal de negócios. A administração não identificou ne-
nhuma incerteza relevante sobre a capacidade da Corretora e da continuidade
das atividades nos próximos 12 (doze) meses. A administração autorizou a
emissão e divulgação das demonstrações financeiras em 29/03/2019. 3. Prin-
cipais práticas contábeis. a) Apuração do resultado. As receitas e despesas
são apropriadas pelo regime contábil de competência, observando-se o critério
“pro rata” dia para as operações de natureza financeira. As operações com ta-
xas pré-fixadas são registradas pelo valor de resgate e as receitas e despesas
correspondentes a períodos futuros são registradas em conta redutora dos res-
pectivos ativos e passivos. As operações com taxas pós-fixadas são atualiza-
das até a data do balanço. b) Caixa e equivalente de caixa. Conforme resolução
CMN nº 3604/08, inclui dinheiro em caixa, depósitos bancários, investimentos
de curto prazo de alta liquidez, com risco insignificante de mudança de valor e
limites, com prazo de vencimento inferior ou igual a 90 dias no momento da
aplicação. c) Aplicação interfinanceira de liquidez. As aplicações interfinancei-
ras de liquidez estão apresentadas pelo valor de aplicação, acrescidas dos ren-
dimentos auferidos até a data do balanço. d) Títulos e valores mobiliários e
instrumentos financeiros derivativos. Os títulos e valores mobiliários são classi-
ficados de acordo com a intenção da administração, nas seguintes categorias:
(I) Títulos para negociação. (II) Títulos disponíveis para venda. (III) Títulos man-
tidos até o vencimento. Os títulos e valores mobiliários classificados na catego-
ria I são ajustados pelo valor de mercado, sendo estes ajustes com contraparti-
da em conta de resultado; os títulos classificados na categoria II são registrados 
pelo custo de aquisição, acrescido dos rendimentos auferidos, em contraparti-
da do resultado e avaliados ao valor de mercado em contrapartida de conta 
específica do patrimônio líquido, líquidos dos efeitos tributários. Os títulos e 
valores mobiliários classificados na categoria III são avaliados pelo respectivo 
custo de aquisição, acrescido dos rendimentos intrínsecos auferidos, reconhe-
cidos em conta de resultado. Os instrumentos financeiros derivativos, de acor-
do com a Circular nº 3.082 do BACEN, são ajustados ao valor de mercado. 
Operações de SWAP - intermediação. Os valores a receber sobre operações de 
intermediação de swap são contabilizados em conta de ativo - Negociação e 
Intermediação de Valores, apropriado como receita “pro rata” até a data do ba-
lanço, conforme preconiza a Circular BACEN nº 2.951 de 11/11/1999. O valor 
nominal dos contratos é registrado em contas de compensação. e) Operações 
de crédito - conta margem. Financiamentos concedidos pela Corretora aos 
seus clientes para aquisição de ações emitidas por companhias abertas. As 
taxas de juros são pré-fixadas e apropriadas em bases “pro rata” dia. A Correto-
ra leva em conta as normas e instruções do CMN e do BACEN, associadas às 
avaliações procedidas pela administração, na determinação dos riscos de cré-
dito. f) Permanente. Os investimentos permanecem registrados no ativo perma-
nente pelos respectivos valores de aquisição. O ativo imobilizado é demonstra-
do ao custo de aquisição, líquido das respectivas depreciações acumuladas, 
calculadas pelo método linear de acordo com a vida útil-econômica estimada 
dos bens. Os ativos intangíveis são registrados pelo custo, deduzido da amorti-
zação pelo método linear durante a vida útil estimada, a partir da data da sua 
disponibilidade para uso. g) Investimentos em empresas controladas. A partici-
pação em controladas é avaliada pelo método de equivalência patrimonial. h) 
Negociação e intermediação de valores. Demonstrado pelo valor das opera-
ções de compra ou venda de títulos realizadas junto às bolsas de valores, por 
conta própria e de clientes, pendentes de liquidação dentro do prazo regula-
mentar. i) Redução ao valor recuperável de ativos (Impairment). De acordo com 
o CPC 01, aprovado pela Resolução da CMN nº 3.566 de 29/05/2008, com base
na análise da administração, se o valor contábil dos ativos da Corretora exceder
o seu valor recuperável, é reconhecida uma perda por “impairment” no seu re-
sultado. j) Ativos e passivos contingentes e obrigações legais, fiscais e previ-
denciárias. O reconhecimento, a mensuração e a divulgação dos ativos e pas-
sivos contingentes, e obrigações legais são efetuados de acordo com os
critérios descritos a seguir: • Contingências ativas - não são reconhecidas nas
demonstrações financeiras, exceto quando da existência de evidências que
propiciem a garantia de sua realização; sobre as quais não cabem mais recur-
sos. • Contingências passivas - são reconhecidas nas demonstrações financei-
ras quando, baseado na opinião de assessores jurídicos e da administração, for
considerado provável o risco de perda de uma ação judicial ou administrativa,
com uma provável saída de recursos para a liquidação das obrigações e quan-
do os montantes envolvidos forem mensuráveis com suficiente segurança. Os
passivos contingentes classificados como perdas possíveis pelos assessores
jurídicos são apenas divulgados em notas explicativas, enquanto aquelas clas-
sificadas como perda remota não requerem provisão e divulgação. • Obriga-
ções legais - fiscais e previdenciárias - referem-se a demandas judiciais onde
estão sendo contestadas a legalidade e a constitucionalidade de alguns tributos
e contribuições. O montante discutido é quantificado, registrado e atualizado
mensalmente. k) Lucro por ação. Calculado com base na quantidade de ações
em circulação nas datas dos balanços. l) Imposto de renda e contribuição so-
cial. A provisão para imposto de renda foi constituída com base no lucro contá-
bil, ajustado pelas adições e exclusões previstas na legislação fiscal, à alíquota
base de 15%, acrescida de adicional de 10%, quando devido, sobre bases tri-
butáveis de acordo com a legislação em vigor. A contribuição social foi constitu-
ída à alíquota de 20% (15% até 31/08/2015). A despesa com imposto de renda
e contribuição social do semestre foi impactada por adições de despesas tem-
porariamente indedutíveis, para as quais não foram reconhecidos os respecti-
vos créditos tributários. Em contrapartida foram constituídos créditos tributários
sobre prejuízos fiscais e base negativa da contribuição social. m) Demais ativos 
e passivos. São apresentados pelos seus valores de realização ou liquidação
na data do balanço. n) Demonstrações dos fluxos de caixa. As demonstrações
dos fluxos de caixa foram preparadas e estão apresentadas de acordo com o
pronunciamento contábil CPC 03 (R2) - Demonstração dos Fluxos de Caixa,
emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC).
4. Caixa e equivalentes de caixa 2018 2017
Componentes de caixa e equivalentes de caixa
Disponibilidades (i) 3.877 6.061
Outras operações com vencimento até 90 dias - aplicações
interfinanceiras de liquidez (ii) 53.892 60.436
Saldo de caixa e equivalentes de caixa 57.769 66.497
(i) O saldo de disponibilidade é composto por depósito em bancos-moeda nacional.
(ii) As aplicações interfinanceiras de liquidez são lastreadas por títulos públicos
federais, tais como LFT e LTN.

5. Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos
Livres - Carteira Própria 2018 2017
Letras Financeiras do Tesouro – LFT - 928
Cotas de Fundos de Investimentos 188 66
Letras de Câmbio – LC 55 92
Letras de Créditos Imobiliárias – LCI 6 44
Debêntures - 247
Letra de Crédito do Agronegócio - LCA 16 -
Certificados de depósitos bancários – CDB 382 406

647 1.783
Vinculados à prestação de garantias
Notas do Tesouro Nacional - NTN-C 442 395
Notas do Tesouro Nacional - NTN-B 82 74
Letras Financeiras do Tesouro – LFT 43.100 32.711
Fundo de investimento liquidez-B3 23.703 22.276

67.327 55.456
Total 67.974 57.239
Circulante 26.262 23.273
Longo prazo 41.712 33.966
a) Títulos e valores mobiliários. Em 31/12/2018 e 2017, os títulos e valores mo-
biliários estão classificados na categoria disponível para venda, e a composição 
por natureza e vencimento, era a seguinte:

2018 2017

Título

Valor 
 de  

custo

Valor de 
Mercado/
Contábil

Sem Ven-
cimento/ 

Venci- 
mento até  

365 dias

De 1  
a 3 

 anos

Acima  
de 3 

 anos

Valor de 
Mer-

cado/ 
Contábil

Letra Financeira do
 Tesouro - LFT 43.113 43.100 2.302 9.761 31.037 33.639
Certificado de Depósito
 Bancário - CDB 382 382 - 382 - 406
Letra de Crédito do 
 Agronegócio - LCA 16 16 14 - 2 -
Nota do Tesouro
 Nacional - NTN-C 402 442 - - 442 395
Nota do Tesouro
 Nacional - NTN-B 71 82 - - 82 74
Letra de Crédito
 Imobiliário – LCI 6 6 5 1 - 44
Letra de Câmbio – LC 55 55 50 4 1 92
Debêntures - - - - - 247
Fundo de investimento
 liquidez-B3 23.703 23.703 23.703 - - 22.276
Cotas de fundos de
 investimentos 188 188 188 - - 66
Total 67.936 67.974 26.262 10.148 31.564 57.239
O valor de custo dos títulos e valores mobiliários, exceto as cotas de fundos de 
investimento, corresponde ao custo de aquisição, acrescido dos rendimentos 
auferidos até a data do balanço. O valor de mercado dos CDBs, Debêntures, 
LCAs, LCIs e LCs foi apurado, utilizando-se os preços e taxas divulgados pela 
CETIP. O valor de mercado das LFTs e das NTN foi apurado utilizando-se os 
preços divulgados pela e Associação Brasileira das Entidades dos Mercados 
Financeiro e de Capitais - ANBIMA. O ajuste a valor de mercado dos títulos 
classificados como disponíveis para venda somava R$38 em 31/12/2018 (R$ 
79 em 2017), com efeito no patrimônio líquido de R$72 (R$103 em 2017), lí-
quido dos efeitos tributários. Os valores das cotas de fundos de investimento, 
correspondem aos valores de cotas na data do balanço, divulgada pela insti-
tuição financeira administradora do fundo. b) Instrumentos financeiros derivati-
vos. Em 31/12/2018 e 2017 a Corretora não apresentava saldos decorrentes de 
operações com instrumentos financeiros derivativos. 6. Imobilizado. Durante 
os exercícios findos em 31/12/2018 e 2017, a empresa realizou as seguintes 
movimentações em seu imobilizado:

2018

Descrição Taxa
Saldo  

 inicial
Aquisi-

ções
Bai-
xas

Depre-
ciação

Saldo  
final

Imobilizado de uso - - - - - -
Móveis e utensílios 10% 476 96 - (161) 410
Instalações 10% 149 8 - (51) 107
Equipamentos de comunicação 10% 461 271 - (97) 636
Equipamentos de informática 20% 79 551 - (45) 584
Total imobilizado de uso - 1.165 926 - (354) 1.737
Intangível - - - - - -
Software 20% 303 33 - (179) 157
Benfeitoria imóveis de terceiros 20% 629 92 - (149) 572
Total intangível 932 125 - (328) 729

2017

Descrição Taxa
Saldo 

 inicial
Aquisi-

ções
Bai-
xas

Depre-
ciação

Saldo 
 final

Imobilizado de uso - - - - - -
Móveis e utensílios 10% 626 4 - (154) 476
Instalações 10% 199 - - (50) 149
Equipamentos de comunicação 10% 535 30 - (104) 461
Equipamentos de informática 20% 78 76 - (74) 79
Total imobilizado de uso - 1.438 109 - (382) 1.165
Intangível - - - - -
Software 20% 277 118 - (92) 303
Benfeitoria imóveis de terceiros 20% 873 - - (244) 629
Total intangível - 1.150 118 - (336) 932
7. Participação em controlada. Em 31/12/2018 e 2017, a Corretora possui
60% de participação na sua controlada Ativa Wealth Management Gestão de
Investimentos Ltda. Sua participação é avaliada pelo método da equivalência
patrimonial:

Investimento - participação em Controlada
Quantidade de cotas 150.000
Participação direta 60%
Capital social 150

2018 2017
Patrimônio líquido da Controlada no exercício findo 2.047 1.618
Lucro líquido da Controlada no exercício findo 4.342 3.357
Valor contábil do investimento no exercício findo 1.228 971
Resultado de participação no exercício findo 2.157 1.498
Dividendos recebidos 1.900 923
A diferença de R$448 (R$516 em 2017) entre a participação da Corretora no re-
sultado da controlada Ativa Wealth Management Gestão de Investimentos Ltda. 
e o resultado da equivalência patrimonial, é decorrente substancialmente da 
distribuição desproporcional de dividendos, aos cotistas minoritários, conforme 
deliberado em reunião.
8. Negociação e intermediação de valores 2018 2017
Ativo
Bolsas-depósitos em garantia - 3
Caixa de registro e liquidação 217.330 141.837
Devedores - conta liquidação pendentes 61.553 33.003
Operações sobre ativos financeiros e mercados a liquidar 1.213 1.102
Operações de swap – intermediação 17 10

Total 280.113 175.955
Passivo - -
Caixa de registro e liquidação 254.440 123.467
Credores - conta liquidação pendentes 120.125 146.489
Comissões e corretagens a pagar 72 -
Operações sobre ativos financeiros e mercadoria a liquidar 1.171 798

Total 375.808 270.754
9. Outros créditos - diversos 2018 2017
Depósitos judiciais (a) 13.854 14.847
Impostos a compensar (b) 5.493 2.289
Ativo fiscal diferido 3.750 1.165
Créditos tributários - 39
Adiantamentos salariais 79 11
Adiantamento de pagamentos 16 52
Pagamentos a ressarcir 62 63

23.254 18.466
Circulante 5.650 2.454
Longo prazo 17.604 16.012
(a) Os valores das causas judiciais encontram-se totalmente provisionados. (b)
Saldo composto, principalmente, por montantes de IRPJ e CSLL pagos a maior
entre 2011 e 2013. 10. Outras obrigações.
a) Fiscais e previdenciárias. 2018 2017
Provisão p/ impostos diferidos 15 -
Impostos e contribuições a recolher 1.079 1.657

1.094 1.657
Circulante 1.094 1.657
b) Diversas. 2018 2017
Outras obrigações 891 1.841
Férias 1.077 1.551
Gratificação 12.350 6.782
Indenizações trabalhistas - 4
Proventos e ordenados - 59
Provisões trabalhistas (Nota 16.c) 3.972 3.122
Refis (d) (Nota 16d) 456 905
Taxas e contribuições sociais - IRPJ e CSLL (a) (d) (Nota 16.c) 4.698 4.536
Taxas e contribuições sociais - PIS e COFINS (b) (d) (Nota 16.c) 5.886 5.680
Taxas e contribuições sociais - outros (c) (d) (Nota 16.c) 19 19
Fornecedores 3.723 3.443

33.072 27.942
Circulante 18.041 13.680
Longo prazo 15.031 14.262
(a) A Corretora questiona judicialmente, ação de cobrança de IRPJ e CSLL 
decorrentes de divergência de critério de atualização monetária das de-
monstrações financeiras adotado em janeiro de 1989. A aadministração re-
gistrou provisão referente ao montante depositado judicialmente no exercício 
de 2010. O montante vem sendo atualizado à taxa SELIC. (b) Em janeiro de 
2008, a Corretora impetrou questionamento judicial requerendo suspensão 
da exigibilidade do PIS e da COFINS sobre as receitas de intermediação fi-
nanceira a partir/02/2008. Em fevereiro de 2008 foi emitido Mandato de Se-
gurança dando à Corretora o direito de depositar judicialmente os valores que 
seriam devidos. Dessa forma a Corretora depositou judicialmente os valores 
de PIS e COFINS sobre receitas financeiras com competência/02/2008 a de-
zembro de 2013, constituindo provisão em igual valor. O saldo da posição é 
atualizado, mensalmente, pela taxa SELIC. (c) A Corretora vem questionan-
do judicialmente algumas taxas e contribuições sociais. Essas obrigações 
em litígio estão garantidas integralmente por depósitos judiciais e há pro-
visão constituída com base na legislação vigente na época do fato gerador.  
(d) A Carta Circular No. 3782, de 19/09/2016 excluiu do Plano de Contas das
Instituições do Sistema Financeiro Nacional (COSIF) a conta “Provisão para ris-
cos fiscais” classificada no grupo de “Outras Obrigações - Fiscais e Previdenci-
árias”. Os saldos contabilizados anteriormente na referida conta contábil foram
reclassificados para a conta “Outras contingências fiscais” classificada no grupo
“Outras Obrigações - Diversas”, a partir/01/2017. 11. Patrimônio líquido. a)
Capital social. É representado por 164.485 (335.678 em 2017) ações ordinárias.
Desse total, 4.809 (9.815 em 2017) ações ordinárias estão registradas na rubri-
ca contábil “Ações em Tesouraria”. (Nota 11.e) b) Dividendos. O estatuto prevê
a destinação de dividendos mínimos de 25% sobre o lucro líquido conforme
legislação societária. No exercício findo em 31/12/2018, não houve destinação
e pagamento de dividendos. Os valores foram destinados para a Reserva de
Lucros Especial, conforme apresentado na Demonstrações das mutações do
patrimônio líquido e na nota explicativa nº 22, após a constituição de Reserva
Legal. No exercício findo em 31/12/2017, não houve destinação e pagamento
de dividendos, em função dos prejuízos acumulados de exercícios anteriores. c)
Reserva legal. Constituída à alíquota de 5% do lucro líquido, antes de qualquer
outra destinação, limitada a 20% do capital social e aprovada em assembleia
de acionistas. No exercício findo em 31/12/2018, foi constituída reserva legal no
montante de R$231 (em 2017 não foi constituída reserva legal em função dos
prejuízos acumulados de exercícios anteriores). d)Ajuste de avaliação patrimo-
nial. Refere-se ao ajuste a valor de mercado dos títulos e valores mobiliários
classificados como disponíveis para venda, líquidos dos efeitos tributários. e)
Redução de capital social. Conforme Assembleia Geral Extraordinária, datada
de 12/09/2018, a Diretoria da Ativa deliberou a redução de capital mediante
absorção de prejuízos acumulados de exercícios anteriores, sendo o pedido
deferido pelo Banco Central do Brasil, em 13/11/2018. O valor da redução foi de
R$25.579, e foram canceladas 171.193 ações ordinárias. Dessa forma o capital
social que era de R$50.157, divididos em 335.678 ações ordinárias, passou a
ser de R$24.578 divididos em 164.485 ações ordinárias.
12. Outras despesas administrativas 2018 2017

2º Se-
mestre

Exercí-
cio

Exercí-
cio

Despesas com água, energia e gás 341 654 548
Despesas de aluguéis 976 1.959 1.989
Despesas de comunicações 1.174 2.392 2.456
Despesas de manutenção e conservação de bens 217 420 372
Despesas de material 86 172 113
Despesas de processamento de dados 6.062 10.618 8.474
Despesas de promoções e relações públicas 908 1.450 1.014
Despesas de propaganda e publicidade - 182 -
Despesas de publicações 7 49 210
Despesas de seguros 4 18 18
Despesas serviços do sistema financeiro 768 2.267 3.133
Despesas serviços de terceiros 7 10 13
Despesas de serviços técnicos especializados 3.151 4.956 2.585
Despesas com transportes 61 120 137
Despesas de viagem 280 444 341
Despesas de arrendamento de bens 12 12 -
Despesas de amortização 165 328 336
Despesas de depreciação 186 354 381
Outras despesas administrativas 553 1.086 1.080
Totais 14.958 27.491 23.200
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Ativa Investimentos S.A. Corretora de Títulos, Câmbio e Valores 
CNPJ/MF nº 33.775.974/0001-04

Opinião. Examinamos as demonstrações financeiras da Ativa Investimentos S.A. Corretora de Títulos, Câmbio e Valores 
(“Corretora”), que compreendem o balanço patrimonial em 31/12/2018 e as respectivas demonstrações do resultado, 
das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as corresponden-
tes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações acima 
referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Ativa 
Investimentos S.A. Corretora de Títulos, Câmbio e Valores em 31/12/2018, o desempenho de suas operações e os seus 
respectivos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil 
aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil - BACEN. Base para opinião. Nossa 
auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em 
conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela audito-
ria das demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação à Corretora, 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 conforme essas normas.  Acreditamos 
que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Outras informações que 
acompanham as demonstrações financeiras e o relatório do auditor. A administração da Corretora é responsável 
por essas outras informações que compreendem o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações 
financeiras não abrange o Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria 
sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras, nossa responsabilidade é a de ler 
o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as
demonstrações financeiras ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido
de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Admi-
nistração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito. Responsabilidades da
Administração e da governança pelas demonstrações financeiras. A Administração é responsável pela elaboração
e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil apli-
cáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil - BACEN e pelos controles internos que ela
determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante,
independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras, a Administração é
responsável pela avaliação da capacidade de a Corretora continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assun-
tos 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 Corretora ou cessar suas operações, ou não tenha nenhu-
ma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da Corretora são
aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras. Responsa-

bilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras. Nossos objetivos são obter segurança razoável 
de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estejam 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 finan-
ceiras. Como parte da auditoria realizada, de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos 
julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos 
os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, pla-
nejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria 
apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de 
fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, 
falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos controles internos relevantes 
para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas, não, com o objetivo 
de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Corretora. • Avaliamos a adequação das políticas 
contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela Administração.  
• Concluímos sobre a adequação do uso, pela Administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base
nas evidências de auditoria obtidas, se existe uma incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam
levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Corretora. 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 Corretora a não mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos a apresen-
tação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações
financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresen-
tação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance
planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências
significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

São Paulo, 29/03/2019. 
ERNST & YOUNG -  Auditores Independentes S.S. - CRC-2SP015199/O-6

Renato Nantes - Contador - CRC-1RJ115529/O-7.
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13. Receita com prestação de serviços 2018 2017
2º Se-

mestre
Exercí-

cio
Exercí-

cio
Rendas de tarifas - pessoa física - - 16
Rendas de administração de fundos de investimento 368 510 570
Rendas de administração de sociedades
 de investimento 244 530 818
Rendas de serviços diferenciados - pessoa física - 10 241
Rendas de comissão de colocação de títulos 33 90 1.462
Rendas de corretagem de operações de bolsa 25.515 46.976 35.756
Rendas com outros serviços - - 10
Totais 26.160 48.116 38.873
14. Outras receitas operacionais 2018 2017

2º Se-
mestre

Exercí-
cio

Exercí-
cio

Brokeragem e corretagem 417 880 1.431
Taxas diversas 147 346 578
Comissões 3.596 6.853 3.320
Multas sobre liquidação 209 921 720
Receitas provenientes do exterior 634 634 -
Variações monetárias ativas 182 367 561
Descontos obtidos 7 7 -
Outros 189 400 102
Total 5.381 10.408 6.712
15. Outras despesas operacionais 2018 2017

2º Se-
mestre

Exercí-
cio

Exercí-
cio

Variações monetárias passivas 183 368 561
Perdas no recebimento de crédito 4 7 416
Desconto condicional 91 206 880
Atualização de impostos/contribuições 18 29 127
Multa/juros - 398 -
Despesa com provisões operacionais 972 1.030 601
Outras 243 585 577
Total 1.511 2.623 3.162
16. Ativos e passivos contingentes e obrigações legais, fiscais e previden-
ciárias. a) Ativos contingentes. O reconhecimento, a mensuração e a divulga-
ção das contingências ativas e passivas e obrigações legais são efetuados de
acordo com os critérios definidos no CPC 25 - Provisões, Passivos Contingen-
tes e Ativos Contingentes. Em 31/12/2018 e 2017 a Corretora não tem conta-
bilizados ativos contingentes, porém existem créditos com perspectiva de êxito
provável no valor de R$ 2.937 mil (R$7.926 mil, em 31/12/2017). b) Passivos
contingentes e obrigações legais. Provisões trabalhistas. São compostas por
demandas movidas por ex-colaboradores principalmente com pedidos de ho-
ras extras, equiparação salarial e vínculo empregatício. Os valores das contin-
gências são provisionados de acordo com análise do valor potencial de perda,
considerando o estágio atual do processo e o parecer de consultores jurídicos
externos e internos. Provisões cíveis. Nas ações cíveis com potencial de perda
(danos morais e patrimoniais e outros processos com pedidos condenatórios)
os valores das contingências são provisionados com base no parecer de con-
sultores jurídicos externos e internos. Provisões fiscais e previdenciárias. As
provisões para processos fiscais e previdenciários são representadas por pro-
cessos judiciais e administrativos de tributos federais, municipais e estaduais e
são compostas por obrigações legais e passivos contingentes. Sua constituição
é baseada na opinião de consultores jurídicos externos e internos e na instância
em que se encontra cada um dos processos. c) Composição e movimentação
das provisões no exercício. A administração da Corretora está questionando a
constitucionalidade de alguns procedimentos fiscais relacionados aos tributos
federais, bem como participa em outros processos judiciais, fiscais e cíveis. A 
administração da Corretora, com base na opinião dos consultores legais, con-
sidera, para os processos judiciais em andamento, que as provisões para es-
ses riscos em 31/12/2018 e 2017 são adequadas para cobrir eventuais perdas
decorrentes desses processos. Seguem abaixo as provisões constituídas e as
respectivas movimentações no exercício:

2018 2017
Provisão para riscos fiscais 10.602 10.235
Processos trabalhistas 3.973 3.122
Total 14.575 13.357

2018 2017
Fiscais Trabalhista Fiscais Trabalhista

Saldo no início do exercício 10.235 3.122 9.675 2.622
(+) Constituições - 1.001 - 500
(-) Baixas - (150) - -
Atualização monetária 367 - 560 -
Saldo no final do exercício 10.602 3.973 10.235 3.122
d) Passivos contingentes classificados como perdas possíveis. Os processos
judiciais e administrativos que, com base na opinião dos consultores jurídicos
e da administração, são classificados como perdas possíveis, não são reco-
nhecidos contabilmente. • Corretora é ré em processos por danos materiais
e morais referentes a operações realizadas por investidores. A administra-
ção da Corretora discorda das exigências formuladas pelo autor apresenta-
do contestações. Os assessores legais contratados pela Corretora avaliam
a probabilidade de êxito como possível. • Processos trabalhistas em que se
discute a inexistência de relação de emprego, e, consequentemente, as ver-

bas correlatas, tais como horas extras e equiparação salarial. Os assessores 
legais contratados pela Corretora entendem que a probabilidade de perda 
para tais causas é possível. Os processos administrativos, cíveis e trabalhis-
tas que, com base na Opinião dos Consultores Jurídicos e da administração, 
são classificados como perdas possíveis no montante de R$7.246 mil, não são 
reconhecidos contabilmente. A Corretora sofreu autuação para exigência de 
valores relativos a (a) IRPJ e CSLL em função (i) do pagamento de dividen-
dos aos acionistas mediante a entrega de ações avaliadas a valores de livro; e  
(ii) do processo de desmutualização da BOVESPA e da BM&F; e (b) Contribui-
ção para o PIS e COFINS em função (i) do processo de desmutualização da 
BOVESPA e da BM&F; e (ii) da importação de serviços de assessoria financeira. 
A administração da Corretora discorda das exigências formuladas pelas autori-
dades fiscais estando discutindo a validade das exigências perante os tribunais 
administrativos e judiciais. A cobrança pela União Federal a título de IRPJ e de 
CSLL decorrente do pagamento de dividendos aos acionistas mediante a en-
trega de ações avaliadas a valores de livro encontra-se encerrada no processo 
administrativo. A validade do débito é objeto de ação judicial, estando a sua exi-
gibilidade suspensa por força de decisão liminar proferida em primeira instância 
pela Justiça Federal e confirmada pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 
sendo a sua perda classificada como possível pelos assessores jurídicos da 
Corretora. Algumas informações usualmente requeridas pelo Pronunciamen-
to Técnico CPC 25 – Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes 
não foram divulgadas porque podem prejudicar o resultado da ação judicial. Os 
administradores são da opinião de que o processo pode ser concluído de forma 
favorável à Corretora. O valor atualizado cobrado pela União Federal a título 
de Contribuição para o PIS e COFINS está estimado em R$21.083, sendo a 
sua perda classificada como possível pelos assessores jurídicos da Corretora. 
A validade do débito é objeto de processo administrativo. O valor cobrado pela 
União Federal a título de (i) IRPJ e CSLL em decorrência do processo de desmu-
tualização da BOVESPA e da BM&F; e (ii) Contribuição para o PIS e COFINS em 
função da importação de serviços de assessoria financeira foi provisionado pela 
Corretora e está sendo quitado pela Corretora no âmbito de programa de anistia 
editado pela União Federal, sendo o valor ainda devido estimado em R$456
(R$905, em 31/12/2017). 2018 2017
Saldo no início do exercício 905 1.229
Amortização no exercício (492) (452)
Atualização no exercício (SELIC acumulada) 43 128
Total 456 905
17. Transações com partes relacionadas. (a) A remuneração total dos Dire-
tores durante o exercício findo em 31/12/2018, foi de R$ 5.420 (R$2.886 em
2017), a qual é considerada benefício de curto prazo. De acordo com a ad-
ministração não existem outros benefícios de curto e longo prazo. (b) A Ativa
Wealth tem por objeto a prestação de serviços de administração de carteiras
de valores mobiliários e serviços de consultoria econômica e financeira. Nos
contratos de administração de carteira a Corretora atua como intervenien-
te anuente. Durante o exercício findo em 31/12/2018 a Corretora recebeu
R$10 (R$240 em 2017) pelo serviço prestado. (c) Durante o exercício findo
em 31/12/2018, foi pago, a título de aluguel de sala comercial, o montante de
R$674 (R$781 em 2017) à empresa JRS Empreendimentos, cujo acionista
também é acionista da Corretora. (d) Os acionistas da Corretora mantêm sal-
do de depósitos para investimentos e credores - conta de liquidação pendente
junto à Corretora em 31/12/2018, no montante de R$88 (R$1.808 em 2017).
Todas as transações, mencionadas anteriormente, foram conduzidas em con-
dições usuais de mercado.18. Imposto de renda e contribuição social. De-
monstração da conciliação entre o imposto de renda e a contribuição social
à taxa efetiva e nominal: 2018 2017

IR CS IR CS
Resultado antes do imposto de renda e da 
 contribuição social 3.419 3.419 1.855 1.855
Alíquota média do exercício - alíquota
 vigente - 45% 25% 20% 25% 20%
Expectativa de despesa de IRPJ e CSLL, de
 acordo com a alíquota média do exercício 855 684 464 371
Adições 5.540 1.660 3.251 1.734
Exclusões (2.675) (2.675) (2.127) (2.127)
Base de cálculo de IRPJ e CSLL antes da 
 compensação 6.284 2.404 2.979 1.462
(-) Compensação prejuízos anteriores (1.886) (722) (894) (438)
Base de IRPJ e CSLL após compensação 4.398 1.682 2.085 1.024
IRPJ no resultado (1.076) - (497) -
CSLL no resultado (337) - (205)
(-)PAT (26) - (12) -
Total IRPJ e CSLL efeito no resultado (1.050) (337) (485) (205)
IRPJ Diferido no Resultado 1.615 - 37 -
CSLL Diferido no Resultado - 970 - 22
Total IRPJ e CSLL efeito Diferido 1.615 970 37 22
Total IRPJ e CSLL efeito no resultado 565 633 (448) (183)
Créditos tributários. A Corretora possui prejuízos fiscais e base negativa de 
contribuição social não registrados, passíveis de compensação com lucros 
tributáveis futuros nas condições estabelecidas pela legislação vigente. Em 
31/12/2018 os saldos correspondiam a: i) Prejuízo fiscal, R$30.087 (R$31.973 
em 2017), e ii) Base negativa da contribuição social, R$32.743 (R$33.464 em 
2017). A Corretora constituiu ativo fiscal diferido, no montante de R$3.750 
(R$1.165 em 2017), oriundos substancialmente de diferenças temporárias de 

despesas ainda não dedutíveis para fins de imposto de renda e contribuição 
social, e prejuízo fiscal do imposto de renda e base negativa da contribuição 
social. As estratégias de planejamento tributário adotadas para a determina-
ção do valor de realização dos impostos diferidos são prudentes e realistas e 
a administração entende que os créditos serão realizados dentro de oito anos. 
Em 21/05/2015, foi publicada a Medida Provisória nº 675 (MP 675/15) que ele-
vou a alíquota da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido dos setores finan-
ceiro e segurador de 15% para 20% do lucro tributável, a partir/09/2015. Em 
07/10/2015, foi publicada a Lei nº 13.169, que reduz a alíquota de 20% para 15% 
a partir de 2019. 19. Gerenciamento de risco. A gestão de risco das operações 
é efetuada por meio de políticas internas e equipes independentes das áreas de 
negócio da Corretora, que monitoram os diversos riscos inerentes às operações 
e/ou processos, incluindo os riscos de mercado, liquidez, crédito e operacional. 
Essas estruturas de gerenciamento e podem ser assim resumidas: a) Risco de 
mercado. A administração de riscos nas operações é efetuada através do mo-
nitoramento de limites e exposições aos riscos pela área de risco, que atua de 
forma independente das áreas de negócio. Os limites e posições são discutidos 
em Comitê de Risco & Compliance. Como rotina diária, a área de risco controla 
as alavancagens dos clientes da Corretora como forma de limitar a exposição 
ao risco de mercado, realiza a marcação a mercado de sua carteira própria, 
além de pré-avaliar as chamadas de margem que ocorrerão no dia seguinte 
de forma a agir proativamente para evitar saldos negativos de seus clientes. 
Outra medida adotada pela área de risco em momentos de maior volatilidade no 
mercado é o estabelecimento de percentuais de sobre-garantias mais elevados 
comparativamente a momentos de normalidade. b) Riscos de liquidez. Contro-
la-se o fluxo de caixa futuro, de forma a identificar possíveis descasamentos 
entre ativos e passivos. Além do fluxo de caixa contratado, verifica-se o com-
portamento do fluxo de caixa em cenários de stress, considerando renovações, 
resgates antecipados, diminuição de novas captações para a parte passiva da 
carteira da Corretora; renovações, defaults e atrasos para a carteira de crédito; 
e situações de stress de mercado sobre a carteira de ativos negociado sem 
bolsa. A Corretora também realiza testes de sensibilidade para impactos no 
valor de sua carteira própria de acordo com metodologia adotada pelo BACEN. 
c) Risco de crédito. A Corretora avalia continuamente o valor das aplicações de
toda a sua base de clientes e as compara com os valores declarados pelos mes-
mo sem seu cadastro, mantendo as exposições dos clientes compatíveis com 
seu patrimônio declarado. Também são avaliadas continuamente a qualidade 
das garantias depositadas pelos clientes na Corretora, assim como os saldos 
em conta e os valores de patrimônio líquido de cada um dos clientes. d) Risco 
operacional. A gestão de risco é efetuada através da análise dos principais pro-
cessos e identificação dos riscos e respectivos controles mitigadores. Anual-
mente, a Corretora realiza ciclo de auto-avaliação para identificação e correção 
das deficiências de controles e emite relatório que consolida as deficiências 
identificadas e descreve e estrutura do gerenciamento do risco operacional ado-
tado pela corretora. O risco operacional é subordinado à diretoria independente 
que mantém estreita interação com a área de Compliance, visando a segurança 
de todos os procedimentos. Os relatórios de gestão de riscos são de acesso 
público e encontram-se disponíveis na sede da na sede da Corretora: Av. das 
Américas, 3.500, Condomínio Le Monde, Ed. Londres, Sls 314 a 318, Barra da 
Tijuca, RJ, CEP 22640-102. Tel.: (21) 3515-0200. 20. Acordo Basileia. Em ou-
tubro de 2013, entraram em vigor as novas regras de mensuração do capital re-
gulamentar. As instituições financeiras e entidades equiparadas têm que manter 
patrimônio líquido mínimo de 9,875% dos seus ativos ponderados por graus 
de risco às exposições em ouro, moedas estrangeiras e operações sujeitas ao 
risco operacional e às variações: cambial; de taxa de juros; de preço de commo-
dities; e de preço de ações classificadas na carteira de negociação, conforme 
normas e instruções do BACEN. Em 31/12/2018 e 2017, os limites operacionais 
estão devidamente atendidos. A situação da Corretora, em relação ao risco de 
exposição das operações financeiras, está assim representada:

2018 2017
Patrimônio de referência exigido - PRE 14.853 14.481
Ativos ponderados por risco (RWA) 247.555 156.550
Risco de credito 108.561 69.146
Risco operacional 110.225 87.404
Risco de mercado 28.769 -

Valor da margem ou Insuficiência (PR - PRE) 10.807 7.551
Patrimônio de referência - PR– 25.660 22.032
Índice de Basileia 10,36% 14,07%
Índice de imobilização 11,56% 11,30%
Valor da margem ou insuficiência de imobilização 9.864 8.526
21. Outras informações. A responsabilidade pela custódia de títulos de clien-
tes nas bolsas de valores em 31/12/2018 era de R$ 5.566.385 (R$7.585.413
em 2017). Em 31/12/2018, a Corretora possuía um volume de recursos sob
gestão no total de R$ 38.482 (R$31.131 em 2017), sendo a totalidade referente
à gestão da carteira de clubes de investimentos administrados por terceiros.
22. Eventos subsequentes. Em 22/03/2019, foi deliberado em Assembleia
Geral Extraordinária, a não distribuição de dividendos referente aos lucros de
exercícios anteriores. Tal deliberação resultou na transferência do saldo para
Reservas de Lucros Especial, líquido da constituição de Reserva Legal, con-
forme apresentado na Demonstrações das mutações do patrimônio líquido.

Augusto Afonso Teixeira de Freitas, Diretor
Raul Camillo Correa Meyer, Diretor

Rafael Luiz Pinho de Andrade
Contador - CRC/RJ 117.146/O-5
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Investimentos em TI no Brasil crescem 9,8% em 2018
O Brasil se mantém em 

9º lugar no ranking mundial 
de investimentos em TI, de 
acordo com prévia do estu-
do “Mercado Brasileiro de 
Software e Serviços”, da As-
sociação Brasileira das Em-
presas de Software (Abes) 
com IDC, divulgada duran-
te o jantar de posse da nova 
diretoria executiva da asso-
ciação, ocorrido no dia 1º de 
abril, em São Paulo. O do-
cumento, que utiliza dados 
do IDC referentes ao último 
ano, mostra que os inves-
timentos em TI (software, 
hardware e serviços) no 
Brasil superaram as expec-
tativas para 2018, chegando 
a US$47 bilhões, um cresci-
mento de 9,8% em relação a 
2017, mais que o dobro da 
previsão para o ano, que foi 
de 4,1%.

Desse valor, US$23,9 
bilhões (51,3%) são re-
ferentes a investimentos 
em hardware, US$12,2 bi-
lhões (26,2%) a serviços e 
US$10,5 bilhões (22,5%) 
a software. “Com um cres-
cimento de 9,8%, o Brasil 

superou a média mundial 
de investimentos em TI em 
2018, que foi de 6,7%. Es-
ses dados mostram que uma 
tímida recuperação da Eco-
nomia observada em 2018, 
aliada a expectativa de uma 
recuperação mais vigorosa 
a partir de 2019, trouxeram 
uma retomada dos investi-
mentos em tecnologia que 
superaram a expectativa, 
comprovando a importân-
cia do Setor para que as 
empresas possam buscar 
mais produtividade, efici-
ência e competitividade”, 
comenta Jorge Sukarie, vi-
ce-presidente do Conselho 
da Abes, que apresentou o 
estudo durante o jantar que 
empossou Rodolfo Fücher, 
sócio fundador da Femp 
Participações, como o novo 
presidente da Abes e Paulo 
Milliet Roque, Diretor da 
Autoridade Certificadora 
Digiforte, como o vice-Pre-
sidente da entidade.

Na ocasião, também fo-
ram empossados os novos 
membros da diretoria exe-
cutiva para os próximos 

três anos: Vanda Scartezini, 
sócia-sênior da Polo Consul-
tores Associados, Presidente 
da DNS Women Institute e 
Presidente do Conselho da 
Fundação Sitec; Fábio Rua, 
diretor de Assuntos Gover-
namentais e Regulatórios 
da IBM América Latina; e 
Lauro de Lauro, Cloud Guru 
Sênior na Sky.One Cloud 
Solutions.

Mercado mundial de TI

Os números prelimina-
res do estudo, que deve ser 
publicado na íntegra no se-
gundo semestre de 2019, 
indicam que a somatória dos 
investimentos em TI, em 
2018, entre os países ana-
lisados, chegou a US$2,23 
trilhões, um valor 6,7% 
maior que o ano anterior. Os 
Estados Unidos lideram o 
ranking mundial com US$ 
822 bilhões, seguidos por 
China e Japão com US$250 
bilhões e US$140 bilhões, 
respectivamente.

Na América Latina, o Bra-
sil se manteve em primeiro 

lugar no ranking regional, 
responsável por 42,8% dos 
investimentos em TI, mais 
que o dobro registrado pelo 
México (20%), que ficou em 
segundo lugar, seguido por 
Argentina (7,5%) e Colôm-
bia (7,1%). A região investiu 
US$108,8 bilhões no mer-
cado de TI em 2018, repre-
sentando quase 11% do total 
mundial.

Em relação ao investi-
mento em TIC, que inclui TI 
e Telecom, o Brasil desceu 
uma posição, ficando em 7º 
lugar no ranking mundial, 
com US$ 97 bilhões investi-
dos, seguindo uma tendência 
de ligeira retração dos últi-
mos anos desse setor, muito 
relacionada à transição de 
voz para dados dos consu-
midores. Neste quesito, o 
Brasil ficou ainda à frente da 
Índia (US$86 bilhões) e logo 
depois da França (US$109 
bilhões).

Entre algumas tendências 
apontadas no estudo, as so-
luções de próxima geração 
para segurança de informa-
ção figuram como uma área 

que deve atingir US$ 671 
milhões, em 2019, crescen-
do 2,5 vezes mais rápido que 
as soluções tradicionais. Em 
relação ao uso da Inteligên-
cia Artificial (IA), o estudo 
indica que, no Brasil, 15,3% 
das médias e grandes empre-
sas têm essa tecnologia entre 
as principais iniciativas e 
espera-se que isso dobre nos 
próximos quatro anos.

Já o Big Data e Analytics 
devem avançar em 2019, al-
cançando US$ 4,2 bilhões. 
O mercado de Cloud Pública 
no Brasil chegará a US$ 2,3 
bilhões em 2019. O ecossis-
tema de IoT deve movimen-
tar US$ 9 bilhões em 2019, 
e crescer acima de 20% ano 
contra ano até 2022. O mer-
cado de devices representará 
38% de todo o investimen-
to em TI no Brasil (cerca 
de US$ 24,5 bilhões), com 
a venda de dispositivos de 
maior valor.

A expectativa de cresci-
mento para os investimentos 
em TI no Brasil para 2019 é 
de 10,5%, ainda impulsio-
nada pela venda de devices, 

contra uma expectativa de 
crescimento médio mundial 
de 4,9%. É o Brasil voltando 
a crescer o dobro da média 
mundial, como ocorria até 
2013. Para TIC espera-se um 
crescimento mais moderado, 
da ordem de 4,9%.

“O crescimento de 9.8% 
do setor comparado com o 
do PIB de 1.1 % demonstra 
um movimento crescente 
das empresas e governo no 
Brasil, em absorver tecno-
logia de forma significati-
va, certamente motivados 
pelos benefícios de redu-
ção de custos e da melhora 
na produtividade, fatores 
essenciais para enfrentar 
um mercado cada vez mais 
competitivo. Neste sentido, 
o principal objetivo da Abes 
é assegurar um ambiente 
atrativo para investimen-
tos e inovador. Acredito 
que a tecnologia da infor-
mação além de ajudar no 
desempenho dos negócios, 
tem um papel fundamental 
para tornar o Brasil menos 
desigual”, conclui Rodolfo 
Fücher, Presidente da Abes.



Balanço Patrimonial em 31/12/2018 e 2017 (Em Reais)
Ativo 2018 2017
Ativo circulante 9.433 170.981

Caixa e equivalentes de caixa (Nota 4) 9.433 170.981
Ativo não circulante 7.153 7.633

Impostos a recuperar (Nota 5) 7.153 7.633
Total do ativo 16.586 178.614

Passivo e Patrimônio líquido 2018 2017
Passivo circulante 568 366

Impostos e contribuições a recolher 568 366
Patrimônio líquido (Nota 7) 16.018 178.248
   Capital social 1.578.856 1.578.856
   Prejuízos acumulados (1.562.838) (1.400.608)
Total do passivo e patrimônio líquido 16.586 178.614

Demonstração do Resultado Em 31/12/2018 E 2017
(Em reais, sem centavos, exceto o prejuízo por ação) 2018 2017
Despesas gerais e administrativas (Nota 8) (166.292) (162.230)
Resultado operacional antes do resultado financeiro (166.292) (162.230)
Resultado financeiro, líquido (Nota 9) 4.062 4.974
     Receitas financeiras 4.649 8.779
     Despesas financeiras (587) (3.805)
Prejuízo do exercício (162.230) (157.471)
     Prejuízo básico e diluído por ação (Nota 7.c) (0,02) (0,02)

Demonstração do Resultado Abrangente
 Em 31/12/2018 e 2017 (Em reais, sem centavos) 2018 2017

Prejuízo do exercício (162.230) (157.471)
Outros resultados abrangentes - -
Total do resultado abrangente do exercício (162.230) (157.471)

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido Em 31/12/2018 e 2017

(Em reais, sem centavos)
Capital social 
integralizado

Prejuízos 
acumulados

Patrimô-
nio líquido

Saldos em 31 de dezembro de 2016 1.378.856 (1.243.137) 135.719
 Aumento de capital 200.000 - 200.000
 Prejuízo do exercício - (157.471) (157.471)
Saldos em 31 de dezembro de 2017 1.578.856 (1.400.608) 178.248

Prejuízo do exercício - (162.230) (162.230)
Saldos em 31 de dezembro de 2018 1.578.856 (1.562.838) 16.018

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

Demonstração dos Fluxos de Caixa Em 31/12/2018 e 2017
 (Em Reais, Sem Centavos) 2018 2017

Fluxo de caixa das atividades operacionais
Prejuízo do exercício (162.230) (157.471) 

Ajustes para reconciliar o resultado ao caixa e equivalentes 
de caixa aplicados nas atividades operacionais

Provisão para contingência - (30.000)
Variações nos ativos e passivos 682 670
Impostos a compensar 480 165
Impostos e contribuições a recolher 202 -35
Outros - 540
Caixa liquido aplicado nas atividades operacionais (161.548) (186.801) 
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos - 200.000
Aumento de capital - 200.000
(Redução)/Aumento de caixa e equivalentes (161.548) 13.199
Saldo inicial de caixa e equivalentes de caixa 170.981 157.782
Saldo final de caixa e equivalentes de caixa 9.433 170.981

Demonstração do Valor Adicionado Em 31/12/2018 e 2017 (Em Reais)
2018 2017

Insumos adquiridos de terceiros (147.037) (144.982)
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros (147.037) (144.982)

Valor adicionado bruto (147.037) (144.982)
Valor adicionado líquido produzido (147.037) (144.982)

Valor adicionado recebido em transferência 4.062 4.974
Receitas financeiras 4.062 4.974
Valor adicionado total a distribuir (142.975) (140.008)

Distribuição do valor adicionado (142.975) (140.008)
Impostos, taxas e contribuições 19.255 17.463
Remuneração de capitais próprios (162.230) (157.471)
Prejuízos retidos do exercício (162.230) (157.471)

Notas Explicativas em 31/12/2018 e 2017 (Em reais) 1. Informações Gerais: 1.1. 
Contexto operacional-A CIMS S.A. (“Cia.”) tem por objeto social a participação, sob 
qualquer forma, no capital de outras sociedades, como sócia quotista ou acionista, 
quaisquer que sejam seus objetos sociais, localizada na cidade do Rio de Janeiro. 
Constituída em 1994 para exercer as atividades de investimento em outras Cia.s, 
em 14/03/1995 a Cia. foi devidamente registrada na CVM 14.818 na modalidade 
de Cia. Aberta. A Cia. ainda não exerce atividades operacionais e apresenta saldo 
elevado de prejuízo acumulados e prejuízos recorrente nos exercícios findos em 
31/12/2018 e 2017 e caso seja necessário obterá aportes de capital de seus acio-
nistas para honrar seus compromissos de curto prazo. A Cia. está avaliando opor-
tunidades de futuras aquisições e não tem nenhuma operação com previsão de ser 
finalizada até a data de emissão deste relatório. 2. Base de Preparação: 2.1. De-
claração de conformidade-As demonstrações contábeis foram preparadas de 
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que compreendem aquelas 
previstas na legislação societária brasileira, nos Pronunciamentos, Orientações e 
Interpretações emitidas pelo CPC e Resoluções emitidas pelo CFC. As demonstra-
ções contábeis da Cia. estão sendo apresentadas conforme orientação técnica 
OCPC 07, que trata dos requisitos básicos de elaboração e evidenciação a serem 
observados quando da divulgação dos relatórios contábil-financeiros, em especial 
das contidas nas notas explicativas. A Administração confirma que estão sendo 
evidenciadas todas as informações relevantes próprias das demonstrações contá-
beis e que estas correspondem às utilizadas em sua gestão. A Administração da 
Cia. entende que todas as informações relevantes das demonstrações contábeis, 
e somente elas, estão sendo evidenciadas, e que correspondem às informações 
utilizadas na sua gestão. As demonstrações contábeis do exercício findo em 
31/12/2018 foram aprovadas e autorizadas para emissão pela Administração da 
Cia. em 25/03/2019. 2.1.1. Base de Mensuração-As demonstrações contábeis foram 
preparadas com base no custo histórico com exceção dos instrumentos financeiros 
não-derivativos mensurados pelo valor justo por meio do resultado. 2.1.2. Moeda 
funcional e moeda de apresentação-Essas demonstrações contábeis são apresen-
tadas em Real (R$), que é a moeda funcional da Cia.. 2.1.3. Uso de estimativas e 
julgamentos-A aplicação das políticas contábeis da Cia. descritas na nota explica-
tiva nº 3, a seguir, exige que a Administração faça julgamentos, estimativas e pre-
missas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de 
ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados efetivos podem divergir dessas 
estimativas. Estimativas e premissas são revistos de uma maneira contínua. Revi-
sões com relação a estimativas contábeis são reconhecidas no exercício em que 
as estimativas são revisadas e em quaisquer exercícios futuros afetados. 2.2. 
Pronunciamentos emitidos, mas que não estavam em vigor 31 de dezembro de 
2018-O Comitê de Pronunciamentos Contábeis publicou ou alterou os seguintes 
pronunciamentos, orientações ou interpretações contábeis, da seguinte forma: Em 
vigor para períodos iniciados em 1º de janeiro de 2018: • IFRS 9 - Instrumentos 
Financeiros (novo pronunciamento) / CPC 48 - introduz novos requerimentos de 
classificação e mensuração de ativos financeiros. • IFRS 15 - Receita com contra-
tos de clientes (novo pronunciamento) / CPC 47 - estabelece um único modelo 
abrangente a ser utilizado pelas entidades na contabilização das receitas resultan-
tes de contratos com clientes. Os pronunciamentos que começaram a vigorar em 
01/01/2018 não causaram impactos significativos para a Cia.. Em vigor para perí-
odos iniciados em ou após 1º de janeiro de 2019: • CPC 06(R2)/IFRS 16 - Arreda-
mentos (aplicável a partir de 01/01/2019) - A norma remove a distinção entre arren-
damento operacional e financeiro e requer o reconhecimento de um ativo (o direito 
de utilizar o item arrendado) e um passivo financeiro relacionado com o pagamen-
to de alugueis. • ICPC 22/IFRIC 23 - Incerteza sobre o tratamento de tributos sobre 
o lucro - Essa interpretação explica como reconhecer e mensurar ativos e passivos 
sobre lucros correntes e diferidos, no caso em que há incerteza sobre o tratamento 
de um imposto onde as posições fiscais ainda não foram aceitas pelas autoridades 
tributárias. • Aprimoramentos do ciclo 2015 a 2017 - IFRS 3 (CPC 15 - Combinação 
de negócios - R1), IFRS 11 (CPC 19 - Negócios em conjunto - R2), IAS 12 (CPC 
32 - Tributos sobre o lucro) e IAS 23 (CPC 20 - custos dos empréstimos - R1) A Cia. 
avaliou os reflexos destas normas, e no entanto, não espera impacto relevante
sobre as demonstrações contábeis da Cia.. 3. Práticas Contábeis: As políticas
contábeis descritas em detalhes abaixo têm sido aplicadas de maneira consistente 
pela Cia. em todos os exercícios apresentados nessas demonstrações contábeis.
3.1. Apuração do resultado-O resultado é apurado pelo regime de competência. 
3.2. Caixa e equivalentes de caixa-Caixa e equivalentes de caixa são classificados 
em conformidade com seu prazo de realização, sendo demonstrados ao custo de 
aquisição, acrescidos dos rendimentos auferidos até as datas de encerramento dos 
períodos e deduzidos, quando aplicável, de provisão para ajuste ao seu valor líqui-
do de realização. 3.3. Passivos circulante e não circulante-São demonstrados pelos 
valores conhecidos e calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos corresponden-
tes encargos incorridos. 3.4. Ativos e passivos financeiros-(i) Ativos financeiros não
derivativos-A Cia. reconhece os ativos financeiros inicialmente na data da negocia-
ção na qual a Cia. se torna uma das partes das disposições contratuais do instru-
mento. Os ativos financeiros da Cia. incluem caixa e equivalentes de caixa e apli-
cações financeiras. Os ativos ou passivos financeiros são compensados e o valor 
líquido apresentado no balanço patrimonial quando, e somente quando, a Cia. tenha
o direito legal de compensar os valores e tenha a intenção de liquidar em uma base 
líquida ou de realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente. Caixa e equiva-
lentes de caixa-Caixa e equivalentes de caixa abrangem saldos de caixa e investi-
mentos financeiros com vencimento original de até 90 dias a partir da data da

contratação. Os quais são sujeitos a um risco insignificante de alteração no valor e 
são utilizadas na gestão das obrigações de curto prazo. A Cia. possui classificado 
em caixa e equivalentes de caixa, saldos em conta corrente bancária e aplicações 
financeiras. (ii) Passivos financeiros não derivativos-Os passivos financeiros (in-
cluindo passivos designados pelo valor justo registrado no resultado) são reconhe-
cidos inicialmente na data de negociação na qual a Cia. se torna uma parte das 
disposições contratuais do instrumento. A Cia. classifica os passivos financeiros 
não derivativos a valor justo por meio do resultado. Tais passivos financeiros são 
reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescido de quaisquer custos de tran-
sação atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, esses passivos financeiros são 
medidos pelo custo amortizado através do método dos juros efetivos. (iii) Instrumen-
tos financeiros derivativos-A Cia. não opera com instrumentos financeiros derivati-
vos. De acordo com suas políticas financeiras, a Cia. não efetua operações envol-
vendo instrumentos financeiros que tenham caráter especulativo. 3.5. Imposto de 
renda e contribuição social-São calculados e registrados com base nas alíquotas e 
critérios fiscais vigentes na data de elaboração das demonstrações contábeis. A 
Cia. adota o regime de apuração pelo lucro real, onde o imposto de renda é calcu-
lado com base na alíquota de 15%, acrescido de adicional de 10%, sobre a parce-
la do lucro que exceder a R$240 mil ano ou R$20 mil mês. A contribuição social 
sobre o lucro líquido é calculada com base na alíquota de 9%. A Cia., não apurou 
lucro tributável e, consequentemente, não obteve base de cálculo positiva para 
imposto de renda e contribuição social. Também não reconhece contabilmente os 
ativos fiscais diferidos de imposto de renda e contribuição social relativos aos pre-
juízos fiscais, pois a mesma está em fase pré-operacional e não tem expectativa 
de lucros nos próximos anos. 3.6. Prejuízo básico e diluído por ação-A Cia. efetua 
os cálculos do prejuízo por ação utilizando o número médio ponderado de ações 
ordinárias durante o período correspondente ao resultado conforme pronunciamen-
to técnico CPC 41. 3.7. Ativos e passivos contingentes e obrigações legais-As 
práticas contábeis para registro e divulgação de ativos e passivos contingentes e 
obrigações legais são as seguintes: (i) Ativos contingentes-São reconhecidos so-
mente quando há garantias reais ou decisões judiciais favoráveis, transitadas em 
julgado. Os ativos contingentes com êxitos prováveis são divulgados em nota ex-
plicativa. (ii) Passivos contingentes-São provisionados quando as perdas forem 
avaliadas, pelos consultores jurídicos da Cia., como prováveis e os montantes en-
volvidos possam ser mensuráveis com segurança. Os passivos contingentes 
avaliados como perdas possíveis são apenas divulgadas em nota explicativa e os 
passivos contingentes avaliados como perdas remotas não são provisionados e 
nem divulgados. A Cia. não possui contingências em 31 de dezembro de 2018 e 
2017. (iii) Obrigações legais-São registradas como exigíveis, independentemente 
da avaliação sobre as probabilidades de perda. (iv) Hierarquia de valor justo-A Cia. 
aplica a hierarquia do valor justo introduzida pelo CPC 40 Instrumentos Financeiros: 
Evidenciação para todos os itens mensurados ao valo justo. A hierarquia concede 
prioridade máxima aos inputs do Nível 1 e prioridade mínima aos inputs do Nível 3. 
As premissas de cada nível seguem abaixo: Nível 1: são preços cotados, não 
ajustados, em mercados ativos para ativos ou passivos idênticos, que a entidade 
pode acessar na data de mensuração. Nível 2: são aqueles que não são preços 
cotados incluídos no Nível 1 e que são observáveis para o ativo ou passivo, seja 
direta ou indiretamente. Nível 3: são inputs baseados em dados não-observáveis. 
A mensuração do valor justo é classificada integralmente no mesmo nível da hie-
rarquia do valor justo no nível mais baixo do input que é significativo para a mensu-
ração como um todo. 3.8. Demonstração do valor adicionado-A apresentação da 
demonstração do valor adicionado (DVA) é requerida pela legislação societária 
brasileira e pelas práticas contábeis adotadas no Brasil, de acordo com os critérios 
definidos no Pronunciamento Técnico CPC 09 - Demonstração do Valor Adiciona-
do, aplicáveis à Cia.s abertas. As IFRS não requerem a apresentação dessa de-
monstração. 3.9. Demonstração dos Fluxos de Caixa-As demonstrações dos fluxos 
de caixa foram preparadas pelo método indireto e estão apresentadas de acordo 
com o CPC 03 (R2). 4. Caixa e Equivalentes de Caixa: A composição do caixa e
equivalentes de caixa é demonstrada a seguir: 2018 2017
Banco 1 1
Aplicação financeira 9.432 170.980

9.433 170.981
As aplicações financeiras são constituídas por certificados de depósitos bancários 
(CDB) emitidos por instituição financeira de primeira linha e classificados como para 
negociação. A composição da carteira está representada por:
Certificado de depósito bancário
Remuneração Data de Vencimento Valor de Custo Valor atual Nível

90% CDI 09/08/2019 6.729 7.292 1
90% CDI 11/10/2019 2.000 2.140 1

9.432
5. Impostos a Recuperar: Representado por imposto de renda retido na fonte nos
resgates de aplicações financeiras ocorridos entre 2012 e 2018. Para os créditos 
até 2017 foram transmitidos pedidos de restituição e estão registrados ao valor
provável de recuperação. 6. Transações com Partes Relacionadas: A Cia. não
efetuou qualquer remuneração a diretores, administradores ou as pessoas-chave 
da Administração ou qualquer outra operação com parte relacionada durante o
exercício findo em 31/12/2018 e 2017. 7. Patrimônio Líquido: a) Capital social-Em
31/12/2018 e 2017, o capital social subscrito e integralizado no valor de R$ 1.578.856 
está representado por 21.023.873 ações, sendo 7.008.011 de ações ordinárias
e 14.015.862 de ações preferenciais, todas nominativas e sem valor nominal. b) 
Dividendos-Aos acionistas está assegurado um dividendo mínimo correspondente 
a 25% do lucro líquido, ajustado nos termos da legislação em vigor. Tendo em vista 
os prejuízos apurados, não foram deliberados dividendos nos exercícios findos em 
31/12/2018 e 2017. c) Resultado básico e diluído por ação-O cálculo do resultado
básico por ação é feito através da divisão do resultado atribuído aos detentores de 
ações ordinárias da controladora (após o ajuste referente aos juros sobre as ações 
preferenciais conversíveis e sobre títulos conversíveis, em ambos os casos líquido 
de impostos) pela quantidade média ponderada de ações ordinárias disponíveis 
durante o exercício, conforme quadro abaixo: 31/12/2018 31/12/2017
ON 7.008.011 7.008.011
PN 14.015.862 14.015.862
Quantidade de ações 21.023.873 21.023.873
Memória de cálculo do resultado por ação (básico e diluído):

Exercício findo em
Prejuízo do exerc.em 

31/12/2018 e 2017
Média ponderada 

de ações ordinárias
Prejuízo 
por ação

31/12/2018 (162.230) 7.008.011 (0,02)
31/12/2017 (157.471) 16.059.465 (0,02)

8. Despesas administrativas: 31/12/2018 31/12/2017
Despesas com marketing & publicidade (20.850) (19.916)
Serviços de contabilidade (58.607) (56.013)
Outros serviços prestados (28.627) (28.163)
Emolumentos judiciais e cartorários (615) (3.038)
Anuidade BM&F Bovespa (38.333) (36.636)
Taxa de fiscalização CVM (19.039) (17.040)
IOF - (16)
Impostos e taxas diversos (216) (408)
Outras despesas administrativas (5) (215)

(166.292) (161.445)
10. Resultado financeiro, líquido: 31/12/2018 31/12/2017
Despesa financeira (587) (3.805)
Despesas bancárias (587) (505)
Encargos financeiros - (3.300)

Receita financeira 4.649 8.779
Receita aplicação financeira 4.314 8.170
Receita de atualização de impostos 335 609

Resultado financeiro, líquido 4.062 4.974
11. Estrutura de gerenciamento de riscos-Risco de mercado-Está ligado à possibi-
lidade de perda por oscilação de preços e taxas em função dos descasamentos de 
prazos, moedas e indexadores das carteiras ativa e passiva da Cia.. As operações 
da Cia. estão classificadas na carteira de negociação. Além disso, sua carteira não 
detém operações sujeitas às exposições ao risco em ouro, moedas estrangeiras 
e preço de mercadorias (commodities). Portanto, o risco de mercado está repre-
sentado pelos riscos das taxas de juros das operações classificadas na carteira de 
negociação. Risco operacional-Risco de perda resultante de falha ou inadequação 
de processos internos, sistemas, comportamento humano, ou ainda, proveniente de 
eventos externos, que podem ocorrer em qualquer etapa de um processo operacional 
de uma instituição financeira. A estrutura de gerenciamento do risco operacional vem 
sendo implementada por meio de várias ações. A primeira está sendo a instituição da 
Política de Normas. Os Manuais de Normas e Procedimentos têm sido divulgados 
paulatinamente, na medida em que os processos são concluídos. Risco de crédito-
Consiste no risco dos emissores dos ativos financeiros que integram a carteira da Cia. 
não cumprirem com suas obrigações de pagar pontual e integralmente. Alterações 
nas condições financeiras dos emissores dos ativos financeiros e/ou na percepção 
que os investidores têm sobre tais condições, bem como alterações nas condições 
econômicas e políticas que possam comprometer a sua capacidade de pagamento, 
podem acarretar oscilações no preço de negociação e liquidez dos ativos financeiros 
que compõem a carteira da Cia.. A exposição máxima ao risco de crédito é repre-
sentada pelos valores dos ativos financeiros reconhecidos no balanço patrimonial. 
Risco de liquidez-É o risco da Cia. não dispor 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, são estabelecidas premissas de desembolsos e recebimentos 
futuros, sendo monitoradas diariamente pela administração. Risco de juros e taxa de
câmbio-A Cia. gerencia esse risco ponderando a contratação de taxas pós-fixadas 
e prefixadas. Essas contratações estão expostas ao risco de flutuações na taxa de 
juros em função da parte passiva das operações de dívidas referenciadas em CDI. 
O saldo de caixa e equivalentes de caixa, indexados ao CDI, neutraliza parcialmente 
o risco de taxa de juros. A Cia. não possui instrumentos financeiros em moeda es-
trangeira, não estando, portanto, sujeita aos impactos oriundos das variações das 
taxas de câmbio. A Cia. possui exposição com relação às variações dos índices

pós-fixados que afetam a receita financeira. A mediana da expectativa de mercado, 
conforme dados retirados no BACEN (Relatório Focus), indicavam: Taxa Efetiva 
estimada para 2019: CDI = 6,50%. Adicionalmente, a Administração efetuou teste 
de sensibilidade para cenários adversos, deterioração das taxas em 25% ou 50% 
em relação ao cenário provável, para cada cenário e foram calculadas as receitas 
financeiras ou despesas financeiras não se levando em consideração a incidência de 
tributos. Dessa forma, teríamos o seguinte demonstrativo de análise de sensibilidade:

Operação                   Fator de risco
Cenário 

provável
Cenário I - dete-
rioração de 25%

Cenário II - dete-
rioração de 50%

Ativos
Indexador CDI 6,50% 4,87% 3,25%
Aplicações financeiras
R$ 9.432 - 31/12/2018 (Nota 4) - 613 459 306
12. Evento Subsequente: Em Assembleia Geral Extraordinária realizada em
31/01/2019, foi deliberado sobre o aumento de capital social da Cia. em R$ 200.000,
a ser integralizado pelos sócios na mesma data. 

Diretor – Bruno Augusto Sacchi Zaremba e José Guilherme Cruz Souza. 
Contadora – Luciana dos Santos Uchôa – CRC/RJ – 081.003/O-8

Relatório do auditor independente sobre as demonstrações contábeis
Aos Aos administradores e acionistas da CIMS S.A.. Rio de Janeiro - RJ. Opinião: 
Examinamos as demonstrações contábeis da CIMS S.A. (Cia.) que compreendem 
o balanço patrimonial em 31/12/2018 e as respectivas demonstrações do resultado, 
do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa 
para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, 
incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demons-
trações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os as-
pectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da CIMS S.A. em 31/12/2018, 
o desempenho de suas operações e os seus respectivos fluxos de caixa para o 
exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. 
Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasi-
leiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade 
com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades 
do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes em 
relação a Cia., de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código 
de Ética Profissional do Contador e nas Normas profissionais emitidas pelo Conse-
lho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas 
conforme essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficien-
te e apropriada para fundamentar nossa opinião. Incerteza relevante relacionada
com a continuidade operacional: Chamamos a atenção para a Nota Explicativa nº
1 das demonstrações contábeis as quais indicam que a Cia. apresenta prejuízos
acumulados e vem apresentando prejuízos líquidos recorrentes, basicamente, pelo  
fato da Cia. não exercer atividades operacionais , fatores que indicam a existência 
de incerteza relevante que pode levantar dúvida significativa quanto à capacidade 
de continuidade operacional da Cia. e de seus investimentos, dependendo subs-
tancialmente de recursos advindos de seus acionistas para continuidade normal de 
suas operações. Nossa opinião não está ressalvada em relação a esse assunto.
Principais assuntos de auditoria: Principais assuntos de auditoria são aqueles que, 
em nosso julgamento profissional, foram os mais significativos em nossa auditoria 
do exercício corrente. Esses assuntos foram tratados no contexto de nossa audito-
ria das demonstrações contábeis como um todo e na formação de nossa opinião
sobre essas demonstrações contábeis e, portanto, não expressamos uma opinião 
separada sobre esses assuntos. Além do assunto descrito na seção “Incerteza re-
levante relacionada com a continuidade operacional”, determinamos que o assunto 
descrito abaixo é o principal assunto de auditoria a ser comunicado em nosso rela-
tório. Ativo financeiro ao valor justo por meio do resultado: Conforme descrito na
Nota Explicativa n° 4, em 31/12/2018, a Cia. possuía aplicações financeiras em 
Certificados de Depósitos Bancários (CDB) no montante de R$9.433 Esses certifi-
cados são precificados e registrados ao valor justo por meio do resultado. Conside-
ramos a contabilização do ativo financeiro como o principal assunto de auditoria. 
Como o assunto foi conduzido em nossa auditoria: Realizamos o recálculo dos
rendimentos auferidos sobre o respectivo ativo financeiro, bem como a verificação 
da existência desses certificados pelo recebimento da confirmação independente 
junto à instituição financeira emissora desses certificados. Também realizamos a 
leitura das divulgações da Cia. sobre o assunto, incluídas nas notas 3.4 e 4. Com 
base na abordagem e nos procedimentos de auditoria executados, consideramos 
adequadas as premissas aplicadas no reconhecimento, mensuração e adequada 
divulgação do valor justo sobre as aplicações financeiras no contexto das demons-
trações contábeis tomadas em conjunto. Outros assuntos: Demonstração do valor
adicionado - A demonstração do valor adicionado (DVA), referentes ao exercício 
findo em 31/12/2018, elaboradas sob a responsabilidade da administração da Cia., 
requeridas pela legislação societária brasileira para Cia.s abertas, foram submetidas 
a procedimentos de auditoria executados em conjunto com a nossa auditoria das
demonstrações contábeis da Cia.. Para a formação de nossa opinião, avaliamos se 
essas demonstrações estão conciliadas com as demonstrações e registros contábeis, 
conforme aplicável, e se a sua forma e conteúdo estão de acordo com os critérios 
definidos no Pronunciamento Técnico - CPC 9 - Demonstração do Valor Adicionado. 
Em nossa opinião, essas demonstrações do valor adicionado foram adequadamen-
te elaboradas, em todos os aspectos relevantes, segundo os critérios estabelecidos 
nesse Pronunciamento Técnico e são consistentes em relação às demonstrações 
contábeis tomadas em conjunto. Responsabilidade da administração e da gover-
nança pelas demonstrações contábeis: A administração é responsável pela elabo-
ração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as
práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou 
como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de 
distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elabo-
ração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação 
da capacidade de a Cia. continuar operando, divulgando, quando aplicável, os as-
suntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base con-
tábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração 
pretenda liquidar a Cia.  ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alterna-
tiva realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela go-
vernança da Cia. são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo
de elaboração das demonstrações contábeis. Responsabilidade do auditor pela
auditoria das demonstrações contábeis: Nossos objetivos são obter segurança ra-
zoável de que as demonstrações contábeis, 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 usu-
ários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis. Como parte de
uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de
auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao 
longo da auditoria, além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção 
relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causadas por
fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em respostas 
a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para 
fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resul-
tante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver 
o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações
falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para 
a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstân-
cias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos contro-
les internos da Cia.. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a 
razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela admi-
nistração. • 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 le-
vantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da 
Cia.. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em 
nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações 
contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inade-
quadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria 
obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem 
levar a Cia. a não mais se manterem continuidade operacional. • Avaliamos a apre-
sentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive 
as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes 
transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação 
adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, 
entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constata-
ções significativas de auditoria, inclusive das eventuais deficiências significativas 
nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. Fornecemos 
também aos responsáveis pela governança declaração de que cumprimos com as 
exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência, e 
comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam 
afetar, consideravelmente, nossa independência, incluindo, quando aplicável, as 
respectivas salvaguardas. Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os 
responsáveis pela governança, determinamos aqueles que foram considerados 
como mais significativos na auditoria das demonstrações contábeis do exercício 
corrente e que, dessa maneira, constituem os principais assuntos de auditoria. 
Descrevemos esses assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos que lei 
ou regulamento tenha proibido divulgação pública do assunto, ou quando, em 
circunstâncias extremamente raras, determinarmos que o assunto não deve ser 
comunicado em nosso relatório porque as consequências adversas de tal comu-
nicação podem, dentro de uma perspectiva razoável, superar os benefícios da 
comunicação para o interesse público. RJ, 25/03/2019. 
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Relatório da Administração. Senhores Acionistas, Vimos, por meio deste, submeter à apreciação de V.Sas. as demonstrações contábeis da CIMS S.A., devidamente auditadas, relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018. A principal polí-
tica de investimentos da Sociedade para este exercício é continuar acompanhando as expectativas em relação ao mercado de valores mobiliários, principalmente, boas oportunidades de negócios. A Sociedade não distribuiu dividendos, por não 
ter gerado lucro até o atual exercício. De acordo com a Instrução CVM nº 381 de 14 de janeiro de 2003, informamos que a Companhia e o acionista controlador não contrataram outros serviços, junto à Grant Thornton Auditores Independentes (au-
ditor independente responsável pelo exame das demonstrações contábeis) que não sejam os de auditoria externa. Colocamo-nos à disposição, para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários. Rio de Janeiro, 28 de março de 2019. 
Conselho de Administração: Alessandro Monteiro Morgado Horta; Gilberto Sayão da Silva; José Guilherme Cruz Sousa. Diretoria: Diretor de Relação com Investidores: José Guilherme Cruz Sousa; Diretor Executivo: Bruno Augusto Sacchi Zaremba..
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Ponto Chic e Cor do Brasil no 3º 
painel ‘Enfrentamento ao Racismo’

Nesta terça-feira, o Grupo Chocolates 
de Ponto Chic, formado por jovens negros 
e negras de Ponto Chic, e o Grupo Cor do 
Brasil realizaram, nesta terça-feira, o 3º 
Painel Temático “Enfrentamento ao Ra-
cismo”. O evento, que começou às 14h 
e aconteceu na Associação Comitê Pon-
to Chic, localizado na Rua Pedro Cunha, 

307, no bairro de Ponto Chic, em Nova 
Iguaçu, teve como eixo central o debate 
sobre as estratégias de combate ao racis-
mo, partindo do ponto de vista de adoles-
centes e jovens. Aliada a essa necessária 
discussão, a metodologia do Teatro do 
Oprimido foi a base das ações, partindo 
das Estéticas Negras. O 3º Painel Temáti-
co integra a programação do Circuito 
Teatro do Oprimido 2018/2020 e tem 
patrocínio da Petrobras.


