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OPINIÃO
Não é mero acaso o 
permanente investimento 
no desassossego social
Roberto Amaral, página 2

Grandes empresas contribuem para maior desigualdade
As pessoas estão começando a 

suspeitar que o crescente poder das 
grandes empresas talvez seja uma 
das causas da recente desaceleração 
do crescimento econômico e da cres-
cente desigualdade de renda, reco-
nhecem dois pesquisadores do Fun-
do Monetário Internacional (FMI).

Após analisar os dados de quase 
1 milhão de empresas de 27 eco-
nomias avançadas e de mercados 
emergentes desde o início dos anos 
2000, Federico J. Díez e Romain 
Duval chegam à conclusão que o 
impacto econômico negativo ain-

da é razoavelmente limitado até 
o momento. “Contudo, se não for 
controlado, poderá prejudicar o 
crescimento e a renda das pessoas 
no futuro”, sentenciam.

O aumento do poder de mercado 
das corporações desde 2000 foi res-
ponsável por ao menos 10% do recuo 
geral da parcela da renda nacional paga 
aos trabalhadores nas economias avan-
çadas (0,2 ponto de 2 pontos percentu-
ais). “Isso contribuiu para uma amplia-
ção da desigualdade de renda entre os 
trabalhadores, pois o aumento da renda 
do capital tende a beneficiar, sobretu-

do, as pessoas de alta renda”, explicam 
os pesquisadores.

O estudo constata que, desde o 
início dos anos 2000, o aumento das 
margens vem contribuindo para al-
guma redução no investimento das 
empresas. À medida que o poder de 
mercado de uma empresa aumenta 
– os pesquisadores evitam falar em 
monopólio – ela pode elevar seus 
lucros ao cobrar preços mais altos e 
reduzir sua produção.

Esse movimento, por sua vez, leva 
a empresa a reduzir sua demanda por 
capital e, portanto, seu investimento. 

“Esse efeito foi grande no caso das 
empresas cujas margens aumentaram 
mais, porém mais moderado no caso 
do grupo de economias avançadas.”

“Estimamos que, se as margens 
tivessem permanecido em seus ní-
veis de 2000, o estoque de bens de 
capital hoje seria, em média, cerca 
de 3% maior, e o PIB, cerca de 1% 
maior. Ao reduzir o investimento, o 
crescimento do poder de mercado 
enfraqueceu a demanda agregada 
e, por extensão, amplificou ligeira-
mente o impacto da crise financeira 
de 2008”, afirmam.

Guaidó perde 
imunidade 
parlamentar  
na Venezuela

A Assembleia Nacional Consti-
tuinte da Venezuela, ligada ao go-
verno de Nicolás Maduro, aprovou 
a suspensão da imunidade parla-
mentar de Juan Guaidó, autodecla-
rado presidente do país e presidente 
da Assembleia Nacional, que é de 
oposição. O pedido para a suspen-
são foi encaminhado pelo Tribunal 
Supremo de Justiça (TSJ).

O presidente da Suprema Cor-
te, Maikel Moreno, argumentou 
que Guaidó violou as medidas 
cautelares impostas contra ele, 
como a proibição de deixar a 
Venezuela. O autodeclarado pre-
sidente viajou para o Brasil, Pa-
raguai, Argentina e Equador em 
fevereiro.

O presidente da Assembleia Na-
cional Constituinte da Venezuela 
(ANC), Diosdado Cabello, disse 
que a suspensão da imunidade par-
lamentar de Guaidó é uma demons-
tração de justiça.

Além do fim da imunidade, 
Guaidó é investigado pelo Ministé-
rio Público da Venezuela, ligado a 
Maduro, por desrespeito à Consti-
tuição e às autoridades públicas ao 
autodeclarar-se presidente da Re-
pública.

Capitalização não 
se sustenta só com 
contribuição do 
empregado
Paulo Guedes tenta 
convencer de que 
dinheiro não  
vai para bancos

O ministro da Economia, Paulo 
Guedes, defendeu a proposta de 
capitalização, incluída na reforma 
da Previdência, em audiência na 
Comissão de Constituição e Justiça 
(CCJ) da Câmara dos Deputados, 
nesta quarta-feira. Foi difícil, po-
rém, responder ao questionamento 

de um deputado: se hoje a Previ-
dência, nos cálculos do governo, dá 
déficit, sendo sustentada pela con-
tribuição de empregados, empresas 
e governo, como o sistema de ca-
pitalização pode funcionar apenas 
com a contribuição do trabalhador?

Guedes também foi obrigado a 
explicar qual seria o beneficiário das 
mudanças: “É uma ilusão achar que 
esse dinheiro [R$ 1 trilhão] some. 
Esses recursos são injetados na eco-
nomia em forma de investimentos. 
Não tem trilhão nenhum que vai para 
banco nenhum”, declarou.

O ministro reiterou que a propos-
ta do sistema de capitalização não 

prevê que bancos gerenciem a pou-
pança dos trabalhadores, mas enti-
dades autônomas, que funcionam 
como fundos de pensão. No Chile, 
modelo de Guedes, a subsidiária do 
banco BTG Pactual é líder entre as 
AFP, os fundos de previdência chi-
lenos.

Paulo Guedes está sendo inves-

tigado pelo MP e pelo TCU por 
supostas fraudes em negócios com 
fundos de pensão estatais.

Segundo Guedes, o Brasil gasta 
dez vezes mais com aposentadorias 
do que com educação. “Ano passa-
do gastamos R$ 700 bilhões com a 
Previdência, que é o nosso passa-
do, e gastamos R$ 70 bilhões com 

educação, que é o futuro. Gastamos 
dez vezes mais com a Previdência 
que com o futuro, que é a educa-
ção. Antes de a população brasilei-
ra envelhecer, a Previdência está 
condenada”, declarou, esquecendo 
que não se trata de gasto, mas pa-
gamento de valores a quem contri-
buiu para receber a aposentadoria.

Comissão do 
Senado aprova 
o orçamento 
impositivo

A Comissão de Constituição e Jus-
tiça (CCJ) do Senado aprovou nesta 
quarta-feira a chamada PEC do Or-
çamento Impositivo (PEC 34/2019). 
O relator da matéria, senador Esperi-
dião Amin (PP-SC), alterou o dispo-
sitivo que torna obrigatória a execu-
ção das emendas de bancada.

Após entendimentos com o mi-
nistro da Economia, Paulo Guedes, 
ao invés de 1% da receita corrente 
líquida (RCL), como aprovado pela 
Câmara dos Deputados, o percentu-
al aplicado será de 0,8% em 2020 
e somente a partir do segundo ano, 
após a promulgação da norma, em 
2021 será de 1% da RCL.

“Para fins comparativos, apli-
cando-se o percentual de 1% pro-
posto na PEC 34/2019, o valor das 
emendas impositivas de bancada 
em 2019 seria de R$ 8,053 bilhões. 
Nessa situação hipotética, o valor 
das emendas impositivas de ban-
cada no orçamento de 2019 seria, 
aproximadamente, 76% maior do 
que o efetivamente destinado”, es-
clareceu Amin.

Faturamento de orgânicos não  
chega a 1% da produção agrícola

A produção agrícola de orgâ-
nicos não corresponde sequer a 
1% do total da agropecuária bra-
sileira embora tenha ocorrido 
acréscimo de 20% no primeiro 
caso. O Ministério da Agricultu-
ra, Pecuária e Abastecimento in-
formou que o mercado brasileiro 
de orgânicos faturou no ano pas-
sado R$ 4 bilhões. Os dados são 
do Conselho Brasileiro da Pro-
dução Orgânica e Sustentável 
(Organis), que reúne cerca de 60 
empresas do setor. O valor total 
da agropecuária brasileira no 
ano passado ficou em R$ 569,8 
bilhões, contra R$ 582,3 bilhões 
em 2017.

O Brasil é apontado na pesquisa 
como líder do mercado de orgâni-
cos da América Latina. Contudo, 
quando se leva em consideração a 

extensão de terra destinada à agri-
cultura orgânica, o país fica em 
terceiro lugar na região, depois da 
Argentina e do Uruguai, e em 12º 
no mundo.

Na América Latina, a produ-
ção se estende por oito milhões 
de hectares, o que corresponde a 
11% da área mundial destinada 
aos orgânicos. Em extensão de 
terra, o Brasil cresceu mais de 
204 mil hectares em dez anos, 
atingindo, em 2017, de 1,1 milhão 
de hectares.

O mercado global de orgânicos, 
sob a liderança dos Estados Uni-
dos, Alemanha, França e China, 
movimentou o volume recorde de 
US$ 97 bilhões, em 2017. O balan-
ço é da Federação Internacional de 
Movimentos da Agricultura Orgâ-
nica (Ifoam).

Páscoa: CNC espera 
alta de 1,5% na 
venda e evolução é 
abaixo de 2018

A Páscoa terá, este ano, a tercei-
ra alta consecutiva nas vendas do 
varejo, segundo pesquisa da Confe-
deração Nacional do Comércio de 
Bens, Serviços e Turismo (CNC). O 
aumento previsto é de 1,5% em rela-
ção ao ano passado, quando o fatura-
mento cresceu 2%. As vendas devem 
atingir R$ 2,4 bilhões em todo o país.

O economista-chefe da CNC, 
Fabio Bentes, disse que a expec-
tativa para a data está condizente 
com o nível de atividade atual da 
economia, “com o nível de consu-
mo e com desemprego ainda alto”. 
Observou que essa data, que costu-
ma impulsionar o crescimento das 
vendas do comércio, este ano vai 
dar um “empurrãozinho muito pe-
queno, porque o nível de desempre-
go ainda está muito alto”.

 Outro fator que atrapalha as ven-
das da Semana Santa deste ano é 
a alta do dólar nos últimos meses. 
Com isso, produtos como ovos de 
Páscoa e chocolates em geral, azeite 
e pescado, ao contrário do ano pas-
sado, este ano mostram preços mais 
salgados, devido ao dólar. “Isso ten-
de a atrapalhar um pouco as vendas 
da Páscoa”, disse Bentes. O fator 
principal para o economista-chefe 
da CNC, entretanto, é a dificuldade 
de retomar a capacidade de consumo 
no ambiente de desemprego alto.

José Cruz/ABr
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Ainda existe ética no 
Brasil. Depois da OAB, é 
a CNBB que divulga men-
sagem com condenação vi-
gorosa do projeto Guedes/
Bolsonaro de reforma da 
Previdência Social. As mu-
danças pretendidas, segun-
do os bispos, “sacrificam os 
mais pobres, penalizam as 
mulheres e os trabalhado-
res rurais, punem as pessoas 
com deficiência e geram de-
sânimo quanto à seguridade 
social, sobretudo, nos de-
sempregados e nas gerações 
mais jovens”.

Diz ainda o documento: 
“O discurso de que a refor-
ma corta privilégios precisa 
deixar claro quais são esses 
privilégios, quem os possui 
e qual é a quota de sacrifício 
dos privilegiados, bem como 
a forma de combater a sone-
gação e de cobrar os deve-
dores da Previdência Social. 
A conta da transição do atu-
al regime para o regime de 
capitalização, proposto pela 
reforma, não pode ser paga 
pelos pobres.”

Talvez o foco nos aspectos 
especificamente éticos tenha 
desviado a atenção dos bis-
pos do lado mais criminoso 
do projeto, a saber, o preten-
dido regime de capitalização 
em si. Como tenho chamado 

a atenção, esse regime liqui-
da a Previdência pública. 
Ele seria formado exclusi-
vamente por contribuição 
individual, desonerando o 
patrão, o qual, como conse-
quência, passaria a exigir de 
novos e antigos empregados 
plena adesão a ele.

Segue-se a nota dos diri-
gentes da CNBB, na íntegra, 
com agradecimentos pela 
oportunidade de transcrição:

“Mensagem do Conselho 
Permanente da CNBB

‘Serás libertado pelo di-
reito e pela justiça’ (cf. Is 
1,27)

Nós, bispos do Conselho 
Permanente da Conferên-
cia Nacional dos Bispos do 
Brasil (CNBB), reunidos em 
Brasília-DF nos dias 26 a 28 
de março de 2019, assistidos 
pela graça de Deus, acompa-
nhados pela oração da Igre-
ja e fortalecidos pelo apoio 
das comunidades eclesiais, 
esforçamo-nos por cumprir 
nossa missão profética de 
pastores no anúncio da Boa 
Nova de Jesus Cristo e na 
denúncia de acontecimentos 
e situações que se opõem ao 
Reino de Deus.

A missão da Igreja, que 
nasce do Evangelho e se ali-
menta da Eucaristia, orienta-
se também pela Doutrina 

Social da Igreja. Esta missão 
é perene e visa ao bem dos 
filhos e filhas de Deus, espe-
cialmente, dos mais pobres e 
vulneráveis, como nos exor-
ta o próprio Cristo: “Todas 
as vezes que fizestes isso a 
um destes pequeninos que 
são meus irmãos, foi a mim 
que o fizestes” (Mt 25,40). 
Por isso, nosso olhar se volta 
constantemente para a rea-
lidade do país, preocupados 
com propostas e encaminha-
mentos políticos que amea-
cem a vida e a dignidade dos 
pequenos e pobres

Dentre nossas atuais pre-
ocupações, destaca-se a re-
forma da Previdência – PEC 
06/2019 – apresentada pelo 
Governo para debate e apro-
vação no Congresso Nacio-
nal. Reafirmamos que “o sis-
tema da Previdência Social 

possui uma intrínseca matriz 
ética. Ele é criado para a pro-
teção social de pessoas que, 
por vários motivos, ficam 
expostas à vulnerabilidade 
social (idade, enfermidades, 
acidentes, maternidade…), 
particularmente as mais 
pobres. Nenhuma solução 
para equilibrar um possível 
déficit pode prescindir de 
valores ético-sociais e so-
lidários” (Nota da CNBB, 
março/2017).

Reconhecemos que o sis-
tema da Previdência precisa 
ser avaliado e, se necessário, 
adequado à Seguridade So-
cial. Alertamos, no entanto, 
que as mudanças contidas 
na PEC 06/2019 sacrificam 
os mais pobres, penalizam 
as mulheres e os trabalhado-
res rurais, punem as pessoas 
com deficiência e geram de-
sânimo quanto à seguridade 
social, sobretudo, nos de-
sempregados e nas gerações 
mais jovens.

O discurso de que a refor-
ma corta privilégios precisa 
deixar claro quais são esses 
privilégios, quem os possui 
e qual é a quota de sacrifício 
dos privilegiados, bem como 
a forma de combater a sone-
gação e de cobrar os deve-
dores da Previdência Social. 
A conta da transição do atu-

al regime para o regime de 
capitalização, proposto pela 
reforma, não pode ser paga 
pelos pobres.

Consideramos grave o 
fato de a PEC 06/2019 trans-
ferir da Constituição para 
leis complementares regras 
previdenciárias como idades 
de concessão, carências, for-
mas de cálculo de valores e 
reajustes, promovendo des-
construções da Constituição 
Cidadã (1988).

Fazemos um apelo ao 
Congresso Nacional que fa-
voreça o debate público so-
bre esta proposta de reforma 
da Previdência que incide na 
vida de todos os brasileiros. 
Conclamamos as comuni-
dades eclesiais e as organi-
zações da sociedade civil 
a participarem ativamente 
desse debate para que, no di-
álogo, defendam os direitos 
constitucionais que garan-
tem a cidadania para todos.

Ao se manifestar sobre 
estas e outras questões que 
dizem respeito à realidade 
político-social do Brasil, a 
Igreja o faz na defesa dos 
pobres e excluídos. Trata-se 
de um apelo da espirituali-
dade cristã, da ética social 
e do compromisso de toda a 
sociedade com a construção 
do bem comum e com a de-

fesa do Estado Democrático 
de Direito.

O tempo quaresmal, vivi-
do na prática da oração, do 
jejum e da caridade, nos leva 
para a Páscoa que garante a 
vitória, em Jesus, sobre os 
sofrimentos e aflições. Ani-
ma-nos a esperança que vem 
de Cristo e de sua cruz, como 
ensina o papa Francisco: “O 
triunfo cristão é sempre uma 
cruz, mas cruz que é, simul-
taneamente, estandarte de 
vitória, que se empunha com 
ternura batalhadora contra as 
investidas do mal” (Evange-
lii Gaudium, 85).

Nossa Senhora Aparecida, 
padroeira do Brasil, interce-
da por todos os brasileiros e 
brasileiras!

Brasília-DF, 28 de março 
de 2019

Assinam: Cardeal Sergio 
da Rocha (arcebispo de Bra-
sília), presidente da CNBB; 
Dom Murilo S. R. Krieger 
(arcebispo de Salvador), 
vice-presidente da CNBB; e 
Dom Leonardo Ulrich Stei-
ner (bispo auxiliar de Bra-
sília), secretário-geral da 
CNBB”

q  J. Carlos de Assis
Economista e jornalista, 

integra o Conselho Editorial 
do Monitor Mercantil.

PEC 06/2019 
sacrifica mais 
pobres, penaliza 
mulheres e 
trabalhadores 
rurais

CNBB divulga libelo contra a reforma da Previdência

O legado do golpe de 1º de abril
Joaquim Nabuco lembra-

va que o câncer de nossa 
formação não era a escravi-
dão, como fenômeno em si, 
mas seu legado. O mesmo 
se aplica à ditadura militar: 
a tragédia é sua obra, viva 
e daninha, que se manifesta 
na emergência de uma nova 
ordem autoritária, uma vez 
mais hegemonizada pela 
corporação militar. O bol-
sonarismo, uma patologia, 
é, a um só tempo, um fruto 
dos 21 anos da ditadura e a 
expressão mais visível da 
sobrevivência dos piores 
valores do projeto militar. 
Denunciar esse legado é a ta-
refa requerida pelos 55 anos 
do golpe.

O autoritarismo renova o 
guarda-roupa, varia de estilo 
e métodos; sua natureza, to-
davia, permanece inalterada, 
e pouco relevante é a forma 
de sua implantação, seja o 
modelo clássico do golpe 
de Estado com ruptura da 
ordem constitucional, seja o 
do golpe dentro das regras 
do sistema legal, seja mes-
mo o modelo que emerge do 
processo eleitoral.

A origem do atual regi-
me – a eleição de Bolsona-
ro – assim, não mascara seu 
projeto, nem o compromete 
com o processo democráti-
co. O regime que alçou ao 
poder na garupa do capitão 
pode, preservando seus va-
lores, jogar ao mar as peças 
que entrem em desgaste ou 
ameacem, por desacerto, o 
bom funcionamento da má-
quina, ainda quando a engre-
nagem avariada venha a ser 
o próprio presidente. Como 

pode, até para preservar o 
capitão, ou amanhã o gene-
ral em permanente vilegia-
tura, levar o autoritarismo a 
cume hoje imprevisível.

A deposição de Dilma 
Rousseff representou ape-
nas a ponta de imenso ice-
berg, que, exposto de corpo 
inteiro, como está, revela o 
golpe dentro do golpe, com 
ou sem Bolsonaro, com ou 
sem Mourão, com este pre-
ferentemente, ou apesar de 
ambos, pois o projeto ime-
diato da corporação militar, 
exército à frente, é conservar 
o mando readquirido e, se 
possível, aprofunda-lo para 
assim melhor conservá-lo. 

O que será essa nova fase 
não é possível antecipar, 
mas, independentemente de 
seu prumo e quaisquer que 
sejam os métodos, a busca 
pelo Estado forte será o azi-
mute, decisivo que é para a 
sustentação de um programa 
de governo dependente da 
desnacionalização da econo-
mia, da concentração de ren-
da, da redução dos direitos 
dos trabalhadores em geral 
e dos aposentados de forma 
especial, punindo os mais 
pobres e protegendo os mais 
afortunados como os milita-
res superiores, de par com a 
renúncia a qualquer veleida-
de de soberania nacional e 
projeto de desenvolvimento 
com inclusão social.

Como se operará essa 
transição, se requererá trau-
ma ou não, é tarefa de pito-
nisas. Sabe-se, porém, pelo 
ensino das últimas décadas, 
que os interesses sempre se 
conformam em transações 

jurídicas guiadas pelos in-
telectuais orgânicos do sis-
tema, as quais transações, 
alterando o âmago do poder, 
mantêm intactas as aparên-
cias do poder, até porque é 
mediante sua flexibilidade 
que a ordem legal evita a 
própria ruptura. Porque o 
estado policial e repressivo, 
e ideologicamente protofas-
cista, como estamos conhe-
cendo, pode implantar-se e 
reger-se no regime de direito 
e legalidade.

Em 1955, com os bons 
propósitos de garantir a pos-
se de Juscelino Kubitscheck, 
ameaçada pela iminência de 
golpe gestado dentro do go-
verno, o Congresso declarou 
tanto o presidente Café Fi-
lho, quanto seu vice, o depu-
tado Carlos Luz, presidente 
da Câmara dos Deputados, 
impedidos de exercer a pre-
sidência da República. Essa 
decisão esdrúxula, desco-
nhecida pelo direito consti-
tucional brasileiro, seria pos-
teriormente sancionada pelo 
STF. Como se vê, o Tribunal 
de hoje – que homologa a 
impunidade dos torturadores 
e assassinos do regime mili-
tar – não é muito diferente 
daquele de ontem.

Na crise da renúncia de Jâ-
nio (1961), os militares, der-
rotados na tentativa de impe-
dir a posse do vice-presidente 
constitucional, exigida pela 
resistência popular, concerta-
ram com o Congresso a fór-
mula de um parlamentarismo 
de fantasia, mediante o que foi 
assegurada a posse do vice-
presidente João Goulart, reti-
rados dele, porém, os poderes 

inerentes às regras do presi-
dencialismo, sob as quais ha-
via sido eleito. Tudo, como se 
vê, dentro dos chamados “li-
mites da lei” e da Constituição 
convenientemente reformada.

A crise de governabili-
dade de 2016 foi arranjada 
com a construção de um 
impeachment sem amparo 
constitucional, observadas, 
porém, as regras legais e 
regimentais que presidem o 
processo levado a cabo pelo 
Congresso e legitimado pelo 
STF, que igualmente legi-
timara os golpes de 1955 e 
1961 e 1964, ao qual aderiu 
na primeira hora.

Esses fatos vêm à baila 
para, uma vez mais, pôr de 
manifesto que os golpes de 
Estado não carecem de tro-
pas nas ruas para ser levados 
a cabo (basta saber que estão 
aquarteladas), como não de-
pendem de ação de fora para 
dentro do governo, uma vez 
que podem ser consumados 
pelo próprio governo, como 
operou Getúlio Vargas (com 
a ajuda dos militares, presen-
tes em todas ações golpistas 
vividas pelo país) na revoga-
ção da Constituição de 1934 
e consequente implantação, 
em 1937, da ditadura do Es-
tado Novo.

Não há hoje um só analis-
ta, seja cientista político seja 
historiador alfabetizado, que 
não registre como golpe de 
Estado a deposição de Getú-
lio Vargas em 1954, da qual 
seu suicídio foi apenas um 
desdobramento. Também 
nesta hipótese não ocorreu 
qualquer ruptura da legali-
dade, se não considerarmos 

como crime a insubordina-
ção de militares contra seu 
comandante e chefe, o presi-
dente da República.

Os golpes de Estado, em 
qualquer de suas múltiplas 
e sempre inovadoras moda-
lidades, porém, carecem de 
um mínimo de preparação da 
opinião pública mediante qua-
se sempre a fabricação de um 
clima de desassossego social. 
Em 1937 Vargas apoiou-se 
na revelação de um falso pla-
no comunista de tomada do 
poder. Quando a farsa se re-
velou, a democracia já havia 
sido revogada, e seu autor, ofi-
cial a serviço do estado-maior 
do exército, em vez de ser pu-
nido, fez carreira na corpora-
ção e, general, foi o espoleta 
do golpe de 64 comandando 
as insubordinadas tropas de 
Juiz de Fora.

Jânio Quadros, na prepa-
ração do golpe frustrado que 
intentava perpetrar com a re-
núncia efetivada, cuidou de 
previamente conflitar-se com 
o Congresso, com os partidos 
e a imprensa, demonizar a po-
lítica e os políticos, confundir 
aliados e a opinião pública, e, 
naquela que certamente era 
sua tática fundamental, lo-
grou, em nome do comba-
te à corrupção, tema de sua 
campanha eleitoral, dividir 
o país em apenas duas ca-
tegorias de brasileiros, irre-
conciliáveis e incompatíveis 
como água e óleo, de um 
lado os virtuosos e de outro 
os desonestos, de um lado os 
corruptos e de outro os caça-
dores de corruptos.

Os atos e fatos do gover-
no de agora – e não apenas 

do capitão, de sua famiglia 
e do astrólogo, uma unidade 
de pensamento e ação – não 
revelam apenas incompetên-
cia, mas também método as-
tucioso. Não se deve receber 
como mero acaso o perma-
nente investimento no desas-
sossego social, no confronto 
entre as instituições e entre 
os Poderes, no descrédito 
da “classe política” de que 
sabidamente depende; não é 
mera estultice a denúncia di-
ária da imprensa que alimen-
tou sua ascensão.

Investe no conflito sem 
freios e no proselitismo da 
violência quando a socie-
dade já vive intranquila, 
ameaçada pela recessão, a 
estagnação do PIB, o vai e 
vem da bolsa, o sobe e des-
ce do dólar, o descalabro da 
educação, o desemprego, a 
violência crescente, a misé-
ria endêmica, e, finalmente 
e coroamento de tudo isso, 
vivendo a amargura da des-
crença em qualquer perspec-
tiva de futuro.

O processo de nossos dias 
é a decantação de uma histó-
ria que vem de longe, porque 
os valores da ditadura mili-
tar não foram combatidos, o 
autoritarismo, a ela inerente 
como seu DNA, não foi en-
frentado, como não foi conti-
da, nas escolas, nos quartéis 
e nos comandos militares a 
pregação reacionária e sub-
versiva.

q  Roberto Amaral
Escritor, é ex-ministro de 

Ciência e Tecnologia (2003–
2004).

www.ramaral.org
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Reforma tira 13º dos 
aposentados do setor público

Personagem assíduo da coluna, o economista (na re-
alidade, engenheiro com pós em Economia) que critica 
quem tortura os números até que eles digam o que deseja 
comparece novamente diante dos dados apresentados por 
Paulo Guedes e equipe para defender a reforma da Pre-
vidência. Números que são torturados em Guatánamo, 
pois ficam trancados, escondidos da sociedade até que os 
iluminados do Ministério da Economia os apresentem.

Guedes reafirmou na Câmara que a perda média para 
os trabalhadores da iniciativa privada é estimada em R$ 
9,6 mil em dez anos para cada contribuinte do INSS. 
O impacto per capita para o funcionalismo público da 
União é de R$ 141 mil. Por essas contas, os privilegiados 
servidores civis dariam uma cota 14,7 vezes maior que o 
segurado do INSS.

A conta não é tão simples. O benefício médio pago 
pelo INSS é de R$ 1.324,55 (jan/19); do funcionário civ-
il, a média é de R$ 9.370,00. Assim, o dinheiro a ser cor-
tado do trabalhador da área privada equivale a 7,25 vezes 
seu salário médio. No caso do servidor, a conta é de 15 
vezes. Ou seja, uma diferença, levando em consideração 
o quanto cada um ganha, de pouco mais de duas vezes, e 
não as 14,7 que a equipe econômica sustenta.

Em outras palavras, o servidor sofrerá corte de um mês 
e meio de aposentadoria por ano; seria como se perdesse 
o 13º e mais meio salário. Já o beneficiário do INSS so-
freria a mesma tungada a cada dois anos.

Mas uma outra conta mostra que essa história de cor-
tar privilégios é propaganda para dividir trabalhador do 
setor privado e do público. Dados divulgados pelo Tes-
ouro Nacional mostram que o Regime Próprio dos Ser-
vidores Federais (RPPS) garantiu aposentadorias e pen-
sões a 973.707 pessoas e registrou, em 2016, deficit de 
R$ 71,8 bilhões, ou R$ 73,7 mil por cabeça por ano.

No caso do Instituto Nacional do Seguro Social 
(INSS), o suposto rombo ficou em R$ 152,7 bilhões, o 
que dá em média R$ 5,7 mil por beneficiário naquele 
ano. Uma relação de 13 para 1 – muito próxima dos 
14,7 vistos lá em cima. O que está sendo feito é rachar 
o prejuízo quase igualmente entre servidores e emprega-
dos privados. Privilegiado, só o sistema financeiro, des-
tino do R$ 1 trilhão pretendido por Paulo Guedes.

Ausente
O ministro da Economia, Paulo Guedes, foi eleito o 

próximo presidente do Conselho de Diretores do Novo 
Banco do Desenvolvimento (NBD), ou Banco dos Brics. 
Ele ficará no cargo até o final da próxima reunião anual 
do Conselho, que acontecerá em 2020 no Brasil.

Crítico do BNDES, pouco se pode esperar de Guedes 
no NBD. Na reunião que terminou dia 1º, o Banco apro-
vou empréstimos no valor de cerca de US$ 1,2 bilhão 
para cinco projetos, nenhum do Brasil. São dois na Chi-
na, dois na África do Sul e um em Lesoto.

Custo saúde
Os custos com planos de saúde de uma grande mon-

tadora chegam a responder por R$ 1.500 do valor final 
de um carro. O caso foi contado pelo vice-presidente ex-
ecutivo de Saúde e Benefícios da Aon no Brasil, Paulo 
Jorge Rascão, durante o Fórum de Gestão de Saúde da 
ABRH-RJ.

Rápidas
A Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios chega 

a sua 22ª edição. Será de 8 a 11 de abril, no Centro In-
ternacional de Convenções do Brasil (CICB) *** Neste 
sábado, das 10h às 19h, além da Feira do Lavradio, que 
vai homenagear o Dia do Choro, a região também rece-
berá o Circuito Lapa-Tiradentes, com atrações musicais, 
feira de antiguidades, literatura e gastronomia *** O 
Clubinho pela Estrada Afora, no Carioca Shopping, foi 
prorrogado até 28 de abril *** Nesta quinta, o escritório 
Di Blasi, Parente & Associados, em parceria com a AI-
PLA (American Intellectual Property Law Association) 
realiza o encontro “Como ter uma Carreira de Sucesso 
em Propriedade Intelectual?”, das 10h às 11h30, no Cen-
tro do Rio de Janeiro (Av. Presidente Wilson, 231/ 13º 
andar). O evento é voltado para mulheres que atuam no 
segmento *** O Instituto D’Or de Pesquisa e Ensino 
(Idor) é um dos patrocinadores da 1ª edição do Brazil at 
Silicon Valley, que acontece dias 8 e 9. O presidente do 
Conselho Administrativo do Idor, Jorge Moll Neto, diz 
que a iniciativa busca impulsionar startups para que se 
tornem localmente e globalmente competitivas *** Está 
em transição de carreira? Você já pensou em ser consul-
tor? Onde você estará daqui a um ano? São os temas da 
palestra que Luiz Affonso Romano, presidente da Asso-
ciação Brasileira de Consultores (ABCO), fará no CRA 
RJ no próximo dia 17. Informações em cra-rj.adm.br/
esta-em-transicao-de-carreira/

Assine o

jornal
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COIPAR PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ n.º 22.824.327/0001-10 - NIRE: 33300316833

Extrato da Ata da Assembleia Geral Ordinária, realizada em 10/05/2018, 
às 19:00h na sede da Companhia, na Rua Lauro Muller, nº 116, sala 706, 
Botafogo, cidade e estado do Rio de Janeiro. Convocação mediante edital de 
convocação publicado no DOERJ e no Jornal Monitor Mercantil nas edições 
dos dias 02, 03 e 04/05/2018. Compareceu a totalidade dos acionistas, 
representantes da totalidade das ações representativas do capital social 
subscrito. O relatório da administração e as demonstrações financeiras da 
Companhia relativos aos exercícios sociais encerrados em 31/12/2016 e 
31/12/2017 foram publicados no DOERJ e no jornal Monitor Mercantil nas 
edições do dia 04/05/2018. A Assembleia Geral Ordinária tomou as seguintes 
deliberações: (i) Aprovado o relatório da administração e as demonstrações 
financeiras da Companhia relativos aos exercícios sociais encerrados 
em 31/12/2016 e 31/12/2017; (ii) Consignado que não haverá distribuição 
de lucros em razão da aferição do prejuízo acumulado no ano de 2016 e 
decidiu-se por unanimidade que o lucro apurado em 2017 seria utilizado para 
absorção de prejuízos anteriores; e (iii) Foram reeleitos e tomaram posse os 
Diretores da Companhia, Srs. Nelson Luiz Sperle Teich, ao cargo de Diretor 
Presidente, Monica Radler de Aquino, ao cargo de Diretora, e Mauro Zukin, 
ao cargo de Diretor, para mandato de 3 (três) anos, findando em 09/05/2021. 
(iv) Aprovada a fixação do montante global de remuneração dos Diretores
para o exercício de 2018 em até R$ 10.000,00. Rio de Janeiro, 27 de abril
de 2017. (v) Dispensada a instalação do Conselho Fiscal para o exercício de 
2018. Rio de Janeiro, 10 de maio de 2018. Assinaturas: Nelson Luiz Sperle
Teich – Presidente; Gilberto João Ferreira da Costa – Secretário. JUCERJA 
nº 3242715, em 14/08/2018. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

Impacto 14 vezes maior para servidores
Guedes defende 
reforma da 
Previdência 
por tipo de 
contribuinte

Ao defender uma estima-
tiva de economia proporcio-
nada pela proposta por tipo 
de contribuinte, o ministro 
da Economia, Paulo Guedes 
disse, durante audiência na 
Comissão de Constituição e 
Justiça (CCJ) da Câmara dos 
Deputados nesta quarta-fei-
ra, que impacto da reforma 
da Previdência será cerca de 

14 vezes maior para os ser-
vidores públicos do que para 
os trabalhadores da iniciati-
va privada, 

“Nós temos um cálculo. 
São 71 milhões de pessoas 
no regime geral (que paga 
aposentadorias do setor pri-
vado e das estatais). A con-
tribuição de cada um em dez 
anos é de R$ 9 mil. Na hora 
que pega o servidor, cada um 
contribuiu com R$ 140 mil”, 
ressaltou.

Em relação aos militares, 
o ministro disse que cada 
um contribuirá com R$ 181 
mil por pessoa nos próximos 
dez anos. A conta, no entan-
to, considera apenas a eco-
nomia de R$ 97,3 bilhões da 
reforma das aposentadorias 
dos militares, não levando 

em conta o impacto de R$ 
86,9 bilhões com a reestru-
turação da carreira da cate-
goria.

A versão original da pro-
posta enviada ao Congres-
so prevê economia de R$ 
1,17 trilhão em dez anos. O 
ministro da Economia clas-
sificou de “fábrica de desi-
gualdades” o atual sistema 
previdenciário, citando que 
a aposentadoria média de 
servidores e parlamentares 
na Câmara dos Deputados 
é 20 vezes maior que a do 
Instituto Nacional do Segu-
ro Social (INSS), enquanto 
83% dos brasileiros se apo-
sentam com até dois salários 
mínimos.

Em relação à economia 
de recursos com a reforma 

da Previdência, Guedes dis-
se que boa parte do dinhei-
ro será usado em investi-
mentos, que impulsionarão 
o crescimento da economia 
brasileira nos próximos 
anos, e não irá para bancos.

“É uma ilusão achar que 
esse dinheiro (R$ 1 trilhão 
de economia) some. Esses 
recursos são injetados na 
economia em forma de in-
vestimentos. Não tem tri-
lhão nenhum que vai para 
banco nenhum”, declarou. 
Ele reiterou que a proposta 
do sistema de capitaliza-
ção não prevê que bancos 
gerenciem a poupança dos 
trabalhadores, mas entida-
des autônomas, que fun-
cionam como fundos de 
pensão.

Furnas pagou R$ 113 mi em 
royalties da água em 2018

As 12 usinas hidrelétri-
cas de Furnas, subsidiária 
da Eletrobras, pagaram R$ 
113,4 milhões em Compen-
sação Financeira pela Utili-
zação de Recursos Hídricos 
(CFURH), os chamados 
royalties da água, em 2018. 
A empresa informou hoje (2) 
que 10% desse total foram 
repassados no ano passado 
à União, 65% a municípios 
e 25% às administrações 
estaduais. Nas usinas em 
que Furnas tem participação 
acionária foram pagos em 
royalties de água, em 2018, 
R$ 164 milhões.

Os royalties da água foram 
pagos à Agência Nacional 
de Energia Elétrica (Aneel), 
que distribuiu os recursos às 
administrações estaduais e 
a 106 municípios de Minas 
Gerais, São Paulo, do Rio de 
Janeiro, Goiás, Mato Grosso, 
além de órgãos do governo 

federal. No acumulado desde 
2007, Furnas pagou à Ane-
el em torno de R$ 2 bilhões, 
pelo uso de recursos hídricos 
para geração de energia em 
todo o país.

Entre as 117 companhias 
que distribuíram royalties no 
Brasil em 2018, Furnas foi 
a terceira empresa que mais 
pagou a compensação. O 
ranking das unidades da Fe-
deração que mais receberam 
royalties é liderado por Mi-
nas Gerais, com R$ 25,1 mi-
lhões. Goiás aparece na se-
gunda posição, com R$ 16,5 
milhões. Entre os 106 mu-
nicípios beneficiados pelos 
recursos, os que receberam 
as maiores quantias no ano 
passado foram Niquelândia 
(R$ 4,03 milhões), em Goi-
ás; seguido de Tupaciguara 
(R$ 3,01 milhões) e Frutal 
(R$ 2,9 milhões), ambos em 
Minas Gerais. 

Problemas de estabilidade levam 
ANM interditar 56 barragens

A Agência Nacional de 
Mineração (ANM) informou 
que interditou 56 de barra-
gens por problemas de estabi-
lidade. Desse total, 39 foram 
interditadas por falta de docu-
mentação e 17 devido ao fato 
de que as informações enca-
minhadas à agência regulado-
ra pelas empresas apontaram 
falta de estabilidade nos em-
preendimentos.

Ainda na segunda-feira, a 
ANM disse que iria interditar 
as barragens. Inicialmente, a 
agência apontou que 64 em-
preendimentos seriam inter-
ditados, mas depois informou 
que revisaria o número. A 
maioria das barragens inter-
ditadas estão localizadas em 
Minas Gerais, onde ocorreu 
o rompimento da barragem 
do Córrego do Feijão, pró-
ximo a Brumadinho. Das 
barragens interditadas em 
Minas, 23 foram por falta de 

documentação e 13 devido às 
informações apontarem falta 
de estabilidade. As demais 
barragens interditadas por 
problemas na documentação 
estão localizadas em São 
Paulo (6), no Mato Grosso 
(4), no Rio Grande do Sul 
(2), em Goiás (2), no Pará (1) 
e no Amapá (1). As barragens 
interditas porque as informa-
ções apontaram falta de esta-
bilidade estão localizadas no 
Pará (2) e no Paraná (1).

A decisão foi tomada aten-
dendo ao que é determinado 
na Declaração de Condição 
de Estabilidade, cujas infor-
mações devem ser encami-
nhadas anualmente. Em feve-
reiro, após o rompimento da 
barragem em Brumadinho, a 
agência reguladora estabele-
ceu um prazo de 30 dias para 
o encaminhamento das infor-
mações sobre as barragens do 
tipo a montante.

Militares pode 
acumular cargos

O Senado aprovou nesta 
quarta-feira, em segundo turno, 
a Proposta de Emenda à Cons-
tituição (PEC) 141/2015, que 
permite a policiais e bombeiros 
militares acumularem cargos 
de professor, de profissional 
de saúde ou técnico-científico 
quando houver compatibilidade 
de horários. O texto autoriza os 
militares dos estados e do Dis-
trito Federal a acumular função 
nas áreas de educação e saúde. 
Atualmente, esses profissionais 

passam para a reserva quando 
assumem permanentemente 
cargos públicos civis. 

MPRJ: 3ª ação 
contra Cabral

O Ministério Público do Es-
tado do Rio de Janeiro (MPRJ) 
entrou nesta quarta-feira  com 
a terceira ação contra o ex-
governador do Rio, Sérgio 
Cabral, e os ex-secretários 
Regis Fichtner e Júlio Lopes 
por improbidade administrati-
va na Linha 4 do Metrô. Eles 
são acusados de irregularida-

des na contratação da obra e 
na operação da linha. Além do 
ex-governador e dos secretá-
rios, mais cinco pessoas e 15 
empresas, como Odebrecht, 
Queiroz Galvão e Carioca, são 
acusadas no processo. 

STJ determina 
o fim da litigância 

O presidente do Superior 
Tribunal de Justiça (STJ), 
ministro João Otávio de No-
ronha, defendeu o fim da li-
tigância nos processos que 

estão em tramitação no Ju-
diciário brasileiro. Durante 
cerimônia para comemorar 
30 anos de criação do STJ, o 
ministro disse que, neste perí-
odo, foram julgados cerca de 
7 milhões de ações. Noronha 
defendeu mudanças na Cons-
tituição para criar mecanis-
mos de filtragem dos recursos 
que são analisados pelo tribu-
nal. Para o ministro, a medida 
é importante para que o STJ 
passe a julgar questões rele-
vantes para a sociedade e não 
apenas o interesse particular 
dos litigantes. 
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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO – 2018
Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, a Administração da Rio Trens Participações S.A. submete à apreciação de seus acionistas as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018.

RIO TRENS PARTICIPAÇÕES S.A. e suas controladas
CNPJ/MF Nº 02.720.700/0001-86

Balanço patrimonial em 31 de dezembro (em milhares de reais)

“As demonstrações contábeis na íntegra, auditadas pela Grant Thornton Auditores Independentes, devidamente acompanhadas pelo parecer sem ressalva, encontram-se à disposição na sede da Sociedade. A Administração.”

1 Informações gerais – A Rio Trens Participações S.A. (“Companhia” ou “Rio 
Trens”) foi constituída em 28 de agosto de 1998, e têm como principal objetivo 
a participação em outras sociedades. A sociedade possui investimento 
na SuperVia Concessionária de Transporte Ferroviário S.A (“Supervia” 
ou “Concessionária”), constituída em 2 de setembro de 1998, detentora de 
direitos e obrigações decorrentes da concessão para a prestação de serviços 
de transporte ferroviário de passageiros na região metropolitana do Rio de 
Janeiro e para execução dos investimentos contemplados no Contrato de 
Concessão e aditamentos posteriores(“Contrato”), no que lhe foi outorgado, 
em caráter exclusivo, pelo prazo de 25 anos, renovável por igual período. 
As operações da SuperVia foram iniciadas em 1º de novembro de 1998 e 
abrangem cinco grandes linhas ferroviárias metropolitanas e 270 quilômetros 
de vias permanentes. A sede social da Companhia está localizada na Rua da 
América, 210 - Santo Cristo - Rio de Janeiro - RJ. Em 28 de junho de 2007, 
foi assinado o aditamento nº VI ao Contrato de Concessão, estabelecendo 
mudanças nas obrigações de natureza civil e trabalhista. Estas mudanças 
referem-se principalmente à obrigação do Estado do Rio de Janeiro no 
ressarcimento de valores liquidados pela Companhia relativos aos processos 
que envolvam sucessão. Em 29 de novembro de 2010, foi assinado o Oitavo 
Termo Aditivo ao Contrato de Concessão para a exploração dos serviços 
públicos de transporte ferroviário de passageiros, que prorrogou o prazo de 
Concessão, até o dia 31 de outubro de 2048. Preço da Concessão – O preço 
total da outorga da Concessão objeto do aditivo, entendido como o valor devido 
em decorrência de sua prorrogação pelo prazo de 25 anos é de R$1.240.990 
(um bilhão duzentos e quarenta milhões e novecentos e noventa mil reais), cuja 
composição está apresentada nos Anexos I e II do aditivo nº VIII do Contrato 
de Concessão, que sucintamente cita: • O preço da outorga é pago pela 
Concessionária por meio de dação em pagamento através da realização de 
investimentos, tais como aquisição de trens, revitalização de via permanente, 
aquisição de novo sistema de sinalização, etc. Estes investimentos gerarão 
novas receitas para a Companhia. Sendo certo que estes investimentos, além 
de atender ao interesse público primário, desonera o Estado da obrigação de 
realizar tais investimentos no sistema. • Os investimentos pagos ao Estado 
são realizados sem majoração da tarifa em vigor e tampouco considerados 
para efeito de revisão tarifária. Bens reversíveis – São considerados bens 
reversíveis, para os fins do aditivo e do Contrato, todos os bens destinados e 
vinculados à prestação dos serviços objeto da concessão, independentemente 
de serem propriedade da Flumitrens, Central, Estado ou da Concessionária, 
a qualquer tempo. Sucessão – O Estado, em cumprimento à cláusula 24 do 
Contrato de Concessão, consolidada na cláusula 22 do Oitavo Termo Aditivo 
ao Contrato de Concessão, reconhece que os fatos havidos em data anterior à 
tomada de posse não serão de responsabilidade da Concessionária.  Demais
aditivos ao Contrato de Concessão – Em 25 de agosto de 2014, foi assinado 
o Nono Termo Aditivo ao Contrato de Concessão para a exploração dos
serviços públicos de transporte ferroviário de passageiros, tendo como objeto
a permuta de investimentos previstos no Oitavo termo Aditivo, no valor de R$
250.000 (duzentos e cinquenta milhões de reais), onde a Companhia deixa de
adquirir 10 novos trens e reformar 41 trens antigos e se compromete a reformar 
seis estações ferroviárias estratégicas para a realização dos Jogos Olímpicos,
promovido pelo Comitê Olímpico Internacional (COI) que foi realizado na Cidade 

do Rio de Janeiro no ano de 2016, em troca do compromisso do Estado do Rio 
de Janeiro em adquirir 22 novos trens. As estações ferroviárias foram as de São 
Cristóvão, Deodoro, Magalhães Bastos, Vila Militar, Ricardo de Albuquerque 
e Engenho de Dentro.  Em 2015, o Governo do Estado do Rio de Janeiro em 
cumprimento a obrigação estabelecida no Nono Termo aditivo ao Contrato de 
Concessão, exerceu o direito estabelecido em contrato com o consórcio chinês 
liderado pela China National Machinery Import & Export Corp para a compra 
de mais 10 (dez) trens, que foram entregues pelo Estado em 2016. Também 
em cumprimento a obrigação estabelecida no Nono Termo aditivo ao Contrato 
de Concessão o Governo do Estado do Rio de Janeiro licitou a compra de 
12 (doze) trens. O vencedor foi a Alstom Brasil Energia e Transportes S.A, 
o Estado do Rio de Janeiro entregou todos os trens à Concessionária no
ano de 2018. Em 21 de dezembro de 2017, foi assinado o Décimo Termo
Aditivo ao Contrato de Concessão para a exploração dos serviços públicos de
transporte ferroviário de passageiros, tendo como objeto permitir a realização
de investimentos feitos pela Companhia ou sua controlada ou terceiro 
contratado por esta na exploração continua de fontes de receitas alternativas,
acessórias ou de projetos associados, inclusive decorrente de exploração de
centro de compras, serviço de lazer na configuração administrativa autônoma
de shopping center ou empreendimento imobiliário nos bens reversíveis de
demais áreas integrantes da Concessão. Este aditivo dá segurança jurídica
a investimentos realizados por terceiros, que poderão explorar as receitas
acessórias até o prazo final da Concessão. Reajuste de tarifas – As tarifas
são reajustadas anualmente, com base na variação do IGP-M publicado pela
FGV ocorrida no período de 12 meses imediatamente anteriores, calculado no
mês de novembro de cada ano. A tarifa será objeto de revisão ordinária que
independentemente do reajuste tarifário previsto no item anterior e ocorrerá
a cada 5 anos ou extraordinária. A revisão extraordinária dar-se-á a qualquer

momento na ocorrência de circunstancias que altere o equilíbrio econômico-
financeiro do contrato. Em 02 de fevereiro de 2018, através da deliberação 
AGETRANSP n.º 1006, considerando o cálculo baseado na variação do IGP-M 
apurada no período anterior, conforme estabelecido no mecanismo de reajuste 
anual ordinário, foi mantida a tarifa de R$ 4,20. Em 02 de fevereiro de 2019, 
através da deliberação AGETRANSP n.º 1056 será reajustada a tarifa para R$ 
4,60, decorrente do reajuste anual ordinário, calculado com base na variação 
do IGP-M do período anterior. Em 31 de dezembro de 2018, a Companhia 
apresentou excesso de passivo circulante sobre ativo circulante no montante 
de R$ 310.263 no consolidado (31 de dezembro de 2017 R$ 15.106 no 
consolidado), a principal obrigação de curto prazo da Companhia é com seus 
Controladores R$ 224.110 e para as demais obrigações a Companhia tem 
a expectativa de que o caixa gerado pelas operações do ano de 2019 seja 
suficiente para cobrir este capital circulante líquido negativo.

DIRETORIA
José Carlos Prober Faria – Diretor Presidente

Oberlam Moreira Calçada – Diretor de Manutenção
João Gouveia Ferrão Neto – Diretor de Operações

Wagner Pinto Medeiros – Contador – CRC-RJ 086560/O-4

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
em 31 de dezembro de 2018
(em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

Ativo Controladora Consolidado
2018 2017 2018 2017

Circulante
Caixa e equivalentes de caixa ......... 85 124 21.954 24.549
Conta reserva  ................................. - - 77.987 71.071
Contas a receber ............................. - - 107.548 99.360
Estoques ......................................... - - 10.785 12.543
Outros ativos ................................... 321 322 12.808 12.140

406 446 231.082 219.663
Ativos não circulantes mantidos 
para venda....................................... - - 28.930 29.712

406 446 260.012 249.375
Não circulante
Contas a receber  ............................ - - 236.001 141.115
Tributos di feridos ............................. - - 70.593 85.282
Depósitos compulsório e judiciais  .. - - 17.637 27.153

- - 324.231 253.550
Investimentos .................................. 228.333 202.752 - -
Intangível  ........................................ - - 1.621.851 1.573.032

228.333 202.752 1.946.082 1.826.582

Total do ativo ................................. 228.739 203.198 2.206.094 2.075.957

Passivo e patrimônio líquido Controladora Consolidado
2018 2017 2018 2017

Circulante
Fornecedores  .................................. 1 1 88.986 77.838
Empréstimos e financiamentos  ....... - - 115.679 86.926
Salários e encargos sociais  ............. - - 24.909 25.685
Parcelamentos ................................. - - 60.500 17.700
Concessão a pagar .......................... - - 4.810 3.572
Sociedades ligadas  ......................... - - 224.110
Outros passi vos ................................ - - 22.351 23.048

1 1 541.345 234.769
Não circulante
Fornecedores ................................... - - - 86.855
Empréstimos e financiamentos  ....... - - 1.194.708 1.257.054
Parcelamentos ................................. - - 115.774 8.306
Concessão a pagar  ......................... - - 16.075 18.878
Provisão para contingências ............ - - 21.210 25.366
Sociedades ligadas  ......................... - - 63.467 252.782
Passivo a descoberto em controlada  12.436 11.390 - -
Outros passivos  ............................... - - 37.213 140

12.436 11.390 1.448.447 1.649.381
Patrimônio líquido
Capital social  ................................... 180.197 180.197 180.197 180.197
Reserva de lucros a realizar ............. 36.105 11.610 36.105 11.610
Prejuízos acumulados ...................... - - - -

216.302 191.807 216.302 191.807
Total do passivo e patrimônio 
líquido .............................................. 228.739 203.198 2.206.094 2.075.957

Demonstrações do resultado
(em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

Controladora Consolidado
Operações 2018 2017 2018 2017
Receitas.................................................... - - 750.496 752.535
Custos dos serviços prestados ................ - - (390.448) (392.726)
Custo de construção................................. -  - (103.641) (97.930)
Lucro bruto ............................................. - - 256.407 261.879
Despesas com vendas  ............................ - - (2.800) (2.586)
Despesas gerais e administrativas  .......... (43) (85) (96.827) (72.424)
Outras despesas, líquidas ........................ - - 6.532 (5.140)
Resultado de equivalência patrimonial ..... 24.535 25.993 - -
Lucro operacional .................................. 24.492 25.908 163.312 181.729
Receitas financeiras  ................................ 4 13 13.163 11.852
Despesas financeiras  .............................. (1) (1) (137.288) (148.555)
Resultado financeiro líquido ................. 3 12 (124.125) (136.703)
Lucro antes do imposto de renda e da 
contribuição social ................................. 24.495 25.920 39.187 45.026
Imposto de renda e contribuição social 
Corrente .................................................. - - (3) (158)
Diferidos .................................................. - - (14.689) (18.948)

Lucro líquido do exercício ..................... 24.495 25.920 24.495 25.920
Lucro líquido por ação atribuível aos 
acionistas da Companhia durante o 
exercício (expresso em R$ por ação) ... 0,2307 0,1834

Demonstração do resultado abrangente (em milhares de reais)
Controladora Consolidado
2018 2017 2018 2017

Lucro líquido do exercício ............................ 24.495 25.920 24.495 25.920
Outros resultados abrangentes ....................... - - - -
Total do resultado abrangente do exercício 24.495 25.920 24.495 25.920

Demonstração do fluxo de caixa (em milhares de reais)
Controladora Consolidado

Fluxos de caixa das atividades 
operacionais 2018 2017 2018 2017
Lucro antes do imposto de renda e 
da contribuição social........................ 24.496 25.920 39.189 45.029
Ajustes de
Amortização ........................................ - - 54.474 64.617
Prejuízo na baixa de intangível ........... - - 9 2
Despesas fi nanceiras .......................... (4) (12) 124.125 136.703
Provisão (reversão) para contingências - - 19.764 1.919
Equivalência patrimonial ..................... (24.535) (25.993) - -

(24.539) (26.005) 198.372 203.241
Variação nos ativos e passivos
Estoques............................................... - - 1.757 3.823
Contas a receber de clientes ................ - - (103.351) (78.583)
Outros recebíveis ................................. 3 10 14.576 (9.155)
Fornecedores ....................................... - (35) 66.938 33.394
Outras obrigações ................................ 1 1 4.888 (25.322)

4 (24) (15.192) (75.843)
Caixa (aplicado) gerado nas operações (39) (109) 222.369 172.427
Juros pagos .......................................... - - (108.757) (118.852)
Impostos de renda e contribuição 
social pagos.......................................... - - - (137)
Caixa líquido (aplicado) gerado nas 
atividades operacionais ..................... (39) (109) 113.612 53.438
Fluxos de caixa das atividades de 
investimentos
Adições do ativo intangível ................... - - (64.695) (55.524)
Caixa líquido (aplicado) gerado 
pelas atividades de investimento ..... - - (64.695) (55.524)
Fluxos de caixa das atividades de 
financiamentos
Obtenção de empréstimos ................... - - 1.840 -
Pagamentos de empréstimos ............... - - (62.015) (56.887)
Obtenção de recursos de sociedades 
ligadas .................................................. - - 8.663 32.102
Caixa líquido (aplicado) gerado 
pelas atividades de financiamento ... - - (51.512) (24.785)
Redução de caixa e equivalente de 
caixa, líquidos ..................................... (39) (109) (2.595) (26.871)
Caixa e equivalente de caixa no 
início do exercício .............................. 124 233 24.549 51.420
Caixa e equivalente de caixa no final 
do exercício ........................................ 85 124 21.954 24.549

As notas explicativas da Administração são parte integrante das 
demonstrações contábeis individuais e consolidadas.

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido (em milhares de reais)

Capital             
social

Prejuízos
acumulados

Reserva
de lucros 
a realizar Total

Em 01 de janeiro de 2017 ....... 180.197 (14.310) - 165.887
Lucro líquido do exercício......... - 14.310 11.610 25.920
Em 31 de dezembro de 2017.. 180.197 - 11.610 191.807
Lucro líquido do exercício......... - - 24.495 24.495
Em 31 de dezembro de 2018.. 180.197 - 36.105 216.302

LEILÕES &
COMPANHIA
Lydia M.M. Gonzalez
lydiammgonzalez@gmail.com

Carros antigos na Bahia
Os leilões online permitem que os compradores tenham 

em mãos o poder de um clique para obter um bem que está a 
quilômetros de distância, até do outro lado dos mares já muito 
navegados. Não tão distante, no estado brasileiro da Bahia, 
estão os carros antigos – que também podem ser adquiridos 
pelos habitantes deste planeta, via internet, neste sábado (6), 
às 16h, pelo martelo do leiloeiro Paulo Cezar Rocha Teixeira.

O leiloeiro já tem tradição e experiência adquirida ao lon-
go de 16 anos realizando pregões de alcance nacional, de 
móveis, prédios, terrenos, fábricas, fazendas, áreas rurais, 
veículos leves e pesados, sucatas, materiais diversos, anti-
guidades, obras de arte e outros.

Neste pregão, Paulo Cezar está oferecendo os veículos 
antigos para arrematação presencialmente ou online, e quem 
quer fazer lances deve efetuar o cadastramento prévio, no 
prazo de até 24 horas de antecedência do leilão, confirmar 
os lances e recolher a quantia respectiva na data designada 
para a realização da praça, para fins de lavratura do termo 
próprio. Lembrando que os lances online não garantem di-
reitos ao participante em caso de insucesso do mesmo por 
qualquer ocorrência na conexão de internet, no funciona-
mento do computador, onde o interessado assume os riscos 
oriundos de falhas ou impossibilidades técnicas, não sendo 
cabível qualquer reclamação posterior.

A hasta pública garante ao comprador segurança e trans-
parência, além do respeito às condições de licitação descri-
ta nos editais. Os carros têm a descrição detalhada no edi-
tal, permitindo que se saiba todos os itens necessários para 
quem entende do assunto. Outras informações podem ser 
obtidas diretamente no www.leiloesjudiciaisbahia.com.br, 
que é website do leiloeiro.

Máquinas e veículos apreendidos

Automóveis antigos com Paulo Cezar Rocha Teixeira

Retro escavadeira no pregão de Edgar Carvalho

Leiloeiros no Rio de Janeiro

Edgar de Carvalho Ju-
nior, leiloeiro, venderá nesta 
quinta-feira (4), às 14h30, os 
veículos e máquinas de uso 
na agropecuária, são retroes-
cavadeiras, uma Caterpillar 
a Diesel Cabinada com ava-
liação base de R$ 160 mil 
e outra avaliada em R$ 105 
mil; uma Titan Basculhante 
2005 Diesel da Volksvagem 
com 16 marchas avaliada em 
R$ 110 mil; uma Patrol 140B 
de 1981/2 Diesel Caterpillar 
por R$ 60mil; uma planta-
deira Jumil de plantio direto 
4 linhas por R$ 12mil; um 
tanque de aço inox 304 de 
parede dupla isotérmico para 
5.000 litros por R$ 30 mil; 
uma padronizadora Alfa La-
val 6.500 litros hora avaliada 
em R$ 60mil; o lote avalia-
do em R$ 100mil contendo 
um pasteurizador Alfa Laval 
6.500litros hora, um aparelho 
de controle de temperatura 
da pasteurização com gráfico 
de escala de retorno, um tan-
que higiênico de 300 litros; 
entre outros equipamentos. 
Outro pregão importante 
com Edgar Carvalho, será 
o de veículos apreendidos 
pela Prefeitura de Casimiro 
de Abreu, que está na fase 
da melhor oferta. Será reali-
zado presencial e online no 
Restaurante Patropi Rodovia 
BR 101, Km 206 nº 602 – In-

dustrial, Casimiro de Abreu 
(RJ) nesta segunda-feira (8) 
às 10h. A forma online, será 
no portal BrBid (www.br-
bid.com), onde os lotes es-
tarão disponíveis para lan-
ces antecipados.

Todos os veículos estão 
acautelados e nesta quinta 
e sexta-feira (4 e 5) poderão 
ser visitados no horário das 
9h às 17h. É permitida, ex-
clusivamente, avaliação vi-
sual dos lotes, sendo vedado 
o seu manuseio, experimen-
tação, retirada/substituição 
de peças etc.

São veículos conservados 
e sucatas inservíveis (auto-

móveis e motocicletas), que 
não foram reclamados por 
seus proprietários no prazo 
legal e serão entregues aos 
arrematantes livres e de-
sembaraçados de quaisquer 
ônus, exceto o IPVA do ano 
corrente e aqueles que tive-
rem o fato gerador posterior 
à data do leilão, ficando o 
arrematante responsável 
pelo registro perante o ór-
gão executivo de trânsito, 
vistorias e demais procedi-
mentos para transferência 
do veículo.

O portal www.brbid.com 
tem as fotos e os detalhes de 
cada lote. É preciso se cadas-

trar para oferecer lances no 
website do leiloeiro www.
edgarcarvalholeiloeiro.com.
br, onde as informações ca-
dastrais são confidenciais e 
guardadas em sigilo, utili-
zadas para emissão de nota 
de arrematação, conforme 
os dados informados, nota 
que é indispensável para ser 
apresentada diretamente no 
escritório na Avenida Treze 
de Maio, 47, sala 912, Cen-
tro (RJ), para agendar a reti-
rada do bem no prazo máxi-
mo de dez dias, sob pena de 
pagar as despesas de guarda 
e remoção do bem em até 
um salário mínimo.

www.alanleiloeiro.lel.br, www.albertolopesleiloeiro.com.
br, www.alexandroleiloeiro.com.br, www.alexandrecostalei-
loes.com.br, www.anamelloleiloeira.com.br, www.andreadi-
niz.com.br, www.andrealeiloeira.lel.br, www.antonioferreira.
lel.br, www.brameleiloes.com.br, www.brbid.com, www.
carlucioleite.com.br, www.centurysarteeleiloes.com.br, www.
conradoleiloeiro.com.br, www.cristinagoston.com.br, www.
dennisleiloeiro.com.br, www.depaulaonline.com.br, www.
edgarcarvalholeiloeiro.com.br , www.ernanileiloeiro.com.
br, www.evandrocarneiroleiloes.com, www.fabianoayup-
pleiloeiro.com.br, www.fabioleiloes.com.br, www.fernan-
dopretoleiloeiro.com.br, www.gustavoleiloeiro.lel.br, www.
robertohaddad.com.br, www.jfleiloeira.com.br, www.joaoe-
milio.com.br, www.rymerleiloes.com.br, www.lilileiloeira.
com.br, www.levyleiloeiro.com.br, www.luizsergiopereira.
lel.br, www.machadoleiloes.com.br, www.maiconleiloeiro.

com.br, www.marcellacalsleiloeira.com.br, www.marciopi-
nho.com.br, www.marcoscostaleiloeiro.com, www.mariori-
cart.lel.br, www.mozartleiloeiro.com.br, www.murilochaves.
com.br, www.nelsonleiloeiro.com.br, www.niltondanni.lel.br, 
www.paivaribeiroleiloes.com.br, www.portellaleiloes.com.
br, http://paulobotelholeiloeiro.lel.br, www.paulocade.com.
br, www.pedroalmeidaleiloeiro.com.br, http://raulbarbosa.lel.
br, www.rjleiloes.com.br, www.rodrigoadrianoleiloes.com.br, 
www.rodrigocostaleiloeiro.com.br , www.rioleiloes.com.br, 
www.rogeriomenezes.com.br, www.schulmannleiloes.com.
br, www.sergiorepresasleiloes.com.br, http://leiloeirasilvani.
com.br, www.sold.com.br, www.superbid.net, www.tavares-
leiloes.com.br, linkedin.com/in/thais-alexandre-388514123 , 
www.thaisqueirozleiloeira.com.br, www.valdirteixeiraleilo-
eiro.com.br, www.valmirmatos.lel.br, www.leiloesjudiciais.
com.br, www.zukerman.com.br
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Balanço Patrimonial em 31/12/2018 e 2017 - Em Milhares de Reais

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido em 31/12/2018 e 
2017 - Em Milhares de Reais

Demonstração do Fluxo de Caixa em 31/12/2018 e 2017 -Em Milhares de ReaisDemonstração do Resultado em 30/12/2018 e 2017
Em milhares de reais, exceto quando indicado

VINCI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. 
CNPJ nº 21.112.244/0001-36

Ativo Nota 31/12/2018 31/12/2017
Ativo Circulante  4.965  15.680 
Disponibilidades  77  19 
Títulos e Valores Mobiliários 4  4.886  13.947 
Carteira Própria  4.886  13.947 

Outros Créditos 5  2  1.714 
Rendas a Receber - 1.711
Diversos  2  3 

Permanente  116  134 
Imobilizado 6  116  134 
Outras Imobilizações de Uso  186  186 
( - ) Depreciações Acumuladas (70) (52)

Total do Ativo  5.081  15.814 
Passivo Nota 31/12/2018 31/12/2017
Passivo Circulante  1.888  8.280 
Outras Obrigações 7  1.888  8.280 
Sociais e Estatutarias  811  5.578 
Fiscais e Previdenciárias  808  2.048 
Diversas  269  654 

Patrimônio Líquido  3.193  7.534 
Capital 8  2.785  6.285 
De Domiciliados No País  2.785  6.285 

Reserva de Lucros  408  1.290 
Resultados Acumulados  -  - 
Ajuste de Avaliação Patrimonial  - (41)

Total do Passivo e Patrimônio Líquido  5.081  15.814 
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Nota

2º Se-
mestre 

2018

2º Se-
mestre 

2017
31/12/ 
2018

31/12/ 
2017

Fluxo de Caixa das Ativid. Operacionais
Resultado Líquido do Período (1.186) 2.371 1.618 3.976
Mais: Prejuízo com Títulos de Renda Variável 4 65 - 65 -
Mais: Depreciação 6 9 9 18 18
Resultado Líquido Ajustado (1.112) 2.380 1.701 3.994
Variação de Ativos e Passivos:
Aumento/Redução em Outros Créditos 5 1.721 428 1.714 629
Aumento em Outras Obrigações 7 (941) 2.241 (6.392) 407
Aumento/Redução de DTVM 760 (784) 718 (784)
Caixa Líquido Proveniente nas 
Atividades Operacionais 428 4.265 (2.259) 4.246
Fluxo de Cxa das Ativid. de Financiamento
Integralização de Capital - 992 - 992
Redução de Capital (3.500) - (3.500) -
Dividendos (2.500)
Caixa Líquido Utilizado Nas Atividades 
de Financiamento (3.500) 992 (6.000) 992
Aumento Líquido (Redução) De Caixa e 
Equivalentes de Caixa (3.072) 5.257 (8.259) 5.238
Disponib. no Início do Exercício/Período 8.035 7.965 13.222 7.984
Disponib. no Fim do Exercício/Período 4.963 13.222 4.963 13.222

Nota

2º Se-
mestre 

2018

2º Se-
mestre 

2017
31/12/ 
2018

31/12/ 
2017

Receitas de Intermediação Financeira  177  473  483  864 
Resultado de Oper. DTVM  177  473  483  864 

Despesas De Intermediação 
Financeira  (65)  -  (65)  - 
Prejuízo com Títulos de Renda 
 Variável  (65)  -  (65)  - 

Resultado Bruto da Intermediação 
Financeira  112  473  418  864 
Outras Receitas /Despesas 
Operacionais  (1.392)  4.876  3.568  9.109 
Receita de Prestação de Serviços 9  1.686  10.662 12.537 20.763 
Despesas de Pessoal  (579)  (2.673) (3.591) (5.414)
Outras Despesas Administrativas 10  (2.324)  (2.300) (4.749) (4.672)
Despesas Tributárias  (180)  (813)  (984) (1.568)
Outras Receitas Operacionais  5  -  355  - 

Resultado Operacional  (1.280)  5.349  3.986  9.973 
Resultado Não Operacional  - -  -  18 
Resultado Antes da Tributação sobre 
o Lucro  (1.280)  5.349  3.986  9.991 
I.R. e Contribuição Social 11  905  (1.476) (1.557) (2.937)
Provisão para Imposto de Renda  507  (787)  (841) (1.593)
Provisão para Contribuição Social  398  (689)  (716) (1.344)

Participações Estatutárias No Lucro  (811)  (1.502)  (811) (3.078)
Lucro Líquido (Prejuízo) do Exercício/
Período  (1.186)  2.371  1.618  3.976 
Juros Sobre Capital Próprio  -  (439)  -  (439)
Quantidade de Lote de Mil Cotas:  2.785  6.285  2.785  6.285 
Resultado por Lote de Mil Cotas - R$ (425,85)  377,25  580,97  632,62 

1. Contexto Operacional: A Vinci Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
(“Distribuidora”) foi constituída em 07 de abril de 2014 e teve autorização para funciona-
mento concedida pelo do Banco Central do Brasil (BACEN) em 25 de agosto de 2014, 
porém suas atividades iniciaram somente em fevereiro de 2015. A Distribuidora tem 
como objetivo social subscrever, isoladamente ou em consórcio com outras socieda-
des autorizadas, emissões de títulos e valores mobiliários para revenda; intermediar 
oferta pública e distribuição de títulos e valores mobiliários no mercado; compra e
vender títulos e valores mobiliários, por conta própria e de terceiros; encarregar-se da 
administração de carteiras e da custódia de títulos e valores mobiliários; incumbir-se 
da subscrição, da transferência e da autenticação de endossos, de desdobramento 
de cautelas, de recebimento e pagamento de resgates, juros e outros proventos de 
títulos e valores mobiliários; exercer funções de agente fiduciário; instituir, organizar e 
administrar fundos e clubes de investimento; constituir sociedades de investimento – 
capital estrangeiro e administrar a respectiva carteira de títulos e valores mobiliários; 
realizar operações de conta margem, conforme regulamentação da Comissão de 
Valores Mobiliários (CVM); realizar operações compromissadas; realizar operações de 
compra e venda de metais preciosos no mercado físico, por conta própria e de terceiros; 
operar em bolsas de mercadorias e de futuros; prestar serviços de intermediação e de 
assessoria ou assistência técnica em operações e atividades no mercado financeiro 
e de capitais; e exercer outras atividades expressamente autorizadas, em conjunto, 
pelo Banco Central do Brasil (BACEN) e Comissão de Valores Mobiliários (CVM). 
A Distribuidora encontra-se em processo de descontinuidade de suas atividades
operacionais. A Diretoria está avaliando os procedimentos necessários para término 
de suas operações, com a expectativa em solicitar junto ao BACEN o encerramento 
de suas atividades como instituição financeira em 2019. 2. Apresentação das
Demonstrações Financeiras: As demonstrações financeiras foram elaboradas e 
estão sendo apresentadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil associadas às normas e instruções do Banco Central do Brasil (BACEN) e em 
consonância com o Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional 
(COSIF) e evidenciam todas as informações relevantes próprias das demonstrações 
financeiras, e somente elas, as quais estão consistentes com as utilizadas pela
administração na sua gestão. As práticas contábeis adotadas no Brasil incluem as 
disposições da Lei das Sociedades por Ações, que incorporam os dispositivos das Leis 
11.638/07 e 11.941/09, conjugadas com os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis (CPC) e as normas da Comissão de Valores Mobiliários 
(CVM) e do órgão regulamentador Banco Central do Brasil (BACEN). Os pronuncia-
mentos contábeis já aprovados pelo Banco Central do Brasil (BACEN) são os que 
seguem abaixo e foram considerados na preparação das demonstrações financeiras:
• Resolução nº 3.566/08 - Redução ao Valor Recuperável de Ativos - CPC 01 (R1); • 
Resolução nº 3.604/08 - Demonstração dos Fluxos de Caixa - CPC 03 (R2); • Reso-
lução nº 3.823/09 - Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes - CPC 
25; • Resolução nº 3.973/11 - Evento Subsequente - CPC 24; • Resolução nº 3.989/11 
- Pagamento Baseado em Ações – CPC 10 (R1); • Resolução nº 4.007/11 - Políticas 
Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro - CPC 23; • Resolução nº 
4.144/12 - Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de Relatório Contábil 
Financeiro - Pronunciamento Conceitual Básico - CPC 00 (R1); • Resolução nº
4.424/15 - Benefícios a Empregados – CPC 33 (R1); • Resolução nº 4.524/16 - Efeitos 
das mudanças nas taxas de câmbio e conversão de demonstrações contábeis – CPC 
02 (R2); • Resolução nº 4.534/16 - Ativo Intangível – CPC 04 (R1); • Resolução nº 
4.535/16 - Ativo Imobilizado – CPC 27. • Resolução nº 4.636/18 - Divulgação de Partes 
Relacionadas - CPC 05 (R1); As demonstrações financeiras foram preparadas no 
pressuposto de descontinuidade operacional e, assim. Os ativos e passivos repre-
sentam os valores de liquidação em 31 de dezembro de 2018. As demonstrações 
financeiras foram aprovadas pela diretoria da Distribuidora e autorizadas a serem
divulgadas em 29 de março de 2019. 3. Principais Práticas Contábeis - 3.1 Apuração 
do Resultado - O regime contábil de apuração do resultado é o de competência. 3.2 
Caixa e equivalentes de caixa - Para fins da demonstração dos fluxos de caixa, caixa 
e equivalentes de caixa correspondem aos saldos de disponibilidades em moeda
nacional e aplicações em renda fixa de liquidez com conversibilidade imediata ou cujo 
vencimento das operações na data de efetiva aplicação seja igual ou inferior a 90 dias 
e apresentam risco insignificante de mudança de valor justo, que são utilizados pela 
Distribuidora para gerenciamento de seus compromissos de curto prazo. 3.3 Títulos 
e valores mobiliários - A carteira de títulos e valores mobiliários está demonstrada 
pelos critérios de registro e avaliação contábeis a seguir: i. Títulos para negociação; 
ii. Títulos disponíveis para venda; iii. Títulos mantidos até o vencimento. Na categoria
“para negociação” estão registrados os títulos e valores mobiliários adquiridos com o 
propósito de serem ativa e frequentemente negociados. Na categoria “mantidos até
o vencimento”, estão aqueles para os quais existem intenção e capacidade da Dis-
tribuidora de mantê-los em carteira até o vencimento. Na categoria “disponíveis para 
venda”, estão registrados os títulos e valores mobiliários que não se enquadram nas 
categorias i e iii. Os títulos e valores mobiliários classificados nas categorias i e ii estão 
demonstrados pelo valor de aquisição acrescido dos rendimentos auferidos até as datas 
dos balanços, calculados “pro rata” dia, ajustados ao valor de mercado, computando-
se a valorização ou a desvalorização decorrentes de tal ajuste em contrapartida a: a) 
Adequada conta de receita ou despesa no resultado do período, quando relativa a 
títulos e valores mobiliários classificados na categoria títulos para negociação. b) Conta 
destacada do patrimônio líquido, líquida dos efeitos tributários, quando relativa a títulos 
e valores mobiliários classificados na categoria “disponíveis para venda”. Os ajustes 
ao valor de mercado realizados na venda desses títulos são transferidos para o resul-
tado do semestre/exercício. Os títulos e valores mobiliários classificados na categoria 
“mantidos até o vencimento” estão demonstrados pelo valor de aquisição, acrescido 
dos rendimentos auferidos até as datas dos balanços, calculados “pro rata” dia. As 
perdas de caráter permanente no valor de realização dos títulos e valores mobiliários 
classificados nas categorias “disponíveis para venda” e “mantidos até o vencimento” 
são reconhecidas no resultado do semestre/exercício. Através das circulares n° 3.068, 
de 8 de novembro de 2001 e nº 3.082, de 30 de janeiro de 2002, o Banco Central do 
Brasil (BACEN) estabeleceu novos critérios de avaliação e classificação contábil dos 
Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos, os quais estão 
sendo aplicados nesta demonstração contábil. 3.4 Imobilizado: Estão demonstrados 
pelo custo de aquisição e são depreciados pelo método linear com base em taxas anuais 
que contemplam a vida útil econômica dos bens, sendo: • móveis e equipamentos de 
uso - 10% a.a. • equipamento de processamento de dados - 20% a.a. • instalações e 
benfeitorias em imóveis de terceiros – 9,84% a.a., calculado conforme prazo definido 
em contrato de aluguel firmado. Os itens do ativo imobilizado são baixados quando 
vendidos ou quando nenhum benefício econômico futuro for esperado do seu uso ou 
venda. Eventual ganho ou perda resultante da baixa do ativo (calculado como sendo 
a diferença entre o valor líquido da venda e o valor residual do ativo) são reconhecidos 
no resultado do período em que o ativo for baixado. Considerando o pressuposto de 
descontinuidade das operações, a administração concluiu que os ativos imobilizados 
se aproximam ao valor de mercado. 3.5 Imposto de renda e contribuição social - A
provisão para imposto de renda, quando aplicável, é constituída com base no lucro real 
tributável à alíquota de 15%, acrescida do adicional de 10% sobre o lucro tributável que 
exceder R$ 240 por ano. A provisão para contribuição social é constituída à alíquota 
de 20%, ajustado na forma da legislação em vigor. 3.6 Outros ativos e passivos 
circulantes e não circulantes - Demonstrados pelos valores de realização e/ou
exigibilidade, incluindo os rendimentos, os encargos e as variações monetárias ou 
cambiais auferidos e/ou incorridos até as datas dos balanços, calculados “pro rata” dia 
e, quando aplicável, o efeito dos ajustes para reduzir o custo de ativos ao seu valor de 
mercado ou de realização. Conforme mencionado na nota de contexto operacional, 
em virtude do processo de descontinuidade operacional da Distribuidora, todos os 
ativos e passivos encontram-se classificados como circulantes em 31/12/2018. 3.7
Ativos e passivos contingentes e obrigações legais - As práticas contábeis para
reconhecimento, mensuração e divulgação de ativos e passivos contingentes e das 
obrigações legais estão de acordo com a Resolução nº 3.823/09 e estão listadas a 
seguir: • Ativos contingentes: são reconhecidos somente quando há garantias reais 
ou decisões judiciais favoráveis, transitadas em julgado. Os ativos contingentes com 
êxitos prováveis são divulgados em nota explicativa; • Passivos contingentes: são 
provisionados quando as perdas forem avaliadas, pelos consultores jurídicos, como 
prováveis e os montantes envolvidos possam ser mensuráveis com segurança. Os 
passivos contingentes avaliados como perdas possíveis são apenas divulgados em 
nota explicativa e os passivos contingentes avaliados como perdas remotas não são 

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis dos Exercícios em 
31/12/2018 e 31/12/2017  (Em milhares de reais, exceto quando mencionado)

provisionados e nem divulgados; e • Obrigações legais: são registradas como exigíveis, 
independentemente da avaliação sobre as probabilidades de perda. 3.8 Julgamentos 
e estimativas -  preparação das demonstrações financeiras requer a adoção de esti-
mativas por parte da administração, impactando certos ativos e passivos, divulgações 
sobre receitas e despesas nos períodos demonstrados. Uma vez que o julgamento da 
administração envolve estimativas referentes à probabilidade de ocorrência de eventos 
futuros, os montantes reais podem diferir dessas estimativas. Ativos e passivos sujeitos 
a estimativas e premissas incluem a mensuração de instrumentos financeiros, provisão 
para perdas em ativos e outras avaliações similares. 4. Títulos e Valores Mobiliários:
Carteira própria Quantidade 31/12/2018 Quantidade 31/12/2017
Bradesco FI Referen-
ciado DI Federal Extra 435.904,42 4.886 1.251.257,23 13.203
Nordeste III FIP 
Multiestrategia - - 982.469 744

4.886 13.947
O Bradesco FI Referenciado DI Federal é valorizado de acordo com o valor diário 
das cotas informadas pelo seu administrador Banco Bradesco S.A., tem liquidez 
diária, e sua carteira em 31 de dezembro de 2018 era composta, por títulos públi-
cos e operações compromissadas. O Nordeste III FIP Multiestratégia é valorizado 
mensalmente de acordo com o valor das cotas informadas pelo seu administrador 
Lion Trust Administradora de Recursos Ltda. Em 31/12/2017 a carteira do Fundo era 
composta basicamente por investimentos em participações societárias em empresas 
localizadas na região Nordeste do Brasil. A Vinci DTVM possuía um compromisso de 
integralização de 5.000.000 cotas, tendo sido integralizadas 1.480.429 cotas até 29 de 
outubro de 2018, quando a totalidade do investimento da Distribuidora, assim como o 
seu compromisso de integralização das cotas remanescentes, foi vendido pelo valor 
de R$ 1.217, sendo apurado uma perda de R$65, sendo integralmente reconhecido 
no resultado do exercício corrente. Demonstramos na tabela abaixo a movimentação 
do investimento no Nordeste III FIP Multiestratégia para os exercícios de 2017 e 2018:
Nordeste III FIP Multiestratégia 31/12/2017 31/12/2018
Saldo inicial - 744
Aquisição inicial de cotas do FIP 56 -
Aportes realizados durante o exercício 729 497
Rendimentos (41) (24)
Venda do investimento - (1.217)
Saldo final 744 -
Em 31/12/2017 o investimento estava classificado como disponível para venda e 
variação patrimonial do valor do investimento era registrada diretamente na conta 
de ajuste de avaliação patrimonial no Patrimônio Líquido. 5. Outros Créditos:
Rendas a Receber 31/12/2018 31/12/2017
Valores a receber s/colocação de títulos - 1.711

- 1.711
Os valores a receber s/ colocação de títulos foram integralmente recebidos no mês 
de janeiro de 2018.
Diversos 31/12/2018 31/12/2017
Adiantamentos e Antecipações Salariais - 1
Adiantamentos diversos 1 2
Outros Impostos e Contrib. a Compensar 1 -

2 3
6. Imobilizado de Uso: Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2018, o 
Imobilizado de Uso teve as seguintes movimentações:

Eventos
Saldo em 

12/2017
Adições

no período
Saldo em 

12/2018
Instalações 183 183
(-) Depreciação instalações (51) (18) (69)
Sistema de comunicação

Equipamentos 3 3
(-) Depreciação sistema de comunicação (1) - (1)
Saldo em 31 de Dezembro de 2018 134 (18) 116

Eventos
Saldo em 

12/2016
Adições

no período
Saldos em 

12/2017
Instalações 183 183
(-) Depreciação instalações (33) (18) (51)
Sistema de comunicação: Equipamentos 3 3
(-) Depreciação sistema de comunicação (1) - (1)
Saldo em 31/12/2017 152 (18) 134
7. Outras Obrigações: As outras obrigações são compostas da seguinte forma:

31/12/2018 31/12/2017
Dividendos e juros sobre o capital próprio - 2.500
Participação nos lucros para funcionários 811 3.078
Provisão para Imposto de Renda e Contribuição Social 754 1.693
Impostos retidos 1 1
Impostos s/ salários 51 170
Impostos s/faturamento 2 184
Despesas de pessoal 79 472
Aluguel 190 182

1.888 8.280
A participação nos lucros aos funcionários foi registrada com base no valor aprovado 
pela Administração da Distribuidora e no acordo coletivo firmado com o Sindicato dos 
Empregados de Capitais do Estado do Rio de Janeiro (SEMCRJ) e com o Sindicato 
dos Empregados de Capitais do Estado de São Paulo (SIMC-SP). 8. Patrimônio 
Líquido - 8.1 Capital social - Em 20 de abril de 2018 foi aprovada pelos sócios a 9ª 
alteração do Contrato Social, deliberando a redução de capital no valor de R$3.500 
mil, mediante o cancelamento de 3.500.000 cotas e em 25 de julho de 2018 foi apro-
vado pelo Banco Central. Desta forma, após a conclusão do processo pelo Banco 
Central, o Capital Social antes representado por 6.285.400 (Seis milhões e duzentas 
e oitenta e cinco mil e quatrocentas cotas) passou a ser representado pelo valor de 
R$2.785.400,00 (Dois milhões, setecentos e oitenta e cinco mil e quatrocentos reais) 
com 2.785.400,00 (Duas milhões, setecentos e oitenta e cinco mil e quatrocentas) cotas 
com valor nominal de R$1,00. 8.2 Reservas - A Reserva legal é constituída à alíquota 
de 5% do lucro líquido, antes de qualquer outra destinação, limitada a 20% do capital 
social. 8.3 Distribuição de lucros - Os acionistas têm direito a dividendos mínimos 
de 25% sobre o lucro líquido do exercício ajustado nos termos do artigo 202 da Lei nº 
6.404/76. Durante o exercício de 2018 foram distribuídos aos sócios lucros no valor de 
R$2.500 mil. 12. Receitas de Serviços: São compostas exclusivamente de comissão 
de colocação de fundos de investimento, e no semestre e exercício findos em 31 de 
dezembro de 2018 são demonstradas pelo valor de R$ 1.686 (2017 – R$ 10.662) e R$ 
12.537 (2017 – R$ 20.763), respectivamente. 9. Outras Despesas Operacionais:

Outras despesas administrativas

2º Se-
mestre 

2018

2º Se-
mestre

2017
31/12/
2018

31/12/
2017

Despesas de energia 77 67 147 137
Despesas de aluguéis 1.349 1.304 2.693 2.585
Despesas de processamento de dados 67 73 134 140
Despesas de promoções e relações públicas 34 64 335 281
Despesas de publicações 6 19 15 39
Despesas de publicações e propaganda 21 0 43 1
Desp. de serviços do sistema financeiro 231 277 474 298
Despesa de serviços de terceiros 20 1 19 2
Despesas de serviços técnicos 290 223 392 666
Despesas de transporte 1 9 10 16
Despesas de viagem ao exterior - 5 - 5
Despesas de viagem no país 96 195 257 358
Despesas de depreciação 9 9 18 18
Outras despesas administrativas 123 54 212 126

2.324 2.300 4.749 4.672

11. Imposto de Renda e Contribuição Social 31/12/2018  31/12/2017
I.R. CSLL I.R. CSLL

Lucro antes dos impostos e participações  3.986  3.986 9.991 9.991
(-) Juros Capital Próprio - - (439) (439)
(-) Participações de empregados no lucro (811) (811) (3.078) (3.078)
Lucro antes do I.R. e da CSLL 3.175 3.175 6.474 6.474
Adições e exclusões:
 Diferenças permanentes 404 404 245 245
Base de cálculo de I.R. e CSLL 3.579 3.579 6.719 6.719
Alíquota nominal 15% 20% 15% 20%
Imposto de renda e contribuição social - 
corrente 537 716 1.008 1.344
Base de cálculo para imposto adicional 3.339 - 6.479 -
Alíquota nominal 10% - 10% -
Imposto de renda adicional 334 - 647 -
(-) Deduções conforme Leis: 6.321/76, 
8.313/91, 8.69/90 e 11.438/06. (30) - (62) -
Imposto de renda e contribuição social 841 716 1.593 1.344
Alíquota efetiva (em %) 26% 22% 24% 20%
12. Gerenciamento de Risco: 12.1 Risco de mercado - O risco de mercado está
ligado a possibilidade de perda por oscilação de preços e taxas em função dos desca-
samentos de prazos, moedas e indexadores das carteiras ativa e passiva da empresa. 
A politica da Distribuidora, em termos de exposição ao risco de mercado é conserva-
dora, com limites definidos e validados pela administração. Dessa forma, a estrutura 
de gerenciamento do risco de mercado da empresa está apta a avaliar e monitorar os 
riscos associados, garantido a eficiência na gestão de riscos, controlando ainda o PRE 
(Patrimônio de Referenda Exigido) de sua carteira conforme determina a Resolução n° 
3.490/07 do Banco Central do Brasil. O relatório de politicas de risco de mercado está a 
disposição dos interessados na sede da Distribuidora. 12.2 Risco de crédito: O risco
de crédito é a possibilidade da ocorrência de perdas associadas ao não cumprimento 
pelo tomador ou contraparte de suas respectivas obrigações financeiras nos termos 
pactuados. A politica de crédito da Distribuidora considera variáveis internas, com os 
critérios para avaliação econômico-financeira dos clientes, a evolução e concentração 
da carteira, a níveis de inadimplência registrados, as taxas de retorno, a qualidade da 
carteira; e variáveis externas, como a ambiente econômico e as taxas de juros. 12.3
Risco de Liquidez - De acordo com a Resolução n° 2.604 do Banco Central do Brasil
(BACEN), risco de liquidez é definido com a possível ocorrência de descasamentos 
entre a fluxo de recebimentos e pagamentos que possam afetar a solvência da institui-
ção. Para administrar a liquidez do caixa, são estabelecidas premissas de alocação de 
recursos em ativos de elevado grau de qualidade de liquidez, que são acompanhados 
diariamente pela área de risco e pela tesouraria. Esse controle também contempla a 
análise de eventuais descasamentos no empo entre ativos e passivos e consequen-
tes ajustes necessários para sua adequação. 12.4 Risco operacional - Conforme
Resolução n° 3.380/06, a Distribuidora deve dispor de estrutura de gerenciamento de 
risco operacional, capaz de identificar, avaliar, monitorar, controlar e mitigar os riscos 
associados as suas atividades. O risco operacional é a possibilidade de ocorrência 
de perdas resultantes de falhas, deficiência ou inadequação de processos internos, 
pessoas e sistemas ou eventos externas. A Distribuidora desenvolve permanentemente 
políticas, sistemas e controles internos para a mitigação e controle de possíveis perdas 
advindas da exposição de riscos inerente as suas atividades, com um conjunto de 
processos e rotinas adequados as suas modalidades operacionais, visando monitorar, 
controlar e assegurar o cumprimento das regras e normas aplicáveis para que práticas 
inadequadas não comprometam a condição dos negócios e acarretem perdas finan-
ceiras. O relatório de risco operacional está a disposição dos interessados na sede da 
Distribuidora. 13. Acordo Da Basiléia – Limite Operacional: O limite operacional foi
definido pelo Comitê de Basiléia que recomenda a relação mínima de 9,25% entre o 
Patrimônio de Referência (PR) e os riscos ponderados conforme regulamentação em 
vigor (Patrimônio de Referência Exigido - PRE). No Brasil, a relação mínima exigida é 
dada pelo fator F, que de acordo com a Resolução do CMN nº 3.490, de 29 de agosto 
de 2007, e Circular do BC n° 3.360, de 12 de setembro de 2007, deve ser de 11% para 
as instituições financeiras e as demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco 
Central do Brasil (BACEN), exceto cooperativas de crédito não filiadas a cooperativas 
centrais de crédito. Posteriormente, através da Resolução do Bacen no. 4.193, de 1º de 
março de 2013, o Bacen determinou que o requerimento mínimo de capital mínimo con-
virja paulatinamente, dos 11% para 8%. Em 31 de dezembro de 2018 o requerimento 
mínimo era de 8,625%. O Índice de Basiléia em 31 de dezembro de 2018 foi de 10,33%.
Contador: Wellington Ribeiro da Cruz - CPF: 044.304.747/29 - CRC/RJ-116676/0-1

Eventos

Ca-
pital

Social

Au-
mento
de Ca-

pital

Re-
serva

Estatu-
tária

Re-
serva
Legal

Ajuste
de Ava-

liação
Patri-

monial

Resul-
tados
Acu-

mula-
dos Total

Saldo em 30/06/2018 6.285 - 1.119 311 (60) 164 7.819
Redução de Capital (3.500) - - - - - (3.500)
Prejuizo Líquido do 
Período - - - - - (1.186) (1.186)
Reversão de Reserva - - (1.022) - - 1.022 -
Ajuste de Avaliação 
Patrimonial - - - - (5) - (5)
Baixa pela Venda do 
Ativo - - - - 65 - 65
Saldo em 31/12/2018 2.785 - 97 311 - - 3.193
Mutação do Período (3.500) - (1.022) - 60 (164) (4.626)
Saldo em 31/12/2017 6.285 - 1.119 171 (41) - 7.534
Redução de Capital (3.500) - - - - (3.500)
Lucro Líquido do 
Período/Exercício - - - - - 1.618 1.618
Reserva Legal - - - 140 - (140) -
Reversão de Reserva - - (1.022) - - 1.022 -
Ajuste de Avaliação 
Patrimonial - - - - (24) - (24)
Baixa pela venda do 
Ativo - - - - 65 - 65
Distribuição de Lucros - - - - - (2.500) (2.500)
Saldo em 31/12/2018 2.785 - 97 311 - - 3.193
Mutação do Período (3.500) - (1.022) 140 41 - (4.341)
Saldo em 30/06/2017 5.293 992 - 74 - 1.411 7.770
Aumento de Capital 992 (992) - - - - -
Resultado Líquido do 
Período - - - - - 2.371 2.371
Reversão de Reserva - - - 97 - (97) -
Juros sobre o Capital 
Próprio - - - - - (439) (439)
Dividendos Propostos - - - - - (2.127) (2.127)
Outras Reservas - - 1.119 - - (1.119) -
Ajuste de Avaliação 
Patrimonial - - - - (41) - (41)
Saldo em 31/12/2017 6.285 - 1.119 171 (41) - 7.534
Mutação do Período 992 (992) 1.119 97 (41) (1.411) (236)
Saldo em 31/12/2016 5.293 - - - - (120) 5.173
Aumento de Capital 992 - - - - - 992
Resultado Líquido do 
Período/Exercício - - - - - 3.976 3.976
Reversão de Reserva - - - 171 - (171) -
Juros sobre o Capital 
Próprio - - - - - (439) (439)
Dividendos Propostos - - - - - (2.127) (2.127)
Outras Reservas - - 1.119 - - (1.119) -
Ajuste de Avaliação 
Patromonial - - - - (41) - (41)
Saldo em 31/12/2017 6.285 - 1.119 171 (41) - 7.534
Mutação do Período 992 1.119 171 (41) 120 2.361
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Relatório do auditor independente  sobre as demonstrações financeiras: Aos Administradores e Cotistas Vinci Distri-
buidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras da Vinci Distribuidora 
de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (“Distribuidora”), 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 semestre e exercício findos nessa 
data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, 
as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patri-
monial e financeira da Vinci Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. em 31/12/2018, o desempenho de suas operações 
e os seus fluxos de caixa para o semestre e exercício findos nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, 
aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil. Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida 
de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, 
estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos 
independentes em relação à Distribuidora, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profis-
sional 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. Ênfase: Contabilidade em pressuposto que não o de continuidade operacional1 - Chamamos a 
atenção para a Nota 1 às demonstrações financeiras, que se refere à intenção dos diretores e cotistas em liquidar os ativos restan-
tes da Distribuidora após a data do balanço, sujeito à aprovação formal dos cotistas e do BACEN. As demonstrações financeiras 
foram, portanto, preparadas com o pressuposto de que a Distribuidora não terá continuidade operacional. Nossa opinião não 
está ressalvada em relação a esse assunto. Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações 
financeiras: A administração da Distribuidora é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações 
financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo 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 Distribuidora continuar operando, divulgando, quando aplicável, 
os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações 
financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a Distribuidora ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma 
alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da Distribuidora são aqueles 
com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras. Responsabilidades do 

auditor pela auditoria das demonstrações financeiras: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstra-
ções financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, 
e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia 
de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais 
distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, 
individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários 
tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras. Como parte 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 financeiras, independentemente se 
causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos 
evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante 
resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, 
falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a 
auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos 
opinião sobre a eficácia dos controles internos da Distribuidora. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a 
razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. • Concluímos sobre a adequação 
do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se 
existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade 
de continuidade operacional da Distribuidora. 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 Distribuidora a não mais se manter em continuidade 
operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações 
e se essas demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o 
objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre 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. RJ, 29/03/2019. PricewaterhouseCoopers 
- Auditores Independentes - CRC 2SP000160/O-5  |  Claudia Eliza Medeiros de Miranda - Contadora CRC 1RJ087128/O-0
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CEL - PARTICIPAÇÕES S.A. – CELPAR
CNPJ 02.201.787/0001-85

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO - Reais - R$

1 - Apresentação: Nos termos do Estatuto Social, são apresentadas as Demonstrações Contábeis correspondentes 
ao exercício de 2018, na forma da legislação societária, acompanhadas das Notas Explicativas pertinentes e Parecer 
dos Auditores Independentes. Essas demonstrações atendem legislação em vigor e nos pronunciamentos do Comitê 
de Pronunciamentos Contábeis (CPC). 2 - Da Cia.: A empresa foi constituída em 10 de setembro de 1997, tendo 
como objeto social exclusivo a participação no capital do Liceu Franco Brasileiro S.A. Em 31/03/1998, foi adquirido 
96,93% do total de 7.015.000 das ações representativas do capital do Liceu Franco Brasileiro S.A. Ainda, em março 
de 1998, houve a distribuição de 18.000 debêntures, não conversíveis em ações, emitidas em 1º de novembro de 
1997, nominativas, não endossáveis, da espécie com garantia real, consubstanciada pela hipoteca de bens imóveis 
de propriedade da sociedade no valor total de R$ 10.010.770. 3 - Desempenhos Operacionais:Celpar uma SPE com 
participação no Liceu Franco Brasileiro S/A, vem acompanhando suas atividades no atendimento de seus objetivos 
educacionais. O Liceu Franco-Brasileiro fundado por franceses e brasileiros, tem procurado preservar a excelência 
do ensino nos diferentes níveis, os fecundos laços entre as culturas da França e do Brasil, o dinamismo dos projetos 
educacionais, dando continuidade aos valores que construíram esta casa de bem educar. Criatividade, mais diálogo 

com as famílias e afetividade vêm caracterizando esta competente gestão. A Diretoria do Liceu Franco Brasileiro 
entende que é imperativo preservar esta tradição e, por isso, o Franco continua sendo uma instituição séria na sua 
proposta de ação, preocupada com as exigências dos novos tempos, rica no entendimento da educação como condição 
para a vida saudável e criativa em sociedade. O número de alunos que vem aumentando gradativamente desde o ano 
de 2000, em todos os segmentos: educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, em 2018 atingiram a 1887 
alunos. O Liceu Franco Brasileiro S/A devidamente credenciado pela Secretaria Municipal de Educação participa do 
Programa de Apoio a alunos que completam o Ensino Fundamental na Rede Pública Municipal do Rio de Janeiro. Este 
programa foi criado pela Lei nº 3468, de 13/12/2002, com o objetivo de dar continuidade aos estudos destes alunos no 
ensino médio. Encerrou o ano letivo de 2018 com 90 alunos da 1ª à 3ª série do ensino médio. 4 - Debêntures: Em face 
de ação judicial impetrada, não foi efetuado pagamento após o 2º trimestre/2001. Foram declaradas antecipadamente 
vencidas pelo Agente Fiduciário e bloqueadas no Sistema Nacional de Debêntures, pela CETIP.

Rio de Janeiro, 18 de março de 2019
 A Diretoria

ATIVO 2018 2017 2016
CIRCULANTE 11.992 13.310 14.322
Disponibilidades 11.992 13.310 14.322
Caixa e equivalentes de caixa (nota 3) 10 10 10
Aplicações Financeiras 11.982 13.300 14.312
ATIVO NÃO CIRCULANTE 9.000.311 7.302.830 6.483.210
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 9.536 9.536 9.536
Bloqueio Judicial 9.536 9.536 9.536
INVESTIMENTO (nota 6) 8.809.975 7.067.294 6.202.474
Participação Societária 9.275.392 7.599.199 6.800.867
(-) Deságio do Investimento (465.417) (531.905) (598.393)
Outros Investimentos
IMOBILIZADO (nota 7) 180.800 226.000 271.200
Imobilizações Técnicas 1.130.000 1.130.000 1.130.000
(-) Depreciação Acumulada (949.200) (904.000) (858.800)
TOTAL DO ATIVO 9.012.303 7.316.140 6.497.532

PASSIVO 2018 2017 2016
PASSIVO CIRCULANTE 2.186 2.081 2.039
Debêntures - - -
Fornecedores - - -
Impostos a Pagar 1.724 1.619 1.577
Contas a pagar 462 462 462
PASSIVO NÃO CIRCULANTE 107.729.444 105.363.273 105.395.548
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 107.729.444 105.363.273 105.395.548
Debêntures a Pagar (nota 4) 14.158.829 14.158.829 14.158.829
Partes relacionadas (nota 5) 9.052.016 8.465.618 7.790.085
Provisões para Contingências
 (nota 8) 84.518.599 82.738.826 83.446.634
PATRIMÔNIO LÍQUIDO/ 
 (PASSIVO A DESCOBERTO) (98.719.327) (98.049.214) (98.900.055)
Capital Social (nota 9) 2.609.030 2.609.030 2.609.030
Prejuízos Acumulados (100.085.155) (100.922.044) (99.441.772)
Prejuízos do Exercício (1.243.202) 263.800 (2.067.313)
TOTAL DO PASSIVO 9.012.303 7.316.140 6.497.532

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS 
EM 31 DEZEMBRO - Reais - R$

Contro-
ladora

Contro-
ladora

Contro-
ladora

2018 2017 2016
(-) DESPESAS OPERACIONAIS (133.564) (117.701) (189.812)
Despesa Pessoal e Serviços Prestados
Despesas Administrativas (248.075) (228.317) (290.088)
Despesas Tributárias (16.294) (15.902) (14.844)
Depreciação e Amortização (45.200) (45.200) (45.200)
Outras receitas (despesas) operacionais, 
líquidas (nota 10) 176.006 171.718 160.320

Lucro (prejuízo) operacional antes do 
resultado de participações e resultado 
financeiro (133.564) (117.701) (189.812)

(+/-) RESULTADO FINANCEIRO (2.256.899) (481.657) (2.027.731)
(+) Receitas Financeiras 64 136 152
(-) Despesas Financeiras (2.256.963) (481.793) (2.027.883)
Resultado de participações (nota 6) 1.080.773 796.670 83.742
Amortização do Deságio na aquisição de 
investimentos 66.488 66.488 66.488

1.147.261 863.158 150.230
Lucro (prejuízo) antes do imposto de 
renda e da contribuição social (1.243.202) 263.800 (2.067.313)

LUCRO LÍQUIDO (PREJUÍZO) DO 
EXERCÍCIO (1.243.202) 263.800 (2.067.313)

Ações em circulação no final do exercício 
(em milhares) 2.609 2.609 2.609

Lucro líquido (prejuízo) por lote de 
 mil ações do capital social no fim

do exercício (477) 101 (792)

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
(PASSIVO A DESCOBERTO) - Reais - R$

Capital
Social Inte-

gralizado

Lucros ou  
(Prejuízos)  

Acumulados
Passivo a 

descoberto
SALDOS EM 31.12.2015  2.609.030  (100.516.393) (97.907.363)
Ajustes de resultados anteriores 
efetuados em 2016 -  1.074.621  1.074.621 

Prejuízo do Exercício 2016 -  (2.067.313)  (2.067.313)
SALDOS EM 31.12.2016  2.609.030  (101.509.085) (98.900.055)
Ajustes de resultados anteriores 
efetuados em 2017 -  587.041  587.041 

Lucro do Exercício 2017 -  263.800  263.800 
SALDOS EM 31.12.2017  2.609.030  (100.658.244) (98.049.214)
Ajustes de resultados anteriores 
efetuados em 2018 -  573.089  573.089 

Lucro do Exercício 2018 -  (1.243.202)  (1.243.202)
SALDOS EM 31.12.2018  2.609.030  (101.328.357) (98.719.327)
As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

 DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - Reais - R$
2018 2017 2016

Fluxo de Caixa das Atividades 
Operacionais

Controla-
dora

Controla-
dora

Controla-
dora

Lucro ou Prejuízo do exercício (1.243.202) 263.800 (2.067.313)
Ajustes para reconciliar o resultado 
ao fluxo de caixa gerado pelas 
 atividades operacionais

Ajustes de Exercícios Anteriores 573.089 587.041 1.074.621
Despesa com depreciação acumulada 45.200 45.200 45.200
Amortização de deságio na aquisição 
de investimentos (66.488) (66.488) (66.488)

Equivalência Patrimonial do exercício (1.080.773) (796.670) (1.160.144)
Equivalência Patrimonial - ajuste de 
exercícios anteriores (595.420) (1.662) -

Aumento na Conta de Participação 
Societária

Aumento de partes relacionadas (nota 5) 586.398 675.533 407.315
Aumento de provisão para contingências 
(nota 8) 1.779.773 (707.808) 1.781.848

Aumento de passivos circulantes 105 42 (2.976)
Aumento no Bloqueio Judicial
Caixa Líquido proveniente das atividades 
operacionais (1.318) (1.012) 12.063

Aumento (Redução) Líquido ao Caixa e 
Equivalentes de Caixa (1.318) (1.012) 12.063

Caixa e equivalente de caixa no início do 
período 13.310 14.322 2.258

Caixa e equivalente de caixa no fim do 
período 11.992 13.310 14.322

Variação das Contas Caixa/Bancos/
Equivalentes (1.318) (1.012) 12.064

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO - Reais - R$
2018 2017 2016

Controla-
dora

Contro-
ladora

Controla-
dora

1. Receitas 66.488 66.488 66.488
1.1 Vendas de Mercadorias, produtos

e serviços (sem a exclusão de 
impostos econtribuições)

1.2 Provisões para Devedores Duvidosos
1.3 Resultados Não Operacionais 66.488 66.488 66.488
2. Insumos Adquiridos de Terceiros (248.075)(228.317) (290.088)
2.1 Energia, Serviços de Terceiros e

outras despesas Operacionais (248.075)(228.317) (290.088)
3. Retenções
3.1 Depreciações, amortização e exaustão (45.200) (45.200) (45.200)
4. Valores Adicionados Líquidos

produzidos pela entidade (226.787)(207.029) (268.800)
5. Valores Adicionados recebidos em

transferência 1.256.843 968.524 244.214

5.1
Resultado de equivalência patrimonial e
dividendo de investimento avaliado ao
custo 1.080.773 796.670 83.742

5.2 Receitas Financeiras 64 136 152
5.3 Aluguéis e royalties 176.006 171.718 160.320
6. Valores Adicionados a distribuir 1.030.056 761.495 (24.586)
7. Distribuições do Valor Adicionado
7.1 Tributos

PIS/COFINS sobre as Receitas 16.294 15.902 14.844
7.2 Financiadores

Juros 2.256.963 481.793 2.027.883
7.3 Lucros Retidos/prejuízo do exercício (1.243.202) 263.800 (2.067.313)
Total 1.030.056 761.495 (24.586)

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018
1. Contexto operacional: A Cel Participações S/A. - Celpar (“Companhia”)
foi fundada em setembro de 1997 com o objeto social exclusivo de adquirir
96,93% das ações representativas do capital social do Liceu Franco Brasileiro 
S/A. (“Liceu”). Para levar a efeito a aquisição do investimento no Liceu, 
desenvolveram-se na ocasião, ações estratégicas para captação de recursos
no mercado de capital através da emissão de debêntures. No decorrer 
das atividades operacionais da Companhia, observou-se que os recursos 
advindos da correção do preço dos serviços desenvolvidos por sua Controlada 
estavam completamente defasados em relação aos encargos pactuados 
na escritura das debêntures. Tal fato, aliado a outras demandas de ordem
jurídica, inibiu as atividades operacionais da Companhia, fazendo com que
suas atividades ficassem comprometidas desde então. Ressalta-se, todavia,
que a administração da Companhia tomou todas as medidas necessárias e
cabíveis para que as atividades operacionais de sua controlada seguissem
o seu curso normal. 2. Apresentação das demonstrações financeiras e
principais práticas contábeis - 2.1 Apresentações das demonstrações 
financeiras: As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão sendo 
apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, 
com base nas disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações, os 
pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis 
– CPC, e as Normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários
(CVM). 2.2 Resumos das principais práticas contábeis adotadas: As
principais práticas contábeis ad otadas na elaboração dessas demonstrações 
financeiras estão descritas a seguir: (a) Caixa e equivalentes de caixa: 
Caixa e equivalentes de caixa incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários 
e investimentos de curto prazo de alta liquidez e com risco insignificante de 
mudança de valor. (b) Investimentos em controladas: Controladas são 
todas as entidades nas quais a Companhia tem o poder de determinar as 
políticas financeiras e operacionais, geralmente acompanhada de uma 
participação de mais do que a metade dos direitos de voto. Os investimentos 
em controladas estão avaliados pelo método de equivalência patrimonial, 
sendo seus reflexos reconhecidos em conta de resultado ou diretamente no 
patrimônio líquido, de acordo com as mutações patrimoniais das investidas. 
Por ocasião da aquisição do investimento no Liceu, a Companhia desdobrou o 
valor investido, tendo apurado deságio que foi contabilizado destacadamente 
e se encontra sendo amortizado linearmente desde a data de aquisição. 
Devido à intenção de permanência do investimento e considerando que 
a administração da Companhia considera que o valor de mercado do 
investimento supera o valor contábil, não foi efetuado teste de “impairment”. 
(c) Imobilizado: A depreciação é calculada pelo método linear, de acordo com 
as taxas divulgadas na Nota 7. Terrenos não são depreciados. (d) Redução 
ao valor recuperável de ativos: Os ativos são revistos sempre que eventos 
ou alterações nas circunstâncias indicarem que o valor contábil pode não ser 
recuperável. Quando este for o caso, o valor recuperável é calculado para 
verificar se há perda. Quando houver perda, ela é reconhecida pelo montante 
em que o valor contábil do ativo ultrapassa seu valor recuperável, que é o 
maior entre o preço líquido de venda e o valor em uso de um ativo. Para 
fins de avaliação, os ativos são agrupados no menor grupo de ativos para 
o qual existem fluxos de caixa identificáveis separadamente. (e) Mudança
de prática contábil e seus efeitos: Face ao descolamento de taxas e 
amparada por medidas judiciais como explanado na nota 1, a Companhia 
suspendeu desde 2º Trimestre/2001 o pagamento aos debenturistas. Pelo 
fato de a administração, ouvidos seus advogados, considerar que os valores 
registrados em seu balanço até o exercício de 2010 representavam as piores 
expectativas de perdas possíveis, os valores envolvidos foram mantidos sem 
registro de correções. No ano de 2011 a administração da Companhia, ainda 
que plenamente convicta das possibilidades de êxito de suas demandas; mas, 
por conservadorismo, para maior transparência às informações e atendendo 
ao disposto pela CVM, atualizou as obrigações decorrentes das debêntures 
aos seus valores máximos de escritura. Ressaltando-se; contudo, que tais 
valores são muito superiores às piores expectativas da administração da 
Companhia face ao andamento das demandas e suas probabilidades de êxito. 
Desta forma, como evidenciado nas notas 4 e 8 a Companhia atualizou as 
debêntures, tendo seus reflexos na demonstração do resultado do exercício 
nos valores que tangem a 2011 e em ajustes de exercícios anteriores de 
valores correspondentes a outros exercícios. Devido à total convicção da 
administração de que os valores provisionados serão revertidos ao final 
da demanda judicial, optou-se por considerar os valores decorrentes da 
atualização das debêntures integralmente não dedutíveis para fins fiscais, não 
sendo constituída a ativação de valores de impostos diferidos ou transitórios. 
Nos anos subsequentes e em 2018 continuou-se a atualização das debêntures. 
(f) Reconhecimento de receita: A receita, salvo a de equivalência patrimonial 
e amortização de deságio de investimentos, compreende aluguéis de imóveis 
que são reconhecidos pelo valor presente pelo regime de competência. 
3. Caixa e equivalentes de caixa Estão representados por numerários
em instituições bancárias e em caixa. 4. Debêntures a pagar O saldo 
representa as debêntures não conversíveis, não endossáveis, com garantia 
real, emitidas em 1º de novembro de 1997. Devido às questões judiciais e 
seus consequentes, havidas com os imóveis dados em garantia, parte das 
garantias encontram-se em processo de substituição. As debêntures foram 
declaradas antecipadamente vencidas pelo Agente Fiduciário e bloqueadas 
no Sistema Nacional de Debêntures pelo CETIP e são objeto de demanda 
judicial entre a Companhia, Agente Fiduciário e Debenturistas. Na conta 
de debêntures a pagar figura o valor líquido total representado pela ação 
de execução de título extrajudicial – CPC, distribuída por intermédio do 2º 
Ofício de Distribuição sob o nº 2001.001.08895-1, em que tramita ação 
incidental de embargos à execução sob o nº 2006.001.065.653-4, com os 
seguintes valores: 

2018 2017
Valores correspondentes ao exercício vincendo 
em 2001 12.329.180 12.329.180

Atualização contabilizada em ajustes de 
exercícios anteriores 8.814.821 8.814.821

(-) Adiantamentos a debenturistas 6.985.172 6.985.172
Valor total da execução no processo 
2006.001.065.653-4 14.158.829 14.158.829

A partir de 2011, os adiantamentos a debenturistas encontram-se apresenta-
dos subtrativamente aos valores a pagar. 5. Partes relacionadas: O saldo 
representa principalmente recursos adiantados pela controlada Liceu, para 
transações usuais da Companhia. 6. Investimentos: A Companhia detém 
participação permanente no Liceu, conforme abaixo demonstrado:

31/12/2018 31/12/2017
Quantidade de ações possuídas 6.799.634 6.799.634
Patrimônio líquido da controlada 9.569.165 8.203.634
Percentual de participação 96,93% 96,93%
Resultado da Equivalência 1.080.773 796.670
 Deságio na aquisição de investimentos (1.396.251) (1.396.251)
 (-) Amortizações acumuladas de deságio 930.834 864.346
 Deságio líquido (465.417) (531.905)
 Investimento registrado 9.275.392 7.599.198
 Deságio amortizado no Exercício 66.488 66.488
7. Imobilizado
Descrição 2018 2017
Custo Total 1.130.000 1.130.000
Depreciação Acumulada (949.200) (904.000)
Valor residual em 31 de dezembro 180.800 226.000
Movimentação
Depreciação, amortização e exaustão (45.200) (45.200)
• Em 2011 a Companhia, após avaliação jurídica, baixou os imóveis sitos a
Pio Correa e Macedo Sobrinho. Tais imóveis foram havidos em integralização
de capital e foram adjudicados a favor de terceiros estranhos à Companhia.
A administração está avaliando em conjunto com seus advogados, as 
medidas cabíveis para restituição dos valores levados a despesa pela baixa
dos imóveis, junto aos sócios que deram causa à adjudicação. 8. Provisão
para contingências: A Companhia encontra-se com várias ações em 
curso, notadamente, aquela que se refere às debêntures emitidas como 
já mencionado em notas anteriores. Em linha com a nova prática indicada
na nota “2.2.e”; ainda que considerando o valor exagerado e descabido, a
administração levou a efeito a contabilização da correção das debêntures
emitidas, pelo IGP-M, refletindo assim em seu patrimônio, o valor total
atualizado da escritura de emissão. Tal ajuste; contudo, não indica nem
implica aceitação de tais valores, visto que, de acordo com os juristas que
acompanham as causas, são excelentes as possibilidades de a Companhia
ser exitosa.
Descrição 2018 2017
Demandas judiciais decorrentes das debêntures 
 emitidas 80.902.201 79.122.427
Outras demandas judiciais 3.616.398 3.616.398
Saldo em 31 de dezembro 84.518.599 82.738.828
Ajuste decorrente da atualização dos valores de Amortização, Juros e Prêmios 
das Debêntures da 7ª à 18 série. 9. Patrimônio Líquido - (a) Capital social: O
capital social subscrito e integralizado é de R$ 2.609.030,00, representado por 
2.609.000 ações ordinárias nominativas; 20 ações preferenciais nominativas 
classe A e 10 ações preferenciais nominativas classe B. As ações têm o valor 
nominal de R$ 1,00. Composição das ações ordinárias:

Em 31 de 
dezembro de 2018

Em 31 de 
dezembro de 2017

Acionistas
Ações

ordinárias

Participação
no capital 

social
Ações

ordinárias

Participação
no capital 

social
Centro Educacional 
da Lagoa 720.000 28% 720.000 28%

Julio Luiz Baptista 
Lopes 680.000 26% 680.000 26%

CELTEC – Centro 
Educacional da Lagoa 
Tecnologia Ltda. 450.000 17% 450.000 17%

Outros acionistas 759.000 29% 759.000 29%
2.609.000 100% 2.609.000 100%

Conforme indicado na nota 7, a administração da Companhia registrou a 
baixa de alguns imóveis recebidos em integralização de capital. Estão sendo 
avaliadas as ações administrativas e judiciais cabíveis para que os acionistas 
que deram causa às adjudicações restituam o capital à Companhia. 
(b) Ajustes de exercícios anteriores
Descrição 2018 2017
Ajustes de Exercícios anteriores decorrentes da 
 Equivalência Patrimonial 573.089 4.292
10. Outras receitas (despesas) operacionais
Descrição 2018 2017
Receita de aluguel 176.006 42.102

176.006 42.102

Rio de Janeiro - RJ, 31 de dezembro de 2018.

DIRETORIA
Ana Paula Soares de Azevedo

Contadora - CRC - RJ 081165/0-6

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS INDIVIDUAIS
Aos Senhores Administradores e Acionistas da CEL Participações S/A - CELPAR - CNPJ 02.201.787/0001-85. Opi-
nião - Examinamos as demonstrações contábeis da Cia. CEL Participações S/A - CELPAR, que compreendem o 
balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2018, e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do 
patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas ex-
plicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis 
acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da 
Cia. CEL Participações S/A - CELPAR, em 31 de dezembro de 2018, o desempenho de suas operações e os seus 
fluxos de caixa para exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para 
opinião - Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas 
responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilida-
des do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação à Companhia, 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 fundamen-
tar nossa opinião. Ênfase - Chamamos a atenção para a Nota Explicativa nº 4 às demonstrações contábeis, que 
descreve a atualização do saldo das debêntures da Cia., em razão de ação judicial em curso considerado pelos ad-
vogados com êxito provável. Como contingência foi considerada, além de outras demandas judiciais, o valor atuali-
zado das debêntures, conforme escritura, que, de acordo com a Nota 8, o êxito de demandas judiciais não implica na 
aceitação desse valor. Conforme Nota 9-a, o capital integralizado quando da constituição carece de valores a serem 
incorporados ao patrimônio da Cia. Como ajustes de exercícios anteriores, mencionados na Nota 9-b, foram conside-
rados os valores decorrentes de atualização de despesas de exercícios passados. De acordo com o mencionado na 
Nota 9 a Companhia apresenta Passivo a Descoberto, evidenciando necessidade de recursos para manter sua con-
tinuidade operacional. Outras informações que acompanham das demonstrações contábeis e o relatório do auditor. 
A administração da Companhia é responsável por essas e outras informações que compreendem o Relatório da Ad-
ministração. Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não abrange o Relatório da Administração e não ex-
pressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria das demons-
trações contábeis, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse 
relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações contábeis ou com nosso conhecimento obtido 
na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, 
concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não 
temos nada a relatar a este respeito. - Informações Suplementares – DVA. Examinamos também a demonstração do 
valor adicionado referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018, apresentado pela empresa. - Auditoria dos 
valores referentes ao exercício anterior. Os valores constantes das demonstrações contábeis do exercício findo em 
31 de dezembro de 2017, apresentados para fins de comparação foram auditadas por nós, tendo sido emitido relató-
rio sem ressalvas, com parágrafo de ênfase, em 01/03/2018. Responsabilidades da Administração pelas demons-
trações contábeis - A administração é responsável pela elaboração e adequada das demonstrações contábeis de 
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessário 

para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorções relevantes, independentemente se cau-
sada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação 
da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a 
sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser 
que a administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa 
realista para evitar o encerramento das operações. Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstra-
ções contábeis - Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em 
conjunto, estão livres de distorções relevantes, independente 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 audi-
toria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais 
distorções relevantes e 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 contábeis. Como parte da auditoria reali-
zada, 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 distorções 
relevantes nas demonstrações contábeis independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executa-
mos 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 distorções 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, fal-
sificação, omissão ou representações falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos controles internos relevantes 
para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não o objetivo e 
expressarmos opinião sobre eficácia dos controles internos da Companhia. • Avaliamos a adequação das políticas 
contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.
• Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com
base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que pos-
sam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se concluir-
mos 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 adequa-
das. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. To-
davia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a não mais se manter em continuidade operacional.
• Avaliamos apresentação 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 administração 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 que identificamos durante nossos trabalhos. Rio de
Janeiro, 08 de março de 2019. Audiva Auditores Independentes - CRC – RJ 896 – CNPJ 27.281.229/0001-06.
Victorino M. Ferreira - Contador CRC – RJ 11.445-6.
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03 A 30 DE ABRIL/2019

CALENDÁRIO FISCAL

DIA ESPECIFICAÇÃO

03 IOF - PESSOAS OBRIGADAS: Instituições financeiras; empresas de factoring; pessoa 
jurídica que conceder o crédito, nas operações de mútuo de recursos financeiros; 
instituições autorizadas a operar em câmbio; seguradoras; instituições autorizadas 
a operar na compra e venda de títulos e valores mobiliários; bolsas de valores, de 
mercadorias, de futuros e assemelhadas; administrador do fundo de investimento; 
instituição que intermediar recursos, junto a clientes, para aplicações em fundos de 
investimentos administrados por outra instituição; e as instituições autorizadas pelo 
Bacen que efetuarem a primeira aquisição do ouro, ativo financeiro, ou instrumento 
cambial, dentre outras.
FATO GERADOR: Operações de crédito, câmbio, seguro ou relativas a títulos ou valores 
mobiliários, exceto derivativos financeiros.
OBSERVAÇÕES: O vencimento do IOF toma por base a aquisição, no caso de ouro, ativo 
financeiro, e a cobrança ou o registro contábil, nos demais casos, efetuados no 3º decêndio 
de março/2019. Nas localidades onde não houver expediente bancário, deve ser refeita a 
contagem do 3º dia útil subsequente ao fato gerador.

IR/FONTE - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas que efetuaram retenção na 
fonte nos pagamentos ou créditos decorrentes de juros sobre capital próprio e aplicações 
financeiras, inclusive os atribuídos a residentes ou domiciliados no exterior, e títulos de 
capitalização; prêmios, inclusive os distribuídos sob a forma de bens e serviços, obtidos 
em concursos e sorteios de qualquer espécie e lucros decorrentes desses prêmios; e de 
multa ou qualquer vantagem, de que trata o artigo 70 da Lei 9.430/96.
FATO GERADOR: Pagamento ou crédito efetuado no 3º decêndio de março/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, deve ser refeita 
a contagem do 3º dia útil subsequente ao fato gerador.

05 CAGED – CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS – INTERNET 
- PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas físicas ou jurídicas que, no mês de março/2019, 
admitiram, demitiram ou transferiram empregados. Esta obrigação não é devida pelo 
empregador doméstico.
OBSERVAÇÕES: As informações relativas a admissões deverão ser prestadas:
a) na data de início das atividades do empregado, quando este estiver em percepção do 
Seguro-Desemprego ou cujo requerimento esteja em tramitação;
b) no prazo estipulado em notificação para comprovação do registro do empregado 
lavrada em ação fiscal conduzida por Auditor-Fiscal do Trabalho.

CBE – DECLARAÇÃO DE CAPITAL BRASILEIRO NO EXTERIOR - PESSOAS 
OBRIGADAS: Pessoas físicas ou jurídicas residentes, domiciliadas ou com sede no País, 
detentoras de valores de qualquer natureza, de ativos em moeda, de bens e direitos 
mantidos fora do território nacional, cujos valores somados totalizaram, em 31-12-2018, 
montante igual ou superior ao equivalente a US$ 100.000,00, ou o seu equivalente em 
outras moedas.
OBSERVAÇÕES: A declaração deve ser feita por meio do formulário de declaração 
de Capitais Brasileiros no Exterior (CBE), disponível no sítio do Bacen na internet, no 
endereço eletrônico www.bcb.gov.br. Caso neste dia não haja expediente no Bacen ou o 
expediente seja encerrado antes das 18 horas, o prazo ficará prorrogado até as 18 horas 
do primeiro dia útil subsequente.

COMPROVANTE MENSAL DE RETENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP E DA 
COFINS – AUTOPEÇAS - PESSOAS OBRIGADAS: Fabricantes de máquinas, implementos 
e veículos classificados nos códigos 73.09, 7310.29, 7612.90.12, 8424.81, 84.29, 8430.69.90, 
84.32, 84.33, 84.34, 84.35, 84.36, 84.37, 87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05, 87.06 e 
8716.20.00 da Tipi aprovada pelo Decreto 7.660/2011, bem como os fabricantes de peças, 
componentes ou conjuntos destinados a estes produtos, que efetuaram a retenção na fonte 
do PIS/Pasep e da Cofins nos pagamentos à pessoa jurídica pela aquisição das autopeças 
constantes dos Anexos I e II da Lei 10.485/2002 (exceto pneumáticos).
FATO GERADOR: Pagamentos efetuados no mês de março/2019.

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

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

RAIS – RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS – ANO-BASE 2018 - PESSOAS 
OBRIGADAS: Todos os estabelecimentos, independente do número de empregados. A 
Rais retificadora também deve ser entregue até esta data.
OBSERVAÇÕES: O estabelecimento inscrito no CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoas 
Jurídicas que não manteve empregados ou que permaneceu inativo no ano-base está 
obrigado a entregar a Rais Negativa, preenchendo apenas os dados a ele pertinentes.
É obrigatória a utilização de certificado digital válido padrão ICP Brasil para a transmissão 
da declaração da Rais por todos os estabelecimentos que possuem a partir de 11 
vínculos, exceto para a transmissão da Rais Negativa.
O estabelecimento inscrito no CNPJ e no CEI – Cadastro Específico do INSS/CNO 
– Cadastro Nacional de Obras ou CAEPF – Cadastro de Atividade Econômica da 
Pessoa Física deve apresentar a declaração de acordo com o contrato de trabalho dos 
empregados, ou seja, se o contrato for pelo CNPJ as informações devem ser declaradas 
no CNPJ, o mesmo vale para o CEI/CNO ou CAEPF. Contudo, com relação aos cadastros 
CNO e CAEPF a declaração da Rais ano-base 2018 é facultativa.

SALÁRIOS - PESSOAS OBRIGADAS: Todos os empregadores, assim definidos pela CLT 
– Consolidação das Leis do Trabalho.
FATO GERADOR: O trabalho executado pelos empregados mensalistas no mês de 
março/2019.

SALÁRIOS – EMPREGADO DOMÉSTICO - PESSOAS OBRIGADAS: Todos os 
empregadores domésticos.
FATO GERADOR: O trabalho executado pelos empregados domésticos mensalistas no 
mês de março/2019.
OBSERVAÇÃO: Os empregadores com expediente aos sábados, desde que NÃO 
utilizem via bancária, podem efetuar o pagamento no dia 6.

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

10 COMPROVANTE DE RENDIMENTOS – JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO - 
PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas que pagaram ou creditaram juros sobre o 
capital próprio a beneficiário pessoa jurídica, no mês de março/2019.

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

ESOCIAL – EVENTOS NÃO PERIÓDICOS - PESSOAS OBRIGADAS: Empregadores 
optantes pelo Simples Nacional, Empregadores Pessoa Física (exceto Doméstico), 
Produtores Rurais Pessoa Física e Entidades Sem Fins Lucrativos.
FATO GERADOR: Transmissão dos eventos S-2190; S-2200; S-2205; S-2206; S-2230; 
S-2250; S-2260; S-2298; S-2299; S-2300; S-2306; e S-2399.
OBSERVAÇÕES: Os eventos devem ser transmitidos ao ambiente nacional do eSocial, 
mediante autenticação e assinatura digital utilizando certificado digital ICP-Brasil ou 
código de acesso, conforme o caso. Ressaltamos que esta obrigação deve ser cumprida 
a partir das 8 horas desta data.

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

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

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

12 EFD-CONTRIBUIÇÕES – TRANSMISSÃO AO SPED - PESSOAS OBRIGADAS: 
Pessoas jurídicas contribuintes do PIS/Pasep, da Cofins e/ou da Contribuição 
Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), tributadas pelo lucro real, presumido ou 
arbitrado. Também estão obrigadas à entrega as imunes e as isentas do IRPJ, cuja soma 
dos valores mensais das contribuições apuradas, objeto da escrituração, seja superior a 
R$ 10.000,00. As pessoas jurídicas sujeitas à entrega da EFD-Reinf deixam de informar 
a CPRB na EFD-Contribuições. 
FATO GERADOR: Informações relativas ao mês de fevereiro/2019.
OBSERVAÇÕES: A EFD-Contribuições será emitida de forma centralizada pelo 
estabelecimento matriz da pessoa jurídica.
No caso da pessoa jurídica ser sócia ostensiva de Sociedades em Conta de Participação 
(SCP), a EFD-Contribuições deverá ser transmitida separadamente, para cada SCP, 
além da transmissão da EFD-Contribuições da sócia ostensiva.

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

CIDE – REMESSAS AO EXTERIOR - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas:
a) detentoras de licença de uso ou adquirentes de conhecimentos tecnológicos, bem 
como aquelas signatárias de contratos que impliquem transferência de tecnologia, 
firmados com residentes ou domiciliados no exterior;
b) signatárias de contratos que tenham por objeto serviços técnicos e de assistência 
administrativa e semelhantes prestados por residentes ou domiciliados no exterior; e
c) que pagam, creditam, entregam, empregam ou remetem royalties, a qualquer título, a 
beneficiários residentes ou domiciliados no exterior.
FATO GERADOR: Pagamento, crédito, entrega, emprego ou remessa de valores no mês 
de março/2019, a residentes ou domiciliados no exterior, a título de royalties ou remuneração, 
previstos nos respectivos contratos, que tenham por objeto: fornecimento de tecnologia; 
prestação de assistência técnica (serviços de assistência técnica e serviços técnicos 
especializados); serviços técnicos e de assistência administrativa e semelhantes; cessão e 
licença de uso de marcas; e cessão e licença de exploração de patentes.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 
desta obrigação deve ser antecipado.

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

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – TRIMESTRAL – CONTRIBUINTE INDIVIDUAL E 
FACULTATIVO - PESSOAS OBRIGADAS: Contribuintes individuais, quando for o caso, e 
facultativos que optaram por efetuar o recolhimento trimestral.
FATO GERADOR: Remuneração igual a um salário-mínimo nos meses de janeiro, 
fevereiro e março/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 
desta obrigação pode ser prorrogado para o primeiro dia útil subsequente.

FATO GERADOR: Informações relativas ao mês de março/2019.
OBSERVAÇÕES: Este prazo deve ser cumprido pelas entidades empresariais do Grupo 2 
do Anexo V da Instrução Normativa 1.634 RFB/2016, com faturamento anual acima de R$ 
78.000.000,00 no ano de 2016 (1º Grupo do cronograma de implantação da DCTFWeb). As 
entidades promotoras de espetáculos desportivos deverão transmitir ao Sped as informações 
relacionadas ao evento no prazo de até 2 dias úteis após a sua realização.

DCTFWEB – DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS 
PREVIDENCIÁRIOS E DE OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS - PESSOAS OBRIGADAS: 
Pessoas jurídicas de direito privado em geral, inclusive as equiparadas, os consórcios 
que realizem negócios em nome próprio, as entidades de fiscalização do exercício 
profissional, os Microempreendedores Individuais com empregado, os produtores rurais 
pessoa física, as pessoas físicas que adquirirem produção de produtor rural pessoa física 
ou de segurado especial para venda, no varejo, a consumidor pessoa física e as demais 
pessoas jurídicas obrigadas ao recolhimento das contribuições previdenciárias, inclusive 
incidente sobre a receita bruta.

EFD-REINF – TRANSMISSÃO AO SPED - PESSOAS OBRIGADAS: Estão obrigados a 
prestar informações por meio da EFD-Reinf os seguintes contribuintes:
a) pessoas jurídicas que prestam e que contratam serviços realizados mediante cessão 
de mão de obra nos termos do artigo 31 da Lei 8.212/91;
b) pessoas jurídicas responsáveis pela retenção do PIS/Pasep, da Cofins  e da CSLL;
c) pessoas jurídicas optantes pelo recolhimento da Contribuição Previdenciária sobre a 
Receita Bruta (CPRB);
d) produtor rural pessoa jurídica e agroindústria quando sujeitos a contribuição 
previdenciária substitutiva sobre a receita bruta proveniente da comercialização da 
produção rural;
e) associações desportivas que mantenham equipe de futebol profissional que tenham 
recebido valores a título de patrocínio, licenciamento de uso de marcas e símbolos, 
publicidade, propaganda e transmissão de espetáculos desportivos;
f) empresa ou entidade patrocinadora que tenha destinado recursos a associação 
desportiva que mantenha equipe de futebol profissional a título de patrocínio, 
licenciamento de uso de marcas e símbolos, publicidade, propaganda e transmissão de 
espetáculos desportivos;
g) entidades promotoras de eventos desportivos realizados em território nacional, em 
qualquer modalidade desportiva, dos quais participe ao menos 1 associação desportiva 
que mantenha equipe de futebol profissional; e
h) pessoas jurídicas e físicas que pagaram ou creditaram rendimentos sobre os quais 
haja retenção do IR/Fonte, por si ou como representantes de terceiros.
FATO GERADOR: Informações relativas ao mês de março/2019. 
OBSERVAÇÕES: Este prazo deve ser cumprido pelas entidades empresariais integrantes 
do Grupo 2 do Anexo V da Instrução Normativa 1.634 RFB/2016, exceto as optantes 
pelo Simples Nacional, desde que a condição de optante conste do CNPJ em 1-7-2018. 
As entidades promotoras de espetáculos desportivos deverão transmitir ao Sped as 
informações relacionadas ao evento no prazo de até 2 dias úteis após a sua realização.

IOF - PESSOAS OBRIGADAS: Instituições financeiras; empresas de factoring; pessoa 
jurídica que conceder o crédito, nas operações de mútuo de recursos financeiros; 
instituições autorizadas a operar em câmbio; seguradoras; instituições autorizadas 
a operar na compra e venda de títulos e valores mobiliários; bolsas de valores, de 
mercadorias, de futuros e assemelhadas; administrador do fundo de investimento; 
instituição que intermediar recursos, junto a clientes, para aplicações em fundos de 
investimentos administrados por outra instituição; e as instituições autorizadas pelo 
Bacen que efetuarem a primeira aquisição do ouro, ativo financeiro, ou instrumento 
cambial, dentre outras.
FATO GERADOR: Operações de crédito, câmbio, seguro ou relativas a títulos ou valores 
mobiliários, exceto derivativos financeiros.
OBSERVAÇÕES: O vencimento do IOF toma por base a aquisição, no caso de ouro, ativo 
financeiro, e a cobrança ou o registro contábil, nos demais casos, efetuados no 1º decêndio 
de abril/2019. Nas localidades onde não houver expediente bancário, deve ser refeita a 
contagem do 3º dia útil subsequente ao fato gerador.

IR/FONTE - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas que efetuaram retenção na 
fonte nos pagamentos ou créditos decorrentes de juros sobre capital próprio e aplicações 
financeiras, inclusive os atribuídos a residentes ou domiciliados no exterior, e títulos de 
capitalização; prêmios, inclusive os distribuídos sob a forma de bens e serviços, obtidos 
em concursos e sorteios de qualquer espécie e lucros decorrentes desses prêmios; e de 
multa ou qualquer vantagem, de que trata o artigo 70 da Lei 9.430/96.
FATO GERADOR: Pagamento ou crédito efetuado no 1º decêndio de abril/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, deve ser refeita 
a contagem do 3º dia útil subsequente ao fato gerador.

PIS – COFINS – RETENÇÃO NA FONTE - PESSOAS OBRIGADAS: Fabricantes de 
máquinas, implementos e veículos classificados nos códigos 73.09, 7310.29, 7612.90.12, 
8424.81, 84.29, 8430.69.90, 84.32, 84.33, 84.34, 84.35, 84.36, 84.37, 87.01, 87.02, 
87.03, 87.04, 87.05, 87.06 e 8716.20.00 da Tipi aprovada pelo Decreto 7.660/2011, bem 
como os fabricantes de peças, componentes ou conjuntos destinados a estes produtos, 
que efetuaram a retenção na fonte do PIS e da Cofins nos pagamentos à pessoa jurídica 
pela aquisição de autopeças constantes dos Anexos I e II da Lei 10.485/2002 (exceto 
pneumáticos).
FATO GERADOR: Pagamentos efetuados na 2ª quinzena de março/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 
desta obrigação deve ser antecipado.

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

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

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

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

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

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

CSLL – PIS – COFINS – RETENÇÃO NA FONTE - PESSOAS OBRIGADAS: Com 
exceção das pessoas jurídicas optantes pelo Simples Nacional, todas as demais, 
inclusive associações, entidades sindicais, federações, confederações, centrais sindicais 
e serviços sociais autônomos; sociedades simples, sociedades cooperativas; fundações 
de direito privado; e condomínios de edifícios, que efetuaram pagamentos a outras 
pessoas jurídicas de direito privado, referentes à prestação dos seguintes serviços: 
limpeza, conservação, manutenção, segurança, vigilância, transporte de valores, locação 
de mão de obra, assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção e riscos, 
administração de contas a pagar e a receber, inclusive quando prestados por empresas 
de factoring, e de serviços profissionais, sujeitos à retenção na fonte à alíquota de 4,65%.
FATO GERADOR: Pagamento dos serviços relacionados anteriormente, efetuado no mês 
de março/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 
desta obrigação deve ser antecipado.

DARF NUMERADO (DCTFWEB MENSAL) – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - 
PESSOAS OBRIGADAS: As entidades empresariais obrigadas à entrega da DCTFWeb 
Mensal.
FATO GERADOR: Contribuições Previdenciárias relativas à competência março/2019.
OBSERVAÇÕES: As entidades promotoras de espetáculos desportivos deverão recolher 
o Darf pertinente à DCTFWeb Diária até o 2º dia útil após a realização do evento 
desportivo. Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta 
obrigação deve ser antecipado.

INFORME DE RENDIMENTOS FINANCEIROS – APLICAÇÕES FINANCEIRAS/MÚTUO 
– BENEFICIÁRIO PESSOA JURÍDICA - PESSOAS OBRIGADAS: Instituições financeiras, 
sociedades corretoras de títulos e valores mobiliários, sociedades distribuidoras de títulos 
e valores mobiliários, sociedades seguradoras, entidades de previdência complementar, 
sociedades de capitalização, pessoa jurídica que, atuando por conta e ordem de cliente, 
intermediar recursos para aplicações em fundos de investimento administrados por outra 
pessoa jurídica e demais fontes pagadoras.
FATO GERADOR: Informações relativas ao 1º trimestre/2019.
OBSERVAÇÃO: Está dispensada dessa obrigação a fonte pagadora que forneceu, 
mensalmente, comprovante contendo as informações exigidas no Informe de 
Rendimentos Financeiros.

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

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

22 DCTF – DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS - 
PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas de direito privado em geral, inclusive as 
equiparadas, as imunes e as isentas, os consórcios que realizem negócios jurídicos em 
nome próprio, inclusive na contratação de pessoas jurídicas e físicas, com ou sem vínculo 
empregatício.
FATO GERADOR: Informações relativas ao mês de fevereiro/2019.
OBSERVAÇÕES: A DCTF será apresentada de forma centralizada pela matriz. 
As informações relativas às Sociedades em Conta de Participação (SCP) devem ser 
apresentadas pelo sócio ostensivo, em sua própria DCTF.

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

SIMPLES NACIONAL - PESSOAS OBRIGADAS: Microempresas e empresas de 
pequeno porte que optaram pelo pagamento unificado de impostos e contribuições.
FATO GERADOR: Receita bruta do mês de março/2019.

24 IOF - PESSOAS OBRIGADAS: Instituições financeiras; empresas de factoring; pessoa 
jurídica que conceder o crédito, nas operações de mútuo de recursos financeiros; 
instituições autorizadas a operar em câmbio; seguradoras; instituições autorizadas 
a operar na compra e venda de títulos e valores mobiliários; bolsas de valores, de 
mercadorias, de futuros e assemelhadas; administrador do fundo de investimento; 
instituição que intermediar recursos, junto a clientes, para aplicações em fundos de 
investimentos administrados por outra instituição; e as instituições autorizadas pelo 
Bacen que efetuarem a primeira aquisição do ouro, ativo financeiro, ou instrumento 
cambial, dentre outras.
FATO GERADOR: Operações de crédito, câmbio, seguro ou relativas a títulos ou valores 
mobiliários, exceto derivativos financeiros.
OBSERVAÇÕES: O vencimento do IOF toma por base a aquisição, no caso de ouro, ativo 
financeiro, e a cobrança ou o registro contábil, nos demais casos, efetuados no 2º decêndio 
de abril/2019. Nas localidades onde não houver expediente bancário, deve ser refeita a 
contagem do 3º dia útil subsequente ao fato gerador.

IR/FONTE - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas que efetuaram retenção na 
fonte nos pagamentos ou créditos decorrentes de juros sobre capital próprio e aplicações 
financeiras, inclusive os atribuídos a residentes ou domiciliados no exterior, e títulos de 
capitalização; prêmios, inclusive os distribuídos sob a forma de bens e serviços, obtidos 
em concursos e sorteios de qualquer espécie e lucros decorrentes desses prêmios; e de 
multa ou qualquer vantagem, de que trata o artigo 70 da Lei 9.430/96.
FATO GERADOR: Pagamento ou crédito efetuado no 2º decêndio de abril/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, deve ser refeita 
a contagem do 3º dia útil subsequente ao fato gerador.

25 COFINS – DEMAIS EMPRESAS - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas de direito 
privado e as que lhes são equiparadas pela legislação do Imposto de Renda, exceto 
instituições financeiras e equiparadas.
FATO GERADOR: Receitas auferidas no mês de março/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 
desta obrigação deve ser antecipado.

IPI – DEMAIS PRODUTOS - PESSOAS OBRIGADAS: Estabelecimentos importadores, 
industriais e os a estes equiparados, com exceção das empresas que tenham prazos 
específicos.
FATO GERADOR: Apuração no mês de março/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 
desta obrigação deve ser antecipado.

PIS – DEMAIS EMPRESAS - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas de direito 
privado e as que lhes são equiparadas pela legislação do Imposto de Renda, exceto 
instituições financeiras e equiparadas.
FATO GERADOR: Receitas auferidas no mês de março/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 
desta obrigação deve ser antecipado.

PIS – FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAS OBRIGADAS: Entidades sem fins lucrativos, 
inclusive condomínios, e as cooperativas que excluírem da base de cálculo do PIS-
Faturamento ou da Cofins qualquer das receitas elencadas nos artigos 15 da Medida 
Provisória 2.158-35/2001 ou 30-A da Lei 11.051/2004.
FATO GERADOR: Folha de pagamento de março/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 
desta obrigação deve ser antecipado.

TAXA PELA UTILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS CONTADORES DE PRODUÇÃO - 
PESSOAS OBRIGADAS: Os fabricantes de cigarros classificados na posição 2402.20.00 
da Tipi, excetuados os classificados no Ex 01, obrigados à instalação do Sistema de 
Controle e Rastreamento da Produção de Cigarros (Scorpios); e os estabelecimentos 
industriais envasadores de bebidas obrigados à instalação do Sistema de Controle de 
Produção de Bebidas (Sicobe).
FATO GERADOR: Utilização de equipamento contador de produção de cigarros e 
bebidas no mês de abril/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 
desta obrigação deve ser antecipado.

30 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – ESTIMATIVA - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas 
que apuram o IRPJ com base na receita bruta e acréscimos ou no lucro real apurado em 
balanço/balancete de redução/suspensão.
FATO GERADOR: Receita bruta, ganhos de capital, ganhos líquidos e rendimentos de 
aplicações financeiras e demais receitas e resultados obtidos (artigos 29 e 30 da Lei 
9.430/96), ou o resultado contábil ajustado na forma da legislação vigente, referentes ao 
mês de março/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 
desta obrigação deve ser antecipado.

CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – LUCRO PRESUMIDO – 1º TRIMESTRE DE 2019 – 1ª 
QUOTA OU QUOTA ÚNICA - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas que optaram 
pela tributação com base no lucro presumido.
FATO GERADOR: Receita bruta, ganhos de capital, ganhos líquidos e rendimentos de 
aplicações financeiras e demais receitas e resultados (artigos 29 e 30 da Lei 9.430/96), 
obtidos no 1º trimestre/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 
desta obrigação deve ser antecipado.

CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – LUCRO REAL – 1º TRIMESTRE DE 2019 – 1ª QUOTA OU 
QUOTA ÚNICA - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas que adotaram o regime 
trimestral de apuração do lucro real, na forma do artigo 1º da Lei 9.430/96.
FATO GERADOR: Resultado contábil do 1º trimestre/2019, devidamente ajustado na 
forma da legislação vigente.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 
desta obrigação deve ser antecipado.

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL – PESSOAS FÍSICAS - PESSOAS OBRIGADAS: 
Pessoa física, residente no Brasil, ainda que ausente no exterior, que no ano-calendário 
de 2018:
a) recebeu rendimentos tributáveis, sujeitos ao ajuste na declaração, cuja soma foi 
superior a R$ 28.559,70;
b) recebeu rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, 
cuja soma foi superior a R$ 40.000,00;
c) obteve, em qualquer mês, ganho de capital na alienação de bens ou direitos, sujeito à 
incidência do imposto, ou realizou operações em bolsas de valores, de mercadorias, de 
futuros e assemelhadas;
d) relativamente à atividade rural:
– obteve receita bruta em valor superior a R$ 142.798,50;
– pretenda compensar, no ano-calendário de 2018 ou posteriores, prejuízos de anos-
calendário anteriores ou do próprio ano-calendário de 2018;
e) teve, em 31 de dezembro, a posse ou a propriedade de bens ou direitos, inclusive terra 
nua, de valor total superior a R$ 300.000,00;
f) passou à condição de residente no Brasil em qualquer mês e nessa condição 
encontrava-se em 31 de dezembro; ou 
g) optou pela isenção do Imposto de Renda incidente sobre o ganho de capital auferido 
na venda de imóveis residenciais, cujo produto da venda seja aplicado na aquisição de 
imóveis residenciais localizados no País, no prazo de 180 dias, contado da celebração do 
contrato de venda, nos termos do art. 39 da Lei 11.196/2005.

DME – DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES LIQUIDADAS COM MOEDA EM ESPÉCIE - 
PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas físicas ou jurídicas residentes ou domiciliadas no 
Brasil que tenham recebido valores em espécie cuja soma seja igual ou superior a 
R$ 30.000,00, ou o equivalente em outra moeda, decorrentes de alienação ou cessão 
onerosa ou gratuita de bens e direitos, de prestação de serviços, de aluguel ou de 
outras operações que envolvam transferência de moeda em espécie, realizadas com 
uma mesma pessoa física ou jurídica.
FATO GERADOR: Valores recebidos em espécie no mês de março/2019.
OBSERVAÇÕES: O limite de RS 30.000,00 será aplicado por operação se esta for 
realizada entre o declarante e mais de uma pessoa física ou jurídica, independentemente 
do valor recebido de cada pessoa. As instituições financeiras e as instituições autorizadas 
a funcionar pelo Bacen estão dispensadas da apresentação da DME.

IMPOSTO DE RENDA – PESSOAS FÍSICAS – 1ª QUOTA OU QUOTA ÚNICA - PESSOAS 
OBRIGADAS: Pessoas físicas que apuraram imposto a pagar na Declaração de Ajuste 
Anual do exercício de 2019, ano-calendário de 2018.
FATO GERADOR: Recebimento de rendimentos tributáveis no ano-calendário de 2018.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 
desta obrigação deve ser antecipado.

IR – GANHOS EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA VARIÁVEL - PESSOAS 
OBRIGADAS: Pessoas físicas ou jurídicas, inclusive isentas.
FATO GERADOR: Ganhos obtidos no mês de março/2019, em operações na bolsa 
de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhados, em alienação de ouro, ativo 
financeiro, fora de bolsa, e alienação de participação societária, por pessoa jurídica, fora 
de bolsa.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 
desta obrigação deve ser antecipado.

IRPF – CARNÊ-LEÃO - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas físicas residentes no País 
que receberam:
a) rendimentos de outras pessoas físicas que não tenham sido tributados na fonte no País, 
tais como decorrentes de arrendamento, subarrendamento, locação e sublocação de 
móveis ou imóveis, e os decorrentes do trabalho não assalariado, assim compreendidas 
todas as espécies de remuneração por serviços ou trabalhos prestados sem vínculo 
empregatício;
b) rendimentos ou quaisquer outros valores de fontes do exterior, tais como trabalho 
assalariado ou não assalariado, uso, exploração ou ocupação de bens móveis ou 
imóveis, transferidos ou não para o Brasil, lucros e dividendos;
c) emolumentos e custas dos serventuários da Justiça, como tabeliães, notários, oficiais 
públicos e outros, independentemente de a fonte pagadora ser pessoa física ou jurídica, 
exceto quando forem remunerados exclusivamente pelos cofres públicos;
d) importância paga em dinheiro, a título de pensão alimentícia em face das normas do 
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de 
alimentos provisionais, acordo homologado judicialmente, ou de separação consensual 
ou divórcio consensual realizado por escritura pública;
e) rendimentos em função de prestação de serviços a embaixadas, repartições 
consulares, missões diplomáticas ou técnicas ou a organismos internacionais de que o 
Brasil faça parte.
FATO GERADOR: Recebimento dos valores relacionados nas letras “a” a “e” anteriores, 
no mês de março/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 
desta obrigação deve ser antecipado.

IRPF – GANHO DE CAPITAL - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas físicas que auferiram 
ganhos na alienação de bens ou direitos de qualquer natureza, exceto moeda estrangeira 
mantida em espécie.
FATO GERADOR: Ganhos auferidos na alienação de bens ou direitos no mês de 
março/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 
desta obrigação deve ser antecipado.

IRPF – GANHO DE CAPITAL – ALIENAÇÃO DE MOEDA ESTRANGEIRA EM ESPÉCIE - 
PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas físicas que auferiram ganhos na alienação de moeda 
estrangeira mantida em espécie.
FATO GERADOR: Ganhos auferidos na alienação de moeda estrangeira mantida em 
espécie no ano-calendário de 2018.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 
desta obrigação deve ser antecipado.

IRPJ – ESTIMATIVA - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas tributadas com base 
no lucro real que optaram pela apuração anual, com recolhimentos mensais do imposto 
calculado sob a forma de estimativa.
FATO GERADOR: Receita bruta e acréscimos do artigo 32 da Lei 8.981/95, ou lucro real 
apurado em balanço/balancete de redução, referentes ao mês de março/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 
desta obrigação deve ser antecipado.

IRPJ – GANHO DE CAPITAL – ME e EPP OPTANTES PELO SIMPLES NACIONAL 
- PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas optantes pelo Simples Nacional que 
apuraram ganho de capital na alienação de ativos.
FATO GERADOR: Ganhos percebidos na alienação de ativos no mês de março/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 
desta obrigação deve ser antecipado.

IRPJ – LUCRO PRESUMIDO – 1º TRIMESTRE DE 2019 – 1ª QUOTA OU QUOTA ÚNICA 
- PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas tributadas com base no lucro presumido.
FATO GERADOR: Receita bruta, ganhos de capital, juros sobre o capital próprio (artigo 
9º da Lei 9.249/95), rendimentos e ganhos líquidos de aplicações financeiras e demais 
receitas e resultados obtidos no 1º trimestre/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 
desta obrigação deve ser antecipado.

IRPJ – LUCRO REAL – 1º TRIMESTRE DE 2019 – 1ª QUOTA OU QUOTA ÚNICA - 
PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas que adotaram o regime trimestral de 
apuração do lucro real, na forma do artigo 1º da Lei 9.430/96.
FATO GERADOR: Lucro real do 1º trimestre/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 
desta obrigação deve ser antecipado.

PIS – COFINS – RETENÇÃO NA FONTE - PESSOAS OBRIGADAS: Fabricantes de 
máquinas, implementos e veículos classificados nos códigos 73.09, 7310.29, 7612.90.12, 
8424.81, 84.29, 8430.69.90, 84.32, 84.33, 84.34, 84.35, 84.36, 84.37, 87.01, 87.02, 
87.03, 87.04, 87.05, 87.06 e 8716.20.00 da Tipi aprovada pelo Decreto 7.660/2011, bem 
como os fabricantes de peças, componentes ou conjuntos destinados a estes produtos, 
que efetuaram a retenção na fonte do PIS e da Cofins nos pagamentos à pessoa jurídica 
pela aquisição de autopeças constantes dos Anexos I e II da Lei 10.485/2002 (exceto 
pneumáticos).
FATO GERADOR: Pagamentos efetuados na 1ª quinzena de abril/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 
desta obrigação deve ser antecipado.

PLANO DE AÇÃO E RELATÓRIO DAS ATIVIDADES – EBAS - PESSOAS OBRIGADAS: 
Todas as entidades e organizações de assistência social inscritas nos Conselhos de 
Assistência Social dos Municípios e do Distrito Federal.

SISCOSERV – REGISTROS DE VENDAS E DE AQUISIÇÕES - PESSOAS OBRIGADAS: 
Os residentes ou domiciliados no Brasil que realizem, com residentes ou domiciliados no 
exterior, operações de aquisição ou venda de serviços, intangíveis e outras operações 
que produzam variações no patrimônio das pessoas físicas, das pessoas jurídicas ou dos 
entes despersonalizados, inclusive operações de importação e exportação de serviços.
FATO GERADOR: Aquisições e vendas realizadas no mês de janeiro/2019.
OBSERVAÇÃO: As atividades econômicas já obrigadas ao registro das informações 
constam no cronograma aprovado pelo Anexo Único da Portaria Conjunta 1.908 RFB/
SCS/2012.

TCIF – TAXA DE CONTROLE DE INCENTIVOS FISCAIS - PESSOAS OBRIGADAS: A 
pessoa jurídica e a entidade equiparada que solicitarem o licenciamento de importação 
ou o registro de ingresso de mercadorias procedentes do território nacional, no âmbito da 
Zona Franca de Manaus.
FATO GERADOR: Pedido de licenciamento de importação ou de protocolo de ingresso de 
mercadorias procedentes do território nacional para ingresso na Zona Franca de Manaus, 
nas áreas de livre comércio e na Amazônia Ocidental, relativamente aos registros 
realizados no mês de março/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 
desta obrigação deve ser antecipado.

NOTA: As Tabelas de Recolhimento em 
Atraso são divulgadas no Portal COAD, em Tabelas Dinâmicas.
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GDR2012 PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 05.445.385/0001-14

Balanço Patrimonial em 31/12/2018 e 2017 (Em R$)

Demonstração dos Fluxos de Caixa em 31/12/2018 e 2017 (Em R$)

Notas Explicativas das Demonstrações Financeiras 
em 31/12/2018 e 2017 (Em R$)

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
em 31/12/2018 e 2017 (Em R$)

Demonstração de Resultado em 31/12/2018 e 2017 (Em R$)

Ativo 31/12/2018 31/12/2017
Ativo Circulante 2.572.001 2.609.137
Caixa e equivalentes de caixa 2.401 6.521
Caixa 356 46
Bancos 2.045 6.475
Dividendos a receber 2.569.600 2.602.616
Ativo Não-Circulante 25.038.194 24.271.249
Investimentos 25.038.194 24.271.249
Total do Ativo 27.610.195 26.880.386

Passivo 31/12/2018 31/12/2017
Passivo Circulante 3.004.214 2.602.642
Fornecedor 85 -
Obrigações sociais e trabalhistas 12 386
Dividendos a pagar 3.004.117 2.602.256
Patrimônio Líquido 24.605.981 24.277.744
Capital social - item 4 20.504.984 20.504.984
Reserva de lucros 4.100.997 3.772.760
Resultado do exercício 15.328.894 16.072.210
Provisão reserva legal (328.237) (803.610)
Provisão de dividendos  (15.000.657) (15.268.600)
Total do Passivo 27.610.195 26.880.386

31/12/2018 31/12/2017
Despesas e Receitas Operacionais 15.329.225 16.072.244
- Despesas c/ pessoal (1.145) (7.120)
- Despesas administrativas (8.513) (3.545)
- Despesas tributárias (21) (21)
- Resultado em equivalência patrimonial 15.338.904 16.082.930
Resultado Líquido Financeiro (331) (34)
- Despesas financeiras (331) (34)
Resultado Operacional 15.328.894 16.072.210
Resultado do Exercício 15.328.894 16.072.210
Resultado por Ação - (Em R$ 1,00) 0,7476 0,7838

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais 31/12/2018 31/12/2017
Das Atividades 15.328.894 16.072.210
Lucro/(Prejuízo) líquido do exercício 15.328.894 16.072.210
De contas do ativo e passivo 32.727 118.992
(Aumento)/Redução em outros ativos 33.016 119.322
Aumento/(Redução) em fornecedor 85 -
Aumento/(Redução) em obrigações sociais e trabalhistas (374) (330)
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais 15.361.621 16.191.202
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos
(Aumento)/Redução de investimentos (766.945) (804.147)
Caixa líquido aplicados nas atividades de investimentos (766.945) (804.147)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos
Pagamento de dividendos (14.598.796) (15.386.268)
Caixa líquido aplicados nas atividades de financiamentos (14.598.796) (15.386.268)
Aumento (Redução) Líquido de Caixa e
 Equivalente de Caixa (4.120) 787
Caixa e equivalente de caixa no início do exercício 6.521 5.734
Caixa e equivalente de caixa no final do exercício 2.401 6.521
Aumento (Redução) Líquido de Caixa e
 Equivalente de Caixa (4.120) 787

1) Contexto Operacional: A sociedade foi constituída em 30/11/2002, tendo seus
atos constitucionais sido alterados e registrado na Jucerja sob nº 33300305904 
em 08/01/2013, como objetivo social da empresa é a participação no capital de 
outras sociedades, empresárias ou simples, nacionais ou estrangeiras, seja como 
sócia, acionista ou cotista. 2) Apresentação das Demonstrações Contábeis: As 
demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil, constantes da Lei Nº 6.404/76 com as alterações trazidas pela 
lei nº 11.638/07 e 11.941/09, no que forem aplicáveis. 3) Princípios e Práticas 
Contábeis: O resultado é apurado pelo regime contábil de competência. 4) Capital 
Social: O capital social autorizado, em 31/12/2018 é de R$20.504.984, sendo 
representado por 20.504.984 ações ordinárias com valor nominal de R$1,00.

Capital 
Social

Resevas  
de Lucros

Resultados 
Acumulados Total

Saldo em 31/12/2016 20.504.984 2.969.149 - 23.474.133
Resultado líquido do exercício - - 16.072.210 16.072.210
Provisão reserva legal - 803.611 (803.611) -
Provisão de dividendos - - (15.268.599) (15.268.599)
Saldo em 31/12/2017 20.504.984 3.772.760 - 24.277.744
Resultado líquido do exercício - - 15.328.894 15.328.894
Provisão reserva legal - 328.237 (328.237) -
Provisão de dividendos - - (15.000.657) (15.000.657)
Saldo em 31/12/2018 20.504.984 4.100.997 - 24.605.981

QUANTIDADE DE AÇÕES SUBSCRITAS E INTEGRALIZADAS
Tipo de Ações 31/12/2018 31/12/2017
Ordinárias nominativas 20.504.984 20.504.984

Assinaturas: Creston Fernandes - Diretor; Alexandre Ferreira Novello - 
Diretor;  Isabel Ferraz Magalhães - Diretora; 

Joelson Antonio Augusto - Contador - CRC-RJ 067164/O-9.

Relatório da Administração. Senhores Acionistas, cumprindo disposições legais e estatutárias, apresentamos a seguir as Demonstrações Financeiras da 
GDR2012 Participações S/A., relativas aos exercícios encerrados em 31/12/2018 e 2017, e colocamo-nos à disposição de V.Sas. para qualquer esclarecimento 
que se faça necessário. Rio de Janeiro - RJ, 31/03/2019. A Diretoria.

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

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.

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.

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.

Batata inglesa sobe 72,63% e 
encarece a bacalhoada na Páscoa

O consumidor terá mais 
gastos com os preparativos 
para Páscoa neste ano, é o 
que mostra um levantamento 
realizado pela Federação do 
Comércio de Bens, Serviços 
e Turismo do Estado de São 
Paulo (FecomercioSP), com 
base nos dados de fevereiro 
e março do Índice Nacio-
nal de Preços ao Consumi-
dor Amplo (IPCA-15), que 
apontou variação positiva de 
4,18% no acumulado dos úl-
timos 12 meses.

Na comparação com o 
mesmo período do ano pas-
sado, os itens para o prepa-
ro da bacalhoada puxam a 
alta. A batata inglesa obteve 
o maior reajuste – 72,63% – 
devido ao clima chuvoso do 
primeiro trimestre que pre-
judicou a safra. Em seguida 

estão o pimentão (31,63%), 
a cebola (20,71%) e o bróco-
lis (13,55%).

Alternativa ao bacalhau, 
que é importado e está su-
jeito a variações cambiais, 
os peixes nacionais são óti-
mas pedidas. Os pescados 
nacionais, por exemplo, au-
mentaram 1,56%. Por isso, 
para quem quer economi-
zar, a Federação recomenda 
substituir o bacalhau por 
outros peixes como pira-
rucu, abrótea, badejo, man-
juba, merluza e traíra, que 
também estarão disponíveis 
com oferta mais abundante 
no período.

 Os preços médios do 
chocolate em barra e do 
bombom ficaram abaixo da 
inflação – alta de 2,43% – 
enquanto o chocolate em pó 

subiu 3,09%. A Fecomer-
cioSP ressalta que o quilo 
do preço do ovo de Páscoa 
supera o valor do quilo de 
uma barra de chocolate, por 
exemplo, e por conta da an-
tecipação do levantamento, 
pode haver variação até a 

data do feriado.
Entretanto, os preços 

do alho (-1,68%), do sor-
vete (-1,22%), da cerve-
ja (-0,79%) e da azeitona 
(-0,14%) apresentaram que-
da, na mesma base compa-
rativa.

Entidades e governo vão debater 
iniciativas para a indústria 4.0

Com o objetivo de criar 
condições para que o 
Brasil não fique para trás 
na chamada quarta revo-
lução industrial, conhe-
cida como indústria 4.0, 
foi lançada nesta quarta-
feira a Câmara Brasileira 
da Indústria 4.0. A ideia é 
de debater o tema com os 
meios empresarial e aca-
dêmico, para facilitar a 
integração de iniciativas 
de fomento da indústria 
4.0, a manufatura avan-
çada e a internet das coi-
sas, que integra dispositi-
vos eletrônicos usados no 
dia a dia à internet.

“O momento é de dis-
cutir aplicações. Em que 
casos investir e como 
disponibilizar [recur-
sos]. Vamos aproveitar o 
que temos para darmos 
o passo seguinte, que é 
a Internet das Coisas”, 
disse o ministro interino 
do Ministério da Ciência, 
Tecnologia, Inovações e 
Comunicações (MCTIC), 
Júlio Semeghini, durante 
a cerimônia de lançamen-
to da Câmara.

“Essa Câmara, além 
de focar na Indústria 4.0 
nos ajudará também a 
pensar o marco regulató-

rio das startups”, acres-
centou, referindo-se a ou-
tra iniciativa do governo, 
voltada a empresas ini-
ciantes.

Segundo o secretário 
de Empreendedorismo 
e Inovação do MCTIC, 
Paulo Alvim, o objetivo 
final das políticas a se-
rem elaboradas a partir 
da Câmara da Indústria 
4.0 é fazer com que as 
bases de conhecimento 
sejam transformadas em 
riqueza para o país.“Essa 
Câmara é um esforço de 
construção coletiva com 
a participação de gover-
no e sociedade civil para 
promover a transfor-
mação do país. Trata-se 
de uma nova etapa a ser 
desenvolvida, a partir do 
aprendizado obtido com 
iniciativas anteriores”, 
disse.

Crédito

Uma das nove enti-
dades que formarão o 
conselho superior dessa 
Câmara é o Banco Na-
cional de Desenvolvi-
mento Econômico e So-
cial (BNDES). De acor-
do com o presidente do 

banco, Joaquim Levy, o 
BNDES “estará firme” 
na infraestrutura e na 
indústria 4.0.

“O BNDES se junta 
a esse trabalho com dis-
ponibilização de crédito. 
Estaremos presentes com 
capital físico, financei-
ro e com nossos recursos 
humanos. São inúmeras 
as interligações (da in-
dústria 4.0) dentro da 
economia. Pode ajudar a 
agricultura, por meio de 
colheitadeiras inteligen-
tes que analisam o solo ou 
a meteorologia. Podem 
também ajudar no trans-
porte, na segurança, na 
iluminação pública, entre 
outros”, argumentou.

Na avaliação do o 
secretário de Produ-
tividade, Emprego e 
Competitividade do Mi-
nistério da Economia, 
Carlos da Costa, falta 
capital humano para 
que o Brasil consiga 
avançar na direção da 
quarta revolução indus-
trial. “Estamos muito 
atrás. Portanto formar 
profissionais é nossa 
prioridade”, disse.

Para o presidente da 
Confederação Nacional 

da Indústria (CNI), Pau-
lo Afonso Ferreira, que 
também integra a Câma-
ra, a quarta revolução 
industrial não pode ser 
para poucos. “Precisa 
ser permeada para toda 
a sociedade. É preciso, 
também, um esforço sé-
rio de redução de des-
perdício e do tempo de 
fabricação de produtos, 
bem como disponibilizá-
la a baixo custo para 
todos. Ela também de-
mandará qualificação 
massiva de mão de obra 
e investimentos em pes-
quisa, desenvolvimento e 
inovação”, disse o presi-
dente da CNI.

Também integram o 
conselho superior, que 
tem caráter deliberativo, 
Ministério da Economia, 
Agência Brasileira de De-
senvolvimento Industrial 
(ABDI), Financiadora de 
Estudos e Projetos (Fi-
nep), Conselho Nacional 
de Pesquisa (CNPq), Ser-
viço Brasileiro de Apoio 
às Micro e Pequenas Em-
presas (Sebrae) e Asso-
ciação Brasileira de Pes-
quisa e Inovação Indus-
trial (Emprapii), além de 
MCTIC, CNI e BNDES.

MEIs ultrapassam 
8 milhões no Brasil

O número de profissio-
nais autônomos, cadastrados 
como microempreendedores 
individuais (MEI), ultrapas-
sa 8 milhões. De acordo com 
dados do Portal do Empre-
endedor, no final de março, 
número de profissionais che-
gou a 8.154.678.

Para se cadastrar como 
MEI, é preciso ter fatura-
mento de até R$ 81 mil por 
ano, não ser sócio, admi-
nistrador ou titular de outra 
empresa e ter no máximo 
um empregado. Como MEI, 
o microempreendedor tem 
um CNPJ e pode abrir conta 
bancária, fazer empréstimos 
e emitir notas fiscais.

Em julho, a Lei Comple-
mentar nº 128/2008, que 
criou o MEI, completa dez 
anos de entrada em vigor.

De acordo com o Por-
tal do Empreendedor, em 
março, a maioria dos mi-
croempreendedores eram 
cabeleireiros, manicures e 
pedicures (66.937), profis-
sionais da área de vestuário 
(641.346), de obras de alve-
naria (358.053), de promo-
ção de vendas (210.669) e de 
alimentação (218.946).

A maioria dos empreen-
dedores tem entre 31 e 40 
anos (mais de 2,5 milhões), 
seguidos por aqueles com 
idade entre 41 e 50 anos (1,9 
milhão), entre 21 e 30 anos 
(1,7 milhão). Entre 51 e 60 
anos, são 1,3 milhão. Os 
mais velhos (61 a 70 anos) 
são 446,1 mil. Entre 16 e 17 
anos, há 575 jovens micro-
empreendedores. E entre, 18 
e 20 anos, 69,9 mil.

Venda de carros importados 
cresce 1,2% em março

As 16 marcas filiadas à 
Associação Brasileira das 
Empresas Importadoras e 
Fabricantes de Veículos Au-
tomotores (Abeifa), com li-
cenciamento de 2.524 unida-
des, anotaram em março úl-
timo alta de 1,2% em relação 
a fevereiro de 2019, quando 
foram vendidas 2.495 uni-
dades importadas. Mas ante 
março de 2018, quando fo-
ram comercializadas 3.457 
unidades, a queda foi de 
27%.

O desempenho negativo 
de 27% em março deste ano 
fez com o resultado do acu-
mulado no primeiro trimes-
tre do ano também fosse de 
queda de 11,4%.

“Mantemos esperança na 
retomada da economia ain-
da ao longo deste ano. Mas 
certamente nossa expecta-
tiva foi alta demais desde o 
princípio de dezembro últi-
mo, quando – em realidade 
– teremos de ter paciência 
por mais algum tempo para 
resgatarmos melhor desem-
penho de venda de veículos 
importados”, analisa José 
Luiz Gandini, presidente da 
Abeifa, para quem a instabi-
lidade da moeda norte-ame-
ricana, há vários meses com 
tendência de alta, e falta de 
confiança do consumidor na 
economia brasileira foram 
determinantes no comporta-
mento de vendas do setor no 
primeiro trimestre.

“Iniciamos janeiro de 
2018 com o dólar cotado a 
R$ 3,30 e, no fim do primei-
ro trimestre deste ano, atin-
giu a casa dos R$ 3,89. Em 
quinze meses, o setor de veí-
culos importados anotou um 
acréscimo de 17,8% em seus 
custos diretos”, complemen-
ta Gandini.

Além desses fatores, que 
dependem da credibilidade 
e condução das políticas pú-
blicas, outras circunstâncias 
compulsórias influenciam no 
desempenho do setor de ve-
ículos importados, como os 
benefícios fiscais tanto fede-
rais como estaduais para os 
fabricantes nacionais, prin-
cipalmente nas regiões Nor-

te, Nordeste e Centro-Oeste, 
e também da base de cálculo 
pra o ICMS substituição tri-
butária, na qual para os fa-
bricantes nacionais é adota-
da a tabela de preço público 
sugerido e para os importa-
dos é utilizado um I.V.A de 
41,82%, sem mencionar que 
até querem acabar com o li-
vre comércio Brasil-México, 
quando em nossa avaliação é 
uma política salutar de com-
petitividade internacional”, 
analisa Gandini.

As cinco marcas que mais 
venderam, em março, foram 
a Kia Motors (710 unidades 
/ -1%), Volvo (606 / +6,1%), 
BMW (327 / +75,8%), Land 
Rover (193/ +1,6%), e Su-
zuki (179/ +9,1%).

Produção local

Entre as associadas à 
Abeifa, que também têm 
produção nacional, BMW, 
CAOA Chery, Land Rover e 
Suzuki fecharam março últi-
mo com 2.471 unidades em-
placadas, total que represen-
tou alta de 5,8% em relação 
a fevereiro de 2019, quando 
totalizaram 2.335 unidades e 
significaram alta de 44,5% 
ante março de 2018, quando 
anotaram 1.710 unidades.

Por marcas, a CAOA 
Chery, com 1.414 unidades 
emplacadas, obteve cresci-
mento de 7,8% ante igual pe-
ríodo de fevereiro de 2019; 
a BMW, com 627 unidades, 
alta de 3,5%; a Land Rover, 
com 277, alta de 11,2% e a 
Suzuki, com 153 unidades 
licenciadas, queda de 8,9%.

Se somados os emplaca-
mentos de unidades impor-
tadas e produzidas local-
mente, o ranking das cinco 
marcas, por volumes, indica 
a CAOA Chery com 1.414 
unidades (só produção na-
cional), a BMW com 954 
unidades (627 nacionais + 
327 importadas), a Kia Mo-
tors com 710 veículos (só 
importados), a Volvo com 
606 unidades (só importa-
das) e Land Rover com 470 
veículos ( 277 nacionais e 
193 importados).
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Acidentes podem  
superar roubos de cargas
Ações para ajudar 
embarcadores e 
transportadores 
reduzirem risco 

A última pesquisa so-
bre rodovias publicada pela 
Confederação Nacional do 
Transporte(CNT) apurou 
que os 89,3 mil acidentes 
ocorridos em 2017 apresen-
taram um custo anual de R$ 
10,8 bilhões em perdas de 
vida, danos materiais e pre-
juízos relacionados com as 
cargas. O valor chega a ser 
8 vezes maior em relação 
ao prejuízo com roubo de 
cargas, calculado em apro-
ximadamente R$ 1,3 bilhão 
por ano.

Neste cenário, a Chubb, 
maior seguradora do mundo 
no ramo de propriedade e 
responsabilidade civil, está 
oferecendo ações de preven-
ção e indicando serviços de 
parceiros para ajudar embar-
cadores e transportadores a 
reduzirem o risco de aciden-
tes. A companhia tomou essa 

iniciativa com base no fato 
de que os acidentes chegam 
a superar os roubos de carga 
no potencial de gerar preju-
ízos.

“Em caso de acidente, os 
gastos da empresa não se li-
mitam à carga, já que pode 
haver perdas em função da 
morte do motorista, ajudante 
e terceiros, além de prejuízos 
com tratamento de saúde, 
resgate da mercadoria, ava-
rias no veículo e na carreta, 
não entrega de produtos, 
recuperação de mananciais 
por conta de vazamento de 
resíduos, divulgação de no-
tícias negativas e várias ou-
tras consequências”, consi-
dera Omar Mendoza, diretor 
de Marine Cargo da Chubb 
Brasil.

“Como atualmente os 
roubos de carga estão de-
mandando muita atenção, 
não são raros os casos em 
que o cliente conseguiu mi-
tigar esse risco por meio de 
intenso trabalho, mas que 
ainda apresenta um índice 
de sinistralidade preocupan-
te em termos de acidentes”, 
observa Mendoza, acres-
centando que  a correção do 

problema muitas vezes exige 
uma mudança cultural de 
toda a empresa, começando 
pelo seu principal executivo 
e passando pela aplicação de 
técnicas associadas a carre-
gamentos.

“Quando esse trabalho 
chega ao motorista, ele 
passa a receber novos co-
nhecimentos como técnicas 
de direção, condução eco-
nômica, manutenção pre-
ventiva do veículo e outros. 
Em poucos meses, a sinis-
tralidade começa a cair”, 
assegura. Segundo o exe-
cutivo, todos ganham com 
o esforço, pois a empresa 
reduz prejuízos de forma 
significativa e o motorista 
passa a apresentar mais ca-
pacidade de realizar entre-
gas com segurança – o que 
valoriza o seu trabalho.

De acordo com Fábio 
Vale, responsável pela área 
de Gerenciamento de Ris-
cos da Chubb, as estatísti-
cas apontam que na maior 
parte das vezes os acidentes 
ocorrem por falha humana 
tais como velocidade incom-
patível com a via e fadiga 
do motorista em função de 

longos percursos. Os outros 
principais fatores estariam 
relacionados com as con-
dições da estrada, clima e 
acondicionamento da carga. 

Conforme o executivo, 
as sugestões da Chubb para 
seus clientes incluem a aná-
lise da operação do segurado 
e medidas preventivas que 
levam em consideração dis-
tâncias percorridas, rotas, ti-
pos de carga, perfil de veícu-
los e histórico de motoristas, 
entre outros fatores impor-
tantes. “Os investimentos, 
quando necessários, são vol-
tados basicamente para trei-
namentos e ferramentas de 
gestão tais como telemetria e 
controle de velocidade - que 
verificam se o motorista as-
similou a nova orientação”, 
conta.

“O cliente que trata o ris-
co de acidentes apresenta um 
número de sinistros abaixo 
da média observada no mer-
cado. Por conseguinte, ob-
tém da seguradora maior li-
mite de cobertura e melhores 
condições no momento da 
renovação, além de outros 
benefícios”, conclui Fábio 
Vale.

Seguros e gestão de riscos para barragens
Na memória recente dos bra-

sileiros, o tema barragem está 
associado a tragédias e enormes 
danos materiais e ambientais. 
Atualmente, 45 barragens no 
país são consideradas vulnerá-
veis, de acordo com relatório 
elaborado Agência Nacional 
de Águas (ANA). “Acidentes 
podem acontecer independen-
temente da nossa intenção.

Mas é possível colabo-
rar para a sua ocorrência, 
de forma voluntária ou por 
motivos financeiros”, diz o 
consultor técnico em Análi-
se de Risco Marcos Siquei-
ra Moura, da Engenharia 
de Pesquisa & Solução. “A 
gestão envolve o universo 
do risco, que começa pela 
observância, seguida pela 
análise técnica do risco, si-
mulação e a caracterização 

do risco. É uma cadeia”, ex-
plica o consultor.

Moura participará do Semi-
nário “Seguros e gestão de ris-
cos para barragens”, no próxi-
mo dia 26, apresentando o tema 
“Do projeto à confiabilidade: o 
risco da barragem”. O evento 
será promovido no Auditório da 
Escola Nacional de Seguros,em 
São Paulo, pela Associação 
Paulista dos Técnicos de Se-
guro (APTS) em parceria com 
a Associação Brasileira de Ge-
rência de Riscos (ABGR) e a 
ENS, das 9h às 12h. 

Mais de 24 mil barragens 
estão em atividade no Brasil, 
para os mais diversos usos, 
desde a geração de energia 
elétrica até o armazenamen-
to de resíduos de mineração, 
segundo relatório da ANA. 
Diante desse quadro, o ad-

vogado e titular da Polido 
e Carvalho Consultoria em 
Seguros e Resseguro, Walter 
Polido, questiona: “Todos os 
sites do país estão adequada-
mente estruturados em face 
da prevenção de danos?”.

Esta e outras questões se-
rão abordadas por Polido no 
evento, durante a apresenta-
ção do tema “A apólice de 
Responsabilidade Civil Geral 
é suficiente para a garantia 
dos riscos de barragens?”. So-
bre o tema, ele apresentará di-
versos questionamentos para 
o debate e a reflexão: “Seria 
necessário contratar o seguro 
Ambiental específico?”, ques-
tiona: “As seguradoras devem 
assumir riscos de qualquer 
maneira, apenas em razão do 
interesse social representado 
pelo seguro?”. “Deve ser obri-

gatório o seguro?”.
Para o coordenador do se-

minário e secretário da APTS, 
Luiz Macoto Sakamoto, tra-
gédias como as de Brumadi-
nho e Mariana e até da Boate 
Kiss não deveriam acontecer 
ou, no mínimo, deveriam ter 
suas consequências mitiga-
das. “Eventos como estes 
reaquecem o debate sobre a 
importância da gestão de ris-
cos. Lembrando que seguros 
e gestão de riscos fazem parte 
do mesmo ecossistema”, diz. 
A mediação do seminário será 
realizada pelo consultor de 
riscos e seguros, Paulo Leão 
Moura Jr., chairman da THB 
Corretora de Resseguros. O 
evento é gratuito e as inscri-
ções podem ser realizadas 
diretamente no site da ENS 
(www.ens.edu.br)..

Porto Seguros 
amplia presença em 
Patrimoniais e RC 

A Porto Seguro anuncia 
que fechou um acordo de 
cooperação com a Trave-
lers Seguros para recontra-
tação de seguros. A nego-
ciação engloba as apólices 
dos produtos: Empresarial, 
Riscos Diversos, Respon-
sabilidade Civil Geral, 
Responsabilidade Civil 
Profissional e Gestão Pro-
tegida (D&O).

Para a Porto Seguro, a 
parceria tem valor estra-
tégico, pois amplia a sua 
presença nos segmentos de 
seguros Patrimoniais e Res-
ponsabilidade Civil (RC), 
considerados de grande po-
tencial. “Nos últimos anos, a 
companhia tem investido na 
ampliação da sua presença 
no setor com o incremento 
do seu portfólio de seguros 
Patrimoniais e de Responsa-

bilidade Civil.
O acordo com a Trave-

lers Seguros reforça o nosso 
comprometimento em aten-
der este mercado”, comenta 
Marcelo Picanço, diretor-ge-
ral de Seguros e Investimen-
tos da Porto Seguro. Pelos 
termos do contrato firmado 
entre as empresas, os atuais 
segurados da Travelers per-
manecerão atendidos pela 
empresa até o vencimento 
das apólices. A partir daí, te-
rão a opção de renovar com 
a Porto Seguro, após a aná-
lise de aceitação. Em 2018, 
a Travelers emitiu aproxi-
madamente R$ 60 milhões 
em prêmios nos ramos que 
fazem parte deste acordo. O 
acordo está sujeito à aprova-
ção do Conselho Adminis-
trativo de Defesa Econômica 
(Cade).

Falta de higiene em centros de saúde afeta 2 bilhões de pessoas

Resseguro na retomada do desenvolvimento
Debate: catástrofes, 
riscos cibernéticos e 
cidades inteligentes 

Organizado pela Confede-
ração das Seguradoras (CN-
seg) e a Federação Nacional 
das Empresas de Resseguros 
(Fenaber), com apoio da Es-
cola Nacional de Seguros 
(ENS), será realizada a oi-
tava edição do Encontro de 
Resseguro do Rio de Janei-
ro, entre os próximos dias 8 
e 9, no Rio. O evento contará 

com a presença do secretário 
estadual de Desenvolvimen-
to da Indústria, Comércio, 
Serviços e Inovação, Caio 
Megale.

 Considerado o maior 
evento anual do setor na 
América do Sul, terá como 
tema central o apoio do 
setor ao desenvolvimento. 
O evento reunirá cerca de 
700 executivos do mercado 
segurador nacional e inter-
nacional. Atualmente, 142 
resseguradoras estão auto-
rizadas a operar no Brasil - 
16 locais (sediadas no Bra-
sil), 40 admitidas (sediadas 
no exterior, com escritório 

de representação no Brasil) 
e 86 eventuais (estrangeiras 
sediadas no exterior, sem 
escritório de representação 
no país), que aceitam ris-
cos de um mercado segura-
dor robusto, cuja projeção 
de prêmios em 2018, com 
seguros e planos de saúde 
suplementar, é da ordem de 
R$ 445 bilhões, e garanti-
do por provisões técnicas e 
reservas financeiras livres 
correspondentes a R$ 1,3 
trilhão.

O 8º Encontro de Resse-
guros terá como palestran-
tes Renato de Castro, espe-
cialista em Smart Cities da 

SmartUp Consulting Firm, 
Rubem Hofliger, chefe para 
a América Latina da divisão 
de soluções para o setor pú-
blico da Swiss RE; Ana Ca-
rolina Mello - Conselheira 
da Associação das Mulhe-
res do Mercado de Seguro 
(AMMS); Maria Helena 
Monteiro - Diretora de En-
sino Técnico da Escola Na-
cional de Seguros;  Helmut 
Heiss - professor do Instituto 
de Direito de Zurich; An-
tony Elliott – Chairman da 
B3i (Blockchain Insurance 
Industry Initiative); e Marco 
Ferreira - Diretor técnico da 
Sustenseg, entre outros.

Uma em cada quatro unidades 
de saúde no mundo, consideran-
do sobretudo os países em desen-
volvimento, tem problemas gra-
ves de falta de serviços básicos de 
água e higiene, causando impacto 
em mais de 2 bilhões de pessoas. 
Nesses locais não há instalações 
básicas para higiene das mãos e 
separação correta e segura de eli-
minação de resíduos.

Os dados estão em um rela-
tório divulgado nesta quarta-
feira pela Organização Mun-

dial da Saúde (OMS) e pelo 
Programa Conjunto de Mo-
nitoramento do Fundo Inter-
nacional de Emergência para 
a Infância das Nações Unidas 
para Abastecimento de Água, 
Saneamento e Higiene.

Segundo o estudo, 7 mil 
recém-nascidos morreram em 
2017, mortes que poderiam ter 
sido evitadas se houvesse con-
dições adequadas nos centros 
de saúde. A OMS e o Fundo das 
Nações Unidas para a Infância 

(Unicef) apelam para que as 
autoridades públicas tomem as 
providências. O documento in-
forma que os cuidados básicos 
de higiene são fundamentais 
para prevenir infecções, reduzir 
a disseminação da resistência 
antimicrobiana e para cuidados 
para o parto seguro.

O secretário-geral da 
Organização das Nações 
Unidas (ONU), António 
Guterres, advertiu sobre as 
ameaças contidas na ausên-

cia de cuidados nos centros 
de saúde no mundo. “Os ser-
viços de água, saneamento 
e higiene nas unidades de 
saúde são os requisitos mais 
básicos de prevenção e con-
trole de infecções e de aten-
dimento de qualidade. São 
fundamentais para respeitar 
a dignidade e os direitos hu-
manos de todas as pessoas 
que procuram cuidados de 
saúde e dos próprios profis-
sionais de saúde”, ressaltou.

Certificação dos 
prontuários dos mais  
de 250 mil atendimentos 

O Grupo Leforte iniciou 
pela unidade do Morumbi a 
assinatura com certificação 
dos prontuários dos mais de 
250 mil atendimentos que 
realiza todos os anos no lo-
cal. A ação faz parte da estra-
tégia de digitalização de seus 
processos e incorporação da 
cultura digital e de sustenta-
bilidade.

O Leforte também avalia 
a possibilidade de digitaliza-
ção e posterior descarte de 
todos os prontuários antigos. 
Um estudo nesse sentido foi 
iniciado após a publicação 
da lei nº 13.787/2018, no 
final de dezembro, que insti-
tuiu as diretrizes legais para 
a criação, guarda e manuseio 
desses documentos pelas 
instituições de saúde.

A expectativa é integrar 
todas as demais unidades do 
Grupo até o segundo semes-
tre deste ano: os hospitais da 
Liberdade e Santo André, 
além das clínicas oncoló-
gicas de Higienópolis e Al-
phaville, pediátrica de Santo 
Amaro e as policlínicas de 
Alphaville e Cotia.

A inovação por parte do 
Grupo Leforte nesse proces-
so de digitalização fica por 
conta do uso do certificado 
digital em nuvem - que não 
utiliza meios físicos, como 
cartões e/ou tokens - con-
cedido a cada um dos 1.150 
profissionais da unidade 
Morumbi. O prontuário é 
assinado por meio de uma 
identificação pessoal (PIN, 
na sigla em inglês), que dá 
validade jurídica aos docu-
mentos armazenados eletro-
nicamente.

“Estamos sendo pioneiros 
na utilização do certificado 
digital em nuvem, que agiliza 
e dá segurança ao registro do 
prontuário eletrônico, sem a 
necessidade de impressão do 
papel e utilização de cartões 
ou outros meios físicos de 
identificação”, destaca Ro-
drigo Lopes, CEO do Grupo 
Leforte.

Ao longo dos anos, a ins-
tituição investiu em prontu-
ário eletrônico do paciente 
(PEP) e conseguiu eliminar 
riscos como falha de enten-
dimento das prescrições e 
laudos médicos por conta da 
grafia. Agora, com o certi-
ficado digital, é excluída a 
possibilidade de desgaste ou 
perda de documentos físicos 
que pode resultar em falhas 
de processos.

Também resultará em 
forte economia de recursos: 
apenas na unidade Morum-
bi, a estimativa é de uma 
economia de 80% do papel 
consumido por ano. Após o 
término da implantação do 
certificado digital em todas 
as unidades do Grupo, a di-
gitalização dos prontuários 
será alvo de estudo para 
equiparar, em termos de au-
tenticidade, o prontuário em 
papel de pacientes com o 
eletrônico.

A nova legislação ainda 
permite que os prontuários 
originais sejam destruídos 
após análise de uma comis-
são de digitalização. Sem a 
necessidade de armazena-
mento, instituição e paciente 
devem ganhar também em 
agilidade, além de uma eco-
nomia de custo.

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.

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.
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SEMANAL
Vale Itaú Unibanco

Gerdau CVC

Braskem Random

As ações ordinárias da Vale terminaram cotadas a R$ 
51,73, com ganho de 0,19%. Os três indicadores semanais 
mostra mercado comprado.

As ações preferenciais do ItauUnibanco terminaram co-
tadas a R$ 33,26, com perda de 1,07%. Os três indicadores 
semanais mostra mercado vendido.

As ações preferenciais da Gerdau terminaram cotadas em 
R$ 16,02 e com desvalorização de 0,37%. Os três indicadores 
semanais mostram mercado comprado.

As ações ordinárias do CVC terminaram cotadas a R$ 
52,80, com desvalorização de 1,65%. Os três indicadores se-
manais mostra mercado vendido.

As ações preferenciais da Braskem  terminaram cotadas a 
R$ 48,93, com desvalorização de 1,65%. Os três indicadores 
semanais mostra mercado vendido.

As ações preferenciais da Random terminaram cotadas a 
R$ 9,81, com desvalorização de 0,51%. Um ds três indica-
dores semanais mostra mercado comprado e os outros dois, 
vendido.
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COIPAR PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ n.º 22.824.327/0001-10 - NIRE: 33300316833

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 19/12/2016. 
I – LOCAL E HORA: Na sede da Companhia, às 13:00 horas, na Avenida das 
Américas, 4.200, Bloco 4, sala 110, Barra da Tijuca, CEP 22640-102, Rio de 
janeiro – RJ. II- CONVOCAÇÃO E PRESENÇAS: Dispensada a publicação de 
editais de convocação, nos termos do artigo 124, § 4º da lei 6.404/76 (“Lei das 
Sociedades por Ações”) em razão da presença da totalidade dos acionistas 
representando 100% do capital social. III – MESA: Foi chamado o Sr. Nelson 
Luiz Sperle Teich como presidente da mesa e a Sra. Monica Radler de 
Aquino Schaum como Secretária dos trabalhos. IV: ORDEM DO DIA: Foram 
colocadas a seguinte pauta do dia: (i) Tomar as contas dos administradores, 
examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras; (ii) Deliberar sobre 
a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos; 
(iii) Eleger os membros do conselho fiscal; (iv) Definir remuneração
dos membros da Diretoria e do Conselho Fiscal. V – DELIBERAÇÕES
TOMADAS: (i) Após tomarem conhecimento dos Relatórios da Administração 
e dispensando o parecer do Conselho Fiscal pela ausência de necessidade
de sua instalação, os acionistas aprovaram as Contas dos Administradores
e as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício encerrado em
31/12/2015, com dispensa de sua leitura. Referidos documentos foram
publicados em 16 de dezembro de 2016 no Diário Oficial do Estado do Rio
de Janeiro e no jornal Monitor Mercantil. (ii) (Apurado o prejuízo no valor de
R$ 1.928.043,14 (um milhão, novecentos e vinte e oito mil, quarenta e três
reais e quatorze centavos). (iii) Tendo em vista que o Conselho Fiscal da
Companhia tem caráter não permanente, conforme Artigos 17 e 18 do Estatuto 
Social, fica dispensada a eleição das pessoas para sua composição, ficando
registrado que, conforme Artigo 161 da Lei 6.404/76, poderá ser instalado
pela Assembleia Geral a pedido de acionistas que representem, no mínimo,
0,1 (um décimo) das ações com direito a voto, ou 5% (cinco por cento) das
ações sem direito a voto, e cada período de seu funcionamento terminará na 
primeira Assembleia Geral Ordinária após a sua instalação. (iv) Os Diretores 
do atual mandato permanecem sem remuneração. Haverá deliberação em
Assembleia sobre a remuneração do Conselho Fiscal quando instaurado.
VI – LAVRATURA E PUBLICAÇÃO: Ata lavrada na forma sumária e autorizada 
a sua publicação com omissão das assinaturas dos acionistas presentes,
conforme Artigo 130 da Lei 6.404/76. Considerada sanada eventual falta de
publicação dos documentos previstos no Artigo 133 da Lei 6.404/76, pela
presença da totalidade dos acionistas. VII – DOCUMENTOS ARQUIVADOS: 
arquivados na sede da Sociedade, autenticados pela Mesa da Assembleia, as 
propostas da Diretoria, os Relatórios da Administração e as Demonstrações
Contábeis encerradas em 31/12/2015. VIII – ENCERRAMENTO: Nada mais
havendo a tratar, e como nenhum dos presentes quisesse fazer uso da
palavra, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata na forma 
de sumário, e que poderá ser publicada com omissão das assinaturas dos
acionistas presentes, conforme o disposto no artigo 130, § 2º da Lei 6.404/76 
(“Lei S/A”), a qual foi lida, achada conforme e assinada em livro próprio por
todos os presentes e seus representantes. Rio de janeiro, 19 de dezembro
de 2016. Assinaturas: Nelson Luiz Sperle Teich – Presidente; Monica Radler
de Aquino Schaum – Secretária. JUCERJA nº 3237865, em 02/08/2018.
Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

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.

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.

Lojas Renner agora é parceira do 
Programa Compromisso com o Clima

A exemplo da B3, Itaú 
Unibanco, Natura e Insti-
tuto Ekos Brasil, a Renner 
engrossou a lista de empre-
sas que apoiam juntas uma 
economia de baixo carbono. 
A marca tornou-se também 
parceira do Programa Com-
promisso com o Clima.

“Atuando na agenda do 
clima desde 2010 e conhe-
cendo os desafios da transição 
para uma economia de baixo 
carbono, acreditamos que 
programas assim potenciali-
zam as ações de combate às 
mudanças climáticas”, disse 
Eduardo Ferlauto, Gerente de 
Ecoeficiência da Renner S.A.

Em 2017, Itaú Unibanco e 
Natura, com o apoio do Insti-
tuto Ekos Brasil, fizeram uma 
parceria inédita e lançaram 
o Edital Compromisso com 
o Clima, selecionando pro-

jetos que reduzem emissões 
e geram benefícios sociais e 
ambientais para compensar 
suas emissões inevitáveis, de 
processos produtivos. Desde 
então, estas organizações vêm 
atuando para fomentar os pro-
jetos participantes, comparti-
lhando aprendizado por meio 
da inédita Plataforma Ekos 
Social, que faz a conexão en-
tre as empresas e os projetos 
selecionados.

Assim, o que começou 
como um Edital de colabo-
ração entre as duas empresas 
se transformou em um Pro-
grama que abriu suas possi-
bilidades a outras empresas, 
a fim de ampliar o impacto 
positivo das ações, que já 
vinha sendo experimentado 
pelas primeiras participan-
tes. Agora o Programa traba-
lha pela adesão de novas em-

presas. O objetivo? Ganhar 
escala com suas ações de 
mitigação às mudanças cli-
máticas, ampliando também 
os benefícios para o meio 
ambiente e para a sociedade.

Adesão

A adesão ao programa está 
aberta para organizações pri-
vadas de todos os portes. 
Para aderir, as organizações 
interessadas devem entrar 
em contato com o Instituto 
Ekos Brasil para conhecer 
as diferentes modalidades de 
participação.

Um novo edital será lan-
çado para captar projetos, o 
que deve ocorrer durante o 
primeiro semestre de 2019. 
Um dos diferenciais do Pro-
grama é o seu modelo cola-
borativo de gestão. Assim, 

as organizações que apoiam 
o Programa irão participar 
nas tomadas de decisão e na 
definição de como os proje-
tos devem ser avaliados.

Ao final do edital, as orga-
nizações participantes pode-
rão conhecer os impactos so-
cioambientais e os riscos de 
cada projeto. Tudo isto será 
disponibilizado pelo Institu-
to Ekos Brasil na Plataforma 
Ekos Social. Com isso, a es-
colha dos projetos se tornará 
mais simples e segura, uma 
vez que a avaliação será fei-
ta por especialistas com base 
em sólidos critérios socio-
ambientais e de governança.

Para conhecer mais sobre o 
Compromisso com o Clima, 
acesse a Plataforma Ekos So-
cial (http://compromisso.ekos.
social/) ou entre em contato 
com o Instituto Ekos Brasil.

TIM está sob novo comando 
O Conselho de Adminis-

tração da TIM Brasil delibe-
rou a nomeação de Nicandro 
Durante como seu novo pre-
sidente e de Pietro Labriola 
como CEO da companhia. 
Ambos assumiram os cargos 
nesta quarta-feira, suceden-
do, respectivamente, João 
Cox e Sami Foguel. Em ter-
mos financeiros, os executi-
vos encontram uma empresa 
que vem conseguindo redu-
zir o seu nível de endivida-
mento.

A operadora terminou 
2018, por exemplo, com 
uma forte queda na relação 
de endividamento medida 
pela dívida líquida sobre 
Ebitda, que recuou a 0,22 
vez ante 0,45 vez no final de 
2017. A dívida líquida totali-
zou R$ 1,46 bilhão ante R$ 
2,7 bilhões no fim do quarto 
trimestre do ano anterior.

No balanço do quarto 
trimestre, divulgado em fe-
vereiro, a TIM apresentou 
lucro líquido de R$ 592 mi-
lhões, queda de cerca de 2% 
em relação ao resultado de 
um ano antes.

Já a receita líquida da 
TIM teve alta de 5,2%, para 
R$ 4,48 bilhões, apesar da 
queda de 4,6% no número 
de clientes, que encerrou 
2018 em 55,9 milhões, pres-
sionado por desconexões de 
linhas pré-pagas. A compa-
nhia registrou lucro antes de 
juros, impostos, depreciação 
e amortização (Ebitda) de 
R$ 1,87 bilhão, alta de 5,6% 
na mesma comparação.

Renovação

Nicandro tem 40 anos de 
experiência na indústria do 
tabaco, tendo ocupado diver-
sas funções na British Ame-
rican Tobacco, controladora 
da empresa brasileira Souza 
Cruz, até chegar ao cargo 
de CEO em 2011. Também 
é conselheiro independente 
da Reckitt Benckiser, maior 
produtor mundial de pro-
dutos de limpeza, saúde e 
cuidados pessoais. Nascido 
em Goiás, o executivo tem 
cidadania italiana e é gradu-
ado em Administração pela 
PUC-SP.
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IPO da Lyft muda conceitos 
sobre tecnológicas deficitárias

A Lyft, principal concorrente da Uber, nos Estados Uni-
dos, conseguiu captar US$ 2,34 bilhões na oferta pública 
inicial de suas ações, na qual vendeu 32,5 milhões de títu-
los na base de US$ 72 cada, patamar superior da faixa de 
preços estabelecido para o lançamento. Com esse sucesso 
parcial, a empresa passou a ter um valor de mercado de 
aproximadamente US$ 24,3 bilhões. O movimento dessas 
ações no pregão da segunda-feira, no entanto, assustou os 
intermediários que estão preparando outros IPOs de em-
presas do Vale do Silício. No primeiro dia de negociação, 
as ações da Lyft despencaram 12% e no do dia seguinte 
perderam mais 4,2%, registrando uma débil recuperação 
de 2,7% nesta quarta-feira.

Por causa disso, está havendo uma preocupação geral, e 
o temor é que haja um fenômeno semelhante ao registrado 
na bolsa de Hong Kong, onde, até 2017, as cotações das 
novas ações duplicavam na maior parte dos casos; mas 
as lançadas no começo do ano seguinte apresentavam ap-
enas pequenos ganhos iniciais e perdas no final do ano. O 
medo dos analistas é que os investidores somente estão 
dando pouca importância para os resultados, pois só se 
preocupam com a possibilidade de crescimento nas recei-
tas. E não estão se importando se essas companhias são 
deficitárias e apresentam balanços instáveis. A Lyft, por 
exemplo, no ano passado, teve um prejuízo de US$ 911 
milhões, contra um resultado negativo de US$ 688 mil-
hões em 2017. No fim do 2018, a empresa tinha em sua 
base 30,7 milhões de usuários e 1,9 milhão de motoristas. 
Outras companhias do setor consideradas como “unicórni-
os” do Vale do Silício, como a Uber e o Pinterest, também 
planejam IPOs para este ano, mas agora estão refazendo 
seus planos.

Bradesco prevê R$ 500 bi com privatizações
Como os investidores internacionais pretendem colocar 

dinheiro no Brasil, Marcelo Noronha, vice-presidente do 
Bradesco, anunciou que o banco espera que sejam arreca-
dados R$ 500 milhões com a venda de empresas estatais e 
de economia mista durante os quatro anos de mandato de 
Jair Bolsonaro.

Procon multa Empiricus, por causa da Bettina
Na manhã desta quarta-feira, a colunista Mônica Ber-

gamo, da Folha de S. Paulo, anunciou que o Procon-SP 
vai multar a Empiricus por propaganda enganosa no caso 
da funcionária Bettina Rudolph, e a empresa pode ter que 
pagar até R$ 9 milhões. Na parte da tarde, a Empirus di-
vulgou ter sido notificada para efetuar o pagamento de R$ 
40 mil por causa do conteúdo do referido caso. A Bettina, 
que tem 22 anos e R$ 1,42 milhão de patrimônio, que se-
gundo ela. foi conquistado em três anos a partir de um 
investimento inicial de R$ 1.542.

O fenômeno passou a ser o grande argumento publici-
tário da Empiricus. Segundo comunicado divulgado no site 
do órgão paulista, as garantias de resultados alardeados 
pela empresa via movimentações financeiras no mercado 
de ações demonstram-se capaz de induzir o consumidor 
ao erro, o que fere o artigo 37, §1º do Código de Defesa 
do Consumidor. O Procon-SP também diz ter entrado com 
uma representação criminal contra a Empiricus no Depar-
tamento de Polícia e Proteção à Cidadania da Polícia Civil 
de São Paulo. O documento apresentado pede instauração 
de inquérito policial contra a empresa, alegando que suas 
práticas também configurariam infração penal.

TIM terá novo CEO
As ações da TIM tiveram a negociação suspensa na tar-

de desta quarta-feira, para dar tempo a divulgação de um 
fato relevante: o italiano Pietro Labriola será o novo CEO 
da empresa. Quanto os títulos voltaram a ser movimenta-
dos, registraram pequena valorização, de 0,34%.

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO – 2018

SC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF Nº 03.781.576/0001-21

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis 
em 31 de dezembro de 2018 
(em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
1. Informações gerais – A SC Empreendimentos e Participações S.A.
(Companhia) é uma empresa nacional, constituída em 28 de abril de 2000, e 
têm como principais objetivos: a participação no capital de outras sociedades, 
a promoção, implantação e/ou comercialização, sob qualquer forma jurídica, 
de empreendimentos econômicos, a intermediação de negócios, a contratação 
de serviços de comunicação através de cabos de fibra ótica e a prestação 
de serviços de propaganda, em especial de trens e em outdoors ao longo 
da ferrovia. A SC Empreendimentos e Participações S.A  é uma subsidiária 
da SuperVia Concessionária de Transporte Ferroviário S.A. (SuperVia), 
constituída em 2 de setembro de 1998, detentora de direitos e obrigações 
decorrentes da concessão para a prestação de serviços de transporte ferroviário 
de passageiros na região metropolitana do Rio de Janeiro e para execução 
dos investimentos contemplados no contrato de concessão e aditamentos 
posteriores, no que lhe foi outorgado, em caráter exclusivo, pelo prazo de 25 
anos, renovável por igual período. Em 29 de novembro de 2010, a SuperVia e 
o Estado do Rio de Janeiro, assinaram o Oitavo Termo Aditivo ao Contrato de
Concessão para a exploração dos serviços públicos de transporte ferroviário 
de passageiros, o contrato cujo prazo inicial de vigência encerrava-se no dia 31 
de outubro de 2023, fica condicionado a investimentos, prorrogado, passando 
a Concessão a vigorar até o dia 31 de outubro de 2048. Conforme previsto 
na cláusula oitava do contrato de concessão para exploração dos serviços de 
transporte ferroviário de passageiros, celebrado entre a SuperVia e o Estado 
do Rio de Janeiro, a concessionária poderá, através de empresa subsidiária 
da qual seja controladora, explorar serviços complementares ou serviços 
adicionais, nas áreas integrantes da concessão inclusive nos espaços aéreos 
das linhas, estações, construções e terrenos utilizados para obtenção das 
receitas, desde que não acarrete prejuízo à normal prestação dos serviços. Os 
prazos dos contratos celebrados pela Companhia, que envolvam a exploração 

Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, a Administração da SC Empreendimentos e Participações S.A., submete à apreciação de seus acionistas as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício encerrado em 31/12/2018.

Balanço patrimonial (em milhares de reais)

comercial das estações de trem, não poderão ultrapassar o prazo da 
concessão ou de sua eventual prorrogação. A sede social da Companhia está 
localizada na Rua da América, 210 – Santo Cristo – Rio de Janeiro – RJ. 2.
Demonstrações contábeis: As demonstrações contábeis foram preparadas 

conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil emitidas pelo Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis (CPC’s) .

DIRETORIA
José Carlos Prober Faria – Diretor Presidente

Oberlam Moreira Calçada – Diretor de Manutenção
João Gouveia Ferrão Neto – Diretor de Operações

Wagner Pinto Medeiros – Contador CRC-RJ – 086560/O-4

ATIVO 2018 2017
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa ............................................. 158 492
Contas a receber ................................................................. 3.856 6.767
Tributos a recuperar  ........................................................... 181 352
Outros ativos ....................................................................... 224 2

4.419 7.613
Ativos não circulantes mantidos para venda ....................... 25.130 25.130

29.549 32.743
Não circulante
Depósitos compulsórios ...................................................... 46 43
Intangível ............................................................................. 345 471

391 514
Total do ativo ..................................................................... 29.940 33.257

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2018 2017
Circulante
Fornecedores ...................................................................... 31.396 30.780
Tributos a pagar .................................................................. - 87
Sociedades ligadas ............................................................. - 624
Outros passi vos ................................................................... 23 3

31.419 31.494
Patrimônio líquido 
Capital social integralizado .................................................. 1 1
Reserva de lucro a realizar.................................................. - -
Prejuízos acumulados ......................................................... (1.480) 1.762

(1.479) 1.763

Total do passivo e patrimônio líquido ............................. 29.940 33.257

Demonstrações do resultado
(em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
Receita bruta de serviços prestados 2018 2017

Aluguéis de espaços publicitários e comerciais ................ 7.817 13.145
Receita de construção ...................................................... - -

7.817 13.145
Impostos sobre serviços, deduções e abatimentos............. (728) (1.216)
Receita liquida de serviços prestados ............................ 7.089 11.929
Custos dos serviços prestados............................................ (5.076) (6.290)
Custo de construção............................................................ - -
Lucro bruto ........................................................................ 2.013 5.639
Despesas operacionais

Com vendas  ...................................................................... - -
Gerais e administrativas ................................................... (2.815) (4.826)
Outras despesas operacionais, liquidas ........................... (2.393) (1.518)

(5.208) (6.344)
Prejuízo operacional antes das participações societá-
rias e do resultado financeiro .......................................... (3.195) (705)
Resultado financeiro

Despesas fi nanceiras ........................................................ (51) (394)
Receitas fi nanceiras .......................................................... 4 665

(47) 271
Prejuízo antes do imposto de renda e da contribuição 
social .................................................................................. (3.242) (434)
Imposto de renda e contribuição social

Do exercíci o ...................................................................... - (158)
Prejuízo do exercício......................................................... (3.242) (592)

Demonstrações do resultado abrangente
(em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

2018 2017
Lucro líquido do exercício ................................................  (3.242)  (592)
Outros resultados abrangentes ........................................... - -
Total do resultado abrangente do exercício ...................  (3.242)  (592)

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido(em milhares de reais)

Capital
social

Reserva
de lucro a 

realizar
Prejuízos

acumulados Total
Em 01 de janeiro de 2017 ........ 1 2.354 - 2.355
Prejuízo do exercício ................. - (592) - (592)
Em 31 de dezembro de 2017... 1 1.762 - 1.763
Prejuízo do exercício ................. (1.762) (1.480) (3.242)
Em 31 de dezembro de 2018... 1 - (1.480) (1.479)

Demonstração do fluxo de caixa (em milhares de reais)
2018 2017

Prejuízo antes do imposto de renda .................................... (3.240) (434)
Ajustes de

Amortização .......................................................................... 126 126
Despesas financeiras – líquidas ........................................... 47 (270)
Contas a receber de clientes e outros recebíveis ................. 2.855 1.415
Fornecedores o outras obrigações ....................................... (122) 5.034

Caixa gerado (aplicado) nas operações .............................. (334) 5.871
Fluxos de caixa das atividades operacionais
Caixa gerado pelas operações 
Juros pagos ............................................................................. - (2.939)
Impostos de renda e contribuição social pagos ...................... - (137)
Caixa líquido aplicado pelas atividades operacionais....... - (3.076)
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos
Amortização de empréstimos .................................................. - (3.027)
Caixa líquido aplicado pelas atividades de financiamento - (3.027)
Redução de caixa e equivalentes de caixa, líquidos ......... (334) (232)
Caixa e equivalente de caixa no início do exercício .......... 492 724
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício .......... 158 492

As notas explicativas da Administração 
são parte integrante das demonstrações financeiras.

“As demonstrações contábeis na íntegra encontram-se à disposição na sede da Sociedade. A Administração.”

Gol e Latam disputam 
ativos da Avianca Brasil
Valor da oferta 
chega a pelo 
menos US$ 70 
milhões

Depois da Azul, que as-
sinou em março um acordo 
não vinculante de US$ 105 
milhões para compra de 
alguns ativos da Avianca 
Brasil, entraram nesta lista 
de interessados as aéreas 
Gol e Latam Airlines Bra-
sil, afiliada da Latam Air-
lines.

As empresas comunica-
ram nesta quarta-feira que o 
valor de suas ofertas chega 
a US$ 70 milhões. O fundo 
Elliott Management, maior 
credor no âmbito do proces-
so de recuperação judicial, 
já contatou as interessadas, 
afirmaram as empresas.

Em recuperação judicial, 
a Avianca tem dívidas que 

somam quase R$ 500 mi-
lhões. Após anos no verme-
lho e reportando prejuízos e 
atrasos em pagamentos de 
aeronaves, a empresa entrou 
com pedido de recuperação 
judicial em dezembro pas-
sado e desde então vem ten-
tando encontrar solução para 
o seu passivo. Além desses
R$ 500 milhões, a empresa 
também teria  dívidas de R$ 
100 milhões só com aero-
portos.

Em comunicado, a Gol 
disse que a proposta prevê 
a separação dos direitos de 
uso de horários de pouso e 
decolagem de voos da com-
panhia, além do programa 
de pontos Amigo, para que 
possam ser vendidos separa-
damente a qualquer empresa 
interessada no processo de 
leilão.

Se aceito pela Avianca 
Brasil, a Gol disse que o 
acordo será apresentado aos 
credores da companhia na 
próxima Assembleia Geral 
marcada para a próxima sex-

ta-feira.
Pelo plano proposto, se-

gundo a Gol, serão consti-
tuídas sete Unidades Produ-
tivas Isoladas (UPIs), que 
irão a leilão no processo 
de recuperação judicial da 
Avianca Brasil. Seis delas 
terão os direitos de uso dos 
horários de pouso e decola-
gem de voos nos aeroportos 
de Congonhas e Guarulhos 
(SP) e Santos Dumont (RJ), 
bem como os certificados 
de operador aéreo. A última 
unidade trará os ativos re-
lacionados ao programa de 
pontos Amigo.

A Gol informou que tam-
bém se comprometeu a ad-
quirir do fundo Elliott US$ 5 
milhões em financiamentos 
pós-concursais, na medida 
em que estes forem concedi-
dos por ela à Avianca Brasil, 
entre esta quarta-feira e a 
próxima sexta-feira.

A Gol poderá conceder 
financiamentos adicionais 
no montante de até US$ 8 
milhões no curso das pró-

ximas semanas para pro-
mover a liquidez da com-
panhia.

“Simultaneamente, a Gol 
concederá um adiantamen-
to para a Elliott no valor de 
US$ 35 milhões. O valor 
será restituído caso a Gol ou 
outro interessado adquira a 
respectiva UPI no leilão, ou 
ainda se outro plano de recu-
peração judicial que envolva 
venda de horários de pouso 
e decolagem for considerado 
válido e aconteça com su-
cesso”, afirmou a nota.

Em contrapartida, pela 
concessão do adiantamento, 
a Elliott pagará para a Gol 
uma parcela dos recursos 
efetivamente recuperados 
no processo de recuperação 
judicial.

A Latam disse que se 
comprometeu em fornecer à 
Avianca Brasil empréstimos 
no valor de pelo menos US$ 
13 milhões para financiar, 
em parte, o capital de giro 
e apoiar a continuidade das 
operações.

Air Peace: primeira a operar E195-E2 da Embraer na África 
A Embraer segue tentan-

do ampliar sua carteira de 
pedidos firmes (backlog) e 
melhorar os seus resultados. 
A empresa assinou pedi-
do firme de 10 jatos E195-
E2 com a Air Peace, maior 
companhia aérea da Nigéria. 
A transação foi divulgada 
nesta quarta-feira, durante 
o Airline Business Seminar 
da Embraer na África, rea-
lizado nas Ilhas Maurício. A 
Air Peace torna-se o primei-
ro operador dos E-Jets E2 na 
África.

O valor de venda das 10 
aeronaves chega a US$ 2,12 
bilhões, com base nos pre-
ços atuais de lista. O negó-
cio será incluído na carteira 
de pedidos firmes da Embra-
er no segundo trimestre de 
2019. O contrato assinado 
assegura direitos de compra 
de outros 20 jatos do mesmo 
modelo pela Air Peace.

“A Air Peace tem sido 
bem-sucedida em seus 
dois objetivos, se tornan-
do uma companhia aérea 
de sucesso e rápido cres-
cimento. É ótimo tê-la 
embarcando no programa 
E2!, disse Arjan Meijer, 
Chief Commercial Officer 

da Embraer Aviação Co-
mercial.

Segundo Meijer, o mer-
cado africano apresenta 
oportunidades significativas 
para as companhias aéreas 
fornecerem a conectividade 
de que o continente precisa. 
Aeronaves, no entanto, de-
vem ser dimensionadas cor-
retamente para desenvolver 
essas rotas de maneira lucra-
tiva: mais de 90% dos voos 
intra-africanos partem com 
menos de 150 passageiros a 
bordo. E mais de 70% dos 
mercados são servidos com 
menos de um voo por dia.”

O presidente e CEO da 
Air Peace, Allen Onyema, 
fez o seguinte comentário 
sobre o negócio: “É incrível 
nos tornarmos a primeira 
companhia a operar o E2 no 
continente africano. Já con-
tamos com os jatos ERJ145 
em nossa frota e conhece-
mos o alto padrão dos pro-
dutos da Embraer.”

Carteira

A carteira de pedidos fir-
mes da Embraer aumentou 
para US$ 16,3 bilhões no final 
do quarto trimestre de 2018, 

incluindo os contratos do seg-
mento de Serviços & Suporte, 
acima dos US$ 13,6 bilhões 
reportados no final do 3T18. 
Em março, na divulgação dos 
resultados de 2018 e do quarto 
trimestre, a companhia disse 
“que espera que uma parcela 
significativa dos jatos execu-
tivos disponíveis seja vendida 
ao longo de 2019, benefician-
do a geração de caixa durante 
o ano”. 

Lembrando que a empre-
sa apresentou resultado fra-
co no 4° tri e no ano de 2018.

Os acionistas tiveram pre-
juízo de R$ 78,1 milhões no 
trimestre, ante um lucro de 
R$ 132 milhões em 2017.  
Globalmente, o prejuízo da 
fabricante brasileira de avi-
ões foi de R$ 669 milhões, 
após ter registrado um lu-
cro de R$ 850,7 milhões em 
2017. É o primeiro prejuízo 
em 10 anos. O prejuízo lí-
quido ajustado (excluindo-
se impostos diferidos e itens 
especiais) foi de R$ 29,4 mi-
lhões no 4º trimestre e de R$ 
224,3 milhões no ano. 

A Embraer encerrou 2018 
com caixa de R$ 12.429,2 
milhões e dívida de R$ 
14.134,1 milhões, resultan-

do em uma dívida líquida de 
R$ 1.704,9 milhões, compa-
rada à dívida líquida de R$ 
3.525,5 milhões ao final do 
3T18. A empresa explicou 
que o resultado no ano pas-
sado foi impactado princi-
palmente “por menores re-
sultados operacionais, além 
de maiores despesas finan-
ceiras líquidas”.

No 4° trimestre, a Em-
braer entregou 33 aeronaves 
comerciais e 36 executivas 
– sendo 24 jatos leves e 12 
grandes-- e que, no ano de 
2018, foram 90 aeronaves 
comerciais e 91 executivas 
--64 jatos leves e 27 grandes. 

A Air Peace iniciou ope-
rações em 2014 e, desde 
então, tem crescido rapida-
mente. A companhia aérea 
é atualmente a maior da 
África Ocidental. Subsi-
diária da Air Peace, a Air 
Peace Hopper começou a 
operar seis ERJ145 no ano 
passado, em rotas curtas. 
Essa experiência com os 
produtos da Embraer, alia-
do aos inegáveis benefícios 
econômicos do dimensio-
namento correto de aerona-
ves foram fatores-chave na 
escolha do E2.
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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

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO – 2018
Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, a Administração da SuperVia Concessionária de Transporte Ferroviário S.A. submete à apreciação de seus acionistas as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício encerrado 
em 31 de dezembro de 2018.

Balanços patrimoniais (em milhares de reais)

“As demonstrações contábeis na íntegra, auditadas pela Grant Thornton Auditores Independentes, devidamente acompanhadas pelo parecer sem ressalva, encontram-se à disposição na sede da Sociedade. A Administração.”

SuperVia Concessionária de 
Transporte Ferroviário S.A. e sua controlada

CNPJ/MF Nº 02.735.385/0001-60

Informações gerais – A SuperVia Concessionária de Transporte Ferroviário 
S.A. (“Companhia” “Concessionária” ou “SuperVia”) é uma empresa nacional, 
constituída em 2 de setembro de 1998, detentora de direitos e obrigações 
decorrentes da concessão para a prestação de serviços de transporte ferroviário 
de passageiros na região metropolitana do Rio de Janeiro e para execução 
dos investimentos contemplados no Contrato de Concessão e aditamentos 
posteriores (“Contrato”), no que lhe foi outorgado, em caráter exclusivo, 
pelo prazo inicial de 25 anos, renovável por igual período. As operações 
da Companhia foram iniciadas em 1º de novembro de 1998 e abrangem 
cinco grandes linhas ferroviárias metropolitanas e 270 quilômetros de vias 
permanentes. A sede social da Companhia está localizada na Rua da América, 
210 - Santo Cristo - Rio de Janeiro - RJ. As atividades da Companhia, tanto 
em termos de qualidade do serviço, como de fixação tarifária, estão sujeitas 
ao controle da Agência Reguladora de Serviços Públicos Concedidos de 
Transportes Aquaviários, Ferroviários e Metroviários e de Rodovias do Estado 
do Rio de Janeiro (AGETRANSP), com exceção das eventuais iniciativas 
comerciais que forem realizadas nos imóveis abrangidos pela concessão. Em 
28 de junho de 2007, foi assinado o aditamento nº VI ao Contrato de Concessão, 
estabelecendo mudanças nas obrigações de natureza civil e trabalhista. 
Estas mudanças referem-se principalmente à obrigação do Estado do Rio de 
Janeiro no ressarcimento de valores liquidados pela Companhia relativos aos 
processos que envolvam sucessão. Em 29 de novembro de 2010, foi assinado 
o Oitavo Termo Aditivo ao Contrato de Concessão para a exploração dos 
serviços públicos de transporte ferroviário de passageiros, que prorrogou o 
prazo de Concessão, até o dia 31 de outubro de 2048. Preço da Concessão 
– O preço total da outorga da Concessão objeto do aditivo, entendido como o
valor devido em decorrência de sua prorrogação pelo prazo de 25 anos é de 
R$1.240.990 (um bilhão duzentos e quarenta milhões e novecentos e noventa 
mil reais), cuja composição está apresentada nos Anexos I e II do aditivo nº VIII 
do Contrato de Concessão, que sucintamente cita: • O preço da outorga é pago 
pela Concessionária por meio de dação em pagamento através da realização de 
investimentos, tais como aquisição de trens, revitalização de via permanente, 
aquisição de novo sistema de sinalização, etc. Estes investimentos gerarão 
novas receitas para a Companhia. Sendo certo que estes investimentos, além 
de atender ao interesse público primário, desonera o Estado da obrigação de 
realizar tais investimentos no sistema. • Os investimentos pagos ao Estado 
são realizados sem majoração da tarifa em vigor e tampouco considerados 
para efeito de revisão tarifária. Bens reversíveis – São considerados bens 
reversíveis, para os fins do aditivo e do Contrato, todos os bens destinados e 
vinculados à prestação dos serviços objeto da concessão, independentemente 
de serem propriedade da Flumitrens, Central, Estado ou da Concessionária, 
a qualquer tempo. Sucessão – O Estado, em cumprimento à cláusula 24 do 
Contrato de Concessão, consolidada na cláusula 22 do Oitavo Termo Aditivo 
ao Contrato de Concessão, reconhece que os fatos havidos em data anterior à 
tomada de posse não serão de responsabilidade da Concessionária.  Demais
aditivos ao Contrato de Concessão – Em 25 de agosto de 2014, foi assinado 
o Nono Termo Aditivo ao Contrato de Concessão para a exploração dos
serviços públicos de transporte ferroviário de passageiros, tendo como objeto 
a permuta de investimentos previstos no Oitavo termo Aditivo, no valor de R$ 
250.000 (duzentos e cinquenta milhões de reais), onde a Companhia deixa de 
adquirir 10 novos trens e reformar 41 trens antigos e se compromete a reformar 
seis estações ferroviárias estratégicas para a realização dos Jogos Olímpicos, 

promovido pelo Comitê Olímpico Internacional (COI) que foi realizado na Cidade 
do Rio de Janeiro no ano de 2016, em troca do compromisso do Estado do Rio 
de Janeiro em adquirir 22 novos trens. As estações ferroviárias foram as de São 
Cristóvão, Deodoro, Magalhães Bastos, Vila Militar, Ricardo de Albuquerque e 
Engenho de Dentro. Em 2015, o Governo do Estado do Rio de Janeiro em 
cumprimento a obrigação estabelecida no Nono Termo aditivo ao Contrato de 
Concessão, exerceu o direito estabelecido em contrato com o consórcio chinês 
liderado pela China National Machinery Import & Export Corp para a compra 
de mais 10 (dez) trens, que foram entregues pelo Estado em 2016. Também 
em cumprimento a obrigação estabelecida no Nono Termo aditivo ao Contrato 
de Concessão o Governo do Estado do Rio de Janeiro licitou a compra de 
12 (doze) trens. O vencedor foi a Alstom Brasil Energia e Transportes S.A, 
o Estado do Rio de Janeiro entregou todos os trens à Concessionária no
ano de 2018. Em 21 de dezembro de 2017, foi assinado o Décimo Termo
Aditivo ao Contrato de Concessão para a exploração dos serviços públicos de
transporte ferroviário de passageiros, tendo como objeto permitir a realização
de investimentos feitos pela Companhia ou sua controlada ou terceiro 
contratado por esta na exploração continua de fontes de receitas alternativas,
acessórias ou de projetos associados, inclusive decorrente de exploração de
centro de compras, serviço de lazer na configuração administrativa autônoma
de shopping center ou empreendimento imobiliário nos bens reversíveis de
demais áreas integrantes da Concessão. Este aditivo dá segurança jurídica
a investimentos realizados por terceiros, que poderão explorar as receitas
acessórias até o prazo final da Concessão. Reajuste de tarifas – As tarifas
são reajustadas anualmente, com base na variação do IGP-M publicado pela
FGV ocorrida no período de 12 meses imediatamente anteriores, calculado no
mês de novembro de cada ano. A tarifa será objeto de revisão ordinária que
independentemente do reajuste tarifário previsto no item anterior e ocorrerá
a cada 5 anos ou extraordinária. A revisão extraordinária dar-se-á a qualquer
momento na ocorrência de circunstancias que altere o equilíbrio econômico-

financeiro do contrato. Em 02 de fevereiro de 2018, através da deliberação 
AGETRANSP n.º 1006, considerando o cálculo baseado na variação do IGP-M 
apurada no período anterior, conforme estabelecido no mecanismo de reajuste 
anual ordinário, foi mantida a tarifa de R$ 4,20. Em 02 de fevereiro de 2019, 
através da deliberação AGETRANSP nº 1056 será reajustada a tarifa para R$ 
4,60, decorrente do reajuste anual ordinário, calculado com base na variação 
do IGP-M do período anterior. Em 31 de dezembro de 2018, a Companhia, 
Controladora e Consolidado, apresentou excesso de passivo circulante sobre 
o ativo circulante no montante de R$ 271.236 e R$ 298.324, respectivamente 
(31 de dezembro de 2017, R$ 4.162 no Consolidado). A principal obrigação 
de curto prazo da Companhia é com seus Controladores R$ 224.110 e para 
as demais obrigações a Companhia tem a expectativa de que o caixa gerado 
pelas operações do ano de 2019 seja suficiente para cobrir este capital
circulante líquido negativo.

DIRETORIA
José Carlos Prober Faria – Diretor Presidente

Oberlam Moreira Calçada – Diretor de Manutenção
João Gouveia Ferrão Neto – Diretor de Operações

Wagner Pinto Medeiros – Contador CRC-RJ – 086560/O-4

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis  
em 31 de dezembro de 2018 
(em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

Ativo Controladora Consolidado
2018 2017 2018 2017

Circulante
Caixa e equivalentes de caixa ..... 126 27 283 518
Contas a receber ......................... 103.692 92.593 107.548 99.360
Estoques...................................... 10.785 12.543 10.785 12.543
Sociedades ligadas ..................... 141.794 135.750 110.459 104.478
Outros ativos  .............................. 11.834 11.232 12.242 11.586

268.231 252.145 241.317 228.485
Ativos não circulantes mantidos 
para venda................................... 3.799 4.582 28.930 29.712

272.030 256.727 270.247 258.197
Não circulante
Contas a receber ......................... 236.001 141.115 236.001 141.115
Tributos di feridos  ........................ 70.593 85.282 70.593 85.282
Depósitos compulsórios e 
judiciais  ....................................... 17.592 27.110 17.637 27.153

324.186 253.507 324.231 253.550
Investimentos  ............................. - 1.763 - -
Intangível ..................................... 1.621.506 1.572.561 1.621.851 1.573.032

1.945.692 1.827.831 1.946.082 1.826.582

Total do ativo ............................. 2.217.722 2.084.558 2.216.329 2.084.779

Passivo e patrimônio líquido Controladora Consolidado
2018 2017 2018 2017

Circulante
Fornecedores  ............................. 87.155 75.609 87.216 75.742
Empréstimos e financiamentos  .. 115.679 86.926 115.679 86.926
Salários e encargos sociais  ........ 24.909 25.685 24.909 25.685
Parcelamentos............................. 60.500 17.700 60.500 17.700
Concessão a pagar  .................... 4.810 3.572 4.810 3.572
Sociedades ligadas  .................... 224.110 - 224.110 -
Outros passivos  .......................... 22.304 22.934 22.327 23.022

539.467 232.426 539.551 232.647
Não circulante
Fornecedores .............................. - 86.855 - 86.855
Empréstimos e financiamentos  .. 1.194.708 1.257.054 1.194.708 1.257.054
Parcelamentos ............................ 115.774 8.306 115.774 8.306
Concessão a pagar  .................... 16.075 18.878 16.075 18.878
Provisão para contingências  ...... 21.210 25.366 21.210 25.366
Sociedades ligadas  .................... 63.467 252.782 63.467 252.782
Passivo a descoberto em Con-
trolada ......................................... 1.477 - - -
Outros passivos  .......................... 37.213 140 37.213 140

1.449.924 1.649.381 1.448.447 1.649.381
Patrimônio líquido
Capital social integralizado  ......... 359.300 359.300 359.300 359.300
Reserva de capital ....................... 11 11 11 11
Prejuízos acumulados ................. (130.980) (156.560) (130.980) (156.560)

228.331 202.751 228.331 202.751
Total do passivo e patrimônio 
líquido ......................................... 2.217.722 2.084.558 2.216.329 2.084.779

Demonstrações dos resultados
(em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

Controladora Consolidado
Operações 2018 2017 2018 2017
Receitas ............................................ 743.803 741.003 750.892 752.932
Custos dos serviços prestados ......... (385.372) (386.436) (390.448) (392.726)
Custo de construção.......................... (103.641) (97.930) (103.641) (97.930)
Lucro bruto ...................................... 254.790 256.637 256.803 262.276
Despesas com vendas ...................... (2.800) (2.586) (2.800) (2.586)
Despesas gerais e administrativas  ... (94.463) (67.806) (97.278) (72.632)
Outras receitas/despesas, líquidas ... 8.923 (3.623) 6.533 (5.140)
Resultado de equivalência patrimonial  (3.240) (592) - -
Lucro operacional ........................... 163.210 182.030 163.258 181.918
Receitas financeiras  ......................... 13.150 10.794 13.153 11.459
Despesas financeiras  ....................... (136.091) (145.671) (136.142) (146.066)
Resultado financeiro ....................... (122.941) (134.877) (122.989) (134.607)
Lucro antes do imposto de renda 
e da contribuição social.................. 40.269 47.153 40.269 47.311
Imposto de renda e contribuição social 
Corrente ........................................... - - - (158)
Diferidos ........................................... (14.689) (18.948) (14.689) (18.948)

Lucro líquido do exercício .............. 25.580 28.205 25.580 28.205
Lucro por ação atribuível aos 
acionistas da Companhia durante o 
exercício (expresso em R$ por ação) 0,6745 0,7613

Demonstração do resultado abrangente (em milhares de reais)
Controladora Consolidado
2018 2017 2018 2017

Lucro líquido do exercício .................. 25.580 28.205 25.580 28.205
Outros resultados abrangentes ............. - - - -
Total do resultado abrangente do 
exercício ............................................... 25.580 28.205 25.580 28.205

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido (em milhares de reais)

Capital
Social

Capital
a inte-

gralizar

Reser-
va de 

capital

Prejuízos
acumu-

lados Total
Em 01 de janeiro de 2017 .... 379.240 (19.940) 11 (184.765) 174.546
Lucro líquido do exercício...... - - - 28.205 28.205
Em 31 de dezembro de 2017 379.240 (19.940) 11 (156.560) 202.751
Lucro líquido do exercício...... - - - 25.580 25.580
Em 31 de dezembro de 2018 379.240 (19.940) 11 (130.980) 228.331

Demonstração do fluxo de caixa (em milhares de reais)
Fluxos de caixa das atividades 
operacionais

Controladora Consolidado
2018 2017 2018 2017

Lucro antes do imposto de renda 
e da contribuição social................. 40.269 47.153 40.269 47.311
Ajustes
Amortização .................................... 54.347 64.489 54.473 64.617
Despesas fi nanceiras ...................... 122.941 134.877 122.988 134.607
Provisão (reversão) para contin-
gências ............................................ 19.764 1.919 19.764 1.919
Equivalência patrimonial ................. 3.240 592 - -
Prejuízo na baixa de intangível ....... 9 2 9 2

200.301 201.879 197.234 201.145
Variação nos ativos e passivos
Estoques........................................... 1.758 3.823 1.758 3.823
Contas a receber de clientes ............ (106.453) (112.786) (103.541) (111.208)
Outros recebíveis ............................. 21.552 (6.224) 21.496 (5.764)
Fornecedores ................................... 66.836 58.906 67.455 65.386
Outras obrigações ............................ 6.781 (20.307) 6.039 (22.378)

(9.526) (76.588) (6.793) (70.141)
Caixa gerado pelas operações ...... 231.044 172.444 230.710 178.315
Juros pagos  ...................................... (108.757) (115.913) (108.757) (118.852)
Impostos de renda e contribuição 
social pagos...................................... - - - (137)
Caixa gerado pelas atividades 
operacionais ................................... 122.287 56.531 121.953 59.326
Fluxos de caixa das atividades de 
investimentos
Adições do ativo intangível ............... (64.695) (55.524) (64.695) (55.524)
Caixa líquido (aplicado nas) ativi-
dades de investimento ................... (64.695) (55.524) (64.695) (55.524)
Fluxos de caixa das atividades de 
financiamentos
Obtenção de empréstimos ............... 1.840 - 1.840 -
Pagamentos de empréstimos ........... (62.015) (53.860) (62.015) (56.887)
Obtenção de recursos de socieda-
des ligadas ....................................... 2.682 50.307 2.682 50.307
Caixa líquido (aplicado nas) nas 
atividades de financiamento ......... (57.493) (3.553) (57.493) (6.580)
Aumento (redução) de caixa e 
equivalentes de caixa, líquidos ..... 99 (2.546) (235) (2.778)
Caixa e equivalente de caixa no 
início do exercício .......................... 27 2.573 518 3.296
Caixa e equivalentes de caixa no 
final do exercício ............................ 126 27 283 518

As notas explicativas da administração são parte integrante das 
demonstrações contábeis individuais e consolidadas 

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.

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

Termelétrica no Porto do Açu vai operar em 2021
GNA firma 
contrato com a 
Siemens para 
fornecimento de 
equipamentos

A Gás Natural Açu 
(GNA) fechou contrato 
com a Siemens para forne-
cimento de equipamentos e 
futura prestação de serviços 
de operação e manutenção 
de uma termelétrica que 
será construída pelo grupo 
no Porto do Açu, em São 
João da Barra, no Norte 
Fluminense. A GNA é uma 
joint venture entre Prumo 
Logística, a petroleira BP e 
Siemens. A notícia foi vei-
culada pela Reuters.

A GNA informou que o 
projeto compreende a im-
plantação de duas térmicas 
movidas a gás natural no 
Açu. Juntas, as duas térmi-

cas irão gerar energia sufi-
ciente para atender cerca de 
14 milhões de residências. 
A empresa acrescentou que 
os empreendimentos empre-
gam cerca de 2.500 pessoas, 
sendo 70% mão de obra de 
moradores de São João de 
Barra e Campos dos Goyta-
cazes.

Financiamento

O financiamento para a 
construção da 1° térmica 
incluiu um contrato com a 
International Finance Cor-
poration (IFC) no valor de 
US$ 288 milhões, fechado 
em março, e outro de R$ 
1,76 bilhão de com o Ban-
co Nacional de Desenvolvi-
mento Econômico e Social 
(BNDES) e o alemão KfW 
IPEX-Bank, feito em de-
zembro de 2018.

A CEO da Siemens Gas 
and Power, Lisa Davis, 
destacou em nota o mo-
delo comercial do projeto, 
em que a Siemens entrou 
como sócia junto à Prumo 

e à BP para viabilizar a 
usina.

“Nossa participação na 
GNA demonstra o compro-
metimento da Siemens com 
novas estratégias comerciais 
que enderecem os desafios 
em evolução de um mercado 
de energia com demanda cada 
vez maior”, afirmou ela. 

“Estamos ansiosos para 
continuar nossa abordagem 
inovadora de mercado com 
nossos parceiros globais... 
estou confiante de que nós 
veremos mais desse tipo de 
modelo de negócios no fu-
turo”, acrescentou. A GNA 
anunciou em nota que con-
cluiu o financiamento de 
longo prazo do empreendi-
mento, que terá 1,3 gigawatt 
em capacidade quando con-
cluído.

Siemens

A Siemens informou que 
o negócio inclui a entrega 
pela empresa de três tur-
binas a gás, uma a vapor, 
quatro geradores e outros 

componentes e sistemas, 
além da operação e manu-
tenção (O&M) da unidade, 
incluindo monitoramento 
remoto.

Além dessa usina, conhe-
cida como UTE GNA I, a as-
sociação entre Prumo, BP e 
Siemens irá construir a UTE 
GNA II, com 1,7 gigawatt 
em capacidade, como par-
te do mesmo complexo no 
Açu. Ambas unidades já têm 
contratos de venda de ener-
gia fechados em leilão.

Construção

A construção da usina 
começou em 2018, com a 
operação prevista para ini-
ciar em 2021, segundo a 
Siemens. O projeto inclui a 
construção de um terminal 
para importação e regaseifi-
cação de Gás Natural Lique-
feito (GNL) que será utiliza-
do para abastecer a usina.

 “Com uma capacidade 
total de 3 gigawatts, Açu vai 
se tornar o maior complexo 
termelétrico da América La-

Lisa Davis:  ‘Evolução de um mercado de  
energia com demanda cada vez maior’

tina”, disse a Siemens em 
nota, destacando que a GNA 
já tem licença para implantar 

até 6,4 gigawatts em capa-
cidade de geração na região 
das usinas.




