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Monitor
Governo quer pagar US$ 9 bi para 
Petrobras abrir mão de US$ 800 bi
Áreas do pré-sal 
seriam leiloadas por 
3% do valor estimado 
do lucro com 
exploração

O governo pretende pagar US$ 
9 bilhões à Petrobras para retirar 
da estatal o direito à exploração de 
reservas do pré-sal que têm valor 
calculado em US$ 800 bilhões. As 
áreas da chamada Cessão Onerosa 
contêm 21 bilhões de barris, rela-
ta o engenheiro Fernando Siqueira, 
conselheiro eleito da Petros e dire-
tor da Associação dos Engenheiros 

da Petrobras (Aepet).
Siqueira denuncia que a estatal 

está sendo prejudicada para que as 
áreas possam ser leiloadas. O mi-
nistro Paulo Guedes estima que po-
derá arrecadar R$ 100 bilhões, va-
lor muito inferior ao que poderá ser 
obtido pelas empresas que explo-
rarem as reservas. O dinheiro seria 
usado para remunerar os detentores 
da dívida interna.

Pelas contas do diretor da Aepet, 
os 21 bilhões de barris, ao preço de 
US$ 65 o barril, e com um custo to-
tal de produção por barril de US$ 
25, renderão cerca de US$ 800 bi-
lhões, cerca de R$ 3,2 trilhões. As 
grandes multinacionais são as mais 
interessadas nas áreas. Desde o Go-
verno Temer, a participação estran-
geira na produção de petróleo pas-

sou de 7% para 23%. O preço dos 
combustíveis não pararam de subir. 

Só este ano, a gasolina aumentou 
mais de 20%.

A Cessão Onerosa se deve ao di-
reito de exploração de 5 bilhões de 
barris, concedido à Petrobras pelo 
governo brasileiro em 2010 por R$ 
75 bilhões. A estatal, porém, en-
controu mais 17 bilhões de barris. 
“Pelo Projeto de Lei da Câmara 78, 
de 2018, aprovado em junho do ano 
passado, a estatal seria obrigada a 
entregar para leilão esses 17 bilhões 
de barris, além de 70% da área da 
cessão onerosa original”, denun-
ciou Siqueira em entrevista ao jor-
nal Hora do Povo.

O projeto, porém, não foi vota-
do pelo Senado. O Governo Te-
mer tentou, no ano passado, seguir 
com o processo, mas foi impedido 
pelo Tribunal de Contas da União 
(TCU), que questionou a legalidade 
do leilão antes da aprovação da lei e 
do acordo com a Petrobras.

José Cruz/ABr

O ministro Guedes

Bancos têm em 2018 
maior lucro desde  
início do Plano Real

BC terá autonomia que já existe de fato

O sistema bancário manteve a 
trajetória de aumento da rentabili-
dade no segundo semestre de 2018, 
alcançando níveis pré-crise. A ava-
liação é do Banco Central (BC), no 
Relatório de Estabilidade Financei-
ra, publicação semestral que des-
creve a evolução do Sistema Finan-
ceiro Nacional.

O Retorno sobre o Patrimônio 
Líquido, indicador que mede a ren-
tabilidade do dinheiro investido pe-
los acionistas do sistema bancário 
alcançou 14,8% em dezembro de 
2018, com aumento de 0,4 ponto 
percentual em relação a junho de 
2018. Em dezembro de 2017, es-
tava em 13,6%. Esse é o maior re-
sultado para dezembro desde 2011, 
quando estava em 16,5%. No caso 
dos bancos públicos, o indicador 
chegou a 12,8% no final do ano 
passado. Já os bancos privados ti-
veram um índice maior: 15,6%.

Em 2018, o lucro dos bancos al-
cançou o valor recorde para o plano 
Real de R$ 98,5 bilhões. “É o maior 
lucro nominal da história. Hoje o pa-
trimônio do sistema financeiro está 
em R$ 800 bilhões. Esse crescimento 

do lucro está mais relacionado com 
a redução das despesas de provi-
são”, disse o diretor de Fiscalização 
do BC, Paulo Souza. Segundo ele, 
em 2018 comparado ao ano anterior, 
houve redução de R$ 20 bilhões em 
despesas de provisão. De acordo com 
o diretor, o processo de concentração 
bancária, com poucos bancos atu-
ando no país, foi inevitável “mundo 
afora em função da crise (econômica 
internacional).

O BC acrescenta que os bancos 
de menor porte dos segmentos de 
crédito atacado – que atuam com 
operações de crédito e exposições 
de risco em empréstimos destina-
dos a pessoas jurídicas com saldos 
de operações acima de R$ 1 milhão 
– foram “atingidos de forma rele-
vante pelo ambiente desfavorável 
no segmento de grandes empresas”.

De acordo com o relatório, as 
receitas com serviços mantiveram 
crescimento, mas apresentaram de-
saceleração em relação ao semestre 
anterior. Em dezembro de 2018, as 
receitas com tarifas bancárias che-
garam a R$ 48,1 bilhões e com os 
cartões, R$ 64,8 bilhões.

O governo federal apresentou 
nesta quinta-feira um projeto de 
lei complementar de autonomia 
do Banco Central (BC), que será 
encaminhado ao Congresso nos 
próximos dias. A medida faz par-
te das ações propostas para os 
100 dias de governo e foi um dos 
compromissos defendidos pelo 
presidente Jair Bolsonaro durante 
a campanha eleitoral, de “seguir 
o modelo vigente em economias 
avançadas”.

“A independência do BC é uma 
ferramenta muito importante usa-
da pelas principais nações para dar 
tranquilidade a esse fundamental 
setor, que é a economia, que mexe 
com a vida de todos nós”, disse o 

ministro-chefe da Casa Civil, Onyx 
Lorenzoni.

De acordo com o Palácio do Pla-
nalto, o processo de estabilização 
econômica, iniciado em 1994 com 
o Plano Real, demonstra os bene-
fícios decorrentes da estabilidade 
monetária e redução dos juros. Para 
o governo, tudo isso fornece as ba-
ses para o aumento da produtivida-
de, da eficiência na economia e, em 
última instância, do crescimento 
sustentável.

“Para assegurar que o Banco 
Central continue desempenhando 
esse papel de maneira robusta e 
com segurança jurídica, mostra-se 
necessário consagrar em lei a situa-
ção de fato hoje existente”.

Fundos de 
telecomunicações 
usam menos de 
10% do total 

Os fundos setoriais de telecomu-
nicações recolheram em 2018 aos 
cofres públicos R$ 6,8 bilhões, de 
acordo com levantamento da Asso-
ciação Brasileira de Telecomunica-
ções (Telebrasil). Só para o Fundo 
de Fiscalização das Telecomunica-
ções (Fistel) foram R$ 2,6 bilhões, 
pesando principalmente nos preços 
do celular e da internet móvel, já 
que sobre cada chip em operação, é 
cobrado um valor anual de R$ 8,85.

De acordo com o levantamento, 
desde 2001 já foram arrecadados 
R$ 90 bilhões para os fundos seto-
riais e apenas 8,6% desse valor fo-
ram utilizados. Diante dos desafios 
de se ampliar ainda mais o acesso 
à internet no Brasil, pelas grandes 
desigualdades sociais e regionais, é 
urgente a adoção de políticas públi-
cas e mudanças na legislação para 
permitir o uso dos fundos em pro-
jetos que trarão benefícios para o 
cidadão, especialmente o Fundo de 
Universalização das Telecomunica-
ções (Fust). 

É preciso ainda zerar a cobrança 
de Fistel para os dispositivos de In-
ternet das Coisas (IoT). Com a co-
brança atual, a oferta de serviços in-
teligentes e a transformação digital 
no País podem se tornar inviáveis. 

Bolsonaro vai 
acabar com 
participação da 
sociedade civil 

O governo federal pretende di-
minuir de 700 para menos de 50 
o número de conselhos previstos 
pela Política Nacional de Participa-
ção Social (PNPS) e pelo Sistema 
Nacional de Participação Social 
(SNPS), para diminuir e desburo-
cratizar o Estado. A esses conselhos 
foi dado um prazo de 60 dias para 
justificar sua existência, segundo 
decreto assinado hoje (11) pelo pre-
sidente Jair Bolsonaro.

“Os mais de 700 conselhos na 
administração direta e indireta, que 
vinham de uma visão completa-
mente distorcida do que é represen-
tação e participação da população, 
tinham como gênese a visão ideo-
lógica dos governos que nos ante-
cederam, de fragilizar a representa-
ção da própria sociedade”, disse o 
ministro-chefe da Casa Civil, Onyx 
Lorenzoni.

Por meio do decreto assinado 
hoje, o governo revoga o Decreto nº 
8.243, de 2014, que institui a PNPS 
e o SNPS. Assinado pela então pre-
sidente Dilma Rousseff, o decreto 
é classificado pelo atual governo 
como “Decreto Bolivariano”.

Eleição na Índia 
mobiliza 900 
milhões de 
eleitores

Nas eleições na Índia, aproxima-
damente 900 milhões de pessoas 
irão às urnas para escolher os 543 
integrantes da Lok Sabha (chamada 
de “Câmara do Povo”), que é a Câ-
mara Baixa do Parlamento da Índia. 
Na Câmara Baixa há ainda duas va-
gas que são escolhidas pelo presi-
dente da República e representam 
a comunidade anglo-indiana. As 
votações começaram nesta quinta-
feira e vão até 19 de maio e serão 
realizadas em sete fases. A votação 
será apurada até 23 de maio.

As eleições deste ano podem ser 
as mais caras da história da Índia. 
Segundo o Centro de Estudos de 
Mídia, as eleições de 2019 custarão 
à comissão eleitoral cerca de US$ 7 
bilhões, mais que os US$ 5 bilhões 
gastos em 2014.

Narendra Modi, o líder nacio-
nalista hindu, busca a reeleição. 
Ele foi eleito primeiro-ministro há 
cinco anos após comprometer-se 
em melhorar a infraestrutura, in-
centivar o crescimento econômico 
e reduzir o desemprego. Na sua 
gestão, houve melhorias nas rodo-
vias e redes ferroviárias da Índia. 
Ele também fez campanha em favor 
das conexões de gás gratuitas para 
mulheres nas áreas rurais.
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A gestão municipal: desafios e prioridades
Administrar um mu-

nicípio demanda, em 
primeiro lugar, um com-
promisso efetivo com o 
desenvolvimento susten-
tável e uma paixão real 
pelas pessoas que ali vi-
vem e por seu patrimônio 
natural e cultural. Um 
gestor não pode confun-
dir em nenhum momento 
seu papel de administra-
dor com crenças religio-
sas e opções subjetivas 
sobre a diversidade, que 
deve ser a palavra-chave 
nas formas de busca de 
uma administração volta-
da para todos.

As escolhas daqueles 
que vão secretariar ou 
presidir empresas não 
deve ser mormente pau-
tada nos partidos que 
elegeram o governante 
ou em amizades pessoais. 
O foco da competência 
é juntar um grupo que 
ajude a pensar e buscar 
soluções rápidas e objeti-
vas. Um conjunto de pes-
soas que desejar mudar, 
empreender sempre com 
a vontade de priorizar 
o publico e não o priva-
do. Tais administradores 
acreditam em gestão par-
ticipativa mas sobretudo 
num plano de trabalho 
integrado. Necessitamos 
de uma equipe e não de 
potenciais candidatos nas 
próximas eleições, que 
criam feudos.

A máquina adminis-
trativa que prioriza ser-
vidores de carreira, que 
incentiva o dialogo, que 
cria formas de opinião é 
um exemplo de sucesso. 
Não se pode mais conviver 
com críticas ferrenhas às 
administrações anterio-
res e com a ideia fixa de 
criar comissões de inqué-
rito, não para averiguar 
de fato algum erro grave 
de percurso, mas para fi-
car no poder os primeiros 
anos sem trabalhar.

As mudanças climáti-
cas têm trazido caos no 
dia a dia das populações, 
atingindo bairros de po-
der aquisitivo alto mas 
com mais ênfase as popu-
lações mais carentes, que 
vivem em regiões onde a 
coleta de lixo é mais re-
duzida. A tendência é que 
as chuvas passem a fazer 
parte das grandes metró-
poles brasileiras. Assim, 
as cidades precisam se 
preparar para momen-

tos de caos urbano, com 
gestão de crise, já que 
as áreas onde as chuvas 
caem e provocam aciden-
tes fatais estão delimita-
das e conhecidas. Vamos 
incentivar novos hábitos 
nos moradores e reuni-
ões constantes, não só nas 
épocas de chuva, para di-
recionar e sobretudo sis-
tematizar um modelo de 
resposta.

Ensino e saúde devem 
ser priorizados e enca-
rados como atividades 
que mais necessitam um 
olhar do prefeito. A es-
cola pública, com raras 
exceções, vem perdendo 
sua eficácia de transfor-
mação, por falta total de 
apoio das administra-
ções. A escola é o lugar 
privilegiado de capacitar 
para o mercado, fazer 
com que cada um conhe-
ça seus direitos e saiba 
lutar para que sejam re-
peitados. Construímos a 
cidadania com educação 
inclusiva e plural.

Pensar em salários dig-
nos e carreira docente 
não é apenas uma prio-
ridade, mas um dever 
cívico dos que acreditam 
em governar. A saúde é 
outro gargalo que parece 
impossível de cuidar mas 
que demanda apenas pla-
nejamento e identificação 
de prioridades. Não se 
pode constantemente mu-

dar tudo que estava sendo 
feito e querer implantar 
programas sem consis-
tência e visão das necessi-
dades de sobrevivência e 
atendimento.

Finalmente, o Turismo 
pode ser uma resposta 
para a sobrevivência de 
algumas cidades e não to-
das. Não é apenas a exis-
tência de atrativos turís-
ticos que faz de um local 
uma cidade turística, mas 
o fato de ter uma estrutu-
ra mínima formatada, ou 
seja, a existência de pro-
dutos.

Construir novos pro-
dutos demanda muito re-
curso e muito investimen-
to em marketing. A cadeia 
produtiva do Turismo 
engloba todas as áreas de 
atuação municipal e deve 
se revestir de conselhos 
de desenvolvimento inte-
grados de regiões e não 
apenas de municípios.

Gerir um município é 
um ato de coragem, en-
volvimento, participação, 
e não de constantes des-
culpas, promessas ou sim-
plesmente omissão.

q  Bayard Do Coutto 
Boiteux

Vice-presidente da 
Associação dos 

Embaixadores de Turismo 
do RJ e superintendente 

executivo do Instituto 
Preservale.

Gerir uma 
cidade não é um 
ato de omissão 
e constantes 
desculpas

De identificar 
emoções até 
personalizar 
menus, tecnologia 
se concretiza

As novas utilidades do reconhecimento facial Reis Friede é o novo 
presidente do TRF 2Mais conhecido pelas 

aplicações na área de segu-
rança, o reconhecimento fa-
cial vem se popularizando 
em celulares e aplicativos 
como o Facebook, e também 
no marketing, na publicida-
de, nas vendas e no relacio-
namento com clientes. Nes-
ses campos, ele vem sendo 
explorado para testar, iden-
tificar e medir reações das 
pessoas, facilitar compras, 
fazer pagamentos e fidelizar 
clientes.

Já existem portas de me-
trô interativas que exibem 
anúncios e monitoram a re-
ação das pessoas à publici-
dade apresentada nas portas. 
Além de medir quantas pes-
soas viram os anúncios, os 
sensores de reconhecimento 
facial embutidos nas portas 
podem segmenta-las por ida-
de e/ou sexo, ou classificar 
seu comportamento em qua-
tro tipos: feliz, insatisfeito, 
surpreso ou neutro.

A tecnologia do reconhe-
cimento facial avança aos 
saltos: o mercado de US$ 
3,85 bilhões deve atingir 
US$ 9,78 bilhões em 2023, 
segundo a ResearchAnd Ma-
rkets. À medida que a tecno-
logia progride, avançam os 
diversos usos do reconheci-
mento facial já disponíveis, 
como reconhecer emoções, 
fazer pagamentos, ver quem 
está atento na aula, acordar 
um motorista sonolento, me-

nus personalizados e marke-
ting dirigido.

Como o reconhecimen-
to facial consiste na análise 
de certos pontos da face de 
uma pessoa para a identifi-
car, o mesmo processo pode 
ser utilizado para mapear as 
relações entre os mesmos 
pontos a fim de detectar 
emoções. Juntamente com 
as chamadas “microexpres-
sões”, é possível ao softwa-
re determinar emoções mais 
simples, como surpresa, ale-
gria, raiva, tristeza, desgosto 
e outras.

Hoje, a detecção de emo-
ções pode tanto avaliar um 
sentimento despertado por 
uma determinada marca ou 
campanha publicitária, con-
tribuir para um teste de pro-
duto, como para identificar 
pessoas que dão sinais de 
agressividade em aeroportos 
e outros locais púbicos de 
forma a ajudar serviços de 
segurança a detectar possí-
veis agressores.

A face já é ingresso em 

diversos parques temáticos 
chineses e eventos de tec-
nologia. A pessoa também 
pode retirar passagens de 
trem depois de identificada 
por reconhecimento facial e 
até mesmo fazer transferên-
cias de dinheiro para outra 
pessoa, e sorrindo para ela, 
com apps para smartpho-
nes como Alipay. Clientes 
do HSBC na China podem 
fazer pagamento com uma 
selfie, e não deve demorar 
muito para outras institui-
ções financeiras copiarem a 
solução.

Hoje, a Ásia lidera a ado-
ção de novas tecnologias e 
um relatório da Trust in Te-
chnology afirma que mais de 
60% dos chineses acreditam 
que a biometria, como o re-
conhecimento facial ou di-
gital, serão o único meio de 
acessar serviços bancários 
dentro de dez anos.

O reconhecimento facial, 
porém, não se limita a iden-
tificar pessoas; também pode 
ser empregado para impedir 
que um motorista durma ao 
volante. A campanha Think, 
do governo britânico, mos-
trou que cerca de 20% dos 
acidentes nas principais ro-
dovias do país têm a ver com 
o sono, e que 40% daqueles 
20% envolvem veículos co-
merciais. Sistemas de de-
tecção de sinais de sono por 
reconhecimento facial fun-
cionam pelo monitoramento 

de movimentos da cabeça e 
dos olhos, alertando e acor-
dando o motorista antes de 
cair no sono.

O mesmo princípio de 
monitorar movimentos dos 
olhos e da cabeça pode ser 
usado para identificar de-
satenção em salas de aula e 
centros de treinamento, mas 
não para punir os desaten-
tos, e sim para selecionar as 
aulas que mais motivam os 
estudantes, localizar alunos 
problemáticos e determinar 
que tipo de distrações podem 
ser removidas para melhorar 
o ambiente de ensino.

Casas de fast food na 
China usam reconhecimen-
to digital em menus digitais 
para sugerir pratos a clientes 
usuais, dispensando cartões 
fidelidade e logins demora-
dos, inclusive na hora de pa-
gar. Lojas de departamentos 
identificam clientes pelo re-
conhecimento facial e a fim 
de exibir anúncios segmen-
tados em displays inteligen-
tes que casam com as pre-
ferências e hábitos daquele 
cliente. Mesmo na primeira 
vez que uma pessoa entra 
na loja, é possível segmen-
tar a publicidade dirigida a 
ela nos displays digitais com 
base em sua idade, gênero e 
outras características faciais.

q  Ubiratan Resende
Diretor-geral da VIA 

Technologies no Brasil.

Em cerimônia concorrida 
e com a presença do minis-
tro Luiz Roberto Barroso, do 
STF, dos governadores do Rio 
de Janeiro, Wilson Witzel, e 
do Espírito Santo, Renato Ca-
sagrande, dentre autoridades 
civis, militares e eclesiásticas, 
tomaram, posse, na última se-
gunda-feira, no Theatro Mu-
nicipal, os desembargadores 
que, no biênio de 2019-2021, 
comandarão o Tribunal Re-
gional Federal da 2ª Região: 
Reis Friede, presidente; Mes-
sod Azulay Neto, vice-presi-
dente; e Luis Paulo da Silva 
Araújo, corregedor regional. 
É a primeira vez na história da 
Corte que a posse de seus diri-
gentes tem lugar nessa sala de 
concerto, de 110 anos, um dos 
mais belos postais da Cidade 
Maravilhosa.

Reis Friede, em seu dis-
curso, falou que o principal 
papel que lhe cumpre será 
o de trabalhar pelo maior 
prestígio da Justiça Federal 
da 2ª Região, que abrange 
os estados do Rio de Janeiro 
e do Espírito Santos. Aliás, 
foi a primeira vez, também 
na história do TRF, que um 
governador capixaba pres-
tigiou, com sua presença, a 
solenidade de transmissão 
dos seus dirigentes.

Uma das primeiras pautas 
da nova administração do TRF 
2ª Região será criar o Gabine-
te de Gestão, o que será coor-
denado pelo presidente atual e 
integrado pelo seu antecessor, 
desembargador André Fontes, 
e pelos novos vice-presidente 
e corregedor regional. Tam-
bém comporão esse gabinete 
os diretores-gerais da Esco-
la da Magistratura Regional 
Federal da 2ª Região, desem-
bargador Sérgio Schwaitzer, 
e do Centro Cultural Justiça 
Federal, desembargador Ivan 
Athié.

O gabinete será constitu-
ído por um grupo eminen-
temente técnico, que deverá 
conferir dinamismo e abran-
gência à discussão de assun-
tos específicos da Adminis-
tração. Reis Friede não tem 
conhecimento da existência 
de iniciativa similar em ou-
tra Corte jurisdicional, até o 
presente.

De forma lúcida, o novo 
presidente, em sua fala, se 
mostrou bastante insatisfeito 
com a eternização de confli-
tos. “Simplesmente, é ina-
ceitável que ações judiciais 
que buscam resolver confli-
tos acabem por eternizá-los, 
criando um permanente cli-
ma de insegurança social, 
capaz de até paralisar o coti-
diano das pessoas.” Para ele, 
“já é hora de trilharmos o ca-
minho da simplificação dos 
procedimentos, flexibiliza-
ção das exigências formais e 
da criatividade, na busca de 
respostas para as novas de-
mandas da sociedade.”

Reis Friede entende que 
há, no Brasil, um forte apego 
a conceitos e práticas arrai-
gados, ocasionando rigidez, 
engessamento e dificuldades 

de adaptação a novas cir-
cunstâncias. É, segundo ele, 
a velha história do “fazemos 
assim, porque sempre assim 
se fez.”

Reis Friede graduou-se em 
Direito, pela Universidade 
Cândido Mendes. Iniciou sua 
carreira como advogado, atu-
ando posteriormente no Mi-
nistério Público de Minas Ge-
rais, de 1986 a 1988, após ser 
aprovado em primeiro lugar 
em concurso público para o 
cargo de promotor de justiça. 
Dois anos mais tarde, tornou-
se o mais jovem juiz federal 
do Brasil, também aprovado 
em primeiro lugar em con-
curso realizado pelo então 
Tribunal Federal de Recursos. 
Em 2004, foi alçado ao cargo 
de desembargador federal do 
TRF 2ª Região, promovido 
por antiguidade.

O novo presidente possui, 
dentre outros títulos, o de 
mestre em Direito do Esta-
do, pela Universidade Gama 
Filho; e mestre e doutor em 
Direito Público, pela UFRJ. 
Além da graduação em Di-
reito, possui os bacharela-
dos em Arquitetura, USU; 
Economia, UFRJ; Adminis-
tração, Ucam; e Engenharia 
(USU), além de Licenciatura 
em Matemática, Ucam.

Sua atuação no magisté-
rio começou, em 1988, na 
Universidade Estácio de Sá. 
Também esteve no quadro 
docente da Cândido Men-
des, no Corpo Permanente 
de Conferencistas da Esco-
la Superior de Magistratura 
do Amazonas, na Fundação 
Getúlio Vargas, na Escola 
de Pós-Graduação do Cen-
tro Universitário da Cidade, 
onde também coordenou o 
Curso de Direito, e na Uni-
versidade Veiga de Almeida.

Atualmente, é titular e 
membro do Conselho Con-
sultivo do Mestrado Profis-
sional em Desenvolvimento 
Local, da Unisuam; profes-
sor da Escola da Magistratu-
ra do Estado do Rio de Janei-
ro; conferencista emérito da 
Universidade Castelo Bran-
co. Possui quase 50 livros 
publicados e mais de 300 ar-
tigos científicos indexados.

Ao finalizar o seu dis-
curso de posse, Reis Friede 
prometeu realizar uma ges-
tão compartilhada com os 
desembargadores da Corte, 
afirmando que o seu gabi-
nete sempre estará de portas 
abertas a todas as sugestões 
e críticas, para que todos 
juntos “possamos trabalhar 
pelo aperfeiçoamento da 
Corte e que possamos rea-
lizar uma administração tão 
ditosa quanto às que nos 
precederam”, finalizou o 
magistrado, enfatizando que 
“não quero estar certo, quero 
fazer o certo. E acredito que 
não se consegue isso sem 
humildade para ouvir e para 
corrigir.”

q  Paulo Alonso
Advogado, jornalista e 
dirigente universitário.
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PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A.
CNPJ/MF nº 18.593.815/0001-97 - NIRE nº 33.3.0031102-5

Ata de Reunião do Conselho de Administração. 1. Data, Hora e Local. 
Realizada aos 29/03/2019, às 10h, na sede social da Priner Serviços 
Industriais S.A. (“Cia.”), no Rio de Janeiro/RJ, na Av. Geremário Dantas, 
1.400, lojas 249 a 267, Freguesia, Jacarepaguá, CEP 22.760-401.  
2. Convocação. Reunião convocada de acordo com o Estatuto Social da
Cia. e legislação em vigor. 3. Presença. Presentes a totalidade dos membros
do Conselho da Administração da Cia., indicados ao final da presente ata.
4. Mesa. Presidente: Sr. Pedro Henrique Chermont de Miranda; Secretário:
Sr. Bruno de Mello Pereira. 5. Ordem do Dia. Deliberar sobre (i) as contas
dos administradores, o relatório da administração, as demonstrações
financeiras e o parecer dos auditores independentes e submetê-los à AGO;
(ii) a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos
relativos ao exercício social findo em 31/12/2018; e (iii) a proposta de
remuneração dos membros da administração da Cia.. 6. Deliberações. Após
exame e discussão dos itens constantes da ordem do dia, os membros do
Conselho de Administração presentes, por unanimidade e sem ressalvas,
resolvem: 6.1. Recomendar a aprovação das contas dos administradores, do
relatório de administração, das demonstrações financeiras e do parecer dos
auditores independentes relacionados ao exercício social findo em 31/12/2018
e submetê-los à aprovação da AGO; 6.2. Recomendar o reconhecimento
de que o resultado da Cia. no exercício findo em 31/12/2018 foi um lucro
de R$7.430.710,37, conforme registrado nas demonstrações financeiras.
Recomenda que a destinação seja realizada da seguinte forma, nos termos
da Lei e do Estatuto Social: (i) ajuste no valor de R$4.389.676,12 decorrente
de resultados de exercícios anteriores, conforme o CPC 47/48, resultando
em um saldo de R$3.041.034,25; (ii) destinação de R$152.051,71 à reserva
legal; (iii) distribuição de dividendos obrigatórios no valor de R$722.245,61; e
(iv) destinação do saldo remanescente, no valor de R$2.166.736,90, à reserva 
de expansão; e 6.3. Recomendar a aprovação da proposta de remuneração
global dos administradores da Cia. para o exercício social de 2019 de até
R$2.722.810,00. 7. Encerramento, Lavratura, Aprovação e Assinatura da
Ata. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a presente
ata, que, após lida, foi aprovada e assinada por todos os presentes, sendo
autorizada sua lavratura na forma de sumário. Rio de Janeiro, 29/03/2019.
Pedro Henrique Chermont de Miranda - Presidente. Bruno de Mello Pereira -
Secretário. Membros do Conselho de Administração: Pedro Henrique Chermont
de Miranda; Bruno de Mello Pereira e Roberto Carmelo de Oliveira. Jucerja
nº 3575773, em 10/04/2019. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

TRIGÉSIMA SÉTIMA VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL
EDITAL de CITAÇÃO

Com Prazo de 30 dias, na forma abaixo. O Dr. Sandro Lúcio Barbo-
sa Pitassi, Juiz de Direito da 37ª Vara Cível da Comarca da Capital, 
FAZ SABER aos que o presente EDITAL virem ou dele conheci-
mento tiverem, que, por seu intermédio, CITA BONSUCESSO CO-
MERCIO DE LIVROS LTDA - EPP (CNPJ 07.682.907/0001-27), 
que se encontra em local incerto e não sabido nos autos da ação 
pelo procedimento ordinário (proc. 0299869-22.2015.8.19.0001), 
proposta por GM MINISTER EDITORA LTDA, para responder aos 
termos da presente ação, no prazo de 15 dias (art. 219 do CPC), 
ciente de que, não o fazendo, presumir-se-ão aceitos como ver-
dadeiros os fatos articulados pela parte autora na petição inicial 
(Art. 344 do CPC) e será nomeado Curador Especial (art. 257, IV, 
do CPC). Ciente de que este Juízo funciona na Avenida Erasmo 
Braga, 115, salas 317, 319 e 321 do corredor A, CEP:20020-903, 
Centro, Rio de Janeiro - RJ. E para que chegue ao conhecimento 
de todos e fim de direito é expedido o presente edital que será 
publicado e afixado na forma da lei. Dado e passado nesta cidade 
do Rio de Janeiro, Comarca da Capital, aos 17.01.2019. Eu, Maria 
Alice Gomes Massoni da Costa, mat. 01/13815, Chefe de Serven-
tia, o fiz digitar e subscrevo. (as) Dr. Sandro Lúcio Barbosa Pitassi, 
Juiz de Direito. 0260

SAJUTHÁ-RIO PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ 30.458.020/0001-71 NIRE 33.3.0000065-8

Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária. Ficam convoca-
dos os acionistas da SAJUTHÁ-RIO PARTICIPAÇÕES S.A. a se reuni-
rem em Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada às 10h00min do dia 
30/04/2019, na sede social da Companhia, na Praia do Flamengo, 200 – 
19º andar (Parte), Flamengo, Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de 
Janeiro, para apreciação e deliberação das seguintes matérias: a) Relatório 
Anual da Administração e Demonstrações Contábeis acompanhadas das 
Notas Explicativas e do Relatório dos Auditores Independentes, referentes 
ao exercício social encerrado em 31/12/2018; b) Destinação do lucro líqui-
do do exercício social encerrado em 31/12/2018; c) Eleição dos Membros 
da Diretoria e fixação de sua remuneração. Rio de Janeiro, 10/04/2019. 
Wilson  Lemos de Moraes Junior - Diretor-Presidente.

Precatórios: vai valer inflação ou TR?
Gilmar libera para 
julgamento ação 
sobre correção  
de precatórios

O julgamento da ação so-
bre a correção monetária de 
precatórios, títulos da dívida 
pública reconhecidos após 
decisão definitiva da Justi-
ça foi liberado nesta quinta-
feira pelo ministro do Supre-
mo Tribunal Federal (STF) 
Gilmar Mendes, O caso co-
meçou a ser julgado no mês 
passado, mas foi interrom-
pido por um pedido de vista 
do ministro. Está em jogo 
a forma com os precatórios 

devem ser corrigidos, pela 
taxa de inflação ou pela Taxa 
Referencial (TR), criada du-
rante o Plano Collor para 
tentar controlar a inflação no 
início da década de 90.

A Corte julga pedido de 
modulação dos efeitos de 
uma decisão anterior que 
considerou inconstitucional 
parte das regras para o pa-
gamento de precatórios, em 
2013. Até o momento, há 
maioria de votos contra a mo-
dulação. Dessa forma, conti-
nua o entendimento de que 
o Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor Amplo Espe-
cial (IPCA-E) deve ser usado 
como índice de correção dos 
títulos desde 2009 e não a 
Taxa Referencial (TR). Cerca 
de 138 mil processos sobre o 
mesmo tema estão parados 

em todo o país e aguardam a 
decisão da Corte.

Em 2013, o STF julgou 
uma ação protocolada pela 
Ordem dos Advogados do 
Brasil (OAB) e derrubou 
o regime especial de paga-
mento de precatórios cria-
do em 2009, por meio de 
emenda à Constituição, que 
tinha regras mais flexíveis 
de pagamento, pois estados 
e municípios não estavam 
conseguindo quitar suas dí-
vidas. Na ocasião, a Corte 
também definiu que a Taxa 
Referencial (TR) não pode-
ria ser utilizada para fazer 
a atualização de valores dos 
precatórios, que são pagos 
décadas após o reconheci-
mento do crédito a receber. 
Conforme a maioria dos mi-
nistros, o índice, usado para 

remunerar os depósitos na 
poupança, rende menos que 
a inflação e não pode ser 
usado para corrigir o valor 
dos precatórios.

Após o julgamento, as 
procuradorias de diversos es-
tados recorreram ao Supremo 
e pediram que o IPCA-E não 
fosse aplicado entre 2009 e 
2015, período em que uma 
lei que estabeleceu o antigo 
regime de correção estava 
em vigor, e houve a decisão 
final de mérito do STF. Até o 
momento, os ministros Ale-
xandre de Moraes, Edson 
Fachin, Rosa Weber, Ricardo 
Lewandowski, Marco Auré-
lio e Celso de Mello votaram 
contra a modulação. Somen-
te o relator, Luiz Fux, e Luís 
Roberto Barroso votaram 
pela modulação.

Emprego e produção  
fora das metas

Há um certo fetiche pelos “primeiros 100 dias de gov-
erno”, depois pelos “seis meses”, em seguida “primeiro 
ano”… Metas são anunciadas para não serem cumpridas, 
e mesmo assim as propostas são cada vez mais modestas.

No caso do presidente Bolsonaro, as que ficaram no 
palavrório são mais importantes do que as realizadas. 
Um governo que veio para privatizar tudo, demolir a 
Educação, acabar com a Previdência e oficializar a entre-
ga do Banco Central aos interesses do setor financeiro… 
Quanto menos metas cumprir, melhor.

No balanço dos 100 desastrosos dias, nenhuma pro-
posta para gerar emprego, elevar a produção, impulsion-
ar os investimentos. O país segue estagnado, com uma 
elevação dos preços dos alimentos que pode se tornar 
preocupante se houver problema climático, como em 
2014 e 2015. Desburocratização é muito bem-vinda, oti-
mismo é importante, mas ainda não inventaram econo-
mia capitalista em mercado consumidor.

Efeito calendário
O Ibre, da FGV, espera que a Pesquisa Mensal de Ser-

viços (PMS), que o IBGE divulga nesta sexta-feira, regis-
tre aumento de 3,9% em fevereiro, comparado ao mesmo 
período do ano anterior. Mas sem euforia: boa parte se 
deve ao maior número de dias úteis em fevereiro de 2019.

Óleo de cozinha no navio
E empresa de transporte marítimo Maersk, junto com 

outras companhias holandesas, dá início a um projeto-
piloto em que usará até 20% de biocombustíveis susten-
táveis de segunda geração em uma grande embarcação, 
evitando a produção de 1,5 milhão de quilos CO2 e 20 
mil quilos de enxofre. O biocombustível usado é produ-
zido a partir de fontes de resíduos, neste caso óleo de 
cozinha usado.

Integração
O Plenário da Câmara dos Deputados aprovou na se-

mana passada o texto do Protocolo de Madri, que prevê 
um prazo de até 18 meses para o registro de marcas no 
INPI. O Protocolo está em vigor desde abril de 1996 e foi 
ratificado pelas maiores economias, como Estados Uni-
dos, Japão, China, Rússia e pela União Europeia.

“A adesão do Brasil será um marco para a internacio-
nalização das marcas brasileiras porque estimulará, fa-
cilitará e impulsionará o registro de marcas brasileiras 
no exterior e, por consequência, serão ampliados, tanto 
a comercialização internacional de produtos e serviços, 
como os investimentos nacionais em outros mercados e 
vice-versa”, explica Vanessa Gaeta, sócia e especialista 
na área de Propriedade Intelectual da Daniel Advogados.

A medida diminui o custo das empresas, que hoje pre-
cisam arcar com múltiplos pedidos de registro de marca 
para atuar em outros países. O texto agora segue para o 
Senado.

A Deus dará
O Ministério da Economia quer convencer que os mais 

pobres não serão afetados pela reforma da Previdência. 
Faz isso porque sabe que é justamente o oposto. São os 
trabalhadores menos qualificados os que não conseguem 
somar tempo de contribuição necessário para se aposentar.

Rápidas
O Itaú Unibanco está recrutando estagiários para agên-

cias em Goiás, Minas, Pará, Paraíba e Paraná. São 11 va-
gas para universitários que estejam cursando Economia, 
Administração e Ciências Contábeis a partir do terceiro 
semestre. Inscrições: facebook.com/itauvagasagencia/ 
*** O médico da Oncologia D’Or Gilberto Amorim par-
ticipa do Congresso Brasileiro de Mastologia, que ter-
mina neste sábado no Windsor Barra Hotel (RJ) *** Pela 
primeira vez, o escritório Di Blasi, Parente & Associados 
marca presença no Encontro Anual da ABA-IPL, com o 
advogado Felipe Oquendo. O evento termina nesta sex-
ta-feira, na capital dos Estados Unidos *** O Carioca 
Shopping recebe a Exposição de Orquídeas desta sexta 
até domingo *** O presidente da Associação Nacional 
dos Fabricantes de Produtos Eletroeletrônicos (Eletros), 
José Jorge do Nascimento, foi eleito vice-presidente da 
Associação Latino Americana da Indústria Elétrica e 
Eletrônica (Alainee) *** O projeto Sessão Azul estará no 
Cinemark do Carioca Shopping neste sábado, para uma 
edição especial que vai marcar o mês de conscientização 
do autismo. O filme a ser exibido, às 11h, será Shazan 
e terá versão dublada em 2D *** O CFA Society Brazil 
lança mais uma edição do Prêmio CFA Society Brazil de 
Monografia em Finanças. Informações pelo e-mail pre-
mio@cfasociety.org.br *** Dia 16 será o lançamento da 
Mostra Cinema Brasileiro ACRJ, com avant-première do 
filme A Mulher do meu Marido, às 18h, na Associação 
Comercial do Rio de Janeiro. Assine o Monitor Mercantil

Cartão de crédito: 79% 
pagaram em dia, em dezembro 

Quase 80% planejam pagar  
as compras à vista e a dinheiro

Relatório de Estabilidade 
Financeira, divulgado nes-
ta quinta-feira pelo Banco 
Central (BC), aponta que 
em dezembro de 2018, a 
taxa média de pagamento 
da fatura do cartão de crédi-
to chegou a 79%. Em junho 
do ano passado, essa média 
estava em 77%. O diretor de 
Fiscalização do BC, Paulo 
Souza, afirma que consumi-
dores estão mais conscien-
tes sobre o uso do cartão de 
crédito, pagando o valor da 
fatura integralmente na data 
do vencimento. 

“O cartão de crédito tem 
que ser usado desta forma: 
pague no dia da fatura. Esse 
que é o uso consciente do 
cartão de crédito. Não é uma 
operação de financiamento, 
é uma taxa [de juros] quase 
punitiva [quando se deixar 
de pagar a fatura em dia]”, 
destaca o diretor.

“O aumento da taxa média 
de pagamento da fatura con-
tinuou a ocorrer ao longo do 
segundo semestre de 2018. 
Verifica-se que o patamar 
médio de pagamento da fatu-
ra continua superior ao vigen-
te previamente à proibição de 
permanência de saldos no ro-
tativo em prazos superiores a 
trinta dias”, diz o BC.

Desde abril de 2017, os 
consumidores que não con-
seguem pagar integralmente 
a fatura do cartão de crédito 
só podem ficar no crédito ro-
tativo (crédito tomado pelo 
consumidor quando paga 
menos que o valor integral da 
fatura do cartão) por 30 dias. 
A regra, fixada pelo Conselho 
Monetário Nacional (CMN), 
obrigou as instituições finan-
ceiras a transferirem a dívida 
para o crédito parcelado, que 
tem taxas menores, após 30 
dias no rotativo.

Segundo o estudo da Con-
federação Nacional de Di-
rigentes Lojistas (CNDL) e 
Serviço de Proteção ao Crédi-
to (SPC Brasil), quando ques-
tionados sobre a forma como 
planejam pagar suas compras 
de Páscoa, 78% dos consu-
midores disseram que farão à 
vista, seja em dinheiro (66%) 
ou no débito (28%). Outros 
43% irão pagar a prazo, sen-
do que 20% usarão o cartão de 
crédito em parcela única, en-
quanto 23% preferem o cartão 
de crédito parcelado. Dentre 
os que optarão pelo parcela-
mento, a média será de quase 

quatro prestações.
No momento de ir às com-

pras, os fatores que pesam na 
escolha do brasileiro não são 
diferentes daqueles utilizados 
na maioria das situações de 
consumo. Ao escolher o local 
de compras, as pessoas estão 
em busca de melhores preços 
(51%), qualidade dos produ-
tos (48%), promoções e des-
contos (42%) e diversidade 
de produtos (29%). Entre os 
principais locais pretendidos 
para as compras estão super-
mercados (62%), grandes va-
rejistas (45%) e lojas especia-
lizadas em chocolates (40%). 

Fundador do Wikileaks  
é preso em Londres

O fundador do Wikileaks, 
Julian Assange, de 47 anos, 
foi preso nesta quinta-feira 
em Londres, depois de a po-
lícia ter permitido sua entra-
da na embaixada do Equado, 
onde estava refugiado há 
quase sete anos. O Servi-
ço da Polícia Metropolitana 
confirmou a prisão. Autori-
dades afirmaram que foram 
convidadas pelo próprio em-
baixador a entrar na embai-
xada após a retirada do asilo 
político concedido pelo país 
sul-americano ao jornalista.

A Presidência do Equa-
dor confirmou a remoção do 
asilo, citando violações de 

convenções internacionais. 
O presidente Lenín Moreno 
anunciou o que chamou de 
“decisão soberana”, em co-
municado divulgado nesta 
quinta-feira.

O fundador do Wikileaks, 
que estava abrigado na em-
baixada equatoriana desde 
2012 para evitar extradição, 
esteve por trás de um dos 
maiores vazamentos de do-
cumentos secretos da história 
dos EUA. Em vídeo divulga-
do nesta quinta-feira, Moreno 
informa que negociou com 
autoridades da Grã-Bretanha 
as condições para entregar 
Assange à Justiça.

Votação de MP que abre aéreas 
a capital estrangeiro é adiada

A reunião desta quinta-feira 
da comissão mista que analisa 
a Medida Provisória 863/2018 
foi adiada para a semana que 
vem. O presidente do colegia-
do, deputado Wellington Ro-
berto (PR-PB) agendou o pró-
ximo encontro para o dia 16, 
às 14h30. A Medida Provisória 
abre o setor aéreo ao capital 
estrangeiro, atualmente limita-
do em 20%. O texto revoga as 
exigências do Código Brasilei-
ro de Aeronáutica (CBA - Lei 
7.565, de 1986), que estabelece, 
como critérios para a explora-
ção de serviços aéreos públicos, 
que a companhia tenha sede no 
Brasil, com direção exclusiva-
mente brasileira e com 80% do 
capital social nacional.

Na última reunião da comis-
são, em 9 de abril, o relatório 
foi apresentado e houve pedi-
do de vista dos senadores Jean 
Paul Prates (PT-RN) e Zenaide 

Maia (Pros-RN), contrários à 
proposta do Executivo. O re-
lator é o senador Roberto Ro-
cha (PSDB-MA), que é a favor 
da medida e rejeitou todas as 
21 emendas apresentadas ao 
texto. A votação, prevista para 
ontem, havia sido adiada para 
esta quinta-feira em razão de 
um pedido de vista. O prazo de 
vigência da MP expira em 22 
de maio.

No mês passado, o Plená-
rio da Câmara aprovou proje-
to semelhante (PL 2724/15). 
O texto permite que o capital 
social das companhias aéreas 
com sede no Brasil seja total-
mente estrangeiro. Austrália, 
Nova Zelândia e União Eu-
ropeia também já admitem 
100% de capital estrangeiro 
para empresas que atuem 
somente dentro de seu terri-
tório. Essa proposta aguarda 
votação no Senado. 
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Rombo no RioPrevidência  
de R$ 14,3 bilhões

O Governo do Es-
tado do Rio deixou 
de repassar ao Fundo 
Único de Previdência 
Social (RioPrevidên-
cia) R$ 14,3 bilhões 
em receitas oriundas 
de royalties e outras 
fontes entre os anos 
de 2015 e 2016. Os 
dados foram apre-
sentados pela equipe 
técnica do Tribunal 
de Contas do Estado 
(TCE) em audiência 
pública da CPI da 
Assembleia Legisla-
tiva que investiga as 
operações financei-
ras realizadas pela 
autarquia. O deputado Flávio Serafini (PSOL), que presi-
de a CPI, explicou que parte dos recursos foram aplicados 
em pagamentos de dívidas com a União, o que gerou uma 
“folga” no caixa do Estado mais provocou um desequilí-
brio nas contas do RioPrevidência. Caberá ao governador 
Wilson Witzel cobrir esse rombo.

CPI da sonegação do ICMS
A Assembleia Legislativa instalou uma CPI para inves-

tigar a sonegação de ICMS nas áreas de petróleo e gás 
e a revisão da metodologia de cálculo das participações 
governamentais sobre a exploração do gás. A presidên-
cia da Comissão diz que também quer levar à discussão 
a política de investimentos no Estado do Rio nas áreas de 
óleo, gás e refino; as fraudes mais comuns apuradas e não 
apuradas no setor; a fiscalização dos repasses da partici-
pação especial de exploração petróleo e gás; e o efeito da 
internalização do Repetro nos estados do Espírito Santo, 
Rio de Janeiro e São Paulo.

Lei do Passe Livre
O presidente da Alerj, deputado André Ceciliano (PT), 

tenta garantir junto ao Governo do Estado a regulamenta-
ção da Lei do Passe Livre, aprovada pelos parlamentares 
em 2018. A norma estendeu a gratuidade nos transportes 
intermunicipais aos alunos das redes municipal e federal, 
como as escolas técnicas e de ensino superior.

Impeachment
Os vereadores do Rio ainda querem alterar a Lei Orgâ-

nica do Município para que seja realizada eleição indireta 
caso eles mesmo decidam pela cassação do mandato do 
prefeito Marcelo Crivella. O processo de impeachment do 
prefeito está em andamento. Se a alteração não for feita, 
caberá à população voltar às urnas e escolher um novo 
mandatário.

Segurança 
O deputado Vandro 

Família (SDD) apre-
sentou projeto de lei na 
Alerj que defende a ins-
talação de câmeras de 
segurança com tecno-
logia de reconhecimen-
to facial de suspeitos e 
procurados pela Justiça 
nas estações de trens, 
metrô e barcas. Elas de-
verão ser monitoradas 
pelo Centro Integrado 
de Controle de Coman-
do (CICC). O custo da 
instalação das câmeras 
deverá ser pago pelas 
concessionárias que operam os serviços públicos de trans-
portes no Estado, defende o deputado.

Gestantes
O Centro Social São Vicente (Patronato), em Nova 

Iguaçu, está com inscrições abertas para o projeto Mãe no 
Capricho, que ajuda as gestantes a cuidarem da saúde e do 
bebê. O projeto, que é gratuito, existe há 14 anos e acon-
tece quinzenalmente, as terças-feiras. Mais informações 
pelos telefones 2669-5529 e 2669-5867.

Jovens
O secretário de Assistência Social da Prefeitura do Rio, 

João Mendes de Jesus, está eufórico com o convênio fir-
mado entre a secretaria e o Instituto Erico para atender aos 
jovens em situação de vulnerabilidade social e assistidos 
pela Secretaria.

Governador Wilson Witzel

Vandro Família

ENGETEC CONSTRUÇÕES E MONTAGENS S.A.
CNPJ nº 03.852.459/0001-01 - NIRE 333.0032964-1

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 22 DE MARÇO 
DE 2019. LOCAL, DIA E HORA: Sede da ENGETEC CONSTRUÇÕES E 
MONTAGENS S.A. (“Companhia”), na Avenida Rio Branco, n° 156, salas 
3005, 3006, 3013, 3017, 3035 e 3036, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP 
20.040-003, em 22 de março de 2019, às 11:00 horas. CONVOCAÇÃO 
E PRESENÇA: Dispensada a convocação, tendo em vista a presença de 
acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, nos 
termos do §4º do artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei 
das S.A.”). MESA: Presidente: Amilcar Bastos Falcão; e Secretário: Gervásio 
Edson Magno. ORDEM DO DIA: Tomar as contas dos administradores, 
examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras do exercício findo 
em 31 de dezembro de 2018 e deliberar sobre a destinação do resultado do 
referido exercício. PUBLICAÇÕES DO RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO, 
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E RELATÓRIO DA AUDITORIA: 
Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e Jornal Monitor Mercantil, ambas 
em 15 de março de 2019. DELIBERAÇÕES: Após exame e discussão da 
Ordem do Dia, por unanimidade, os acionistas decidiram: (a) Nos termos 
do §4º do artigo 133 da Lei das S.A., considerar sanada a inobservância do 
prazo previsto para publicação dos documentos listados nos incisos I, II e III 
do mesmo artigo; (b) Sem restrições ou ressalvas, aprovar o Relatório da 
Administração e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social 
findo em 31 de dezembro de 2018, com o respectivo parecer dos auditores 
independentes, não havendo resultados a serem distribuídos em virtude do 
prejuízo de R$1.701.700,54 (um milhão, setecentos e um mil, setecentos reais 
e cinquenta e quatro centavos) apurado no exercício; (c) Aprovar a lavratura 
sumariada da ata desta assembleia geral, determinando o arquivamento 
na Companhia, depois de rubricados pela mesa, dos documentos que 
interessam à Assembleia realizada. ENCERRAMENTO: Nada mais 
havendo a tratar, foi a presente ata lida e aprovada. ASSINATURAS: Mesa: 
Presidente: Amilcar Bastos Falcão, Secretário: Gervásio Edson Magno. 
Acionistas: Queiroz Galvão S.A., por Amilcar Bastos Falcão e Bartolomeu 
Charles Lima Brederodes. QGMI Participações Ltda., por Manoel Francisco 
Jayme Galvão Neto. BKR - Lopes, Machado Auditores, por José Carlos de 
Almeida Martins. Confere com o original lavrado no livro próprio. Amilcar 
Bastos Falcão -  Presidente da Mesa. Gervásio Edson Magno - Secretário 
da Mesa. QUEIROZ GALVÃO S.A. p. Amilcar Bastos Falcão e Bartolomeu 
Charles Lima Brederodes. QGMI PARTICIPAÇÕES S.A. - Manoel Francisco 
Jayme Galvão Neto. BKR - Lopes, Machado Auditores - José Carlos de 
Almeida Martins. Certidão - Jucerja - Registrada sob o nº 00003570884 em 
05/04/2019. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário-Geral.

FORÇA UNIÃO COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS LTDA.
CNPJ nº 10.896.342/0001-95

EDITAL DE CONVOCAÇÃO A.G.E.
O Diretor Presidente da Força União Cooperativa de Trabalho e Serviços 
Ltda, no uso de suas atribuições estatutárias, convoca seus cooperados 
para participarem da Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada 
na Rua Evaristo da Veiga, 55 – Sala603 – Centro – Rio de Janeiro – 
RJ – CEP:20.031-040, no dia 22 de abril de 2019, às 12:00 horas, 
em 1ª convocação, com a presença mínima de dois terços de seus 
cooperados, as 13:00 horas, em 2ª convocação com a presença mínima 
de metade mais um de seus cooperados, e às 14:00 horas, em 3ª e última 
convocação, com a presença mínima de 50 (cinquenta) cooperados, para 
deliberarem sobre as seguintes ordens do dia: 1 – Prestação de Contas 
2018; 2 – Admissão de Sócio Pessoa Jurídica; 3 – Assuntos de Interesses 
Sociais pertinentes a A.G.E. Rio de Janeiro, (RJ), 02 de abril de 2019.

Diretor Presidente
ALBERTO NASCIMENTO SOUZA

MAIQUE CASTRO CRC RJ.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
SINDEERH-RJ - Sindicato dos Empregados nas Empresas de Recursos 
Humanos, Recrutamento, Seleção de Pessoal e Trabalho Temporário no 
Município do Rio de Janeiro CNPJ: 17.382.538/0001-00, e Código Sindical: 
912.000.000.27068-5. EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA 
GERAL EXTRAORDINÁRIA O Presidente do SINDEERH, em cumprimento 
ao disposto nos artigos 611 e 612 da - CLT e artigos 15º e 36º do 
Estatuto Social, no uso de suas atribuições legais, vem pelo presente 
Edital, CONVOCAR todos os Empregados, funcionários da empresa do 
TEBRACOM TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA EPP, sejam matrizes, 
filiais, para participarem da ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, 
a ser realizada no dia, 16/04/2019 na sede do sindicato, Largo de São 
Francisco de Paula, n.º 26 – 16º, Sl. 1610 – Ed. Patriarca – Centro – Rio 
de Janeiro – RJ, às 14h em primeira convocação e em segunda e última 
convocação às 14h30, com qualquer número de presentes, para deliberara 
e aprovar sobre a seguinte ordem do dia: 1) Aprovação do Acordo Coletivo 
de Trabalho 2019/2020, 2) Aprovação da Contribuição Sindical, conforme 
NCLT, 3) Contribuição Assistencial de 1% (um por cento) mensal e 2% 
(dois por cento) de uma só vez no Mês de Abril do salário nominal, para 
manutenção do funcionamento do sindicato e melhorar o atendimento à 
categoria; 4) Assuntos Gerais. Celebrada com; a empresa, TEBRACOM 
TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA EPP inscrita no CNPJ sob o n° 
07.952.434/0001-30, RIO DE JANEIRO – RJ, 12/04/2019.

JOAQUIM RODRIGUES DE SOUZA – PRESIDENTE DO SINDEERH.

CONDOMÍNIO DO LOTEAMENTO SÍTIO BOM
Convocação AGO: Conforme determina o Art. 28 da Convenção do 
Condomínio do Loteamento Sítio Bom e por solicitação do Síndico Sr. Jader 
Bastos Aguiar, convocamos os condôminos para a AGO a ser realizada no 
dia 27/04/19, na Sede do Clube, às 10h com quorum legal e às 10:30 horas 
com qualquer nº de condôminos presentes, na sede social do Clube Náutico 
Sítio Bom, a fim de serem discutidos e deliberados os seguintes assuntos: 1) 
Relatório de atividades da atual gestão; 2) Prestação e Aprovação das 
contas de Março 2018 a Fevereiro de 2019 com o parecer do Conselho 
Fiscal; 3) Aprovação da previsão orçamentária, com fixação de valor 
da cota condominial; 4) Aprovação do repasse do custo de R$ 10,00 
para distribuição de convocações e atas das assembleias, balancetes, 
comprovantes de quitação; cobrança de inadimplentes, com isenção 
para aqueles que optarem por recebê-las por e-mail. 5) Informe do 
andamento do processo da SMA – Secretaria Municipal do Meio Ambiente 
de Mangaratiba. 6) Assuntos gerais. Rio de Janeiro, 10 de abril de 2019. 

Condomínio do Loteamento Sítio Bom - Síndico: Jader Aguiar Bastos

Mercado de capitais movimenta  
R$ 66,8 bi no 1º trimestre de 2019

As operações das empre-
sas brasileiras no mercado 
de capitais somaram R$ 
66,8 bilhões no primeiro 
trimestre de 2019. O resul-
tado representa queda de 
9,9% em relação ao mesmo 
intervalo do ano passado, 
de acordo com os dados da 
Associação Brasileira das 
Entidades dos Mercados Fi-
nanceiro e de Capitais (An-
bima). O número de opera-
ções também caiu para 131, 
contra 210 nos três primei-
ros meses de 2018.

O destaque do período 
foi a retomada das opera-
ções em renda variável, que 

atingiram R$ 5,1 bilhões 
no trimestre, a partir de 
três follow-ons. O volume 
representa 45% de todas 
as emissões realizadas nos 
doze meses de 2018, que 
totalizaram R$ 11,3 bilhões 
(sendo R$ 111 milhões no 
primeiro trimestre daquele 
ano).

Entre as operações de 
renda fixa e híbridos, que 
chegaram a R$ 35 bilhões, 
as debêntures permanece-
ram na liderança, ainda que 
em volume menor do que 
no ano passado: foram emi-
tidos R$ 14,9 bilhões con-
tra R$ 27,6 bilhões nos três 

primeiros meses de 2018. 
“Tem sido cada vez maior 
a demanda dos investidores 
pelas debêntures, com am-
pliação do apetite dos fun-
dos de investimento e das 
pessoas físicas por esses pa-
peis”, afirma José Eduardo 
Laloni, vice-presidente da 
Anbima.

Os fundos imobiliários 
também se destacaram no 
trimestre, movimentando R$ 
6,4 bilhões, o que representa 
crescimento de 97% sobre o 
mesmo período do ano pas-
sado (R$ 3,2 bilhões). Os 
volumes emitidos pelas le-
tras financeiras e pelas notas 

promissórias também avan-
çaram, de R$ 1,9 bilhão e R$ 
3,5 bilhões, respectivamen-
te, para R$ 4,6 bilhões e R$ 
4 bilhões.

Mercado externo

No mercado externo, as 
operações somaram US$ 6,9 
bilhões no primeiro trimes-
tre, sendo US$ 6,6 bilhões 
em emissões de renda fixa e 
US$ 300 milhões em renda 
variável. O total foi 29,6% 
abaixo do que no acumulado 
nos três primeiros meses de 
2018, quando chegou a US$ 
9,8 bilhões.

Ovos de chocolate ou de ouro?
Produtos são 
encontrados com 
valor até 90% 
mais caros

A Páscoa, uma das datas 
mais esperadas por crianças 
e por adultos apaixonados 
por chocolates, tem custado 
cada vez mais caro aos bol-
sos dos consumidores. Se-
gundo o levantamento feito 
pelo Cuponomia, portal que 
reúne ofertas e cupons de 
desconto para compras no 
e-commerce, os preços dos 
tradicionais ovos de Páscoa 
foram encontrados até 90% 
mais altos neste ano em lojas 
online.

O portal considerou os 
valores de ovos de Páscoa 
variados, incluindo marcas 
como Lacta, Nestlé, Garoto e 
Cacau Show encontrados nas 
lojas e supermercados online 
entre os dias 4 e 5 de abril de 
2019, em comparação com 
os preços oferecidos pelos 
mesmos produtos no último 
ano.

Faltando, aproximada-
mente, duas semanas para a 
Páscoa, o ovo de Páscoa ao 
Leite Nestlé Classic 185g 
foi encontrado no Extra De-
livery por R$ 38,99. Porém, 
no ano passado, de acordo 

com os dados do Cupono-
mia, o mesmo produto pode 
ser adquirido por R$ 20,29 
na mesma loja. O ovo de 
Páscoa Diamante Negro 
202g da Lacta, oferecido 
pelo supermercado por R$ 
23,73 na Páscoa de 2018, 
também não foi encontrado 
por menos de R$ 34,90. Já 
o ovo Nestlé Surpresa de 
150g, que na Páscoa ante-
rior chegou a ser vendido 
por R$ 31,49 no e-commer-
ce do Pão de Açúcar, este 

ano, não pode ser adquirido 
por menos de R$ 52,99 na 
loja, um aumento de, apro-
ximadamente, 70% no va-
lor.

Mesmo com a alta dos 
preços dos ovos de Páscoa, 
Antônio Miranda, CEO do 
Cuponomia, indica alguns 
caminhos onde os consumi-
dores podem economizar na 
compra dos chocolates. “Os 
ovos de Páscoa são produtos 
que costumam ter uma va-
riação de preços constante, 

principalmente no e-com-
merce, onde a competitivi-
dade é ainda maior que no 
varejo físico. Por isso, é im-
portante pesquisar em lojas 
e períodos diferentes. Para 
os consumidores que vão 
comprar o ovo de Páscoa 
em supermercados online, 
também é possível aplicar 
os cupons de desconto ofe-
recidos pelas lojas e consi-
derar as ofertas para compra 
de mais de uma unidade do 
produto na rede.” 
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USINA TERMELÉTRICA NORTE FLUMINENSE S.A.
CNPJ 03.258.983/0001-59Norte Fluminense

Em cumprimento às atribuições e em atendimento aos dispositivos legais e estatutários vigentes, os administradores da USINA TERMELÉTRICA NORTE FLUMINENSE S.A. apresentam as Demonstrações Contábeis da Companhia, 
acompanhadas das respectivas Notas Explicativas e do Relatório dos auditores independentes, referentes ao exercício financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2018.

Rio de Janeiro, 01 de abril de 2019
Demonstrações Contábeis referentes aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (Em milhares de reais)

 As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 (Em milhares de Reais) DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS EXERCÍCIOS FINDOS  
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 (Em milhares de Reais)Ativo Nota 2018 2017

Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 4 30.058 142.544
Contas a receber 5 210.210 149.887
Instrumentos financeiros derivativos 13.274 -
Almoxarifado 5.500 7.500
Prêmios de Seguros a apropriar 7.554 8.961
ICMS a compensar 12.104 -
Adiantamentos a receber 3.729 2.279
Outros Créditos 1.436 519

Total do circulante 283.865 311.690
Não circulante

Almoxarifado 18.247 14.866
ICMS a compensar 20.493 -
Outros Créditos 25.585 29.848
Investimento - SINOP ENERGIA 6 436.269 417.277
Ativo imobilizado 7 1.115.179 1.049.839
Ativo Intangível 1.709 2.107

Total do não circulante 1.617.482 1.513.937
Total do ativo 1.901.347 1.825.627

Passivo Nota 2018 2017
Circulante

Contas a pagar e fornecedores 8 121.703 109.264
Folha de pagamento, impostos e 
contingências 105.947 80.442
Dividendos 89.734 140.000
Empréstimos e financiamentos 80.782 -
Imposto de renda e contribuição social 3.038 94.369
Instrumentos financeiros derivativos - 119

Total do circulante 401.204 424.194
Não circulante 
    Contas a pagar e fornecedores 22.252

Imposto de renda e contribuição social diferido 229.225 229.516
Total do não circulante 251.477 229.516

 Patrimônio líquido
Capital social 9 483.409 483.409
Reserva legal 94.862 90.708
Reservas de lucros 597.919 597.919
Dividendos adicionais propostos 59.202 -
Outros resultados abrangentes 13.274 (119)

1.248.666 1.171.917
Total do passivo e patrimônio líquido 1.901.347 1.825.627

Nota 2018 2017
Receita Líquida 10 1.543.077 1.529.137
Custos de Geração e Produção de energia 11 (1.237.579) (1.043.902)
Lucro Bruto 305.498 485.235
Despesas Gerais e Administrativas (98.569) (109.762)
Lucro operacional 206.929 375.473
Resultado Financeiro (3.508) 16.615
Lucro antes participação societária e impostos 203.421 392.088
Equivalência Patrimonial - SINOP ENERGIA (136.117) (221.498)
Provisão para perda em investimento 81.669 (145.371)
Lucro antes dos impostos 148.974 25.219
Impostos de renda e contribuição social Corrente (66.176) (151.692)
Impostos de renda e contribuição Social Diferidos 292 17.955
Lucro Líquido (prejuízo) 83.090 (108.518)

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

(Em milhares de Reais)
2018 2017

Resultado do exercício 83.090 (108.518)
Outros resultados abrangentes (liquido de efeitos 
 tributários) 13.274 (119)
Resultado abrangente total 96.364 (108.637)

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 (Em milhares de Reais)
Reserva de Lucros Dividendos Outros Lucros

Capital Social Reserva Legal
Retenção  
de Lucros

Adicionais 
Propostos

Resultados 
Abrangentes

 (Prejuízos) 
Acumulados Total

Saldos em 31 dezembro de 2016 483.409 90.708 542.468 272.976 (19.520) - 1.370.041
Distribuição de dividendos adicionais - - - (109.007) - - (109.007)
Outros Resultados abrangentes - - - - 19.401 - 19.401
Prejuízo do exercício - - - - (108.518) (108.518)
Destinações - -
Reserva de lucros - - 55.451 (163.969) - 108.518 -
Saldos em 31 dezembro de 2017 483.409 90.708 597.919 - (119) - 1.171.917
Outros Resultados abrangentes - - - - 13.393 - 13.393
Lucro do exercício - - - - - 83.090 83.090
Destinações -
Reserva Legal - 4.154 - - - (4.154) -
Dividendos obrigatórios - - - - - (19.734) (19.734)
Reserva de Lucros - - - 59.202 - (59.202) -
Saldos em 31 dezembro de 2018 483.409 94.862 597.919 59.202 13.274 -   1.248.666

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA EXERCÍCIOS FINDOS 
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 (Em milhares de Reais)

2018 2017
Lucro líquido do exercício (antes dos impostos) 148.974 25.219
Ajustes para Conciliar o Lucro ao Caixa Oriundo 
das Atividades Operacionais
Depreciação e amortização 132.872 164.445
Resultado de equivalência patrimonial e prov. para perdas 54.448 366.870
Empréstimos e financiamentos – Juros e câmbio 781 (367)
Total 188.101 530.948

Redução (Aumento) dos Ativos Operacionais
Contas a receber (60.323) (13.054)
Almoxarifado e direito de uso de combustível (1.381) 2.335
Outros ativos curto e longo prazo (29.294) (1.892)
Total (90.998) (12.611)

Aumento (Redução) dos Passivos Operacionais
Fornecedores 34.691 (21.908)
Imposto de renda (IR) e Contribuição Social sobre 
 Lucro Líquido (CSLL) pagos (150.216) (221.548)
Impostos e Contribuições a recolher, exceto IR e CSSL 25.505 33.441
Total (90.020) (210.015)

Caixa Oriundo das Atividades Operacionais 156.057 333.541
Atividades de Financiamento
Empréstimos e financiamentos – Principal 80.000 (2.749)
Empréstimos e financiamentos – Juros (1.612) -
Dividendos pagos a acionistas (70.000) (60.000)

Caixa líquido das atividades de financiamento 8.388 (62.749)
Atividades de Investimento
 Aporte de Capital em Investida – SINOP (73.440) (335.171)
Aquisição de imobilizado e intangível (203.490) (67.615)

Caixa líquido das atividades de investimento (276.931) (402.787)
Aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa (112.486) (131.995)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 142.544 274.539
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 30.058 142.544
Disponibilidade gerada (utilizada) no exercício (112.486) (131.995)

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS (Em milhares de Reais)
1. ATIVIDADES
A EDF Norte Fluminense S.A. (“Companhia”) é uma sociedade anônima de
capital fechado, constituída em 25/05/1999, com sede na Cidade do Rio de Ja-
neiro, tem por objeto social: (i) a realização de estudos, projetos, construção,
instalação e operação de uma usina termoelétrica localizada no Estado do Rio
de Janeiro para a geração de energia elétrica; (ii) venda de energia gerada
por essa usina; (iii) prestação de serviços técnicos, e (iv) comercialização
relacionada às atividades mencionadas acima. Em 11/11/2014 a Companhia
adquiriu a participação societária de 51% na Companhia Energética Sinop S/A
– (Sinop Energia). O capital integralizado em 31/12/2018 é de R$ 864.042
(R$ 790.602 em 2017) com a seguinte composição acionária: EDF Norte Flu-
minense - 51%; Eletronorte - 24,5% e Chesf - 24,5%, com acordo de acionis-
tas que determina o controle compartilhado entre os acionistas. 
2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E PRINCIPAIS
CRITÉRIOS CONTÁBEIS
As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas 
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo os pronun-
ciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC). Todas 
as informações relevantes próprias das demonstrações contábeis, e somente 
elas, estão sendo evidenciadas, e correspondem àquelas utilizadas pela Admi-
nistração na sua gestão. O Conselho de administração, em reunião realizada 
em 1º de abril de 2019 autorizou a divulgação destas demonstrações contábeis.
3. SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
As políticas contábeis descritas em detalhes abaixo têm sido aplicadas de ma-
neira consistente a todos os exercícios apresentados nessas demonstrações 
contábeis. Ativos e passivos financeiros não derivativos: Ativos financei-
ros registrados ao custo amortizado e passivos financeiros registrados subse-
quentemente ao custo amortizado. Incluem caixa e equivalentes de caixa, apli-
cações financeiras, contas a receber, fornecedores e empréstimos e financia-
mentos. Os empréstimos e financiamentos são mensurados pelo custo amorti-
zado utilizando o método de taxa de juros efetiva. Empréstimos e recebíveis: 
Mensurados ao custo amortizado, utilizando o método da taxa efetiva de juros. 
Investimento em controlada em conjunto: Nas demonstrações contábeis 
da Companhia as informações financeiras referentes à entidade controlada 
em conjunto são reconhecidas por meio do método de equivalência patrimo-
nial. Imobilizado: Estão registrados ao custo de aquisição ou construção. Os 
ativos estão deduzidos da depreciação acumulada e são submetidos ao teste 
de recuperabilidade (impairment), quando existem indícios de possível perda 
de valor. Benefícios a empregados: Planos de contribuição definida: Um 
plano de contribuição definida é um plano de benefícios pós-emprego sob 
o qual uma entidade paga contribuições fixas para uma entidade separada
(fundo de previdência) e não tem nenhuma obrigação legal ou construtiva 
de pagar valores adicionais. As obrigações por contribuições aos planos de 
pensão de contribuição definida são reconhecidas como despesas de bene-
fícios a empregados no resultado nos exercícios durante os quais serviços 
são prestados pelos empregados. Contribuições complementares pagas pela 
companhia são reconhecidas como um ativo mediante a condição de que haja 
o ressarcimento de caixa. Distribuição de dividendos: A política de reco-
nhecimento contábil de dividendos está em consonância com as normas pre-
vistas no CPC 25 - Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes
e no ICPC 08 - Contabilização da Proposta de Pagamento de Dividendos, as
quais determinam que os dividendos propostos a serem pagos e que estejam
fundamentados em obrigações estatutárias devem ser registrados no passivo
circulante. O estatuto social da Companhia estabelece que, no mínimo, 25%
do lucro líquido anual seja distribuído a títulos de dividendos. De acordo com
o estatuto social, compete ao Conselho de Administração deliberar sobre o
pagamento de juros sobre o capital próprio e de dividendos intermediários.
Contas a pagar e fornecedores: As obrigações sujeitas à atualização mo-
netária e/ou cambial por força da legislação ou cláusulas contratuais foram
efetuadas com base nos índices previstos nos respectivos dispositivos, de
forma a refletir os valores atualizados na data do balanço. Imposto de renda e
contribuição social: O imposto de renda e a contribuição social do exercício
corrente e diferido são calculados com base nas alíquotas de 15%, acrescidas
do adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente de R$ 240 para impos-
to de renda e 9% sobre o lucro tributável para contribuição social sobre o lucro
líquido, e consideram a compensação de prejuízos fiscais e base negativa de
contribuição social, limitada a 30% do lucro real do exercício. Despesas de
imposto de renda e contribuição social diferido: O IRPJ e a CSLL diferidos 
são calculados sobre as diferenças entre os saldos dos ativos e passivos das
Demonstrações Financeiras e as correspondentes bases fiscais utilizadas no
cálculo do IRPJ e da CSLL correntes. A probabilidade de recuperação destes
saldos é revisada no fim de cada exercício e, quando não for mais provável
que bases tributáveis futuras estejam disponíveis e permitam a recuperação
total ou parcial destes impostos, o saldo do ativo é reduzido ao montante que
se espera recuperar. Receita operacional: Corresponde, majoritariamente,
à receita relacionada ao contrato de venda de energia de longo prazo com a
Light Serviços de Eletricidade S.A. e a venda de energia no mercado de curto
prazo, no âmbito da CCEE.
4. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

31/12/2018 31/12/2017
Caixa e Bancos 1.553 630
Equivalentes de caixa
Aplicações financeiras de liquidez imediata - -
Fundos de Investimentos 28.505 141.914
Outros
Total 30.058 142.544

5. CONTAS A RECEBER
31/12/2018 31/12/2017

Light (a) 210.210 123.042
Câmara de Comercialização de Energia 
 Elétrica - CCEE (b) - 26.845

210.210 149.887
6. INVESTIMENTO – SINOP ENERGIA 31/12/2018 31/12/2017
Aportes de Capital 864.042 790.602
Equivalência Patrimonial (364.071) (227.954)
Baixa Ágio (1.129) (1.129)
Provisão para perdas (62.573) (144.242)
TOTAL 436.269 417.277
7. ATIVO IMOBILIZADO
Composição do saldo 31/12/2018 31/12/2017

Taxa de 
depreciação 

anual % Custo
Depreciação  

acumulada
Valor 

residual
Valor 

residual
Terrenos - 797 - 797 797
Prédio 3.3 29.217 13.143 16.074 17.037
Instalações 3.3 683.400 316.904 366.496 388.039
Maquinário e 
equipamento 6,7 1.764.204 1.072.005 692.199 576.932
Veículos 20 3.307 2.313 994 1.456
Bens de informática      20 6.464 4.305 2.159 2.676
Outros 10 6.538 3.274 3.264 3.505

2.493.927 1.411.9441.081.983 990.442
Adiantamento a fornecedores (*) 33.196 59.397

1.115.179 1.049.839
(*) Adiantamentos a fornecedores correspondem principalmente os adianta-
mentos contratuais efetuados à Siemens Energy, fornecedora das turbinas da 
planta, objetivando a fabricação de partes e peças.
8. CONTAS A PAGAR E FORNECEDORES (CIRCULANTE E
NÃO CIRCULANTE)

31/12/2018 31/12/2017

Descrição
Curto 
Prazo

Longo 
Prazo

Curto 
Prazo

Longo 
Prazo

Suprimentos de Gás e 
energia 86.474 - 80.319 -
Encargos Setoriais 11.171 - 11.402 -
Transmissão 3.683 - 3.546 -
Imobilizado 14.015 22.252 1.104 -
Outros 6.360 - 12.893 -

121.703 22.252 109.264 -

9. PATRIMÔNIO LÍQUIDO
a) Capital social: O capital autorizado é de R$ 520.000, e o capital integralizado
em 2018 de R$ 483.409 (R$ 483.409 em 2017), representado por 483.408.880
ações ordinárias, sem valor nominal, distribuídas da seguinte forma:
Posição Acionária 2018 2017
EDFI - Électricité de France Internacional 483.408.879 483.408.879
EDF Norte Fluminense Serviços e Projetos em
Geração de Energia Ltda 1 1

483.408.880 483.408.880
10. RECEITA LÍQUIDA
Descrição 2018 2017
Receita venda mercado cativo 1.729.344 1.439.411
Receita venda Mercado Curto Prazo 83.392 194.025
Deduções sobre a receita (269.659) (104.299)

1.543.077 1.529.137
11. CUSTO DE GERAÇÃO E PRODUÇÃO DE ENERGIA
Descrição 2018 2017
Custo Gás (648.389) (757.282)
Depreciação (132.872) (164.445)
Custo de Energia (408.442) (75.408)
Custo de transmissão (44.131) (42.260)
Químicos e Gases (3.284) (4.052)
Água (461) (455)

(1.237.579) (1.043.902)

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Aos Conselheiros e Diretores da EDF Norte Fluminense, Rio de Janei-
ro - RJ. Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras da EDF Norte 
Fluminense S.A. (“Companhia”), que compreendem o balanço patrimonial em 
31 de dezembro de 2018 e as respectivas demonstrações do resultado, do re-
sultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa 
para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas ex-
plicativas, compreendendo as políticas contábeis significativas e outras infor-
mações elucidativas. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima 
referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a 
posição patrimonial e financeira da EDF Norte Fluminense S.A. em 31 de de-
zembro de 2018, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa 
para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis ado-
tadas no Brasil.. Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo 
com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabili-
dades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir 
intitulada “Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações 
financeiras”. Somos independentes em relação à Companhia, de acordo com 
os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do 
Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Con-
tabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo 
com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é su-
ficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Responsabilidades 
da administração e da governança pelas demonstrações financeiras: A 
administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das 
demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para 
permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção rele-
vante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das 
demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação da 
capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando apli-
cável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso 
dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser 
que a administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas opera-
ções, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento 
das operações. Os responsáveis pela governança da Companhia são aqueles 
com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das de-
monstrações financeiras. Responsabilidades dos auditores pela auditoria 
das demonstrações financeiras: Nossos objetivos são obter segurança 
razoável de que as demonstrações financeiras tomadas em conjunto, estão 
livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou 
erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razo-
ável 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 quan-
do, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma pers-
pectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base 
nas referidas demonstrações financeiras. Como parte da auditoria realizada 
de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos 
julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da audi-
toria. Além disso: – Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante 
nas demonstrações financeiras independentemente se causada por fraude ou 
erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais 
riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para 
fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante 
resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a frau-
de 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 procedimen-
tos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de 
expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia. 
– Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade
das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administra-
ção. – Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base
contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria
obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que
possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade
operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante,
devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas
divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa
opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fun-
damentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório.
Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a não mais
se manter em continuidade operacional. – Avaliamos a apresentação geral,
a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divul-
gações e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes
transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresen-
tação adequada. – Obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente
referente às informações financeiras das entidades ou atividades de negócio
do grupo para expressar uma opinião sobre as demonstrações financeiras.
Somos responsáveis pela direção, supervisão e desempenho da auditoria do
grupo e, consequentemente, pela opinião de auditoria. Comunicamo-nos com
a administração a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da
época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as
eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos
durante nossos trabalhos. Rio de Janeiro, 1 de abril de 2019.
KPMG Auditores Independentes - CRC SP-014428/O-6 F-RJ
José Luiz de Souza Gurgel - Contador CRC RJ-087339/O-4

Yann des Longchamps - Diretor Presidente       • Jean Jolyot Brouchon - Diretor Financeiro e Administrativo
Sergio Carvalho Aguiar - Contador - CRC 090.733 O-4

Depois da Ford, fábrica de autopeças fecha em São Paulo
Indebrás deixa 
cerca de 150 
trabalhadores 
sem salários.

Fundada em 1966, na 
zona oeste de São Paulo, a 
Indebrás fechou na semana 
passada e deixou aproxima-
damente 150 trabalhadores, 
segundo o Sindicato dos 
Metalúrgicos de São Paulo, 
sem receber. Desde então, 
eles decidiram acampar na 
fábrica, se revezando em três 
turnos. Parte dos funcioná-
rios leva suas famílias ao lo-

cal, na Vila Jaraguá, à beira 
da rodovia Anhanguera. A 
única informação até agora é 
de que o controle da empre-
sa passou para o grupo AJC, 
especializado na gestão de 
empresas em crise.

O diretor do sindicato 
Érlon Souza Lorentz con-
ta que, na semana passada, 
os trabalhadores viram dois 
caminhões parados na In-
debrás, e o motorista de um 
dos veículos disse que tinha 
sido contratado para retirar 
máquinas e equipamentos. A 
empresa fornecia para diver-
sas montadoras, que ainda 
têm peças no local. Segundo 
Érlon, na segunda-feira re-
presentantes da Iveco estive-
ram lá, e ontem foi a vez da 
Volkswagen. Hoje mesmo, 

ele se reuniu com uma ad-
vogada do grupo, mas a con-
versa foi inconclusiva.

“O pessoal quer trabalhar 
ou receber”, diz o sindicalis-
ta. “Tem salários atrasados 
desde janeiro.” De acordo 
com Érlon, a princípio a no-
tícia de um investidor foi re-
cebida com esperança, mas 
funcionários dizem que a re-
lação com as montadoras foi 
se deteriorando. 

Parcerias foram feitas 
com empresas para conse-
guir cestas básicas e botijões 
de gás para os trabalhado-
res, que fazem assembleias 
e atividades diariamente na 
fábrica, onde 15 barracas fo-
ram instaladas. “O povo está 
se virando nos 30 para vir 
pra cá”, diz Érlon.
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SEMANAL
Banco do Brasil Lojas Americanas

Gol B2W

JBS Engie

As ações ordinárias do Banco do Brasil  terminaram co-
tadas a R$ 48,26, com perda de 1,13%. Os três indicadores 
semanais mostram mercado vendido.

As ações preferenciais das Lojas Americanas terminaram 
cotadas a R$ 15,55, com ganho de 1,07%. Os três indicadores 
semanais mostram mercado vendido..

As ações preferenciais da Gol terminaram cotadas em R$ 
23,40, com perdas de 3,47%. Os três indicadores semanais 
mostram mercado vendido.

As ações ordinárias da B2W terminaram cotadas a R$ 
32,60, com valorização de 5,32%. Os três indicadores sema-
nais mostram mercado vendido..

As ações ordinárias  da JBS terminaram cotadas a R$ 
16,89, com desvalorização de 1,29%. Os três indicadores se-
manais mostram mercado comprado.

As ações ordinárias da Engie terminaram cotadas a R$ 
42,00, com desvalorização de 1,78%. Dos três indicadores se-
manais, um mostra mercado comprado e dois, vendido.
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Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Servidores 
da Universidade Federal Fluminense e dos Servidores Públicos 

da Educação, Saúde e Cultura 
nos Municípios do Rio de Janeiro e Niterói Ltda.
CNPJ 29.283.884/0001-10 / NIRE 33-40000089-7
Sede Social: Av. Visconde do Rio Branco, 627

Térreo – CEP 24.020-005 - Centro – Niterói – RJ 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

E ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
O Diretor Presidente da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo 
dos Servidores da Universidade Federal Fluminense e dos Servidores 
Públicos da Educação, Saúde e Cultura nos Municípios do Rio de Janeiro 
e Niterói Ltda., no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, 
convoca os associados, que nesta data são em número de 1.415 (Hum 
mil, quatrocentos e quinze) para se reunirem em Assembleia Geral 
Extraordinária e Assembleia Geral Ordinária a realizar-se no auditório 
localizado no 2º andar do Instituto de Ciências, Humanas e Filosofia, bloco 
“O” no campus do Gragoatá, sito à Avenida Visconde do Rio Branco, s/nº, 
– Bairro Centro - Niterói – RJ, por absoluta falta de espaço em sua sede 
social, no dia 26 de Abril de 2019, obedecendo aos seguintes horários e 
“quórum” para sua instalação, sempre no mesmo local, cumprindo assim 
o que determina o Estatuto Social: Assembleia Geral Extraordinária e 
Assembleia Geral Ordinária às 07:00 horas em primeira convocação, com 
a presença de dois terços do número total de associados; às 08:00 horas, 
em segunda convocação, com a presença de metade mais um do número 
total dos associados; às 9:00 horas, em terceira e última convocação, com 
a presença mínima de dez associados, para deliberarem sobre a seguinte 
ordem do dia: Assembleia Geral Extraordinária 1) Reforma do Estatuto 
Social em atendimento ao ofício 12.857/2018-BCB/Deorf/GTRJA – Pt 
128843 e outras alterações, com destaque  para: a) alteração do artigo 
7º, § 3º que passa a ter a seguinte redação: § 3º O associado presente 
à Assembleia Geral terá direito a 01 (um) voto, qualquer que seja o 
número de suas quotas-partes; b) exclusão do Inciso V, do Artigo 65, com 
a renumeração dos demais. Assembleia Geral Ordinária: 1) Prestação 
de contas do exercício de 2018; 2) Destinação das sobras apuradas; 
3) Aprovação do orçamento para 2019; 4) Fixação dos honorários, das 
gratificações e das cédulas de presença dos membros da Diretoria e do 
Conselho Fiscal; 5) Aprovação de recolhimento do FGTS da Diretoria para 
adequação da Legislação em vigor; 6) Retificação das decisões conforme 
solicitado pelo Banco Central do Brasil em ofício 11643/2018-BCB/DESUC 
– PE 104417, com destaque para: a) as decisões referentes aos rateios 
aprovados AGO de 2015 e 2016; b) da decisão de montante cobrado 
de associado a ser destinado a integralização de Capital; 7) Aprovação 
da Política de Controles Internos e Compliance. 8) Outros assuntos de 
interesse social. Niterói, 11 de Abril de 2019. 

Luis Mauro dos Reis 
Diretor Presidente 

LICEU FRANCO BRASILEIRO S/A
CNPJ Nº 33.547.449/0001-23

Assembleia Geral Ordinária - Convocação - Ficam convocados os 
Senhores Acionistas a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, no dia 
26 de abril de 2019 em sua sede social à Rua das Laranjeiras, 5/11/13/15, 
Laranjeiras, às 15:00 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; 
C) Fixação de Honorários da Diretoria, e D) Assuntos Gerais.

Rio de Janeiro, 10 de abril de 2019. A Diretoria

Ativos da Cemig e Copasa podem garantir 
R$ 9 bilhões ao governo de Minas Gerais

Vista como solução de 
parte dos problemas de cai-
xa do país, a privatização 
de ativos estatais em Minas 
Gerais tem o mesmo propó-
sito.  A venda de ativos da 
empresa de energia elétrica 
Cemig poderá levantar entre 
R$ 3 bilhões e R$ 4 bilhões, 
enquanto a privatização 
companhia de saneamento 
Copasa outros R$ 5 bilhões, 
disse Romeu Zema em uma 
conferência em Nova York.

Os ativos vendidos das 

empresas podem render R$ 9 
bilhões. O montante ajudará a 
abater o déficit de R$ 12 bi-
lhões do estado, mas não o eli-
minará, afirmou o governador 
mineiro, nesta quinta-feira.

Ele acrescentou que os tra-
balhos sobre a privatização 
das subsidiárias da Cemig co-
meçarão nos próximos meses, 
embora não tenha especifica-
do quais empresas do grupo 
poderão ser vendidas, infor-
mou a agência Reuters.

O governador, que assumiu 

o cargo em janeiro, já disse 
em algumas ocasiões que pre-
tende desestatizar a Cemig e 
que poderá enviar um projeto 
de lei sobre o tema à Assem-
bleia Legislativa estadual ain-
da neste ano. Mas ele também 
já disse em outras ocasiões 
que a estatal poderá vender 
ativos em meio à demora 
para a privatização. A Cemig 
é uma gigante estatal com ati-
vos de geração, transmissão e 
distribuição de energia.

Executivos da empresa 

disseram em teleconferência 
de resultados neste mês que a 
Cemig pretende desinvestir de 
sua controlada Light até a me-
tade do ano, provavelmente 
por meio de uma oferta subse-
quente de ações (follow-on). A 
companhia também tem bus-
cado compradores para outros 
ativos, como sua participação 
na hidrelétrica de Santo Antô-
nio, em Roraima, que está em 
fase de negociação com a chi-
nesa State Power Investment 
Corp (SPIC).

Governo trabalha no modelo 
de capitalização da Eletrobras

A Eletrobras teve lucro lí-
quido de R$ 13,35 bilhões, 
em 2018, mas continua sendo 
prioridade do governo reduzir 
sua participação na empresa e 
ter capital privado como só-
cio majoritário. O modelo de 
capitalização deve ser anun-
ciado até junho, reafirmou, 
nesta quinta-feira, o ministro 
de Minas e Energia, Bento 
Albuquerque.  Conforme o 
próprio ministro já tinha ex-
plicado em março, a meta do 
governo com a capitalização 
é permitir que a empresa con-
tinue investindo na expansão 
do setor elétrico sem a utiliza-
ção de recursos da União. 

“Estamos trabalhando no 
modelo, que será apresentado 
formalmente, de forma transpa-
rente, agora em junho”, comen-
tou Albuquerque ao apresentar 
as realizações e projetos que a 
pasta encaminhou nos 100 pri-
meiros dias de governo.

Com a capitalização, o 
Estado deve reduzir sua cota 
de ações da empresa, aumen-

tando, assim, a presença – e 
a participação nas decisões – 
dos investidores privados. O 
ministério está delineando o 
modelo de ingresso de capital 
privado na estatal junto com 
o Ministério da Economia e 
com o BNDES. De acordo 
com Albuquerque, a proposta 
é tirar a ideia do papel ainda 
este ano. “Isso vai ser feito 
quando possível, mas, no meu 
entendimento, vamos reali-
zar [a capitalização] ainda em 
2019”, acrescentou o ministro.

Em 2018, o então presiden-
te Michel Temer tentou avan-
çar com a capitalização da es-
tatal e encaminhou um projeto 
para o Congresso Nacional. O 
projeto previa que a privatiza-
ção da empresa se daria por 
um processo de capitalização, 
até que as ações da União fos-
sem pulverizadas, tornando-a 
sócia minoritária da empresa, 
com menos de 50%. Com 
isso, a Eletrobras passaria a 
ter capital majoritariamente 
privado. 

BNDES libera R$ 50,4 mi ao responsável pelo Beto Carrero
O Banco Nacional de De-

senvolvimento Econômico 
e Social (BNDES) aprovou 
financiamento de R$ 50,4 
milhões à J.B World Entrete-
nimentos, grupo econômico 
responsável pelo parque te-
mático Beto Carrero World, 

localizado no município de 
Penha, Santa Catarina. O 
apoio, que representa 58,5% 
do plano total de investimen-
to da companhia (R$ 86,1 
milhões), será aplicado na 
modernização e ampliação 
das atrações do parque. “A 

expectativa é que a operação, 
que ocorre no âmbito da linha 
Finem, gere cerca 200 empre-
gos e desenvolva ainda mais 
o turismo na região norte de 
Santa Catarina”, informou o 
BNDES em seu site.

O BNDES Finem é uma 

linha de financiamento aci-
ma de R$ 10 milhões voltada 
para projetos de investimen-
to. Os critérios de avaliação 
para concessão de crédito 
priorizam os benefícios que 
o projeto irá gerar para a so-
ciedade.
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Amazon pretende atuar no 
ramo de seguros e de saúde

A Amazon planeja aumentar a abrangência das suas 
atividades, buscando outros setores como a robótica, os 
seguros ou a saúde. A revelação da estratégia da empresa 
foi feita na carta anual que Jeff Bezos envia aos acionistas, 
desde 1977. Na deste ano também consta a informação da 
possibilidade da companhia registrar falhas de alguns bil-
hões de dólares, consequência de negócios mal sucedidos. 
Para o CEO da varejista online, esses possíveis acontec-
imentos negativos vão gerar perdas aceitáveis se for levada 
em consideração as dimensões da empresa. Como exem-
plo, Bezos relembrou o Amazon Fire, um smartphone que 
foi descontinuado em 2015 e que custou à empresa US$ 
170 milhões. “Fomos capazes de tirar lições e acelerar 
os nossos esforços na construção do Echo e da Alexa”, 
acrescentou, apontando dois daqueles que são atualmente 
produtos bandeira da Amazon.

O CEO da Amazon aproveita a carta para os acionistas 
e apresenta um desafio aos concorrentes, intimando-os a 
pagarem US$ 15 a hora aos respetivos trabalhadores, igua-
lando o nível da Amazon, para logo a seguir levantar a fas-
quia: “Melhor ainda, vão até aos US$ 16 e devolvam-nos 
o desafio. É o tipo de competição que vai beneficiar-nos a 
todos”, disse Bezos.

Magazine Luiza e B2W querem a Netshoes
Magazine Luiza e B2W confirmaram, nesta quinta-fei-

ra, o interesse pela compra da Netshoes, varejista de arti-
gos esportivos. Existem rumores de que o Mercado Livre 
também está no páreo. E os investidores já começaram a 
precificar as duas empresas listadas, de acordo com suas 
expectativas para este negócio. Para o Magazine Luiza, a 
compra dessas operações significaria entrar em um novo 
rol de produtos, o de vestuário, enquanto a B2W comprar-
ia pela primeira vez uma empresa de e-commerce, pois 
desde a fusão entre Submarino e Americanas.com, a B2W 
só adquiriu companhias de software e logística.

A Netshoes Cayman Ltd. foi listada na Nyse em 2017, 
sendo precificada no IPO por US$ 14,50 e chegou ao máx-
imo de US$ 24,50. Porém, entre 2014 e 2018, acumulou 
prejuízo de quase US$ 100 milhões, e a cotação de seus 
títulos perdeu quase 92%, sendo atualmente negociada ao 
redor de US$ 2. Com isso, seu valor de mercado baixou 
para a faixa de US$ 68 milhões. Pelos cálculos da XP In-
vestimentos, a aquisição, sem prêmio, sairia por US$ 107 
milhões, por uma empresa com um valor transacionado de 
R$ 2,5 bilhões. Para a maioria dos analistas, o negócio é 
bom no médio prazo.

Processo antigo da CVM vira novo no ‘O Globo’
Por encontrar pequenas infrações numa auditoria re-

alizada em 2016, a Comissão de Valores Mobiliários re-
solveu mostrar sua lerdeza e abrir um processo contra a 
XP Investimentos, seu fundador Guilherme Benchimol e o 
diretor jurídico Fabrício Cunha de Almeida, por serem os 
responsáveis pelo cumprimento da Instrução CVM 505. 
Caramba, as infrações foram as seguintes: a) faltou a in-
dicação do diretor no site da CVM; b) não houve a for-
malização de procedimento escrito para identificação de 
comitente final e também não houve procedimento escrito 
de numeração de TEDs no sistema. A XP não criou ne-
nhum problema ou prejuízo para nenhum dos seus clientes

O julgamento do processo teve início em dezembro, e 
foi interrompido, pois o diretor Henrique Machado pediu 
vistas e agora acha que a XP tem pagar multa de R$ 200 
mil e Benchimol, R$ 100 mil. O Globo, no entanto, deu a 
notícia como se fosse nova.

Estoques dos EUA reduzem preço do petróleo
O aumento das reservas norte-americanas de petróleo 

na semana passada, fazendo desaparecer a diferença que 
surgirá com a redução da produção por parte da Orga-
nização de Países Exportadores de Petróleo e respectivos 
aliados. O West Texas Intermediate para entrega em maio 
perdeu 1,63% e retornou para US$ 63,56 por barril, en-
quanto que os preços dos contratos do Brent para entrega 
em junho desvalorizarem 0,95% e caíram para US$ 71,05.

Libra sobe após das conversas sobre Brexit
A libra apresentou recuperação de 0,06% para € 1,1293. 

Especialistas apontam sinais alentadores nas conversas 
sobre o Brexit, mas que ninguém sabe quais são na ver-
dade, pois a premier Theresa May está sempre evasiva e 
enrolando sobre os planos do Reino Unido.

COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE 
GÁS DO RIO DE JANEIRO - CEG

Companhia Aberta - CNPJ/MF Nº 33.938.119/0001-69 - NIRE: 3330008217-4
Assembleia Geral Ordinária de Acionistas - Edital de Convocação: Ficam 
convocados os Srs. Acionistas da Companhia Distribuidora de Gás do Rio 
de Janeiro - CEG a comparecer à Assembleia Geral Ordinária (AGO), a se re-
alizar no próximo dia 25 de abril de 2019, às 13:30h (treze horas e trinta mi-
nutos), em primeira convocação, no endereço Av. Presidente Vargas, nº 1001, 
9º andar, sala 901 - Centro, Rio de Janeiro/RJ, a fim de deliberar sobre as se-
guintes matérias constantes da Ordem do Dia: Em Assembleia Geral Ordi-
nária: 1. Exame e aprovação do Relatório da Administração, Balanço Patrimo-
nial e demais Demonstrações Financeiras auditadas de 2018, acompanhadas 
das respectivas Notas Explicativas e do Parecer dos Auditores Independen-
tes, assim como do parecer do Conselho Fiscal; 2. Aprovação da Distribuição 
de Resultados de 2018 e da Destinação de parte da Reserva de Expansão; 
3. Eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia e do
Presidente do órgão; 4. Instalação e Eleição dos membros do Conselho Fiscal
da Companhia; e 5. Fixação da remuneração da administração da Compa-
nhia e do Conselho Fiscal. Informamos aos Srs. Acionistas que se encontram 
à disposição, na sede da companhia, os documentos constantes da Ordem
do Dia, conforme previsão legal. Os representantes dos acionistas deverão
comparecer à AGO munidos de instrumento de procuração. O percentual mí-
nimo de participação no capital votante necessário à requisição da adoção de 
voto múltiplo é de 5% (cinco por cento). Rio de Janeiro (RJ), 10 de abril de
2019. Antonio Gallart Gabás - Presidente do Conselho de Administração.

DECLARAÇÃO DE PROPÓSITO
O Sr. BRUNO CONSTANTINO ALEXANDRE DOS SANTOS, inscrito no 
CPF/MF sob o n.º 043.027.267-76 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 o cargo de diretor da XP INVESTIMENTOS CORRETORA 
DE CAMBIO TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., inscrita no CNPJ/MF 
sob nº 02.332.886/0001-04, e 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 comprobatória, observado que o declarante pode, 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 - CEP: 20071-900 / Rio de Janeiro - RJ
São Paulo, 11 de abril de 2019.

Bruno Constantino Alexandre dos Santos - CPF: 043.027.267-76

PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A. 
CNPJ/MF: 18.593.815/0001-97 - NIRE: 33.3.0031102-5

Ata da Reunião do Conselho de Administração. 1. Data, Hora e Local. Re-
alizada aos 28/03/2019, às 11h, na sede social da Priner Serviços Industriais 
S.A. (“Cia.”), no Rio de Janeiro/RJ, na Av. Geremário Dantas, 1.400, lojas 249 
a 267, Freguesia, Jacarepaguá, CEP: 22.760-401. 2. Convocação. Reunião 
convocada de acordo com o Estatuto Social da Cia. e legislação em vigor.  
3. Presença. Presentes a totalidade dos membros do Conselho da Adminis-
tração da Cia., indicados ao final da presente ata. 4. Mesa. Presidente: Pedro
Henrique Chermont de Miranda. Secretário: Bruno de Mello Pereira. 5. Delibe-
rações. Após exame e discussão, os membros do Conselho de Administração
presentes, por unanimidade e sem ressalvas, aprovam: 5.1. Autorizar a con-
tratação de empréstimos ou financiamentos e assunção de endividamentos
com terceiros até o limite de R$80.000.000,00 anuais, que vigora, para todos
os seus efeitos, desde 01/01/2018. 6. Encerramento, Lavratura, Aprovação 
e Assinatura da Ata. Nada a mais a ser tratado, foi encerrada a reunião e la-
vrada a presente ata, que, após lida, foi aprovada e assinada por todos os pre-
sentes, sendo autorizada sua lavratura na forma de sumário. Rio de Janeiro,
28/03/2019. Pedro Henrique Chermont de Miranda - Presidente.Bruno de Mello 
Pereira. - Secretário. Membros do Conselho de Administração: Roberto Carme-
lo de Oliveira; Pedro Henrique Chermont de Miranda e Bruno de Mello Pereira. 
Jucerja nº 3576343, em 11/04/19. Bernardo F.S. Berwanger - Secretário Geral.

CVM analisa o mercado de 
dívida corporativa no Brasil
Tema faz parte 
da Agenda 
Regulatória  
2019 da 
autarquia

Há expectativa de que o 
mercado de capitais e, em 
especial, o de dívida corpo-
rativa, ganhe relevância no 
mix de financiamento das 
companhias nacionais. Es-
tudo da Comissão de Va-
lores Mobiliários (CVM) 
intitulado “Mercado de dí-
vida corporativa no Brasil 
– Uma análise dos desafios 
e propostas para seu desen-
volvimento”, lançado nes-
ta quinta-feira, mostra para 
onde está caminhando essa 
tendência. No âmbito inter-
nacional, mostra que o mer-
cado de dívida privada tem 
sido objeto de estudo por 
parte de diversos organismos 
e reguladores internacionais.

São abordados no estudo 
os aspectos regulatórios, rela-
cionamento com o mercado, 
inovações, aperfeiçoamentos 
legais e experiências de de-
senvolvimento do mercado. 

Segundo a Assessoria de 
Análise de Econômica e Ges-
tão de Riscos (ASA), a moti-
vação da CVM para realizar o 
estudo foi buscar maior com-
preensão sobre esse mercado, 
tanto no Brasil quanto nos 

demais países. “É interesse da 
CVM contribuir para formu-
lação de estratégias públicas 
e privadas que estimulem o 
mercado de capitais e fortale-
çam sua capacidade de aten-
der às necessidades de recur-
sos das empresas nacionais”, 
explicou Bruno Luna, Chefe 
da ASA.

“A concentração bancária 
ocorrida nos últimos 20 anos 
diminuiu o leque de institui-
ções com capacidade para 
conceder empréstimos de 
grande monta. É importante 
ainda lembrar a perspectiva 
de redução do passivo do 
BNDES mantido junto ao 
Tesouro Nacional, que pro-
vavelmente influenciará o 
volume futuro de desembol-
sos, bem como o alinhamen-
to gradual das taxas de linhas 
de crédito com as praticadas 
pelo mercado, que abrirá es-
paço para o mercado de dívi-
da privada”, ressaltou Luna.

Parte das sugestões apon-
tadas no estudo já é objeto de 
discussões internas para fins 
de composição do rol de aper-
feiçoamentos normativos que 
serão submetidos à audiência 
pública em 2019 no âmbito da 
revisão do regime aplicado às 
ofertas públicas.

O estudo é dividido em 
cinco capítulos: Mercado 
Brasileiro de Dívida Privada, 
incluindo análise quantitati-
va do panorama atual; Com-
parativo internacional, com 
experiência de reguladores 
de outros países e iniciati-
vas conduzidas no exterior; 

Entrevistas com participan-
tes do mercado, a fim de se 
aprofundar nas dificuldades 
e barreiras existentes para 
emissões primárias de instru-
mentos de dívida e negocia-
ções no mercado secundário; 
Propostas para o desenvolvi-
mento do mercado brasileiro 
de dívida privada; e Conclu-
sões e resultados esperados.

 Reguladores internacionais 

O mercado de dívida pri-
vada tem sido objeto de es-
tudo por parte de diversos 
organismos e reguladores 
internacionais nos últimos 
anos. A Securities and Ex-
change Commission (SEC), 
nos EUA, constituiu comitê 
em 2017 dedicado à análise e 
proposição de recomendações 
para aprimorar a eficiência e a 
resiliência do mercado de ren-
da fixa americano.

A Financial Conduct Au-
thority (FCA), no Reino 
Unido, conduziu fórum em 
2015 que resultou em medi-
das práticas de aperfeiçoa-
mento do mercado de dívida 
sob sua supervisão, além de 
efetuar consulta sobre pro-
postas para estimular a ofer-
ta de papéis de renda fixa 
para o pequeno investidor 
em 2017.

Já a União Europeia, tam-
bém em 2017, publicou rela-
tório com análises provenien-
tes do grupo formado por 17 
especialistas no tema, cujas 
recomendações visam à me-
lhoria do funcionamento dos 

mercados europeus de dívida.
“Os valores mobiliários 

de dívida privada podem 
atender às necessidades de 
financiamento de projetos 
de longo prazo, como os 
de infraestrutura, além de 
possibilitar outras fontes de 
recursos para as empresas, 
oferecendo oportunidades 
de diversificação de inves-
timentos tanto para investi-
dores institucionais quanto 
pessoas naturais, algo espe-
cialmente importante em um 
cenário de baixo patamar 
histórico da taxa Selic”, ex-
plica o presidente da CVM, 
Marcelo Barbosa, ressaltan-
do a importância do fortale-
cimento do mercado de dívi-
da privada.  

Na opinião dele, um mer-
cado robusto de dívida pode 
atuar como elemento estabi-
lizador em períodos adver-
sos. “Por isso, o tema vem 
ganhando relevância cada 
vez maior nos trabalhos da 
CVM e está incluído em 
nossa Agenda Regulatória 
de 2019 como assunto prio-
ritário na realização de audi-
ências públicas deste ano”, 
destacou.

“Apesar de as debêntures 
ainda serem os instrumen-
tos mais importantes de dí-
vida privada em termos de 
volume e diversidade, os 
certificados de recebíveis 
do agronegócio (CRA) ex-
perimentaram o crescimento 
mais significativo nos últi-
mos cinco anos (42% ao ano, 
em média)”, cita o estudo.

‘Alerta precoce’ para micro, pequenas e médias empresas
Saúde financeira 
passa a preocupar 
Fisco de Portugal 

Em Portugal, gestores de 
micro, pequenas e médias 
empresas, não financeiras, 
passarão a receber por e-
mail do fisco um comunica-
do de “alerta precoce” sobre 
a saúde financeira de suas 
atividades. Um decreto-lei 
sobre o tema foi publicado 
nesta quinta-feira no Diá-
rio da República, e entrará 
em vigor nesta sexta-feira. 
O que significa que o fisco 
enviará até 31 de dezembro 
de 2019 o primeiro relatório 
informativo. Empresas de 
capital aberto não estão no 
escopo desse programa.

“A partir de agora, cada 
empresa receberá no domicí-

lio fiscal um documento com 
“indicadores econômico-fi-
nanceiros compilados a par-
tir da Central de Balanços do 
Banco de Portugal e analisa-
dos pelo IAPMEI -- agência 
para a competitividade e ino-
vação--, com base nos dados 
constantes da Informação 
Empresarial Simplificada”. 
Estes indicadores serão “re-
lativos à saúde financeira 
de cada empresa, bem como 
uma breve menção expressa 
a eventuais mecanismos dis-
poníveis e a remissão para o 
IAPMEI, em caso de neces-
sidade de apoio especializa-
do”, citou uma reportagem 
publicada nesta quinta-feira 
na edição digital do jornal 
PÚBLICO.

“A Resolução do Conse-
lho de Ministros n.º 42/2016, 
de 18 de agosto, aprovou o 
Programa Capitalizar, en-
quanto programa estratégico 
de apoio à capitalização das 

empresas, à retoma do inves-
timento e ao relançamento 
da economia, com o objetivo 
de promover estruturas fi-
nanceiras mais equilibradas, 
reduzindo os passivos das 
empresas economicamente 
viáveis, ainda que com ní-
veis excessivos de endivida-
mento, bem como de melho-
rar as condições de acesso ao 
financiamento das pequenas 
e médias empresas. O Pro-
grama Capitalizar constitui 
um dos pilares fundamentais 
do Programa do XXI Gover-
no Constitucional, também 
refletido no Programa Na-
cional de Reformas”, cita o 
decreto-lei.

Diagnóstico antecipado

O governo acredita que 
essa análise é fundamental 
e, com o objetivo de aju-
dar as “micro”, pequenas e 
médias empresas, aprovou 

legislação que coloca nas 
mãos da Autoridade Tribu-
tária a responsabilidade de 
enviar todos os anos um 
diagnóstico com indicado-
res e informação comple-
mentar sobre mecanismos a 
que essas empresas podem 
recorrer. 

“Numa economia como a 
portuguesa, em que as em-
presas familiares detêm uma 
elevada quota no conjunto 
das pequenas e médias em-
presas, a conciliação entre 
propriedade familiar e pro-
fissionalização da gestão 
constitui um elemento crí-
tico da evolução do tecido 
empresarial e da economia 
portuguesa”, justificou o 
ministro da Economia, Pe-
dro Siza Veira, em fevereiro 
quando antecipou a chega-
da desta ferramenta num 
curto prazo. Desde o ano 
passado, o governo falava 
neste mecanismo.

Cartão de crédito: 79% pagaram em dia, em dezembro 
Relatório de Estabilidade 

Financeira, divulgado nes-
ta quinta-feira pelo Banco 
Central (BC), aponta que em 
dezembro de 2018, a taxa 
média de pagamento da fatu-
ra do cartão de crédito che-
gou a 79%. Em junho do ano 
passado, essa média estava 
em 77%.

O diretor de Fiscalização 
do BC, Paulo Souza, afirma 
que consumidores estão mais 
conscientes sobre o uso do 
cartão de crédito, pagando o 
valor da fatura integralmente 

na data do vencimento. 
“O cartão de crédito tem 

que ser usado desta forma: 
pague no dia da fatura. Esse 
que é o uso consciente do 
cartão de crédito. Não é uma 
operação de financiamento, 
é uma taxa [de juros] quase 
punitiva [quando se deixar 
de pagar a fatura em dia]”, 
destaca o diretor.

“O aumento da taxa mé-
dia de pagamento da fatura 
continuou a ocorrer ao lon-
go do segundo semestre de 
2018. Verifica-se que o pa-

tamar médio de pagamento 
da fatura continua superior 
ao vigente previamente à 
proibição de permanência de 
saldos no rotativo em prazos 
superiores a trinta dias”, diz 
o BC.

Desde abril de 2017, os 
consumidores que não con-
seguem pagar integralmente 
a fatura do cartão de crédi-
to só podem ficar no crédi-
to rotativo (crédito tomado 
pelo consumidor quando 
paga menos que o valor in-
tegral da fatura do cartão) 

por 30 dias. A regra, fixada 
pelo Conselho Monetário 
Nacional (CMN), obrigou 
as instituições financeiras a 
transferirem a dívida para o 
crédito parcelado, que tem 
taxas menores, após 30 dias 
no rotativo.

“O crescimento [da taxa 
média de pagamento da fa-
tura] é verificado no decor-
rer de 2018, a taxas maiores 
nos meses finais, mostrando 
a efetividade da medida nor-
mativa adotada em 2017”, 
diz o relatório.
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Edital de 1ª convocação de Assembleia Geral Ordinária de Acionistas: 
Ficam convidados os Srs. Acionistas da PRODUTORES ENERGÉTICOS 
DE MANSO S.A. – PROMAN, a se reunirem em Assembleia Geral 
Ordinária, a se realizar no dia 30 de abril de 2019, às 11:00 hs, na cidade 
do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Engenheiro Haroldo 
Cavalcanti, 410, sala 210, Recreio, Rio de Janeiro, RJ, para deliberar sobre 
as seguinte Ordens do Dia:  (i) Tomar as Contas dos Administradores, 
examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras referentes ao 
exercício social findo em 31 de dezembro de 2018; (ii) Deliberar sobre 
a destinação do resultado do exercício; (iii)  Eleger os  membros do 
Conselho de Administração da Companhia; (iv) nomear o novo Presidente 
do Conselho de Administração e (v) Fixar a remuneração anual global da 
Administração. Nos termos da Instrução CVM nº 282/98, o percentual 
mínimo de participação no capital votante da Cia necessário à requisição 
do voto múltiplo é de 10% (dez por cento). Conforme estabelecido no artigo 
14° do Estatuto Social desta Companhia, os acionistas que se fizerem 
representar por meio de procurador, deverão entregar o instrumento de 
procuração, constituído, na forma do parágrafo 1º do artigo 126 da Lei 
nº 6404/76, na sede da sociedade, pelo menos 24 (vinte e quatro) horas 
antes da realização da Assembleia Geral. Rio de Janeiro, 10 de abril de 
2019. Nanci Turibio Guimarães - Diretora Financeira e de Relações com 
Investidores

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

CARTÃO DE COMPRAS SUPPLIERCARD 
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS

CNPJ: 08.692.888/0001-82

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam os senhores quotistas do CARTÃO DE COMPRAS SUPPLIERCARD 
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS (“Fundo”) 
convocados para se reunirem em Assembleia Geral de Quotistas, que 
se realizará na sede da Administradora do Fundo, na Av. das Américas 
3434, bloco 7, sala 201, Barra da Tijuca, na Cidade do Estado do  
Rio de Janeiro, no dia 22 de abril de 2019, em primeira convocação, 
às 09:00 horas, a fim de deliberar sobre a seguinte matéria constante da 
Ordem do Dia: (i) aprovação das contas relativas ao Fundo e deliberação 
sobre as Demonstrações Financeiras apresentadas pela Administradora, 
referentes ao exercício social findo em 31/12/2018. Não havendo quorum 
para a realização da Assembleia Geral em primeira convocação, esta será 
realizada em 30 de abril de 2019, no mesmo horário e local, valendo 
este Edital também como segunda convocação.

Rio de Janeiro, 12 de abril de 2019.

OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
Administradora do Fundo

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 
LIGHT

CNPJ: 29.665.468/0001-87

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam os senhores quotistas do FUNDO DE INVESTIMENTO EM 
DIREITOS CREDITORIOS LIGHT (“Fundo”) convocados para se 
reunirem em Assembleia Geral de Quotistas, que se realizará na sede da 
Administradora do Fundo, na Av. das Américas 3434, bloco 7, sala 201, 
Barra da Tijuca, na Cidade do Estado do Rio de Janeiro, no dia 23 de abril 
de 2019, em primeira convocação, às 11:00 horas, a fim de deliberar 
sobre a seguinte matéria constante da Ordem do Dia: (i) aprovação 
das contas relativas ao Fundo e deliberação sobre as Demonstrações 
Financeiras apresentadas pela Administradora, referentes ao exercício 
social findo em 31/12/2018. Não havendo quorum para a realização 
da Assembleia Geral em primeira convocação, esta será realizada em  
29 de abril de 2019, no mesmo horário e local, valendo este Edital 
também como segunda convocação.

Rio de Janeiro, 12 de abril de 2019.

OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
Administradora do Fundo

LAFARGEHOLCIM (BRASIL) S.A.
CNPJ/MF Nº 60.869.336/0001-17

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 - (Em milhares de reais)

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Senhores acionistas: Apresentamos aos senhores o balanço e as demonstrações financeiras do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018. Queremos manifestar o nosso especial agradecimento a todos os nossos funcionários, 
clientes, fornecedores e amigos, pela eficaz colaboração prestada durante todo o ano.

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

 “As demonstrações financeiras completas estão disponíveis na sede social da Companhia.”

A DIRETORIA 
MARIA BEATRIZ AGUIAR AMARAL - CONTADORA - CRC/RJ 099.883/O-2

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

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE PARA O EXERCÍCIO  
FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 (Em milhares de reais)

Controladora Consolidado
Ativos Notas 2018 2017 2017
Ativo circulante
Caixa e equivalentes de caixas 4 70.630 38.613 38.614
Contas a receber 5 119.958 104.851 104.851
Estoques 6 223.277 162.533 162.533
Impostos a recuperar 7 67.019 41.994 41.994
Partes relacionadas 18 8.764 12.521 12.521
Adiantamento à fornecedores 14.446 107 107
Outros ativos circulantes 45.903 29.698 29.698

549.997 390.317 390.318
Ativo não circulante
Depósitos judiciais 8 273.197 276.303 276.303
Impostos a recuperar 7 144.731 197.078 197.078
Estoques 6 72.277 154.605 154.605
Outros ativos não circulantes 39.369 38.581 38.581
Investimentos 9 - 9.249 -
Imobilizado 10 2.440.917 2.693.372 2.693.372
Intangível 11 10.949 13.819 13.819

2.981.440 3.383.007 3.373.758

Total do ativo 3.531.437 3.773.324 3.764.076

Controladora Consolidado
Passivos Notas 2018 2017 2017
Passivo circulante
Fornecedores 218.741 175.770 175.770
Contas a pagar à terceiros 15 22.934 267.314 267.314
Empréstimos e financiamentos 13 245.496 1.063.029 1.063.029
Impostos a recolher 14 15.654 15.867 16.828
Salários e encargos a pagar 62.907 47.343 47.343
Partes relacionadas 18 60.921 40.624 30.414
Adiantamento de clientes 2.315 687 687
Outros passivos circulantes 72.305 76.582 76.583

701.273 1.687.216 1.677.968
Passivo não circulante
Contas a pagar à terceiros 15 193.259 383.539 383.539
Empréstimos e financiamentos 13 137.972 900.735 900.735
Provisão para demandas judiciais    16 453.328 564.796 564.796
Impostos a recolher 14 14.313 18.500 18.500
Imposto de renda e contribuição
 social diferidos 21 892 979 979
Outras provisões 17 68.085 35.793 35.793

867.849 1.904.342 1.904.342
Patrimônio líquido
Capital social 22.a 5.385.235 2.838.087 2.838.087
Reserva de capital 22.b 889.770 889.770 889.770
Reserva de incentivos fiscais 22.b 55.953 55.953 55.953
Ajustes de avaliação patrimonial 2.566 2.566 2.566
Prejuízos acumulados (4.371.209) (3.604.610) (3.604.610)
Total do patrimônio líquido 1.962.315 181.766 181.766
Total do passivo e patrimônio
 líquido 3.531.437 3.773.324 3.764.076

Controladora Consolidado
Notas 2018 2017 2018 2017

(Reapre- 
sentado)

(Reapre- 
sentado)

Receita líquida de
 vendas 22 1.324.923 1.265.645 1.324.923 1.265.645
Custo dos produtos
 vendidos 23 (1.512.150) (1.317.061) (1.512.150) (1.317.061)
Resultado bruto (187.227) (51.416) (187.227) (51.416)
Despesas Gerais e 
 Administrativas 23 (78.785) (66.091) (78.785) (66.091)
Despesas Comerciais 23 (84.072) (67.468) (84.072) (67.468)
Resultado da equiva-
 lência patrimonial 9 113 117 - -
Outras receitas e (despesas)
 operacionais líquidas        23 (178.091) (230.541) (178.091) (230.580)

Controladora Consolidado
Notas 2018 2017 2018 2017

(Reapre- 
sentado)

(Reapre- 
sentado)

Resultado antes das recei-
 tas e (despesas) financeiras (528.062) (415.399) (528.175) (415.555)
Resultado Financeiro,
 líquido 24 (232.382) (463.660) (232.221) (463.423)
Resultado antes do 
 imposto de renda e da
 contribuição social (760.444) (879.059) (760.396) (878.978)
Imposto de renda e 
 contribuição social 21 (5.532) (4.542) (5.580) (4.623)
Resultado do exercício (765.976) (883.601) (765.976) (883.601)
Resultado por ação 20.c (8,43) (249,25) (8,43) (249,25)

Controladora e Consolidado
Notas 2018 2017

Resultado do exercício (765.976) (883.601)
Outros resultados abrangentes - -
Itens que transitarão pelo resultado no futuro - -
Perdas atuariais 19 (623) 1.159
Total de resultados abrangentes do
 exercício (766.599) (882.442)

Notas
Capital 
Social

Reserva 
de capital

Reserva de  
incentivos 

fiscais

Ajustes de 
avaliação 

patrimonial

Ganhos  
(perdas)  
atuariais

Prejuízos 
acumulados

Total do 
Patrimônio 

Líquido
Em 31 de dezembro de 2016 (Reapresentado) 2.837.896 339.961 52.430 4.661 - (2.721.752) 513.196
Aumento de capital social 20.a 191 549.809 - - - - 550.000
Realização do custo atribuído - - - (3.174) - 3.174 -
Impostos diferidos sobre o custo atribuído 21 - - - 1.079 - (1.079) -
Outros resultados abrangentes (ganhos atuariais, 
 líquidos dos efeitos fiscais) 19 - - - - 1.159 - 1.159
Destinação do resultado abrangente do exercício 19 - - - - (1.159) 1.159 -
Dividendos não reclamados - - - - - 1.012 1.012
Reserva de incentivos fiscais - - 3.523 - - (3.523) -
Resultado do exercício - - - - - (883.601) (883.601)
Em 31 de dezembro de 2017 2.838.087 889.770 55.953 2.566 - (3.604.610) 181.766
Aumento de capital social 20.a 2.547.148 - - - - - 2.547.148
Outros resultados abrangentes (ganhos atuariais, 
 líquidos dos efeitos fiscais) 19 - - - - (623) - (623)
Destinação do resultado abrangente do exercício 19 - - - - 623 (623) -
Resultado do exercício - - - - - (765.976) (765.976)
Em 31 de dezembro de 2018 5.385.235 889.770 55.953 2.566 - (4.371.209) 1.962.315

Controladora Consolidado
2018 2017 2018 2017

Fluxo de caixa - atividades operacionais
Resultado líquido antes dos
 impostos sobre a renda (760.444) (879.059) (760.396) (878.978)
Ajustes por:
Depreciação e amortização 212.787 210.639 212.787 210.639
Constituição (Reversão) de impairment 
 de ativos imobilizados e goodwill     149.328 (102.721) 149.328 (102.721)
Juros, variação cambial e juros
 de aplicações financeiras 31.158 466.167 31.158 466.167
Provisões (reversões) de
 contingência, PCLD, outras           (124.121) (81.743) (124.121) (81.743)
Outros ajustes (708) 250 (596) 367
Variações de ativos e passivos: - -
Variação de contas a receber (11.743) 29.674 (11.743) 29.713
Variação de estoques 20.612 (119) 20.612 (119)
Variação de adiantamento à
 fornecedores (14.445) - (14.445) -
Variação de fornecedores 42.971 53.288 41.962 53.288
Variação contas a pagar à
 terceiros (444.321) 224.420 (444.321) 224.421
Variação impostos e contribuições 
 a recuperar 27.322 26.459 28.283 26.378
Variação de outros ativos 15.364 13.304 15.364 13.304
Variação de outros passivos 95.331 (18.382) 95.379 (18.300)
Caixa líquido aplicado nas
 atividades operacionais (760.909) (57.823) (760.749) (57.584)
Fluxo de caixa - atividades de investimento
Venda de ativo imobilizado e
 intangível 15.275 13.366 15.275 13.366
Aquisição de ativo imobilizado
 e intangível (122.068) (90.797) (122.068) (90.797)
Caixa líquido aplicado nas
 atividades de investimento (106.793) (77.431) (106.793) (77.431)
Fluxo de caixa - atividades de financiamento
Empréstimos obtidos 51.178 310.584 51.178 310.584
Pagamento de principal de
 empréstimos (1.522.570) (551.108) (1.522.570) (551.108)
Pagamento de juros de
 empréstimos (149.287) (207.440) (149.287) (207.440)
Conta corrente - parte relacio-
 nadas (26.750) 26.405 (26.911) 26.167
Aumento de Capital 2.547.148 550.000 2.547.148 550.000
Caixa líquido gerado pelas
 atividades de financiamento 899.719 128.441 899.558 128.203
Aumento (redução) de caixa e 
 equivalentes de caixa 32.017 (6.813) 32.016 (6.812)
Demonstração do caixa e equivalentes de caixa
No início do período 38.613 45.426 38.614 45.426
No fim do período 70.630 38.613 70.630 38.614

32.017 (6.813) 32.016 (6.812)

Reduzindo provisões, bancos têm o maior lucro nominal da história 
Mercado de 
capitais é a solução 
de recursos para 
empresas não 
financeiras

O mercado de capitais 
desponta como importante 
fonte de financiamento para 
as empresas não financei-
ras. Bancos e fundos de in-
vestimento são os principais 
adquirentes das debêntures 
emitidas nesse mercado. A 
avaliação é do Banco Cen-
tral do Brasil (BCB) que 
nesta quinta-feira apresentou 
o Relatório de Estabilidade 
Financeira (REF) referen-
te ao segundo semestre de 
2018. O REF é uma publi-
cação semestral destinada 
a apresentar o panorama da 
evolução recente e as pers-
pectivas para a estabilidade 
financeira no país. 

Para explicar os pontos 
citados no relatório, o BC 
concedeu uma coletiva de 
imprensa pelo seu canal no 
You Tube. Um dos dados 
citados foi o lucro recorde 
de R$ 98,5 bilhões que o 

sistema bancário registrou 
em 2018.  “É o maior lucro 
nominal da história. Hoje o 
patrimônio do sistema fi-
nanceiro está em R$ 800 bi-
lhões. Esse crescimento do 
lucro está mais relacionado 
com a redução das despesas 
de provisão”, disse o diretor 
de Fiscalização do BC, Pau-
lo Sérgio Neves de Souza. 
Em comparação a 2017, no 
ano passado houve redução 
de R$ 20 bilhões em despe-
sas de provisão.

Souza explicou que pro-
cesso de concentração ban-
cária, com poucos bancos 
atuando no país, foi inevitá-
vel “mundo afora em função 
da crise (econômica inter-
nacional). “O que o Banco 
Central vem defendendo é 
que independe de haver con-
centração ou não, tem que 
haver concorrência”, assina-
lou. Souza acrescentou ainda 
que a própria rentabilidade 
do sistema deve atrair novos 
investidores para o mercado.

Rentabilidade

De acordo com o relató-
rio, o retorno sobre o patri-
mônio líquido, indicador que 
mede a rentabilidade do di-
nheiro investido pelos acio-

nistas do sistema bancário 
alcançou 14,8% em dezem-
bro de 2018, com aumento 
de 0,4 ponto percentual em 
relação a junho de 2018. Em 
dezembro de 2017, estava 
em 13,6%. Esse é o maior 
resultado para dezembro 
desde 2011, quando esta-
va em 16,5%. No caso dos 
bancos públicos, o indicador 
chegou a 12,8% no final do 
ano passado. Já os bancos 
privados tiveram um índice 
maior: 15,6%.

Nos últimos dois anos, os 
bancos públicos apresenta-
ram um ritmo mais rápido na 
evolução dos resultados, atin-
gindo níveis de rentabilidade 
mais próximos aos dos ban-
cos privados. Segundo o BC, 
a melhora da rentabilidade do 
sistema bancário, que ocorreu 
apesar da redução dos resul-
tados de tesouraria e da es-
tagnação das carteiras de cré-
dito para as empresas, pode 
ser explicada principalmente 
pela redução das despesas de 
provisão - dinheiro reservado 
para o caso de inadimplência 
- e dos custos de captação de 
dinheiro pelos bancos e pelos 
ganhos de eficiência opera-
cional.

“O sistema bancário dis-
põe de capital robusto, em 

nível e em qualidade, ple-
namente aderente às regras 
de Basileia III e com capa-
cidade para suportar o cres-
cimento da demanda por 
crédito. Os resultados dos 
testes de estresse de capital 
seguem confirmando a resi-
liência do sistema bancário, 
que se mostra capaz de ab-
sorver as perdas estimadas 
em todos os cenários simula-
dos”, atesta o relatório. 

O relatório afirma que a 
rentabilidade permanece em 
elevação. No entanto, com a 
perspectiva de estabilização 
das despesas de provisão e 
do custo de captação, a traje-
tória de aumento da rentabi-
lidade tende a perder força.

Financiamento

O sistema bancário au-
mentou o financiamento às 
empresas não financeiras 
tanto pela compra de títu-
los quanto pela retomada do 
crédito livre. Assim, o cré-
dito bancário às empresas 
interrompeu um período de 
dois anos e meio de taxas 
negativas de crescimento. 
“O risco de crédito das pe-
quenas e médias empresas 
(PME) continua em declínio, 
porém ainda há elevação no 

caso das grandes empresas”, 
aponta o relatório.

Já os bancos de menor 
porte dos segmentos de cré-
dito atacado - que atuam com 
operações de crédito e expo-
sições de risco em emprés-
timos destinados a pessoas 
jurídicas com saldos de ope-
rações acima de R$1 milhão 
- foram “atingidos de forma 
relevante pelo ambiente des-
favorável no segmento de 
grandes empresas”.

De acordo com o relató-

rio, a carteira de crédito às 
famílias apresentou o maior 
crescimento anual desde 
2015, impulsionada pelo 
crédito ao consumo. Houve 
aumento em todas as moda-
lidades de crédito às pessoas 
físicas.” Não há indícios de 
elevação do risco de crédito 
incorrido pelas instituições 
financeiras pois os ativos 
problemáticos mantiveram-
se estáveis ou em queda na 
maior parte das modalidades 
de crédito às famílias”. 

Paulo de Souza: ‘Hoje o patrimônio do sistema  
financeiro está em R$ 800 bilhões’



Monitor Mercantil  n Negócios & Empresas 9Sexta-feira, 12 de abril de 2019



n Monitor Mercantil Negócios & Empresas10 Sexta-feira, 12 de abril de 2019

CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S.A.
CNPJ 33.146.648/0001-20 

www.concremat.com.br

Uma empresa do grupo

www.concremat.com.br

1 CONTEXTO OPERACIONAL: A Concremat Engenharia e Tecnologia S.A. (“Sociedade”) é uma sociedade por ações 
de capital fechado, tendo por objeto a prestação de serviços de consultoria na área de arquitetura, meio ambiente, 
engenharia civil, elétrica e mecânica, incluindo a elaboração de planos diretores, estudos de viabilidade, anteproje-
tos, projetos básicos, e projetos executivos; execução por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de 
construção civil; o controle de qualidade de projetos; a fiscalização e supervisão de obras; o gerenciamento de obras e 
empreendimentos; a realização de ensaios, testes e análise de materiais e produtos, inclusive inspeção e controle de 
qualidade; a execução de serviços de topografia, sondagens e congêneres; a execução de obras e serviços de esco-
ramento, contenção e estabilização de encostas; a execução de obras e serviços de recuperação ou reforço estrutural 
de edificações, pontes e congêneres; a prestação de serviços de assessoria, gerenciamento, fiscalização, consultoria, 
planejamento e capacitação nas áreas social e ambiental; a operação e manutenção de empreendimentos privados e 
públicos em geral, consultoria empresarial, podendo participar de outras sociedades ao interesse de seus objetivos, 
possuindo as seguintes controladas diretas e indiretas: a. Concremat International Inc - A subsidiária está situada em 
Belize, e atua na administração de obras realizadas fora do Brasil; b. Consórcio Concremat Proyecto Treinta - Este 
consórcio foi constituído e organizado em conformidade com as Leis da República Dominicana, para a prestação de 
serviço de consultoria, gerenciamento e fiscalização da Construção do Projeto Hidroelétrico Palomino; c. Concremat 
Dominicana Inc - A empresa está situada na República Dominicana e atua no gerenciamento de obras; d. Concremat 
Moçambique Ltda - A empresa está situada em Moçambique e atua na prestação de serviços na área de arquitetura, 
meio ambiente, engenharia civil, elétrica e mecânica. As atividades realizadas pela Controlada foram encerradas em 
2016 e durante o exercício de 2017, a subsidiária estrangeira encontra-se em processo de encerramento das atividades 
operacionais e legais conforme legislação local; e. Consórcio SMG - Sociedade constituída em conformidade com as 
Leis da República Dominicana, para a prestação de serviços de arquitetura e engenharia, e consultoria técnica. Atual-
mente a mesma é responsável pela supervisão da construção da barragem de Monte Grande, destinado ao controle de 
inundações, irrigação e fornecimento de água, além de geração de energia, pesca e turismo; f. Consórcio Concremat 
- CIA - Em 12 de agosto de 2016, foi constituído o Consórcio Concremat – CIA, situado no distrito de Assunção – Para-
guai. O mesmo é responsável pela supervisão das obras de engenharia civil de vias secundárias no Paraguai, e conta 
com o financiamento do BID; g. Consórcio Tecnoamérica - Sociedade comercial constituída e organizada em confor-
midade com as Leis da República Dominicana para prover serviços de consultoria e supervisão técnica de obra civil do 
Projeto Teleférico de Santo Domingo; h. Concremat Sucursal Bolívia – A sucursal foi criada em 2017 para atender 
às operações da Sociedade no país boliviano com plena atuação na prestação de serviços na área de arquitetura e 
engenharia. i. Concremat Sucursal Paraguai – A sucursal foi criada em 2018 para atender às operações da Sociedade 
no país paraguaio com plena atuação na prestação de serviços na área de arquitetura e engenharia. j. Rota Nordeste 
EPC Associados Engenharia SPE Ltda - A empresa está situada no Estado do Maranhão - Brasil e tem como foco a 
realização de obras portuárias, marítimas, fluviais, e a prestação de serviços na área de engenharia, administração de 
obras e a construção de obras de arte especiais. Suas atividades tiveram início em 2018.
2 BASE DE ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS: As demonstrações fi-
nanceiras individuais e consolidadas são de responsabilidade da Administração da Sociedade e foram elaboradas de 
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação societária, os pronunciamentos, 
orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), e aprovadas através da emis-
são de Normas do Conselho Federal de Contabilidade (CFC). As IFRSs compreendem as Normas Internacionais de 
Contabilidade, as interpretações do Comitê de Interpretações das Normas Internacionais de Relatório Financeiro (IFRIC) 
e do Comitê Permanente de Interpretações (SIC). Em 04 de abril de 2019, a Administração da Sociedade autorizou a 
elaboração e divulgação das demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2018. 2.1 Critérios 
de consolidação: As demonstrações financeiras consolidadas foram elaboradas em conformidade com os critérios de 
consolidação previstos pelas práticas contábeis adotadas no Brasil e pelas instruções normativas e deliberações do 
CFC, abrangendo as demonstrações financeiras da Sociedade e de suas Controladas, conforme a seguir:

 Percentual de Participação (%)
2018 2017

Direta Indireta Direta Indireta
Concremat Sucursal Paraguai 100 -  - -
Concremat International Inc 100 - 100 -
Consórcio Concremat Proyecto Treinta 70 - 70 -
Rota Nordeste 70 - - -
Concremat Moçambique 2,5 97,5 2,5 97,5
Concremat Dominicana Inc - 100 - 100
Consórcio SMG 70 - 70 -
Consórcio Concremat - CIA 55 - 55 -
Consórcio Tecnoamérica 70 - 70 -
Concremat Sucursal Bolívia 100 - 100 -
Na elaboração das demonstrações financeiras consolidadas, foram utilizadas demonstrações encerradas na mesma 
data-base e elaboradas de forma consistente com as práticas contábeis descritas na nota explicativa 3. Foram eliminados 
os investimentos na proporção da participação da investidora no patrimônio líquido e no resultado das controladas, os 
saldos ativos e passivos, as receitas e despesas e os resultados não realizados, líquidos de imposto de renda e contri-
buição social, quando aplicável, decorrentes de operações entre as Sociedades. Foram destacadas as participações 
dos acionistas não controladores. São consideradas controladas todas as entidades nas quais a Sociedade tem o poder 
de determinar as políticas financeiras e operacionais, geralmente acompanhada de uma participação de mais do que a 
metade da participação com direito a voto (capital votante). A existência e o efeito de possíveis direitos a voto atualmente 
exercíveis ou conversíveis são considerados quando se avalia se a Sociedade controla outra entidade. As Controladas 
são totalmente consolidadas a partir da data em que o controle é transferido para a Concremat. A consolidação é inter-
rompida a partir da data em que o controle termina. 2.2 Nota explicativa referente à Demonstração do Fluxo de Caixa: 
As Demonstrações do Fluxo de Caixa (DFC) foram elaboradas em consonância com as novas práticas de contabilidade 
através do CPC 03 (R2) ao qual consideramos apenas os efeitos de ingressos e desembolsos financeiros e o método 
escolhido é o indireto, partindo do resultado do período e ajustando de forma positiva e/ou negativa conforme demanda 
o presente momento. 2.3 Nota explicativa referente à Demonstração do Resultado do Exercício: No ano de 2018 
a empresa “mudou a forma de apresentação” da despesa com depreciação/amortização, sendo a mesma classificada 
como Custo e Despesa.
3 RESUMO DAS PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS PELA SOCIEDADE: a. Estimativas contábeis: 
As demonstrações financeiras incluem estimativas e premissas, como a mensuração de provisões para perdas sobre 
créditos, estimativas do valor justo de determinados ativos e passivos, provisões para passivos contingentes, estimativas 
da vida útil de determinados ativos e outras similares. Os resultados efetivos podem ser diferentes dessas estimativas 
e premissas. b. Caixa e equivalentes de caixa: A rubrica “Caixa e equivalentes de caixa” é formada por saldos de 
caixa, depósitos bancários à vista e as aplicações financeiras com liquidez imediata. As aplicações estão demonstradas 
ao custo acrescido dos rendimentos líquidos de imposto de renda retido na fonte - IRRF auferidos até a data de encer-
ramento anual na modalidade pro-rata temporis. c. Contas a Receber e Provisão para Créditos de Liquidação Du-
vidosa: Os valores a receber são registrados e mantidos no balanço pelo valor nominal dos títulos representativos 
destes créditos, acrescidos das variações monetárias e cambiais, quando aplicáveis, deduzidos de provisão para cobrir 
eventuais perdas na sua realização. A Sociedade aplica o registro da provisão para créditos de liquidação duvidosa 
(PCLD) sobre seus títulos a receber, de onde é constituída em montante considerado suficiente pela Administração para 
cobrir eventuais perdas conforme políticas próprias e comuns aplicadas. d. Investimento: Os investimentos da Socie-
dade em suas controladas são avaliados com base no método de equivalência patrimonial, para fins de demonstrações 
financeiras da Controladora. Com base no método da equivalência patrimonial, o investimento na controlada é contabi-
lizado no balanço patrimonial da Controladora ao custo, adicionado das mudanças após a aquisição da participação 
societária na controlada. A participação societária na controlada é apresentada na demonstração do resultado da 
Controladora como equivalência patrimonial, representando o resultado líquido atribuível aos acionistas da Controlado-
ra. Após a aplicação do método da equivalência patrimonial para fins de demonstrações financeiras da Controladora, a 
Sociedade determina se é necessário reconhecer perda adicional do valor recuperável sobre o investimento da Socie-
dade em suas controladas. É determinado em cada data de fechamento do balanço patrimonial, se há evidência objeti-
va de que os investimentos em controladas sofreram perdas por redução ao valor recuperável. Se assim for, calcula-se 
o montante da perda por redução ao valor recuperável como a diferença entre o valor recuperável da Controlada e o 
valor contábil e reconhece o montante na demonstração do resultado da Controladora. e. Imobilizado: Terrenos, edifi-
cações, imobilizações em andamento, móveis e utensílios e equipamentos estão demonstrados ao valor de custo, de-
duzidos de depreciação e perdas por redução ao valor recuperável acumuladas. A depreciação é reconhecida com base 
na vida útil estimada de cada ativo pelo método linear, de modo que o valor do custo menos o seu valor residual após 
sua vida útil seja integralmente baixado (exceto para terrenos e construções em andamento). Um item do imobilizado é 
baixado após alienação ou quando não há benefícios econômicos futuros resultantes do uso contínuo do ativo. Quaisquer 
ganhos ou perdas na venda ou baixa de um item do imobilizado são determinados pela diferença entre os valores rece-
bidos na venda e o valor contábil do ativo e são reconhecidos no resultado. f. Intangível: Ativos intangíveis com vida útil 

definida adquiridos separadamente são registrados ao custo, deduzido da amortização e das perdas por redução ao 
valor recuperável acumuladas. A amortização é reconhecida linearmente com base na vida útil estimada dos ativos. Um 
ativo intangível pode ser baixado na alienação ou quando não há benefícios econômicos futuros resultantes do uso ou 
da alienação. Os ganhos ou as perdas resultantes da baixa de um ativo intangível, mensurados como a diferença entre 
as receitas líquidas com a alienação versus o valor contábil do ativo, são reconhecidos ao resultado quando o respecti-
vo ativo é baixado. g. Imposto de Renda e Contribuição Social: O imposto de renda e a contribuição social, do exer-
cício corrente e diferido, são calculados com base nas alíquotas de 15%, acrescida do adicional de 10% sobre o lucro 
tributável excedente de R$240 para imposto de renda e 9% sobre o lucro tributável para contribuição social e consideram 
a compensação de prejuízos fiscais e base negativa de contribuição social limitada a 30% do lucro real do exercício. A 
despesa com imposto de renda e contribuição social compreende os impostos de renda e contribuição social correntes 
e diferidos. O imposto corrente e o imposto diferido são reconhecidos no resultado a menos que estejam relacionados 
à combinação de negócios ou a itens diretamente reconhecidos no patrimônio líquido ou em outros resultados abran-
gentes. O imposto de renda e a contribuição social diferidos são reconhecidos com relação às diferenças temporárias 
entre os valores contábeis de ativos e passivos para fins de demonstrações financeiras e os usados para fins de tribu-
tação. As mudanças dos ativos e passivos fiscais diferidos no exercício são reconhecidas como despesa de imposto de 
renda e contribuição social diferida. Um ativo fiscal diferido é reconhecido em relação aos prejuízos fiscais e diferenças 
temporárias dedutíveis não utilizados, na extensão em que seja provável que lucros tributáveis futuros estarão disponí-
veis, contra os quais serão utilizados. Ativos fiscais diferidos são revisados a cada data de balanço e são reduzidos na 
extensão em que sua realização não seja mais provável. h. Outros ativos e passivos (circulantes e não circulantes): 
Um ativo é reconhecido no balanço patrimonial quando for provável que seus benefícios econômicos futuros serão 
gerados em favor da Sociedade e seu custo ou valor puder ser mensurado com segurança. Um passivo é reconhecido 
quando a Sociedade possui uma obrigação legal ou é constituído como resultado de um evento passado, sendo prová-
vel que um recurso econômico seja requerido para liquidá-lo. São acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes 
encargos e das variações monetárias ou cambiais incorridos. As provisões são registradas tendo como base as melho-
res estimativas do risco envolvido. Os ativos e passivos são classificados como circulantes quando sua realização ou 
liquidação é provável que ocorra nos próximos doze meses. Caso contrário, são demonstrados como não circulantes. 
i. Passivos contingentes: São provisionados quando as perdas forem avaliadas como prováveis e os montantes en-
volvidos forem mensuráveis com suficiente segurança, distinguindo-se de passivos originados de obrigações legais. Os 
passivos contingentes avaliados como perdas possíveis são apenas divulgados em nota explicativa 17 e os passivos 
contingentes avaliados como perdas remotas não são provisionados nem divulgados. j. Apuração de resultado e re-
conhecimento de receita: Tanto a Sociedade como as controladas diretas e indiretas, a receita é contabilizada pelo 
regime de competência, os serviços contratados junto aos clientes tanto sob território nacional, mas o exterior também. 
Ademais, informamos que as receitas financeiras tais como: rendimentos sobre aplicações financeiras, variações mo-
netárias ou cambiais e similares sobre os ativos circulantes e não circulantes e os passivos circulantes e não circulantes 
são registrados pelo regime de competência. k. Base de consolidação: (i) Controladas: A Sociedade controla uma 
entidade quando está exposto a, ou tem direito sobre, os retornos variáveis advindos de seu envolvimento com a enti-
dade e tem a habilidade de afetar esses retornos exercendo seu poder sobre a entidade. As demonstrações financeiras 
de controladas são incluídas nas demonstrações financeiras consolidadas a partir da data em que a Sociedade obtiver 
o controle até a data em que o controle deixa de existir. Nas demonstrações financeiras individuais da controladora, as 
informações financeiras de controladas são reconhecidas por meio do método de equivalência patrimonial. (ii) Partici-
pação de acionistas não-controladores: A Sociedade elegeu mensurar qualquer participação de não-controladores 
inicialmente pela participação proporcional nos ativos líquidos identificáveis da adquirida na data de aquisição. Mudan-
ças na participação numa subsidiária que não resultem em perda de controle são contabilizadas como transações de 
patrimônio líquido. (iii) Perda de controle: Quando a entidade perde o controle sobre uma controlada, a Sociedade 
desreconhece os ativos e passivos e qualquer participação de não-controladores e outros componentes registrados no 
patrimônio líquido referentes a essa controlada. Qualquer ganho ou perda originado pela perda de controle é reconhe-
cido no resultado. Se a Sociedade retiver qualquer participação na antiga controlada, essa participação é mensurada 
pelo seu valor justo na data em que há a perda de controle. (iv) Investimentos em entidades contabilizados pelo 
método da equivalência patrimonial: Os investimentos em entidades contabilizadas pelo método da equivalência 
patrimonial compreendem suas participações em coligadas e empreendimentos controlados em conjunto (joint ventures). 
As coligadas são aquelas entidades nas quais a Sociedade possui influência significativa seja de forma direta ou indire-
ta, mas não controle ou controle conjunto, sobre as políticas financeiras e operacionais. Para ser classificada como uma 
entidade controlada em conjunto, deve existir um acordo contratual que permita a Sociedade o controle compartilhado 
da entidade e dá a mesma o direito aos ativos líquidos da entidade controlada em conjunto, e não direito aos seus ativos 
e passivos específicos. Tais investimentos são reconhecidos inicialmente pelo custo, o qual inclui os gastos com a 
transação. Após o reconhecimento inicial, as demonstrações financeiras incluem a participação da Sociedade no lucro 
ou prejuízo líquido do exercício e outros resultados abrangentes da investida até a data em que a influência significativa 
ou controle conjunto deixa de existir. Nas demonstrações financeiras individuais da controladora, investimentos em 
controladas também são contabilizados com o uso desse método. (v) Transações eliminadas na consolidação: Sal-
dos e transações inter-company, e quaisquer receitas ou despesas não realizadas derivadas de transações entre as 
empresas, são eliminados. Ganhos não realizados oriundos de transações com investidas registradas por equivalência 
patrimonial são eliminados contra o investimento na proporção da participação da Sociedade na investida. Perdas não 
realizadas são eliminadas da mesma maneira de que os ganhos não realizados, mas somente na extensão em que não 
haja evidência de perda por redução ao valor recuperável. l. Moeda estrangeira: (i) Transações e saldos em moeda 
estrangeira: As transações em moeda estrangeira são convertidas para a moeda funcional da Sociedade (R$ - reais) 
utilizando as taxas de câmbio vigentes nas datas das transações. Os saldos das contas de balanço são convertidos pela 
taxa de câmbio vigente nas datas dos balanços. Os ganhos e as perdas de variação cambial resultantes da liquidação 
dessas transações e da conversão de ativos e passivos monetários denominados em moeda estrangeira são reconhe-
cidos no resultado do exercício, nas rubricas “Receitas financeiras” e “Despesas financeiras”. (ii) Moeda de apresen-
tação e conversão das demonstrações financeiras: As demonstrações financeiras são apresentadas em reais (R$), 
que correspondem à moeda de apresentação da Sociedade. Na elaboração das demonstrações financeiras consolida-
das, as demonstrações do resultado e dos fluxos de caixa e todas as outras movimentações de ativos e passivos das 
controladas no exterior, cuja moeda funcional é a moeda local dos respectivos países onde operam, são convertidas 
para reais à taxa de câmbio média mensal, que se aproxima da taxa de câmbio vigente na data das correspondentes 
transações. O balanço patrimonial é convertido para reais às taxas de câmbio do encerramento de cada exercício. Os 
efeitos das variações da taxa de câmbio resultantes dessas conversões são apresentados sob a rubrica “Outros resul-
tados abrangentes” nas demonstrações do resultado abrangente e no patrimônio líquido. m. Normas novas, alterações 
e interpretações de normas que ainda não entraram em vigor no exercício de 2018: IFRS 16 - Operações de Ar-
rendamento Mercantil: • Em janeiro de 2016 o IASB emitiu o pronunciamento IFRS 16, que define os princípios para 
reconhecimento, mensuração, apresentação e divulgação de leases (arrendamentos). O IFRS 16 substitui o IAS 17 - 
Leases e interpretações relacionadas. Após análise em seus arrendamentos, a Sociedade apurou que não haverá ne-
nhum impacto nas demonstrações financeiras, uma vez que a mesma trata seus arrendamentos como “arrendamentos 
financeiros”. (Vigência: a partir de 1° de janeiro de 2019). CPC 47 – Receita de Contrato com Cliente (IFRS 15): • O CPC 
47/IRFS 15 estabelece uma estrutura abrangente para determinar se quando, e por quanto, uma receita é reconhecida. 
Substitui o IAS 18/ CPC 30 – Receitas, IAS 11 / CPC 17 -  Contratos de Construção e IFRIC 13 – Programas de Fideli-
dade com o cliente. A nova norma é aplicável a todos os contratos com clientes, exceto contrato de aluguel, instrumen-
tos financeiros e contratos de seguro, para quais se aplicam normas específicas. A aplicação do CPC 47 não teve im-
pacto na contabilização das Receitas de Prestação de Serviços e em outras receitas da Concremat.
4 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA Consolidado Controladora

2018 2017 2018 2017
Caixa e Bancos 3.947 4.415 997 3.933
Aplicações Financeiras 32.325 33.567 32.110 33.454

36.272 37.982 33.107 37.387
Em 31 de dezembro de 2018, as aplicações financeiras foram remuneradas por taxa média de 96% da variação 
do certificado de depósito interbancário – CDI, tendo em sua carteira principalmente aplicações em CDB renda fixa 
compromissada e CDB resgate automático. Os saldos consistem em aplicações de liquidez imediata, rapidamente 
conversíveis em Reais, tendo como objetivo principal honrar os compromissos de curto prazo, sujeitos a baixo risco.
5 CLIENTES Consolidado Controladora

2018 2017 2018 2017
Clientes faturados - Públicos 86.697 49.754 69.423 47.918
Clientes faturados - Privados 32.532 56.143 32.532 56.143
Clientes não faturados - Públicos 41.072 38.183 41.072 36.432
Clientes não faturados - Privados 30.582 34.723 29.824 34.723
Outros clientes 787 70 648 30

191.670 178.873 173.499 175.246
(-) Prov. p/ Créditos de Liquidação Duvidosa  (15.783)  (31.187)  (15.783)  (31.187)
(-) Impairment sobre direitos  (10.663) -  (10.663) -
(-) Ajuste a valor presente  (696)  (1.637)  (696)  (1.637)

 (27.142)  (32.824)  (27.142)  (32.824)
Circulante 139.322 136.122 121.251 132.495
Não Ciculante 25.206 9.927 25.106 9.927

164.528 146.049 146.357 142.422
A composição do vencimento é apresentada a seguir: Consolidado Controladora

2018 2017 2018 2017
A vencer 47.466 59.970 29.295 56.343
Vencidos até 90 dias 63.800 33.977 63.800 33.977
Vencidos de 91 a 180 dias 9.443 4.073 9.443 4.073
Vencidos de 181 a 365 dias 5.243 12.722 5.243 12.722
Vencidos há mais de 365 dias 65.718 68.131 65.718 68.131

191.670 178.873 173.499 175.246
Dentre os títulos vencidos a mais de 365 dias, destacamos o precatório emitido pela Fazenda do Estado de São Paulo 
no valor de R$6.500; Créditos de R$8.200 ajuizados às empresas da Eletrobrás Termonuclear S.A., e R$3.300 perante 
a Empresa Municipal de Urbanismo do RJ (RIOURBE). A Administração da Sociedade, através de análises internas e do 
atual status das negociações dos valores em atraso, acredita ser provável a recuperação dos valores vencidos há mais 
de 365 dias. Nenhum cliente individual foi responsável por mais de 10% da Receita Total. A Administração registrou o 
ajuste a valor presente dos precatórios considerando as datas previstas para seu recebimento e que irá mantê-los até 
a sua liquidação por parte dos emissores.
6 IMPOSTOS A COMPENSAR Consolidado Controladora

2018 2017 2018 2017
IRRF e CSLL retido na fonte (a) 14.117 16.088 14.117 16.088
PIS E COFINS (b) 2.073 5.155 2.073 5.155
INSS (c) 2.602 2.714 2.602 2.714
ISS (d) 211 2.247 211 2.247
IRPJ/CSLL (e) 6.352 6.378 97 1.038
IRPJ/CSLL (f) 3.894 - 3.894 -
Outros (g) 2.420 391 1.836 91

31.669 32.973 24.830 27.333
(a) Imposto de Renda retido na fonte sobre serviços faturados e aplicação financeira e CSLL retido na fonte sobre 
serviços faturados; (b) Crédito de Pis e Cofins sobre aquisições e Pis e Cofins retidos sobre faturamento; (c) INSS 
retido sobre faturamento; (d) ISS retido sobre faturamento; (e) Saldo Negativo de IRPJ e CSLL anos anteriores; 
(f) Saldo de IRPJ e CSLL recolhidos por estimativa mensal; (g) Pagamento indevido ou a maior a compensar
7 ADIANTAMENTOS Consolidado Controladora

2018 2017 2018 2017
Adiantamento a empregados (a) 1.668 2.218 1.612 1.684
Adiantamento a fornecedores (b) 2.568 1.642 1.517 1.630

4.236 3.860 3.129 3.314
(a) Referem-se aos valores pagos para colaboradores da Sociedade na forma de adiantamento de salários, 
viagens e similares. (b) Referem-se aos valores pagos para prestadores de serviço durante os exercícios de 
2017 e 2018.
8 PARTES RELACIONADAS: Os saldos e as transações entre a Sociedade, suas controladas e demais empresas sob 
o mesmo grupo econômico são eliminados na consolidação quando aglutinam os balanços entre si. Na Controladora, 
são divulgados os saldos a receber cuja origem se norteia pela celebração de contratos de mútuo sem vencimento, mas 
remuneradas a uma taxa fixada previamente.

Ativo não circulante
Consolidado Controladora

2018 2017 2018 2017
Concrejato Serviços Técnicos de Engenharia S.A. (1) 284 261 284 261
MRV Empreendimentos e Participações S.A. (1) 4 4 4 4
Saybolt Concremat Inspeções Técnicas Ltda. (1) 204 188 204 188

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DOS EXERCÍCIOS FINDOS 
 EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 (Em reais mil)

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTES  
AOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E DE 2017 (Em reais mil)

Consolidado Controladora
2018 2017 2018 2017

Das atividades operacionais:
Prejuízo do exercício  14.586  (20.341)  11.808  (21.541)
Ajustes para reconciliar o lucro líquido do exercício com o caixa 
gerado pelas
. Depreciação e amortização  6.712  7.373  6.708  7.271
. Baixa líquida do imobilizado  128  300  122  300
. Baixa líquida de intangível  19  29  19  29
. Resultado de equivalência patrimonial  (678)  -  (7.608)  (1.775)
. Imposto de renda e contribuição social diferidos  (846)  (16.145)  (846)  (16.107)
. Provisão (Reversão) de contingências  -  12  -  12
. Provisão (Reversão) de devedores duvidosos  (4.741)  22.024  (4.741)  22.024
. Variação cambial s/transação com partes relacionadas  -  -  621  (236)
. Ganho obtido no PERT referente ao IOF e INSS  293  (953)  293  (953)
. Juros e variações monetárias de empréstimos e financiamentos  3.192  7.619  3.192  7.619
Lucro (Prejuízo) Líquido do exercício ajustado  18.665  (82)  9.568  (3.357)
(Aumento) Redução nos ativos operacionais
. Clientes  (13.906)  3.146  646  5.842
. Impostos a compensar  2.746  (8.859)  3.945  (8.667)
. Adiantamentos a fornecedores e empregados  (374)  (359)  185  72
. Outros créditos  (3.451)  (434)  (315)  158
. Depósitos e cauções  (4.766)  (9.217)  (4.767)  (9.224)
. Transação com partes relacionadas  (64)  55.584  (2.459)  56.514
Aumento (Redução) nos passivos operacionais
. Fornecedores  1.073  (3.846)  353  (3.866)
. Contas a pagar  1.645  (475)  246  (999)
. Impostos e contribuições a recolher  (6.398)  6.573  (8.411)  6.918
. Adiantamentos de clientes  6.086  1.766  (1.228)  1.766
. Salários e encargos sociais a pagar  (1.344)  173  (1.710)  165
. Outras obrigações  6.928  2.780  8.279  1.207
. Parcelamento de tributos  (201)  (51)  (201)  (51)
. Participação nos lucros a pagar  2.292  (1.174)  2.292  (1.174)
Fluxo de caixa das atividades operacionais  (9.734)  45.525  (3.145)  45.304
Das atividades de investimentos:
. Aquisição de investimentos  -  -  (244)  (138)
. Aquisição de imobilizado  (1.709)  (1.131)  (1.527)  (1.053)
. Aquisição de intangível  (47)  (22)  (47)  (22)

 (1.756)  (1.153)  (1.818)  (1.213)
Das atividades de financiamentos:
. Variação de empréstimos e financiamentos  (8.885)  (38.727)  (8.885)  (38.727)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos  (8.885)  (38.727)  (8.885)  (38.727)
AUMENTO (REDUÇÃO) DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA  (1.710)  5.645  (4.280)  5.364
DISPONIBILIDADES
Saldo inicial  37.982  32.337  37.387 32.023
Saldo final  36.272  37.982  33.107 37.387
AUMENTO (REDUÇÃO) DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA  (1.710)  5.645  (4.280)  5.364

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S.A.
CNPJ 33.146.648/0001-20 

www.concremat.com.br

Uma empresa do grupo

www.concremat.com.br

Contemat Engenharia e Geotecnia S.A. (1) 185 170 185 170
Concremat Participações S.A. (1) 4 4 4 4
Consórcio SMG - - 434 354
Concremat Dominicana Inc - - 2.667 1.782
Concremat Sucursal Bolívia - - - 163
Concremat Internacional Inc. - - 633 540
Rota Nordeste EPC Associados Engenharia SPE Ltda. - - 889 -
Outros 413 403 - -

1.094 1.030 5.304 3.466
(1) Saldos remanescentes após a venda da Concremat para a CCCC – China Communications Construction 
Company
9 INVESTIMENTOS E PASSIVO A 
DESCOBERTO

Investimento e (Passivo a desco-
berto) Resultado de Equivalência

2018 2017 2018 % 2017 %
Trace Participações Ltda. - - - 99,99  (62) 99,99
Concremat International Inc 4.201 3.887  (247) 100  (513) 100
Concremat Moçambique  (72)  (60) - 2,5 - 2,5
Concremat Sucursal Bolívia 2.435 917 1.878 100 756 100
Consócio Concremat Tecnoamerica 63 55  (18) 70 63 70
Consórcio Concremat Proyecto Treinta  (65)  (55) - 70  (17) 70
Consórcio SMG 3.289  (217) 3.575 70 221 70
Concremat Sucursal Paraguai 636 - 597 100 - -
Consórcio Rota 3 678 - 678 40 - -
Consórcio Concremat - CIA 1.984 1.377 1.959 55 1.327 55
Rota Nordeste EPC - SPE  (744) -  (814) 99 - 99,99

12.405 5.904 7.608 1.775
10 IMOBILIZADO E INTANGÍVEL Imobilizado e Intangível

Controladora
Custo

Terre-
nos e 

Edifícios

Instalações 
/ Máquinas e 

Equipamentos

Móveis e 
Utensí-

lios

Equip. de 
processa-
mento de 

dados Veículos

Outras 
Imobili-
zações Total

Intangí-
vel

Tx depreciação % a.a 4 10 10 20 20
Em 31 de dezembro de 2016 17.702 15.605 7.066 21.003 1.480 183 63.038 21.112
Adições 4.321 98 96 766 - 35 5.316 22
Baixas - (94) (255) (816) (144) (4) (1.312) (209)
Em 31 de dezembro de 2017 22.023 15.609 6.907 20.953 1.336 214 67.042 20.925
Adições - 192 298 1.092 - 22 1.603 47
Baixas - (177) (452) (2.035) - - (2.664) (580)
Em 31 de dezembro de 2018 22.023 15.624 6.753 20.010 1.336 236 65.981 20.392
Depreciação/Amortização 
acumulada
Em 31 de dezembro de 2016 (6.236) (8.244) (4.429) (16.582) (1.413) (60) (36.964) (14.849)
Depreciação/Amortização (2.153) (1.305) (580) (1.765) (44) (34) (5.881) (2.776)
Baixas - 20 153 693 145 2 1.013 182
Em 31 de dezembro de 2017 (8.389) (9.529) (4.856) (17.654) (1.312) (92) (41.832) (17.443)
Depreciação/Amortização (894) (1.226) (556) (1.551) (15) (39) (4.281) (2.499)
Baixas - 174 374 1.991 - - 2.538 561
Em 31 de dezembro de 2018 (9.283) (10.581) (5.038) (17.215) (1.327) (131) (43.574) (19.381)
Imobilizado líquido
Em 31 de dezembro de 2016 11.466 7.361 2.637 4.421 67 123 26.074 6.263
Em 31 de dezembro de 2017 13.634 6.080 2.051 3.299 24 122 25.210 3.482
Em 31 de dezembro de 2018 12.740 5.043 1.715 2.795 9 105 22.406 1.011
Consolidado Imobilizado e Intangível

Custo

Terrenos 
e Edifí-

cios

Instalações 
/ Máquinas e 

Equipamentos

Móveis e 
Utensí-

lios

Equip. de pro-
cessamento 

de dados
Veícu-

los

Outras 
Imobili-
zações Total

Intangí-
vel

Tx depreciação % a.a
Em 31 de dezembro de 2016

4
22.023

10
15.605

10
7.067

20
21.003

20
1.480 183 67.362 21.113

Adições - 109 102 824 - 35 1.070 22
Baixas - (94) (255) (816) (144) (4) (1.313) (210)
Em 31 de dezembro de 2017 22.023 15.620 6.914 21.011 1.336 214 67.119 20.925
Adições - 201 299 1.252 - 22 1.773 47
Baixas - (179) (452) (2.035) - - (2.666) (580)
Em 31 de dezembro de 2018 22.023 15.642 6.761 20.228 1.336 236 66.226 20.392
Depreciação/Amortização 
 acumulada
Em 31 de dezembro de 2016 (7.579) (8.245) (4.431) (16.582) (1.410) (61) (38.308) (14.850)
Depreciação/Amortização (2.153) (1.304) (579) (1.765) (46) (33) (5.880) (2.776)
Baixas - 20 154 693 144 2 1.013 183
Transferências 1.343 - - - - - 1.343 -
Em 31 de dezembro de 2017 (8.389) (9.529) (4.856) (17.654) (1.312) (92) (41.832) (17.443)
Depreciação/Amortização (894) (1.222) (556) (1.551) (15) (39) (4.277) (2.500)
Baixas - 174 374 1.991 - - 2.538 561
Em 31 de dezembro de 2018 (9.283) (10.577) (5.038) (17.215) (1.327) (131) (43.570) (19.382)
Imobilizado líquido
Em 31 de dezembro de 2016 14.444 7.360 2.636 4.421 70 122 29.054 6.263
Em 31 de dezembro de 2017 13.634 6.091 2.058 3.357 24 122 25.287 3.482
Em 31 de dezembro de 2018 12.740 5.065 1.723 3.013 9 105 22.655 1.010
11 FORNECEDORES Consolidado Controladora

2018 2017 2018 2017
Fornecedores nacionais 14.780 13.911 14.501 13.866
Fornecedores no exterior 576 93 - -

15.356 14.004 14.501 13.866
12 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS Consolidado e Controladora

2018 2017
Circulante Circulante Não Circulante

FINAME - 27 -
ARRENDAMENTO MERCANTIL FINANCEIRO 713 2.845 827
CDC - 180 -
HSBC - 104 -
AGERIO - 4.286 -
IBM 5 4 23
CCB 29.968 28.000 -
(-) Custos financeiros a apropriar -  (210) -

30.686 35.236 850
Empréstimo para capital de giro: Em 18 de dezembro de 2017, a Sociedade captou um empréstimo para capital de giro 
junto a China Bank Construction (CCB) no montante de R$28.000 com o prazo de 182 dias para quitação, remunerada 
a uma taxa efetiva mensal de 0,12% ao mês + CDI. Em 02 de maio de 2018 foi realizado um aditamento no contrato 
prorrogando seu vencimento para 28 de março de 2019, alterando a forma de correção para uma taxa de 0,15% ao mês 
+ CDI. Em 28 de março de 2019 foi feita a quitação dos encargos financeiros e realizado um aditamento no contrato 
prorrogando seu vencimento para 27 de março de 2020, alterando a forma de correção para uma taxa de 0,12% ao mês 
+ CDI, e feita uma nova captação no valor de R$2.000 com vencimento em 27 de março de 2020 remunerada a uma 
taxa de 0,12% ao mês + CDI. Arrendamento mercantil: A Sociedade possui compromissos decorrentes de contratos de 
arrendamento mercantil financeiros de equipamentos, com prazos que podem variar de 12 a 36 meses, e taxa média 
de mercado, devendo os bens serem adquiridos ao final dos contratos por um valor residual simbólico.
13 IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DIFERIDOS: A Sociedade possui créditos tributários 
referentes a imposto de renda e a contribuição social diferidos registrados no ativo e passivo circulante e não circulante, 
decorrentes de adições temporárias, constituídos à alíquota de 25% para o Imposto de Renda (com adicional de 10%) 
acrescidos da alíquota de 9% para a Contribuição Social.

Ativo Passivo
Consolidado e Controladora Consolidado e Controladora

2018 2017 2018 2017
Provisões Fornecedores/Fiscais  5.078 4.198 - -
AVP  557 557 - -
Prejuízo Fiscal  10.454 12.171 - -
PDD  5.876 7.488 - -
Faturamento antecipado - CPC 47  372 471 - -
Provisões encargos dissídio  1.326 - - -
Diferimento de lucro - -  (7.338)  (7.831)
Pagamento baseado em ações - CPC 10 - -  (1.550)  (1.683)

23.663 24.885  (8.888)  (9.514)
Não Circulante 23.663 24.885  (8.888) (9.514)
Tributos diferidos ativo: Conforme estimativas, os lucros tributáveis futuros permitem a realização do ativo fiscal diferido, 
existente em 31 de dezembro de 2018 de R$23.663 (Consolidado e Controladora) a ser realizado a partir do exercício de 
2019. Tributos diferidos passivo: Foram constituídas provisões de imposto de renda e para contribuição social, registradas 
no passivo circulante e não circulante em função: a) do diferimento da tributação sobre os valores originados de contratos 
de longo prazo com o governo; b) da adoção da avaliação do ativo imobilizado pelo custo atribuído, nota explicativa 19.2.
14 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS Consolidado Controladora

2018 2017 2018 2017
ISS (a) 7.252 15.404 5.262 15.312
IRRF (b) 369 401 301 324
COFINS (c) 11.480 13.112 11.399 13.112
PIS (d) 2.235 2.817 2.235 2.817
Provisão IRPJ e CSLL 3.895 - 3.895 -
Outros (e) 394 289 187 125

25.625 32.023 23.279 31.690
(a) ISS sobre faturamento e ISS sobre direitos a faturar; (b) Imposto de renda retido na fonte de terceiros; (c) 
Cofins sobre faturamento e direitos a faturar e Cofins retidos de terceiros; (d) Pis sobre faturamento e direitos 
a faturar e Pis retidos de terceiros; (e) Outros impostos a pagar.
15 SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR Consolidado Controladora

2018 2017 2018 2017
Salários a pagar 8.505 9.485 8.399 9.485
Férias a pagar 20.861 21.703 20.771 21.703
IRRF sobre folha de pagamento 4.521 4.790 4.471 4.790
INSS a recolher 4.935 4.872 4.883 4.872
FGTS a pagar 1.427 1.479 1.411 1.479
Provisão dissídio e encargos 1.552 - 1.552 -
Outros 330 1.146 257 1.125

42.131 43.475 41.744 43.454
16 ADIANTAMENTOS RECEBIDOS DE CLIENTES: A Sociedade divulga em 31 de dezembro de 2018 e 2017, tanto 
no Consolidado como na Controladora, montantes referentes aos contratos firmados com seus clientes, a serem 
compensados através de emissão futura de notas fiscais de serviços, até o término do contrato.

Consolidado Controladora
2018 2017 2018 2017

Adiantamentos recebidos de clientes 9.709 3.624 2.396 3.624
9.709 3.624 2.396 3.624

No ano de 2018 a controlada “Consórcio SMG” recebeu um adiantamento no valor de R$7.313. Montante este que 
será compensado com a emissão de notas fiscais futuras.

17 DEPÓSITOS JUDICIAIS E PROVISÃO DE CONTINGÊNCIAS: A Sociedade possui valores depositados em juízo 
conforme a natureza nas suas respectivas causas:

Consolidado Controladora
2018 2017 2018 2017

Trabalhista 8.691 5.695 8.691 5.695
Tributária 8.182 7.623 8.182 7.623
Previdenciária 18.077 16.865 18.077 16.865

34.950 30.183 34.950 30.183
A Administração da Sociedade constituiu provisão para valores de contingências trabalhistas, fiscais e cíveis classificadas 
como perda provável, segundo a avaliação de seus consultores jurídicos. Os valores das provisões para contingência 
foram estimados e estão garantidos parcialmente por depósitos judiciais.

Consolidado Controladora
2018 2017 2018 2017

Provável Possível Provável Possível Provável Possível Provável Possível
Trabalhistas  6.740  26.338  3.939  16.407  6.738  26.338  3.939  16.407
Cíveis  1.129  19.282  3.831  90.865  1.129  19.282  3.831  90.865
Tributário  8.182  4.953  -  4.985  8.182  4.953  -  4.985
Administrativo  -  8.704  -  7.787  -  8.704  -  7.787
Previdenciária  -  631  -  193  -  631  -  193

16.051 59.908 7.770 120.237 16.049 59.908 7.770 120.237
Trabalhistas: As principais causas cuja classificação é provável ou possível são ações movidas por ex-empregados contra 
a Sociedade, envolvendo cobranças de horas extras, diferença de verbas rescisórias, vínculo empregatício, adicional 
de periculosidade, e danos morais. Cíveis: As principais causas cuja classificação é provável ou possível referem-se a 
ações de natureza indenizatória, materiais e morais relacionadas a contratos de clientes. INSS Contribuições Sociais 
– Verbas indenizatórias. Em setembro de 2010 a Companhia impetrou Mandado de Segurança para ver reconhecido 
o seu direito de não recolher contribuição previdenciária sobre as verbas tidas como indenizatórias, quais sejam, aviso 
prévio indenizado, auxílio-maternidade, auxílio-doença, adicional de férias, férias indenizadas, auxílio-acidente e horas 
extras, bem como a compensação dos valores recolhidos a esse título nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da 
ação. Foi prolatada sentença favorável que declarou como inexigível o recolhimento das contribuições previdenciárias 
incidentes sobre os valores pagos ou a serem pagos aos empregados nos primeiros quinze dias de afastamento por 
motivo de saúde ou acidente (antes da obtenção do auxílio-doença), férias indenizadas e terço constitucional de férias, 
aviso prévio indenizado e adicional de horas extras, bem como para declarar o direito da Impetrante a proceder à com-
pensação dos valores de contribuição previdenciária recolhidos a esse título no período de cinco anos que antecederam 
o ajuizamento do mandado de segurança. A sentença foi parcialmente confirmada pelo Tribunal Regional Federal da 2ª 
Região, tendo sido restabelecida, apenas, a incidência sobre as horas extraordinárias e, portanto, a inexigibilidade sobre 
as demais verbas foi mantida. O processo aguarda julgamento de Recursos Especial e Extraordinário pelo STJ e STF, 
respectivamente. Após a sentença de primeira instância a Sociedade optou por passar a realizar os depósitos judiciais 
da contribuição previdenciária incidente sobre as verbas declaradas inexigíveis para (i) evitar problemas nas renovações 
de sua certidão negativa de débitos perante a Receita Federal e (ii) reduzir o impacto financeiro de uma possível reforma 
da sentença. Esta matéria está sendo discutida no Supremo Tribunal Federal, em dois recursos extraordinários que 
estão afetados pelo instituto da repercussão geral e aguardam julgamento, sendo certo que a jurisprudência dos tribunais 
federais e do Superior Tribunal de Justiça é favorável à tese dos contribuintes. Por este motivo, e com base em parecer 
do escritório de advocacia responsável pelo patrocínio deste Mandado de Segurança, a Sociedade entende que a proba-
bilidade de perda é possível, razão pela qual não constitui provisão para esta contingência. No ano de 2018, a Sociedade 
realizou depósitos judiciais da contribuição previdenciária incidente sobre as referidas verbas. Baseado na opinião dos 
consultores jurídicos e fundamentada em jurisprudência, favorável do STJ e tribunais federais, em caso semelhante, 
a Sociedade acredita que prevalecerão seus fundamentos e nenhuma provisão foi registrada para esta contingência. 
18 IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL: A Conciliação das despesas e receitas de IRPJ e CSLL e o 
produto da alíquota vigente sobre o lucro, antes do IRPJ e CSLL, são demonstradas a seguir:

Consolidado Controladora
2018 2017 2018 2017

Lucro antes do IR e da CSLL  17.635  (36.487)  14.857  (37.648)
Alíquota 34% 34% 34% 34%
IR/CSLL pela alíquota fiscal combinada  (5.996)  12.406  (5.051)  12.800
Ajustes para refletir a alíquota efetiva
Adições Permanente  2.947  3.740  2.002  3.307
Despesas não dedutíveis  (369)  (106)  (199)  (104)
Leasing  749  1.151  749  1.151
Doações  (20)  (24)  (20)  (24)
Multas  (13)  (108)  (13)  (108)
Equivalência patrimonial  -  -  (46)  (21)
Ajuste precatórios / outros  (24)  (54)  (24)  (54)
Ajuste anos anteriores P&D  1.555  2.506  1.555  2.467
Efeito das empresas sem registro diferido  1.069  375  -  -
IR/CSLL no resultado do exercício  (3.049)  16.146  (3.049)  16.107
Imposto de renda e contribuição social diferidos  846  16.146  846  16.107
Imposto de renda e contribuição social correntes  (3.895)  -  (3.895)  -

 (3.049)  16.146  (3.049)  16.107
19 PATRIMÔNIO LÍQUIDO: 19.1 CAPITAL: Em 31 de dezembro de 2018 e 2017, o capital social da Sociedade é de 
R$233.722 divididos em 25.000.000 (vinte e cinco milhões de ações). 19.2 AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL: 
A Sociedade adotou o custo atribuído e o efeito do aumento do valor contábil dos bens do imobilizado e do intangível, 
líquido dos tributos diferidos, registrando-o em conta de Ajustes de Avaliação Patrimonial no patrimônio líquido, de 
acordo com o ICPC 10. 19.3 RESULTADOS ABRANGENTES: Os valores registrados referem-se aos ajustes acumu-
lados de conversão de demonstrações contábeis das Sociedades controladas no exterior. 19.4 RESERVA LEGAL: É 
constituída de acordo com a Lei das Sociedades por Ações a razão de 5% do lucro líquido do exercício, até que a soma 
com a Reserva de Capital atinja 20% do Capital Social. 19.5 DIVIDENDOS E JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO: O 
estatuto social prevê a distribuição de um dividendo mínimo obrigatório de 25% do lucro líquido do exercício ajustado 
na forma do artigo 202 da Lei nº 6.404/76 com a nova redação dada pela Lei nº 10.303/01. Em 2018 a Administração da 
Sociedade decidiu que o lucro de R$11.808 apurado no exercício, fosse utilizado para compensar o prejuízo acumulado.
20 RECEITA LÍQUIDA: A conciliação entre a receita bruta e a receita líquida apresentada na demonstração de resultado 
do exercício é como segue:

Consolidado Controladora
2018 2017 2018 2017

Receita Bruta 570.952 534.721 547.639 528.730
Dedução de receita
Vendas canceladas e descontos - (5.994) - (5.994)
ISS (21.983) (21.694) (21.981) (21.694)
PIS (8.206) (7.875) (8.206) (7.875)
COFINS (37.767) (36.274) (37.769) (36.274)
Receita Líquida 502.996 462.884 479.683 456.893
21 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS Consolidado Controladora

2018 2017 2018 2017
Custo com mão de obra (255.014) (263.023) (250.679) (261.915)
Custo com serviços (103.785) (77.735) (100.254) (76.777)
Custo com materiais (1.961) (1.906) (1.942) (1.906)
Custo com ativos (30.856) (27.440) (29.791) (27.343)
Depreciação e amortização (2.690) - (2.690) -
Custos gerais (21.057) (18.960) (17.323) (18.380)

(415.363) (389.064) (402.679) (386.321)
22 RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO Consolidado Controladora

2018 2017 2018 2017
Rendimentos sobre aplicações 1.105 3.159 1.065 3.159
Descontos obtidos 376 1.076 376 1.076
Juros sobre clientes 1.947 640 1.947 640
Outros juros 142 25 142 25
Atualização selic 713 1.750 713 1.750
Variação cambial ativa 966 2.036 936 2.036
Variação monetária ativa 1.769 2.444 1.769 2.444
Receita de mútuo 64 627 64 627
Total das receitas financeiras 7.082 11.757 7.012 11.757
Juros de empréstimos (574) (3.547) (574) (3.547)
Taxas e emolumentos (142) (145) (140) (144)
Descontos concedidos (185) (175) (185) (175)
Juros sobre fornecedores (706) (347) (706) (347)
Variação cambial passiva (470) (3.439) (394) (3.436)
Variação monetária passiva (3.053) (4.863) (3.053) (4.863)
Outras despesas (1.436) (1.629) (1.017) (1.628)
Total das despesas financeiras (6.566) (14.145) (6.069) (14.140)
Resultado financeiro líquido 516 (2.388) 943 (2.383)
23 LUCRO / (PREJUIZO) POR AÇÃO: a) Básico: Em atendimento à legislação das sociedades anônimas, na Contro-
ladora o resultado por ação é calculado mediante a divisão do lucro/(prejuízo) líquido do exercício pela quantidade de 
ações ordinárias existentes no fim do exercício, excluindo as ações adquiridas pela Sociedade e mantidas como ações 
em tesouraria. b) Diluído: O Lucro/(prejuizo) diluído por ação é calculado mediante o ajuste da quantidade média pon-
derada de ações ordinárias em circulação, para presumir a conversão de todas as ações ordinárias potenciais diluídos. 
A Sociedade não possuí ações ordinárias diluídas.

Consolidado Controladora
2018 2017 2018 2017

Lucro (Prejuízo) atribuível aos acionistas da Sociedade 14.586  (20.341) 11.808  (21.541)
 Quantidade média ponderada de ações ordinárias emitidas - 
milhares 25.000 25.000 25.000 25.000
Lucro (Prejuízo) básico e diluído por ação 0,58  (0,81) 0,47  (0,86)
24 INSTRUMENTOS FINANCEIROS: A Sociedade participa em operações envolvendo instrumentos financeiros usu-
ais adiante descritos. Os valores estimados de mercado dos instrumentos financeiros, ativos e passivos da Sociedade 
em 31 de dezembro 2018 e de 2017, registrados em contas patrimoniais, não apresentavam valores diferentes dos 
reconhecidos nas demonstrações financeiras, sendo: a. Valor de mercado dos instrumentos financeiros: O valor 
de mercado das disponibilidades (caixa, bancos, aplicações financeiras), empréstimos e financiamentos, o saldo a 
receber de clientes e o passivo circulante aproximam-se do saldo contábil, em razão do vencimento de parte substan-
cial dos saldos ocorrerem em datas próximas a do balanço. O saldo dos empréstimos e financiamentos é atualizado 
monetariamente com base em índices de inflação e juros variáveis em virtude das condições de mercado e, portanto, o 
saldo devedor registrado nas datas dos balanços está próximo ao valor de mercado. b. Partes relacionadas: O saldo 
devido as partes relacionadas é decorrente de operações cujas condições poderiam ser diferentes caso tivessem sido 
praticadas com partes não relacionadas e, portanto, representariam parte do investimento e não necessariamente o 
valor de mercado das transações financeiras.
25 OBJETIVOS E ESTRATÉGIAS DE GERENCIAMENTO DE RISCOS E DE INSTRUMENTOS FINANCEIROS: Como 
política de gestão de ativos financeiros, a Sociedade procura permanentemente otimizar sua rentabilidade adequada a 
risco e, para tanto, são estabelecidos critérios e indicadores que indiquem a adequação dos riscos de liquidez, de crédito 
e de mercado. Adicionalmente, a Sociedade administra seu capital para garantir que as entidades que o compõem sejam 
capazes de continuar suas operações de modo a maximizar o retorno aos sócios. A política da Sociedade é manter 
uma forte estrutura de capital, de modo a manter seu crescimento, reduzir o custo de capital e proporcionar retorno aos 
seus sócios. A Administração da Sociedade acredita que os recursos disponíveis para a Sociedade são suficientes para 
suas necessidades presentes e serão suficientes para satisfazer as suas necessidades previstas para as despesas de 
capital e outras necessidades de caixa para o ano fiscal de 2019. Não tem sido prática da Sociedade transacionar com 
instrumentos financeiros para fins especulativos.
25.1 RISCO DE LIQUIDEZ E DE CRÉDITO: O risco de crédito é o risco de a contraparte de um negócio não cumprir 
uma obrigação prevista em um instrumento financeiro ou contrato com cliente, o que levaria ao prejuízo financeiro. Os 
instrumentos financeiros que expõem a Sociedade ao risco de concentração de crédito consistem, principalmente, das 
disponibilidades e das contas a receber. Todas as disponibilidades da Sociedade são mantidas nas melhores instituições 
financeiras do país. A Administração avalia que suas políticas de crédito são prudentes e refletem condições normais 
de mercado e risco. i. Instrumentos financeiros e depósitos em dinheiro: O risco de crédito de saldos com bancos 
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e instituições financeiras é administrado pela tesouraria da Sociedade de acordo suas políticas internas. Os recursos 
excedentes são investidos somente em contrapartes aprovadas e dentro do limite estabelecido a cada uma. O limite 
de crédito das contrapartes é revisado periodicamente pelos gestores, podendo ser atualizado ao longo do ano sempre 
que necessário. Esses limites são estabelecidos objetivando minimizar a concentração de riscos e, conseqüentemen-
te, mitigando o prejuízo financeiro no caso de potencial falência de uma contraparte. ii. Contas a receber: O risco de 
crédito em relação às contas a receber é minimizado, substancialmente, em função da sólida situação financeira das 
empresas públicas e privadas para as quais a Sociedade presta serviços. Adicionalmente, a Sociedade monitora con-
tinuamente a posição de seus recebíveis, reavaliando, sempre que necessário, suas políticas de crédito, objetivando 
mitigar eventuais perdas. Sempre que necessário, é constituída provisão para créditos de liquidação duvidosa para os 
clientes inadimplentes e aplica procedimentos de cobrança e negociação de créditos vencidos. A provisão para créditos 
de liquidação duvidosa é registrada como perdas prováveis em relação às contas a receber, cujo cálculo se baseia em 
estimativas considerando a situação de cada cliente e as garantias por eles oferecidas. Em 31 de dezembro de 2018, a 
concentração de risco de crédito dos clientes não é relevante. 25.2 GERENCIAMENTO DE RISCOS: A Sociedade pode 
estar exposta aos seguintes riscos conforme melhor expostos abaixo: • Risco de Mercado; • Risco de taxa de juros e; • 
Gestão de Capital. Risco de mercado: O risco de mercado é o risco de que o valor justo dos fluxos de caixa futuros de 
um instrumento financeiro flutue devido a variações nos preços de mercado. Os Instrumentos financeiros afetados pelo 
risco de mercado incluem empréstimos a receber e empréstimos a pagar, depósitos, instrumentos financeiros disponíveis 
para venda e mensurados ao valor justo através do resultado e instrumentos financeiros derivativos. Risco de taxa de 
juros: Risco de taxas de juros é o risco de que o valor justo dos fluxos de caixa futuros de um instrumento financeiro 
flutue devido a variações nas taxas de juros de mercado. A exposição da Sociedade ao risco de mudanças nas taxas de 
juros de mercado refere-se, principalmente, às obrigações de longo prazo sujeitas a taxas de juros variáveis. A Socie-
dade gerencia o risco de taxa de juros mantendo uma carteira equilibrada entre empréstimos a receber e empréstimos a 
pagar sujeitos a taxas fixas e a taxas variáveis. A política da Sociedade é manter entre 40% e 60% de seus empréstimos 
a pagar sujeitos a taxas fixas de juros, excluindo empréstimos que se refiram a operações descontinuadas. Gestão de 
capital: A Sociedade tem por objetivo administrar seu capital sob a ótica da continuidade da mesma em oferecer retorno 
aos acionistas e benefício às demais partes interessadas, além de manter uma estrutura de capital ideal que busque 
a redução deste custo. A fim de manter ou ajustar a estrutura de capital da sociedade, a Administração pode, ou até 

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Presidente do Conselho de Administração: Yunbo Chang, 
Vice-Presidente do Conselho de Administração: Mauro Ribeiro Viegas Filho

Conselheiros: Lin Li e Eduardo Centola
PRESIDENTE EXECUTIVO: Mauro Ribeiro Viegas Neto

VICE-PRESIDENTES: Arthur Oliveira Costa Sousa, Eduardo Salgado Viegas, Paulo Roberto Dutra e  
Ricardo Moreira Bueno

 DIRETORES EXECUTIVOS: Alexandre Roberto Salse Dittert, Carlos Henrique Costa Jardim, 
Eduardo Jorge Miana, Elizeu Alvarez de Lima, Gabriela Nogueira Berrocal,  

Helder Dantas, Henrique José Silva Ventura , Marcio Alexandrino Brasileiro e Rafael Luís Rabuske 
DIRETORES REGIONAIS: Marcio Tagliari e Sergio Barreto Rocha

DIRETOR DE PLANEJAMENTO, SISTEMAS E CONTROLE (SISTEMAS): Luciano Fonseca de Oliveira  
DIRETORES: João Carlos de Noronha Viegas e Jorge Damião Gonçalves Pereira 

DIRETOR TÉCNICO: Augusto Cesar Fabrin
DIRETORES COMERCIAIS: Luiz Roberto Caneca e Paulo Fernando Araújo da Silva 

DIRETORES OPERACIONAIS: Alan Jones Cardoso Tavares, Alba Alves Pires, Aldo Vaz Sampaio,  
Antonio Bosco Albuquerque Camilo, Antônio Carlos Pitta,  

Antônio Elisio Cancela, Antônio Fernando do Livramento Martins,  
Fernando Sefair de Brito, Gontran Thiago Tibery Lima Maluf, José Alcure Neto, José Daniel Vanegas Arguello,  
Luis Claudio Coelho, Magda de Paula Junqueira, Maria Josefina Reyna Kurtz e Maurício da Rocha Camargo.

CONTADOR: André Marques Vivas Filho - CRC-RJ 084476/O-0 - CPF: 932.024.407-30

mesmo propõe, nos casos em que os acionistas têm de aprovar, rever a política de pagamento dos dividendos, devolver 
capital aos acionistas ou, ainda, emitir novas ações ou vender ativos com o intuito de reduzir o nível de endividamento. 
26 SEGUROS: A Sociedade mantém seguros de responsabilidade civil, seguro Sociedade e riscos diversos - incêndio, 
roubo, queda de raio, danos elétricos, equipamentos em canteiro de obra, seguro de risco de engenharia, seguro de 
veículos e seguro de vida, sendo a cobertura contratada considerada suficiente pela administração para cobrir eventuais 
riscos sobre seus ativos e/ou responsabilidades. 

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS
Aos Acionistas, Conselheiros e Administradores da
CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S.A.
Rio de Janeiro - RJ
Opinião
Examinamos as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da CON-
CREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S.A. (Sociedade ou Controladora), 
identificadas como controladora e consolidado, respectivamente, que compre-
endem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2018 e as respectivas 
demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do pa-
trimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem 
como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais 
políticas contábeis. 
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam 
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial 
e financeira, individual e consolidada, da CONCREMAT ENGENHARIA E 
TECNOLOGIA S.A. em 31 de dezembro de 2018, o desempenho individual 
e consolidado de suas operações e os seus respectivos fluxos de caixa 
individuais e consolidados para o exercício findo nessa data, de acordo com 
as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de 
relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards 
Board (IASB).
Base para opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacio-
nais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, 
estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela 
auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação à 
Sociedade, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código 
de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Con-
selho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades 
éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria 
obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.
Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras 
individuais e consolidadas e o relatório do auditor
A Administração da Sociedade é responsável por essas outras informações que 
compreendem o Relatório da Administração.
Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas 
não abrange o Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma 
de conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria das 
demonstrações financeiras individuais e consolidadas, nossa responsabilidade 

é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório 
está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações financeiras ou 
com o 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.
Responsabilidade da administração e da governança pelas 
demonstrações Financeiras individuais e consolidadas
A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das 
demonstrações financeiras individuais e consolidadas de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório finan-
ceiro (IFRS), emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB), 
e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir 
a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, inde-
pendentemente se causada por fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, a 
Administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Sociedade 
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 liqui-
dar a Sociedade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa 
realista para evitar o encerramento das operações.
Os responsáveis pela governança da Sociedade e suas controladas são aqueles 
com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demons-
trações financeiras.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações 
financeiras individuais e consolidadas
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações finan-
ceiras individuais e consolidadas, tomadas em conjunto, estão livres de distorção 
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório 
de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de se-
gurança, 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 econômi-
cas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras.
Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e inter-
nacionais 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 individuais e consolidadas, independentemente se causada por frau-
de 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 Sociedade e suas controladas.
• 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 levan-
tar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da 
Sociedade e suas controladas. Se concluirmos que existe incerteza relevante, 
devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas 
divulgações nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas ou incluir 
modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas 
conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data 
de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Socie-
dade e suas controladas a não mais se manter em continuidade operacional.
• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações 
financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras indivi-
duais e consolidadas representam as correspondentes transações e os eventos 
de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre ou-
tros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações 
significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos 
controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

Rio de Janeiro, 04 de abril de 2019.
Bakertilly Brasil RJ Auditores Independentes
CRC-RJ 005.333/O-0
Paulo Buzzi Filho
Contador - CRC-RJ - n°071.138/O-5
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Justiça responsabiliza Monsanto por 
problemas neurológicos de agricultor francês
Ele exige 1 milhão
de euros de 
indenização e 
Bayer vai recorrer

Nesta quinta-feira um tri-
bunal francês decidiu que a 
Monsanto é responsável por 
problemas de saúde de um 
fazendeiro que inalou um de 
seus herbicidas, em mais um 
revés legal para a empresa, 
que pertence à companhia 
alemã Bayer.

Na mais recente etapa de 
uma disputa legal que de 
uma década, o tribunal de 
apelações em Lyon delibe-
rou em favor do agricultor 
Paul François, que acusa o 
herbicida da marca Lasso, da 
Monsanto - que desde 2007 
é proibido na França -, de ser 
responsável por seus proble-

mas de saúde e afirma que 
a rotulagem do produto era 
inadequada.

François, de 55 anos, diz 
que sofreu problemas neuro-
lógicos, incluindo perda de 
memória, desmaios e dores 
de cabeça, por inalar aciden-
talmente o agrotóxico Lasso 
em 2004, enquanto trabalha-
va em sua fazenda. “O senhor 
François conclui, justificada-
mente, que o produto, devido 
à sua rotulagem inadequada, 
que não respeitava os regula-
mentos, não oferecia o nível 
de segurança que ele legiti-
mamente deveria esperar”, 
justificou o tribunal.

O veredicto, no entanto, 
não determinou uma com-
pensação para o agricultor, 
que agora será considerada 
por outro tribunal em Lyon. 
François pede uma indeniza-
ção de cerca de 1 milhão de 
euros.

A Bayer, que adquiriu a 
Monsanto no ano passado 

em um acordo de US$ 63 
bilhões, disse que considera 
todas as suas opções legais, 
incluindo um recurso perante 
a mais alta corte da França.

A empresa alemã acres-
centou que defensivos agrí-
colas “não representam um 
risco para a saúde humana, 
se forem utilizados de acor-
do com os termos de uso es-
tabelecidos na sua aprovação 
regulatória”.

Nos EUA, a Bayer enfren-
ta uma onda de processos por 
causa do herbicida Roundup, 
um produto da Monsanto. O 
principal ingrediente da mar-
ca é o controverso herbicida 
glifosato, amplamente uti-
lizado ao redor do mundo, 
apesar de ter sido classifica-
do pela Organização Mun-
dial da Saúde (OMS) como 
“provavelmente canceríge-
no” em 2015. A companhia 
enfrenta no país em torno de 
11.200 processos envolven-
do a substância.


