
COTAÇÕES

Cotações das moedas fornecidas 
pela plataforma BomCâmbio 

Dólar Comercial R$ 3,9860

Dólar Turismo R$ 4,1370

Euro R$ 4,4477

IGP-M 1,26% (março)
0,88% (fevereiro)

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

Iuan R$ 0,5938

Ouro (gr) R$ 161,00

Selic 6,50%

Hot Money 1,08% a.m.
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Desemprego maior reflete PIB menor
Março tem terceiro 
pior resultado  
para o mês desde 
início do Caged

No terceiro mês do Governo 
Bolsonaro, o Brasil fechou 43.196 
vagas de emprego com carteira de 
trabalho. Foi o terceiro pior resul-
tado para março desde o início da 
série do Cadastro Geral de Empre-
gados e Desempregados (Caged), 
superior apenas a 2016 (118,8 mil) 
e 2017 (63,6 mil).

O maior número de demissões 
fez com que o saldo de empregos 
formais em 12 meses invertesse a 
trajetória de pequena melhoria. Em 
janeiro de 2019, o saldo era de 471 
mil vagas, número que subiu para 
575 mil em fevereiro, mas voltou a 
472 mil no mês passado.

O mercado de trabalho reflete o 
quadro econômico do país. O Ins-
tituto de Estudos para o Desenvol-
vimento Industrial (Iedi) chega a 
falar que a “economia flerta com 
a recessão”. “Por enquanto, 2019 
praticamente não adicionou dina-
mismo nenhum à recuperação eco-
nômica. Ao se comparar o nível de 

atividade de fevereiro com aquele 
de dezembro de 2018, já descon-
tados os efeitos sazonais, temos 
um retrato da situação atual: a pro-
dução industrial ficou estagnada 
(0%), as vendas reais do comércio 
varejista ampliado variaram apenas 
0,2%, e o faturamento do setor de 
serviços regrediu 0,9%.”

Após a divulgação da queda 
no emprego formal, o economis-
ta Marcio Pochmann escreveu em 
seu Twitter que no dia 29, o Banco 
Central deverá divulgar nova queda 
de expectativa para o PIB.

Uma tendência que se mantém é 
a redução salarial. Pelos números 
do Caged, quem entra no mercado 
ganha menos do que recebiam os 
ex-empregados. Em março, o salá-
rio médio dos admitidos foi de R$ 
1.571,58, enquanto o ganho médio 
dos demitidos era de R$ 1.706,37. 
Diferença, para menos, de aproxi-
madamente 8%.

Em março, houve perda acentua-
da de vagas no comércio (28.803), 
seguido da agropecuária (9.545), 
construção civil (7.781), indústria 
de transformação (3.080) e servi-
ços industriais de utilidade pública 
(662). Três setores tiveram resul-
tado positivo em março: serviços 
(4.572), administração pública 
(1.575) e extrativa mineral (528).

Crescimento apenas nas vagas 
precárias. No trabalho intermitente 

foram gerados 6.041 empregos. Foi 
registrado ainda saldo positivo de 

2.129 postos de trabalho em regime 
de tempo parcial.

Só três em 10 
avaliam Governo  
Bolsonaro como 
ótimo ou bom

Pesquisa de opinião CNI/Ibope 
divulgada nesta quarta-feira mostra 
que só 35% dos brasileiros entrevis-
tados avaliam o governo do presi-
dente Jair Bolsonaro como ótimo ou 
bom; 31% como regular; 27% como 
ruim ou péssimo; e 7% não sabem ou 
não responderam à pergunta. Essa é a 
primeira pesquisa CNI/Ibope sobre a 
avaliação do Governo Bolsonaro.

Pela pesquisa, a maneira de go-
vernar do presidente é aprovada por 
51% dos entrevistados e desaprova-
da por 40%. Outros 9% não sabem 
ou não responderam à pergunta.

Sobre a aprovação do governo 
por áreas de atuação, as mais bem ava-
liadas são a segurança pública, onde 
57% disseram aprovar as ações e po-
líticas do governo; educação (51%); e 
meio ambiente (48%). As áreas mais 
mal avaliadas são taxa de juros, onde 
57% desaprovam as ações do governo, 
e impostos, com desaprovação de 56%.

Inadimplência atinge 63 milhões 
de pessoas e bate recorde

O número de consumidores 
inadimplentes no Brasil chegou a 
63 milhões em março de 2019 e re-
gistrou recorde desde 2016, quan-
do teve início a série histórica. Isto 
significa que 40,3% da população 
adulta do país está com dívidas 
atrasadas e negativadas. Na compa-
ração com o mesmo mês do ano an-
terior (61 milhões), o aumento foi 
de 3,2%, ou seja, 2 milhões a mais. 
Na relação março ante fevereiro 
2018, a alta foi de 1,2%.

“O aumento do desemprego e o 
repique da inflação nos primeiros 
meses do ano resultaram em perdas 
da renda do consumidor, que impacta 
diretamente na inadimplência. Tam-
bém a concentração de compromis-
sos financeiros típicos de início de 
ano (IPTU, IPVA, material escolar 
etc.) pressionaram o orçamento da 
população”, diz o economista da Se-
rasa Experian, Luiz Rabi.

A maior parcela das dívidas é 
com bancos e cartões (28,1% dos 

registros de inadimplência). Porém, 
as dívidas não pagas e negativadas 
no segmento de telefonia tiveram 
o maior crescimento (1,6 ponto 
percentual) em março de 2019, na 
comparação com o mesmo mês do 
ano anterior, representando ago-
ra 13,2% do total. Assim, apenas 
esses dois setores respondem por 
quatro em cada dez dívidas.

Por faixa etária, a inadimplência 
é maior nas pessoas de 36 a 40 anos 
(48,5% delas estão inadimplentes), 
mas os idosos (consumidores com 
mais de 61 anos) apresentaram a 
maior alta (1,9 p.p.) em março de 
2019, na comparação com o mesmo 
mês do ano anterior: 38,8% deles 
estavam inadimplentes em março 
de 2019. As faixas de 26 a 35 anos 
e de 31 a 35 anos apresentaram li-
geira queda na mesma relação.

“O recorde de pessoas com dívidas 
atrasadas em março mostra um pata-
mar elevado e traz prejuízos ao cresci-
mento da economia”, salienta Rabi.

Arrecadação cai 0,58% e  
fica abaixo da expectativa

A arrecadação das receitas 
federais somou R$ 109,854 bi-
lhões, em março deste ano, infor-
mou nesta quarta-feira a Secreta-
ria da Receita Federal do Minis-
tério da Economia. Houve queda 
real (descontada a inflação) de 
0,58%, na comparação com o 
mesmo mês de 2018.

As receitas administradas pela Re-
ceita Federal (como impostos e con-
tribuições) chegaram a R$ 107,912 
bilhões, com queda real de 0,60%.

De janeiro a março, a arrecada-
ção somou R$ 385,341 bilhões, 
com crescimento real de 1,09%. 
As receitas administradas pela 
Receita chegaram a R$ 371,166 
bilhões, com aumento real de 
0,52%. As receitas administradas 
por outros órgãos (principalmen-
te royalties do petróleo) totaliza-

ram R$ 14,175 bilhões, com cres-
cimento de 18,44%.

Segundo a Receita Federal, o 
resultado é explicado pela redução 
nas alíquotas de tributos sobre o 
óleo diesel, o que reduziu a arre-
cadação a partir de junho de 2018. 
Outro fator foi a redução no reco-
lhimento de programas de renego-
ciação de dívidas tributárias neste 
ano.

De acordo com a Secretaria 
de Política Econômica (SPE) do 
Ministério da Economia, a arre-
cadação de março veio abaixo da 
expectativa mediana (desconsi-
dera os extremos nas projeções) 
do mercado financeiro (R$ 115 
bilhões). Entretanto, a secretaria 
ponderou que em fevereiro o re-
sultado ficou acima do projetado 
pelos analistas do mercado.

Substituto de Moro apressa  
processo de Lula sobre sítio

Somente um dia depois do Su-
perior Tribunal de Justiça (STJ), 
ao analisar o recurso da defesa do 
ex-presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva no caso do tríplex do Gua-
rujá, alterar a dosimetria da pena, 
diminuindo a condenação para oito 
anos, dez meses e 20 dias, o juiz 
federal Luiz Antônio Bonat, da 13ª 
Federal em Curitiba, concedeu nes-
ta quarta-feira prazo de oito dias 
para que os advogados do ex-pre-
sidente apresentem defesa contra 
a condenação no caso do sítio de 
Atibaia (SP).

A redução de pena determina-
da pelo STJ, na terça-feira, abre a 
chance para que Lula possa obter 

a progressão para o regime semi-
aberto em setembro, desde que não 
haja nova condenação em segunda 
instância. Uma nova condenação 
antes de setembro poderia impedir 
sua saída da prisão.

Após a apresentação da petição, 
o caso será remetido ao Tribunal 
Regional Federal da 4ª Região, 
sediado em Porto Alegre, segunda 
instância da Justiça Federal.

Nesta quarta, em rápido depoi-
mento a jornalistas, o ministro 
Marco Aurélio, do Supremo Tribu-
nal Federal (STF) disse ter “sérias 
dúvidas se há corrupção e lavagem 
na condenação de Lula. 
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O que você faz quando 
sobra algum dinheiro no 
fim do mês? Aos poucos, 
mais brasileiros estão des-
cobrindo as vantagens de 
aplicar parte de suas rendas 
em uma carteira diversifica-
da de investimentos – o que 
garante uma rentabilidade 
ainda maior no futuro. E o 
que atrai ainda mais os inte-
ressados são aqueles produ-
tos financeiros que não pos-
suem incidência de taxas e 
impostos.

Muitas pessoas não sa-
bem, mas não é somente o 
tradicional investimento da 
caderneta de poupança que 
é isento da cobrança do tri-
buto. Uma série de outras 
aplicações, que são muito 
mais interessantes do que a 
poupança, também estão li-
vres. De modo a esclarecer 
um pouco sobre esses di-
ferentes tipos de produtos, 
listo abaixo seis tipos de in-
vestimentos que são isentos 
de Imposto de Renda:

CRIs e CRAs – Tanto 
os Certificados de Rece-
bíveis Imobiliários (CRIs) 
quanto os Certificados de 
Recebíveis do Agronegó-
cio (CRAs) fazem parte da 
classe de investimentos de 
renda fixa, sendo títulos 
emitidos por instituições 
securitizadoras. Com isso, a 
própria empresa que emitiu 
o certificado garante o in-
vestimento e paga os juros 
para o investidor. A prin-
cipal vantagem é que pos-
sui rentabilidade acima do 
CDI, além de não ter taxa 
de administração. A desvan-
tagem é o que o título não é 
coberto pelo Fundo Garan-
tidor de Crédito (FGC). Ou 
seja, se a empresa não vin-
gar o investimento, o inves-
tidor pode perder dinheiro. 
É sempre importante co-
nhecer a fonte do projeto.

Debêntures incentivadas 
de infraestrutura – Outro títu-
lo de renda fixa, são emitidos 
diretamente por empresas de 

infraestrutura, que usam o di-
nheiro dos investidores para 
financiar seus projetos. Algu-
mas características são que 
algumas debêntures pagam 
os lucros semestral ou anual-
mente – geralmente atreladas 
ao IPCA (índice de inflação 
oficial do país). Além disso, 
podem ser negociadas no 
mercado secundário, o que 
aumenta as chances de con-
seguir vender fora do prazo 
de vencimento. Embora atra-
tivos, são investimentos de 
médio prazo, e também não 
possuem cobertura do FGC.

Fundos de Investimen-
to Imobiliários – Como o 
próprio nome sugere, são 
investimentos atrelados a 
imóveis ou a produtos li-
gados ao setor imobiliário. 
Para ser isento, o fundo 
deve ser composto por mais 
de 50 cotistas, e os títu-
los devem ser negociados 
exclusivamente na Bolsa. 
Além disso, a pessoa deve 
possuir menos de 10% do 

total de cotas. É um ex-
celente investimento para 
quem almeja entrar no se-
tor, uma vez que o resgate 
do dinheiro é mais fácil do 
que vender um imóvel. Sem 
mencionar que os valores são 
mais baixos do que efetiva-
mente comprar um imóvel. 
Mas fique atento: por ser 
negociado em Bolsa, possui 
risco maior. E também não 
são cobertos pelo FGC.

LCA, LCI e LH – as si-
glas correspondem à, res-
pectivamente, Letra de Cré-
dito do Agronegócio, Letra 
de Crédito Imobiliário e 

Letra Hipotecária, e são tí-
tulos emitidos por bancos 
para financiar esses setores. 
São investimentos seguros, 
mas com rentabilidade um 
pouco inferior em relação a 
outros produtos. São cober-
tos pelo FGC e contam com 
investimento inicial baixo, 
a partir de R$ 100.

Mercado de ações e di-
videndos – Para aqueles 
que têm interesse em in-
vestir na Bolsa, saiba que 
são isentos do Imposto de 
Renda negociações em que 
a soma das vendas mensais 
não ultrapasse R$ 20 mil. 
Independente de quanto 
você compra por mês, se a 
soma das vendas realizadas 
no mês for inferior a R$ 20 
mil, você não paga impos-
to de renda. Outro ponto 
relevante é que os dividen-
dos distribuídos a partir dos 
lucros apurados pelas em-
presas também são livres 
de Imposto de Renda. Mas 
atenção: embora atrativo, é 

um dos investimentos mais 
arriscados, então busque 
bastante conhecimento e in-
formações sobre o desem-
penho das empresas que 
emitem aquele papel.

Compra de ouro – Assim 
como ocorre com o merca-
do de ações, os investidores 
estão isentos de imposto de 
renda na compra de ouro 
quando os ganhos em movi-
mentações são inferiores ou 
iguais a R$ 20 mil. O cami-
nho mais seguro é adquirir 
por meio de uma corretora 
de valores um contrato fi-
nanceiro que representa 
uma quantia desse metal, 
negociado na Bolsa. Por ser 
um investimento com alta 
possibilidade de retornos, 
é também de alto risco, em 
razão da grande volatilida-
de dos preços. Portanto, fi-
que atento.

q  Lucas Paulino
Sócio-fundador do 

Mais Retorno.

Convido o prezado leitor 
para um passeio pela histó-
ria. Não por esta história co-
lonizadora, que restringe o 
mundo à Europa. A história 
que revive também nossos 
outros ancestrais: america-
nos, africanos, asiáticos, que 
nos livros em que estudei, lá 
se vão mais de 70 anos, pare-
ceriam hoje tratar de marcia-
nos ou venusianos.

A Idade Média europeia 
foi um longo caminho para 
construção de Estados Na-
cionais, como os já existen-
tes na América, na África e 
na Ásia. Visitando o Museu 
do Cairo, diante de meu 
entusiasmo pelas mostras 
civi lizacionais existentes, o 
guia, com alguma soberba, 
disse, “nesta época os ingle-
ses andavam nas árvores”.

Por que é desejada, neces-
sária esta construção? Por-
que Estados Nacionais dão 
coesão às populações; prote-
gem os mais fracos dos mais 
fortes, os nacionais dos es-
trangeiros, unem diferenças 
de crenças, de etnias, de cul-
turas para objetivos comuns, 
são o feixe de lenha, mais rí-
gido, mais firme, mais difícil 
de quebrar que uma simples 
vara ou mesmo um cajado.

Mas, se o Estado serve ao 
povo, não necessariamente 
serve ao capital. E é o que 
coloca o mundo atual na 
permanente crise, fabricada 
pelo sistema financeiro in-
ternacional, a banca. O mun-
do que vê tudo reduzido a 
dinheiro, uma abstração sem 
valor intrínseco, esvaziando 
todo sentido da vida, todo 
valor humano.

Vamos a fatos e análi-
ses. O grande brasileiro, 
engenheiro e professor, 
José Walter Bautista Vidal 
(1934–2013), idealizador do 
Pró-Álcool, escreveu na in-
trodução da fundamental De 

Estado Servil A Nação Sobe-
rana (Editora Universidade 
de Brasília – Vozes, Petrópo-
lis, 1987):

“A inexistência, no Brasil, 
de um projeto nacional e as 
dificuldades para implantá-
lo são sintomas que esclare-
cem razões de nossos trope-
ços institucionais, bem como 
da natureza dos interesses 
vinculados à manutenção do 
status quo. Isto, naturalmen-
te, está na origem das nossas 
dificuldades para estabelecer 
uma dinâmica de vida que 
tenha por objetivo a exis-
tência de uma Nação justa, 
organizada e independente.”

“Entre nós, por imprudên-
cia ou estultice, muitos se 
dedicam a atribuir todo tipo 
de vilanias aos brasileiros, 
como se esses fossem atribu-
tos intrínsecos à natureza do 
nosso povo. Não nos cons-
cientizamos de que, assim 
agindo, estamos jogando o 
jogo pretendido por aqueles 
que condenam nossos filhos, 
por condicionamento, a per-
tencer a um povo sem desti-
no e sem caráter.”

“Qualquer sociedade, tra-
balhada persistentemente 
por estas técnicas, em pro-
veito de interesses escusos, 
tende a ficar indefesa, sem 
respeito por si mesma e, por 
isso, propensa a se deixar 
destruir pelo desmorona-
mento de sua estrutura de 
valores e pelo aniquilamento 
dos fundamentos da sua cul-
tura.”

Tratemos de cada item 
exposto pelo professor Bau-
tista Vidal. Projeto Nacional. 
Quando nos tornamos poli-
ticamente independentes, o 
Patriarca da Independência, 
José Bonifácio de Andrada 
e Silva, apresentou ao Im-
perador e à sociedade bra-
sileira seu projeto nacional. 
Um projeto liberal, mas que 

exigia, para seu sucesso, a 
existência de um país de tra-
balhadores, não de escravos. 
E aí o projeto fez água.

Seriam os brasileiros tão 
maldosos, tão mesquinhos 
que não poderiam imaginar 
um país próspero, livre, sem 
escravos? Minha resposta 
vai buscar o Poder que diri-
gia o Brasil em 1822: os fi-
nancistas ingleses, sua aris-
tocracia financeira.

O Brasil nascia devedor, 
assumindo as dívidas de 
Portugal, e contraindo no-
vas dívidas para o gáudio 
das elites europeias. Dívidas 
que iriam abastecer o fausto 
de uma corte que se via e se 
sentia europeia, com a vida 
absolutamente distante do 
país que governava e que ti-
nha nas Forças Armadas um 
instrumento de repressão, de 
agente de interesse estran-
geiro (Guerra do Paraguai) 
e não da defesa nacional. E, 
quando estas não lhe basta-
vam, ia buscar a esquadra 
inglesa (Lord Cochrane, sa-
queador da cidade de São 
Luís).

Com a dívida vinham as 
obrigações e as restrições às 
decisões. O Brasil deveria 
manter o modelo econômi-
co exportador de produtos 
primários, a custos insigni-
ficantes, para maximizar os 
lucros dos intermediários e 
conquistar mercados para os 
revendedores, sempre em-
presas estrangeiras, à época 

majoritariamente inglesas.
Apenas um regime escra-

vagista possibilitaria atender 
aos credores. E este sistema 
também favorecia o ócio e 
o embotamento mental das 
brasileiras “elites coloniza-
das”. A ignorância é abun-
dante em nossa classe média 
e rica, como demonstram 
as “decepções” com seus 
heróis de ocasião: Lacerda, 
Jânio, Collor, Aécio, agora 
Bolsonaro e Moro.

Ninguém viu as farsas 
dos discursos, nem a quem 
serviam. Todos obnubilados 
pela mídia, que é a perma-
nente doutrinação estrangei-
ra, de ideologias contrárias à 
afirmação nacional.

Teotônio Brandão Vilela 
(1917–1983), um político 
raro, conservador e digno, 
levantou a voz, ao tempo dos 
militares no poder formal, 
para combater a omissão, a 
covardia, a mistificação dos 
fatos, que ocultavam o des-
monte nacional, a corrupção 
empresarial e política.

O mato que nasce à nos-
sa porteira, na expressão de 
Teotônio, é a dependência 
externa, a falta de brio patri-
ótico, do verdadeiro nacio-
nalismo.

Severo Gomes, ministro 
do presidente Geisel, escre-
veu: “O capital estrangeiro 
se constitui em um arcabou-
ço industrial, tecnológico, 
mercadológico e financeiro 
que procura impor ao mundo 
a utopia consumista” (Tem-
pos de Mudar, Ed. Globo, 
RJ, 1977). O que destruía 
ideais progressistas e huma-
nistas.

Identidade Nacional. Por 
muito tempo, mais de 500 
anos, somos todos escravos. 
Não pelos trabalhos mas 
pela mente servil. Quem são 
então os brasileiros? Hoje, 
os bisnetos de escravos do 

trabalho e os filhos dos es-
cravos da pedagogia colo-
nial. A consciência do ser é 
o primeiro passo para nossa 
libertação. Vamos buscar 
em mestres – Darcy Ribeiro, 
Décio Freitas, Guerreiro Ra-
mos, Pe. Henrique Vaz S.J., 
Jessé Souza e Joel Rufino 
dos Santos – as luzes para 
esta reflexão.

Há, na colonização do 
tempo moderno, uma distin-
ção que é o caráter universal. 
As ideologias que se forma-
ram para dar suporte às do-
minações não são particula-
res para povos ou culturas, 
são gerais para a humanida-
de. Elas passam a integrar as 
instituições de ensino/comu-
nicação de massa com sua 
lógica dominadora que inibe 
uma contrapartida também 
ideológica, pois as respostas 
são específicas para aquelas 
generalidades dominadoras.

Fica-se diante de um par-
ticular que não se insere na 
estrutura do pensamento 
colonizador. E assim não 
frutifica, por exemplo, a or-
ganização social adequada 
para as condições geográfi-
cas, ecológicas, humanas de 
uma colônia, pois a dialética 
transformadora é impedida 
pela doutrina ou filosofia co-
lonial. Vimos que a estrutura 
de Estado, trazida por Tomé 
de Souza, primeiro gestor da 
colônia brasileira, se repete 
até na república, repartindo-
se apenas pelos volumes, 
mas mantida a mesma lógica 
organizacional.

Não sendo possível uma 
formulação a partir das con-
dições locais específicas, a 
adaptação a estas condições, 
a “redução sociológica”, é 
também criticada como erro, 
um desvio da perfeição ideo-
lógica colonizadora.

É triste, mas muito curio-
so, ver, por exemplo, a aná-

lise de Eduardo Costa Pinto 
(Bolsonaro e os Quartéis: a 
loucura com método, Ins-
tituto de Economia, UFRJ, 
2019), das importações ide-
ológicas de “segunda mão” 
que o general Sérgio Augus-
to de Avellar Coutinho faz 
de “pensadores” estaduni-
denses.

Na primeira mão, os que 
se opunham ao New Deal e, 
após as derrotas dos Estados 
Unidos da América (EUA) na 
Coreia, no Vietnã, na disputa 
com o Japão e a China e, mais 
recentemente, na Síria, nes-
ta versão que foi assimilada 
pelos Bolsonaros. Na mesma 
linha, a Biblioteca do Exército 
publicou, em 2009, de George 
e Meredith Friedman, Poder 
Mundial – A Tecnologia e o 
Domínio dos Estados Unidos 
no Século XXI (!).

Hoje, a colonização vem 
com o pensamento neoli-
beral, que oferece um novo 
empecilho para a constru-
ção nacional brasileira. O 
neoliberalismo propugna a 
destruição dos Estados Na-
cionais. Como na expressão 
de Darcy Ribeiro, “afunda-
remos na ninguendade”.

E, por isso, considero a 
mais urgente tarefa para os 
brasileiros garantir a exis-
tência do Estado Nacional. 
Os projetos de privatização, 
a contrarreforma da Previ-
dência, as securitizações das 
dívidas de estados e municí-
pios se inserem neste obje-
tivo absolutamente hostil à 
nossa soberania, à nossa pró-
pria existência como povo e 
Nação.

Lutemos pelo Estado Na-
cional Brasileiro!

q  Pedro Augusto Pinho
Administrador aposentado, 
é diretor da Associação dos 

Engenheiros da Petrobrás 
(Aepet).

O neoliberalismo 
propugna a 
destruição para 
impor só o poder 
do dinheiro

Isenção não 
é restrita à 
tradicional 
caderneta de 
poupança

Entenda as razões e consequências da destruição do Estado

Seis tipos de investimentos que são isentos de Imposto de Renda
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Caminhoneiros e petroleiros 
unidos em torno da Petrobras

O presidente da Associação dos Engenheiros da Petro-
brás (Aepet), Felipe Coutinho, divulgou a “Carta ao 
caminhoneiro brasileiro”, em que defende a importân-
cia de motoristas e petroleiros se unirem “para mostrar à 
maioria dos brasileiros que é possível, e necessário, re-
duzir o preço dos combustíveis e que, para isso, temos de 
evitar a privatização e a desnacionalização das refinarias 
da Petrobrás”.

Coutinho afirma que a política de preços da estatal 
implantada a partir de 2016, ao adotar os valores interna-
cionais, entrega o mercado brasileiro aos importadores. 
O diesel da Petrobras fica encalhado nas refinarias, cuja 
ociosidade aumenta.

“Combustíveis produzidos nos EUA são trazidos ao 
Brasil por multinacionais estrangeiras da logística e dis-
tribuídos pelos concorrentes da Petrobrás. A Petrobrás 
perde com redução da sua participação no mercado. O 
consumidor paga mais caro, desnecessariamente, com o 
alinhamento aos preços internacionais do petróleo e à co-
tação do câmbio”, explica Coutinho.

“Ao longo dos anos, motoristas de caminhões fizeram 
grandes manifestações em vários países, em geral mo-
tivados por altos preços de combustíveis”, prossegue o 
presidente da Aepet. “Mas há também um caso patroci-
nado pela CIA. Assim como no movimento dos caminho-
neiros no Brasil, a elevação dos preços dos combustíveis 
esteve entre os principais motivos para greves históricas 
em países como Grécia e Colômbia.”

“Somente a Petrobrás consegue suprir o mercado do-
méstico de derivados com preços abaixo do custo de 
importação e, ainda assim, obter resultados compatíveis 
com a indústria internacional e sustentar elevados inves-
timentos que contribuem para o desenvolvimento nacio-
nal. No entanto, a política de preços dos combustíveis e a 
privatização das refinarias pode impedir que a Petrobrás 
exerça seu potencial competitivo para se fortalecer e im-
pulsionar a economia nacional com seu abastecimento 
aos menores custos possíveis”, defende Felipe Coutinho.

Comissão do Senado, com apoio do TCU, vai inves-
tigar a política de preços adotada pela Petrobras a partir 
de outubro de 2016.

Inovação nos Brics
As fintechs do Brasil e da Índia fecharam acordo de 

cooperação internacional, primeiro passo para uma fu-
tura aliança entre os Brics (além dos dois países, Rússia, 
China e África do Sul). A assinatura do acordo aconteceu 
nesta terça-feira, 23 de abril, em conferência em Mum-
bai, na Índia. Pelo Brasil participou a ABFintechs, asso-
ciação que representa o setor.

“Com essa iniciativa, poderemos dar início a inter-
câmbios de conhecimento em inovação e tecnologia com 
o ecossistema da Índia. Neste país parceiro existem im-
portantes centros de excelência em tecnologia”, conta 
Ingrid Barth, diretora da entidade.

Vitória
O Instituto Fundo de Garantia do Trabalhador – IFGT 

comemora a derrubada, ainda na Comissão de Consti-
tuição e Justiça da Câmara (CCJ), do penduricalho in-
cluído na reforma da Previdência que acabava com o 
depósito de FGTS para aposentados que continuassem 
trabalhando, assim como eliminava a multa rescisória de 
40% na demissão sem justa causa.

O IFGT liderou campanha de abaixo assinado para ex-
cluir o parágrafo 4º do artigo 10 da Proposta e Emenda 
Constitucional (PEC 6/2019) da Previdência.

Mimo
Governo dará R$ 40 mi em emendas a cada deputado 

que votar pela reforma da Previdência. Se ficar só nos 
308 votos mínimos, gastará R$ 12,3 bi. Os senadores não 
vão ficar para trás, o que dobraria o saque para R$ 24,6 
bi. E a justificativa para a reforma é que falta dinheiro.

Rápidas
O Centro de Informação das Nações Unidas para o 

Brasil (Unic Rio) fará um Cine Debate sobre a história 
do tráfico de pessoas escravizadas e as raízes das 
desigualdades contemporâneas. Será em 7 de maio, às 
14h, na Sala de Leitura do Palácio Itamaraty. O filme 
a ser exibido é 1620-1789: Do açúcar à Revolta, di-
rigido por Daniel Cattier, Juan Gélas e Fanny Glissant 
*** O Hospital Adventista Silvestre, no Cosme Velho 
(RJ), conquistou certificação máxima por sua excelência 
pela Organização Nacional de Acreditação (ONA) *** 
De 26 a 28 de abril, o projeto Dançar Caxias Shopping 
volta em sua 11ª edição. O Dia Mundial da Dança é 29 
de abril *** O papel do Judiciário frente as redes sociais, 
financiamento coletivo e fake news estará em debate dia 
2, na FGV Direito Rio. Inscrições: fgv.br/eventos/?P_
EVENTO=4458&P_IDIOMA=0

‘Dúvida seríssima se há corrupção e lavagem’ 
Marco Aurélio 
acha que STF  
tem que discutir 
condenação  
de Lula

O Supremo Tribunal Fe-
deral terá que discutir se na 
condenação do ex-presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva no 
caso tríplex estão configura-
dos os crimes de corrupção 
e lavagem de dinheiro. Essa 
possibilidade foi levantada 
pelo  ministro Marco Auré-
lio, ao enfatizar em entrevis-
ta ao site Jota, que “o que eu 
falo é que eu tenho dúvidas. 
Dúvidas, não estou me ma-
nifestando, dúvidas quanto 
aos dois tipos. A corrupção e 
a lavagem. Teria havia pro-
cedimento do presidente vi-
sando dar, ao que ele recebe 
‘via corrupção’ a aparência 
de algo legítimo? A lavagem 

pressupõe.”
A questão é apontada pela 

defesa e por diversos juris-
tas como uma das principais 
causas de nulidade da sen-
tença do então juiz Sérgio 
Moro, hoje no cargo de mi-
nistro da Justiça do governo 
Jair Bolsonaro. “Eu tenho 
uma dúvida seríssima quanto 
aos dois crimes. Aí está em 
discussão. Houve apenas a 
corrupção ou houve corrup-
ção e lavagem”, completou 
Marco Aurélio

Lula é acusado pela Lava 
Jato e por Moro de crimes de 
corrupção passiva e lavagem 
de dinheiro sob a alegação 
de que ele teria recebido pro-
pina da OAS, por meio de 
um triplex no Guarujá (SP), 
em troca de favorecimentos 
à construtora em contratos 
com a Petrobras.

Mas a sentença de Moro 
reforça os argumentos da 
defesa de que Lula foi con-
denado por tais crime sem 
se provar que ele praticou ou 
sequer tenha recebido qual-
quer imóvel. Isso porque o 

Marco Aurélio: ‘Houve apenas a corrupção  
ou houve corrupção e lavagem’

crime de corrupção passiva 
é definido por receber vanta-
gem indevida. A condenação 
diz que Lula recebeu tal van-
tagem, mas não diz como, 
quando e onde.

Habeas corpus

Marco Aurélio diz que o 
Supremo deve fazer essa dis-
cussão por meio de um habe-
as corpus e não no julgamen-
to de recurso extraordinário 

(tipo de ação utilizada para 
contestar condenações no 
Supremo.

Nesta terça (23), o Supe-
rior Tribunal de Justiça re-
duziu a pena de Lula de 12 
anos e 1 mês por corrupção 
e lavagem para 8 anos e 10 
meses. Os ministros da 5ª 
Turma do STJ mantiveram 
a condenação pelos dois 
crimes, ignorando os apon-
tamentos da defesa sobre a 
questão.

Brasileiro já pagou mais de R$ 800 bi em tributo em 2019
Os brasileiros já pagaram 

mais de R$ 800 bilhões em 
impostos desde o início de 
2019. O valor foi atingido 
ontem, segundo cálculo do 
Impostômetro da Associa-
ção Comercial de São Paulo 
(ACSP). Segundo o econo-
mista Marcel Solimeo, o va-
lor corresponde ao total pago 
para a União, estados e muni-
cípios na forma de impostos, 
taxas, multas e contribuições.

“Inclui os impostos que 
você paga para o município, 
como o caso do IPTU, o im-
posto de serviços, os impos-
tos que você paga para os 
estados, como o IPVA e o 
ICMS, que vem embutido em 
tudo o que você compra, e os 
impostos que você paga para 
o Governo Federal, como o 
imposto de produtos indus-
trializados, imposto de renda, 
PIS e Cofins e algumas ou-
tras contribuições como as da 

Previdência”, afirma.
Segundo o economista, a 

tributação cobrada no Bra-
sil é altíssima e dificulta 
até mesmo a subsistência 
da população. “Na média, o 
brasileiro trabalha um pou-
co mais do que cinco me-
ses só para pagar impostos, 
porque os impostos corres-
pondem, praticamente, a 
33% de tudo o que o país 
produz. Então, você tem 
que trabalhar, pelo menos, 
cinco meses para atender o 
governo e depois começar a 
atender as suas necessida-
des”, enfatiza.

Em 2018, o Impostôme-
tro superou a marca de R$ 
2 trilhões em impostos pa-
gos pelos brasileiros. Cria-
do em 2005, a ferramenta, 
que foi feita em parceria 
com o Instituto Brasileiro 
de Planejamento Tributário 
(IBPT), permite que o inter-

 Cobrança do ISS
O plenário do Supremo Tri-

bunal Federal (STF) decidiu 
nesta quartsa-feira por 7 votos 
a 1, que os municípios não po-
dem sancionar leis que estabe-
leçam percentuais, e não valo-
res fixos, para a cobrança do 
Imposto Sobre Serviços (ISS) 
relativo à atividade de socie-
dades advocatícias.

A decisão tem repercus-
são geral e uniformiza, para 
todo o país, o entendimento 
jurídico sobre o assunto, des-
fazendo um conflito entre a 
legislação nacional e diver-
sas leis municipais que esta-
beleciam diferentes normas 
para a cobrança de impostos 
sobre serviços prestados por 

sociedades de advogados.
Prevaleceu no julgamen-

to o entendimento do relator 
ministro Edson Fachin, que 
julgou ser inconstitucional a 
lei aprovada pelo município 
de Porto Alegre, que excluía 
as sociedades de advogados 
do rol de entes submetidos a 
uma cobrança de ISS por va-
lor fixo anual.

Com a decisão, todos 
os municípios ficam ago-
ra obrigados a cobrar o ISS 
sobre serviços prestados por 
sociedades de advogados por 
meio de valores fixos em ba-
ses anuais, conforme previs-
to por lei complementar de 
âmbito nacional..

nauta acompanhe quanto o 
país, os estados e os municí-
pios estão arrecadando com 
tributos e também permite 

saber quanto você paga de 
tributos de tudo o que você 
tem, ganha e consome no 
seu dia a dia.

Ex-presidente 
do BNDES nega 
participação em 
irregularidades

Luciano Coutinho, pre-
sidente do Banco Nacional 
de Desenvolvimento Eco-
nômico e Social (BNDES) 
durante os governos dos 
presidentes Lula e Dilma, 
negou qualquer participa-
ção em decisões que fa-
cilitassem empréstimos à 
empresa JBS. Coutinho es-
teve presente em sessão da 
Comissão Parlamentar de 
Inquérito (CPI) da Câmara 
que investiga supostas prá-
ticas de corrupção no banco 
entre 2003 e 2015.

“Não fomos seletivos em 
relação à JBS. Se você olhar 
operações de outras empre-
sas, você vai ver o mesmo 
tratamento dado”, disse Cou-
tinho. As operações do BN-
DES estão sendo investigadas 
pelo Tribunal de Contas da 
União (TCU), inclusive atos 
praticados durante a gestão de 
Coutinho. O ex-presidente do 
banco argumentou ainda que 
a prática do mercado de capi-
tais precisa ser compreendida 
pelo TCU.

“A análise técnica do TCU 
estabelece que o BNDES de-
veria ter usado o seu poder 
para forçar preços mais baixos 
no aumento de capital. Isso 
seria uma afronta à lei das so-
ciedades anônimas. […] Esses 
aumentos de capitais foram 
aprovados em assembleias de 
acionistas por minoritários. A 
JBS captou no mercado brasi-
leiro cerca de R$ 11 bilhões, 
dos quais o BNDES partici-
pou com R$ 5,5 milhões. O 
mercado acompanhou”.

Projeto sobre 
partidos políticos

O plenário da Câmara 
concluiu nesta quarta-feira 
a votação do projeto de lei 
que estabelece autonomia 
dos partidos políticos para 
definir o prazo de duração 
dos mandatos dos membros 
dos seus órgãos partidários 
permanentes ou provisórios. 
A matéria segue para sanção 
presidencial.

Os deputados haviam 
analisado a medida no iní-
cio deste mês, mas ela foi 
modificada ao ser apre-
ciada pelos senadores. Na 

votação, parlamentares 
rejeitaram no plenário a 
alteração proposta no Se-
nado, que estabelecia a 
anistia aos partidos pelas 
penalidades por descum-
primento do investimen-
to mínimo de recursos do 
Fundo Partidário na pro-
moção da participação fe-
minina na política. 

Dessa forma, os deputa-
dos mantiveram no texto o 
trecho que prevê a anistia a 
partidos políticos que não 
tenham aplicado 5% dos 
recursos anuais do Fundo 
Partidário no incentivo à 
participação das mulheres 
na política até 2018 e te-

nham direcionado o dinhei-
ro para financiar candidatu-
ras femininas.

Inflação: expectativa 
do consumidor avança

Em abril, a expectativa 
mediana dos consumidores 
brasileiros para a inflação 
nos 12 meses seguintes su-
biu 0,2 ponto percentual em 
relação a março, para 5,3%, 
acumulando 0,4 ponto per-
centual nos últimos dois 
meses. Na comparação com 
o mesmo período do ano an-
terior, houve crescimento de 
0,3 ponto percentual.
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JANDAÍRA II VENTOS S.A.
(em organização)

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL DE CONSTITUIÇÃO REALIZADA EM 28 DE MARÇO DE 2019
(Lavrada sob a forma de sumário de acordo com a autorização contida no art. 130, §1º, da Lei 6.404/76)

1. Data, Hora e Local: Aos 28/03/2019, às 10h, na Praia de Botafogo, nº 501, 
Bloco I, sala 701, parte, Botafogo, RJ. 2. Convocação e presença: Dispen-
sada a convocação tendo em vista a presença da totalidade dos subscritores
do capital social inicial da Cia. em organização, nos termos do art. 124, §4º, 
da Lei nº 6.404/1976, os quais foram devidamente qualificados na relação
de subscritores que integra a presente ata como Anexo I. 3. Mesa: Assumiu 
a presidência dos trabalhos o Sr. Pedro Zinner, que convidou o Sr. Thiago 
Freitas para secretariá-lo. 4. Ordem do dia: (i) aprovar a constituição de uma
sociedade anônima sob a denominação Jandaíra II Ventos S.A. (“Cia.”); (ii) 
aprovar o projeto de Estatuto Social da Cia.; (iii) eleger os primeiros adminis-
tradores da Cia.; (iv) fixar a remuneração global anual dos administradores 
eleitos; e (v) deliberar sobre a instalação do Conselho Fiscal da Cia.. 5. Deli-
berações: Instalada a assembleia, a totalidade dos presentes deliberou, por 
unanimidade e sem ressalvas: (i) aprovar a constituição de uma sociedade 
anônima sob a denominação Jandaíra II Ventos S.A., com sede e foro na 
Praia de Botafogo, nº 501, Bloco I, sala 701, parte, Botafogo, RJ; (ii) aprovar
o capital social inicial de R$ 1.000,00, representado por 1.000 ações ordi-
nárias e nominativas, sem valor nominal, emitidas pelo preço unitário de R$
1,00 cada uma, totalmente subscritas e integralizadas, em dinheiro, conforme
relação de subscritores que integra a presente ata como Anexo I. O Secre-
tário apresentou aos presentes o comprovante de depósito prévio em dinhei-
ro do montante equivalente à totalidade do capital social da Cia., realizado
em instituição financeira autorizada, nos termos dos arts. 80, III, e 81 da Lei
nº 6.404/1976, estando a totalidade do capital social da Cia. integralizado
nesta data, em dinheiro; (iii) aprovar o Estatuto Social da Cia., cuja redação
consolidada integra a presente ata como Anexo II. Nesse momento, o Presi-
dente da assembleia declarou constituída a Jandaíra II Ventos S.A.; (iv)
eleger, como primeiros administradores da Cia., nos termos do art. 87 da
Lei nº 6.404/1976, o Sr. Pedro Zinner, brasileiro, casado, economista, RG nº
09.370.074-8, IFP/RJ, CPF/MF nº 034.007.097-86, residente e domiciliado na
Praia de Botafogo, 501, Bloco I, sala 701, parte, RJ, para o cargo de Diretor
Presidente, e o Sr. Lino Lopes Cançado, brasileiro, casado, engenheiro, RG
nº 07924465-3, IFP/RJ, CPF/MF nº 012.321.167-00, residente e domiciliado
na Praia de Botafogo, 501, Bloco I, sala 701, parte, RJ, para o cargo de Diretor 
sem designação específica, ambos com mandato de 2 anos, que se encerrará
na AGO de 2021. Os Diretores eleitos tomam posse de seus cargos nesta
data, mediante termo lavrado no Livro de Atas de Reuniões da Diretoria, nos
quais declararam, sob as penas da lei, que (i) aceitam a indicação ao car-
go; (ii) não estão impedidos, por lei especial, de exercer a administração de 
sociedades empresárias; e (iii) não foram condenados por crime falimentar, 
de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia 
popular, a fé pública ou a propriedade ou a pena criminal que vede, ainda 
que temporariamente, o acesso a cargos públicos; (v) fixar a remuneração 
global anual dos membros da Diretoria da Cia. no valor de R$ 23.952,00; e (vi) 
determinar a não-instalação do Conselho Fiscal da Cia.. 6. Encerramento:
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia, da qual lavrou-se 
a presente ata que lida e achada conforme foi aprovada pela unanimidade 
dos subscritores do capital social da Cia. e assinada pelos presentes. Subs-
critores presentes: Eneva S.A. e Eneva Participações S.A. Pedro Zinner -
Presidente; Thiago Freitas - Secretário. Subscritores: Eneva S.A. - Pedro 
Zinner - Diretor-Presidente, Lino L. Cançado - Diretor; Eneva Participações 
S.A. - Pedro Zinner - Diretor-Presidente, Lino L. Cançado - Diretor. Visto do 
Advogado: Aline Pimpão Gomes - OAB/RJ 163.145. ANEXO I - Relação 
de Subscritores da Jandaíra II Ventos S.A. Subscritor - Ações subscritas 
- Ações integralizadas - Valor integralizado - Assinaturas: Eneva S.A.,
sociedade com sede na Praia de Botafogo, nº 501, Bloco I, sala 701, parte,
Botafogo, RJ, CNPJ/MF nº 04.423.567/0001-21 e perante a JUCERJA NIRE
33.3.0028402-8, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social por
Pedro Zinner e Lino Lopes Cançado: 999, 999, R$ 999,00; Eneva Participa-
ções S.A., sociedade com sede na Praia de Botafogo, nº 501, Bloco I, sala
701, parte, Botafogo, RJ, CNPJ nº 15.379.168/0001-27 e perante a JUCERJA 
NIRE 33.3.0030216-6, neste ato representada na forma de seu Estatuto So-
cial por Pedro Zinner e por seu Procurador Lino Lopes Cançado: 1, 1, R$ 1,00; 
Total: 1.000, 1.000, R$ 1.000,00. Ações subscritas: todas ordinárias, nomi-
nativas e sem valor nominal, emitidas pelo preço de R$ 1,00 cada, perfazendo 
o total de R$ 1.000,00. Forma de Integralização: R$ 1.000,00 integralizados, 
à vista e em moeda corrente nacional. RJ, 28/03/2019. Pedro Zinner - Presi-
dente, Thiago Freitas - Secretário.
ANEXO II - ESTATUTO SOCIAL: Cap. I - Da Denominação, Sede, Objeto e
Duração: Art. 1°. A Jandaíra II Ventos S.A. (“Cia.”) é uma sociedade anôni-
ma, regida pelos termos do presente Estatuto Social e pelas disposições le-
gais aplicáveis. Art. 2°. A Cia. tem sede e foro na Praia de Botafogo, nº 501,
Bloco I, sala 701, parte, Botafogo, RJ. A Cia. poderá abrir, transferir ou encer-
rar filiais, agências, escritórios e representações em qualquer localidade do
país ou do exterior, mediante deliberação da Assembleia Geral de acionistas.
Art. 3°. A Cia. tem por objeto social o desenvolvimento e a operação de pro-
jetos de unidades de geração eólica, em especial os projetos Pedra Vermelha 
I e Pedra Vermelha II. § Único. A Cia. poderá exercer qualquer das atividades 
integrantes de seu objeto social, diretamente ou por meio de suas subsidiá-
rias, associada ou não a terceiros, no País ou fora do território nacional. Art.
4°. A Cia. tem prazo de duração indeterminado. Cap. II - Do Capital Social e
das Ações: Art. 5°. O capital social da Cia. é de R$ 1.000,00, dividido em
1.000 ações, todas ordinárias, nominativas e sem valor nominal, totalmente
subscritas e integralizadas. Art. 6°. Cada ação ordinária confere ao seu titular
o direito a 1 voto nas Assembleias Gerais de acionistas, cujas deliberações
serão tomadas na forma da legislação aplicável, do presente Estatuto Social
e de eventuais Acordos de Acionistas devidamente arquivados na sede da
Cia.. Art. 7º. A propriedade das ações será comprovada pela inscrição do
nome do acionista no Livro de Registro de Ações Nominativas da Cia.. Qual-
quer transferência de ações será feita por meio da assinatura do respetivo
termo no Livro de Transferência de Ações Nominativas da Cia.. Art. 8º. Os
acionistas têm preferência para a subscrição de novas ações decorrentes do
aumento do capital social, na proporção de suas participações na Cia.. Caso
algum acionista não exerça seu direito de preferência, caberá aos demais
acionistas, na proporção de suas participações, o direito de subscrição das
ações não subscritas pelo acionista desistente. Cap. III - Da Assembleia Ge-
ral: Art. 9°. A Assembleia Geral constitui órgão deliberativo da Cia., com po-
deres para decidir sobre todos os negócios relativos ao objeto da Cia. e tomar 
as resoluções que julgar convenientes à sua defesa e desenvolvimento. Art.
10°. A Assembleia Geral reunir-se-á na sede social: (i) ordinariamente, dentro
dos 4 meses seguintes ao término do exercício social para: (i.1) deliberar so-
bre as contas e demonstrações financeiras do exercício findo, relatório dos
administradores e parecer do Conselho Fiscal, se o órgão estiver em funcio-
namento; (i.2) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a
distribuição de dividendos; e (i.3) eleger os administradores e fixar a sua re-
muneração global; e (ii) extraordinariamente, sempre que os interesses so-
ciais o exigirem. Art. 11. As Assembleias Gerais da Cia. serão convocadas
pela Diretoria, cabendo aos acionistas presentes à Assembleia designarem o
Presidente, o qual, consequentemente, indicará seu Secretário. As Assem-
bleias Gerais também poderão ser convocadas na forma prevista no art. 123
da Lei nº 6.404/1976. § 1º. A primeira convocação deve ser feita com, no mí-
nimo, 8 dias de antecedência da data marcada para realização da Assembleia 
Geral, contado tal prazo da publicação do primeiro anúncio de convocação,
do qual constará, além do local, data e hora da assembleia, a ordem do dia.
Caso a Assembleia Geral não se realize após a primeira convocação, será
publicado novo anúncio, de segunda convocação, com antecedência mínima
de 5 dias. § 2º. Independentemente das formalidades de convocação para
Assembleias Gerais, será considerada regularmente convocada a assembleia 
à qual comparecerem todos os acionistas da Cia.. Art. 12. Os acionistas po-
derão fazer-se representar nas Assembleias Gerais por procurador constituí-
do há menos de 1 ano, que seja acionista, administrador da Cia. ou advogado, 
nos termos do art. 126, §1º, da Lei nº 6.404/76. Art. 13. Somente poderão
tomar parte da Assembleia Geral os acionistas cujas ações estejam registra-
das em seu nome, no livro próprio, até 48h antes da data da Assembleia Ge-
ral. Art. 14. As deliberações da Assembleia Geral serão tomadas por maioria
de votos, não computados os votos em branco ressalvadas as hipóteses es-
peciais previstas em lei, neste Estatuto Social ou em Acordo de Acionistas
devidamente arquivado na sede da Cia.. § Único. As matérias a seguir des-
critas dependerão do voto de acionistas que representem pelo menos 3/4 do
capital votante da Cia.: (i) aprovação de cronograma físico-financeiro de em-
preendimentos relacionados ao objeto social da Cia.; (ii) qualquer aumento do 
capital da Cia. (exceto por imposição legal ou decorrente de aporte previsto
em cronograma físico-financeiro), desdobramento ou grupamento de ações,
resgate ou compra de ações para cancelamento ou manutenção em tesoura-
ria, emissão ou venda de quaisquer valores mobiliários da Cia. conversíveis
ou não em ações, inclusive, mas sem limitação, criação e emissão de ações
preferenciais, debêntures, bônus de subscrição, partes beneficiárias ou op-

ções de compra ou subscrição de ações; (iii) qualquer alteração material do 
Estatuto Social da Cia. conforme em vigor nesta data; (iv) cisão, fusão, incor-
poração da Cia. por outra sociedade ou de outra sociedade pela Cia., trans-
formação ou outras formas de reorganização societária, incluindo a incorpora-
ção de ações da Cia.; (v) aprovação dos balanços, demonstrações financeiras 
e outros documentos previstos no Art. 133 da Lei nº 6.404/76; (vi) deliberação 
sobre a destinação do lucro líquido do exercício ou de períodos intermediá-
rios, a não distribuição ou distribuição de dividendos e/ou remuneração sobre 
o capital próprio em montante diverso do dividendo mínimo obrigatório previs-
to no Estatuto Social da Cia. conforme em vigor nesta data; (vii) registro da
Cia. como Cia. aberta, listagem de seus valores mobiliários em quaisquer
mercados, ofertas de valores mobiliários de sua emissão pela própria Cia., o
registro de ofertas de aquisição de ações para fechamento de capital e o pe-
dido de fechamento propriamente dito; (viii) transferência de todos ou subs-
tancialmente todos os ativos da Cia. e o endividamento da Cia. para outros
fins que não o desenvolvimento ou manutenção de empreendimentos relacio-
nados ao seu objeto social; (ix) emissão de ações preferenciais ou a alteração 
das suas preferências ou vantagens; (x) autorização aos administradores da
Cia. para confessar falência, promover dissolução e/ou liquidação, ajuizar pe-
dido de processamento de recuperação judicial ou de homologação de plano
de recuperação extrajudicial; (xi) autorização aos administradores da Cia.
para exercerem o voto da Cia. em sociedades por ela investidas em relação
às matérias acima e à eleição de administradores e membros do Conselho
Fiscal; (xii) autorização prévia para assunção de responsabilidade ou obriga-
ção ou, ainda, a celebração, pela Cia., de qualquer negócio jurídico ou transa-
ção, envolvendo valor superior a R$50.000.000,00 em uma só operação ou
em uma série de operações em 12 meses, incluindo, mas não se limitando a,
(a) tomada de empréstimos ou outros financiamentos; (b) concessão de ga-
rantias reais ou fidejussórias, ou avais, em favor da própria Cia., de sociedade
por ela controlada ou de terceiro; (c) alienação, oneração ou qualquer forma
de disposição de bens do ativo da Cia. ou de suas subsidiárias; e (d) a parti-
cipação em processos licitatórios, em especial relacionados às atividades de
geração de energia elétrica; (xiii) alteração de contrato de compra e venda de
energia em geral celebrados pela Cia.; (xiv) diretrizes para o desenvolvimen-
to, implantação, exploração e administração de empreendimentos relaciona-
dos ao objeto social da Cia.; (xv) nomeação e destituição dos membros da
Diretoria e determinação de seus poderes, funções e remuneração; e (xvi)
aprovação da política de dividendos da Cia. e alteração do dividendo mínimo
obrigatório ou distribuição de dividendos em montante diverso do previsto no
Estatuto, pagamento de juros sobre capital próprio ou retenção de lucro. CAP.
IV - Da Administração da Cia.: Art. 15. A Cia. será administrada por uma
Diretoria, com os poderes conferidos por lei e de acordo com o presente Es-
tatuto Social, observadas as disposições aplicáveis de eventual acordo de
acionistas devidamente arquivado na sede da Cia.. Art. 16. A remuneração
global da Diretoria será fixada quando da eleição de seus membros, cabendo
à Diretoria deliberar sobre a remuneração individual de cada Diretor. Art. 17.
Os membros da Diretoria tomarão posse mediante assinatura do respetivo
termo no Livro de Registro de Atas de Reuniões da Diretoria, permanecendo
sujeitos aos requisitos, impedimento, deveres, obrigações e responsabilida-
des previstos nos Arts. 145 e 158 da Lei nº 6.404/1976. Art. 18. A Diretoria
será composta de, no mínimo, 2 e, no máximo, 5 membros, sendo 1 Diretor
Presidente e os demais Diretores sem designação específica, eleitos e desti-
tuíveis a qualquer tempo pela Assembleia Geral. Os Diretores exercerão as
atribuições conferidas pela Assembleia Geral e atuarão no âmbito das atribui-
ções assim conferidas. § Único. Os Diretores serão eleitos para um mandato
unificado de 2 anos, permitida a reeleição, e exercerão suas funções até a
eleição e posse de seus substitutos. O prazo de gestão estender-se-á até a
investidura dos novos administradores eleitos. Art. 19. Os membros da Dire-
toria têm amplos poderes de gestão dos negócios sociais para a prática de
todos os atos e realização de todas as operações que se relacionem com o
objeto da Cia.. A Cia. considerar-se-á obrigada quando representada: (i) por 2 
Diretores em conjunto; (ii) por 1 Diretor em conjunto com 1 procurador com
poderes especiais, devidamente constituído; (iii) por 2 procuradores em con-
junto, com poderes especiais, devidamente constituídos; ou (iv) por 1 procu-
rador, conforme os poderes constantes do respectivo instrumento de manda-
to, nesse caso exclusivamente para a prática de atos específicos. § 1º. As
procurações serão outorgadas em nome da Cia. por 2 Diretores em conjunto,
devendo especificar os poderes conferidos e, salvo aquelas previstas no § 2º
deste Art., terão período de validade limitado a 1 ano. § 2º. As procurações
para fins judiciais poderão ser outorgadas por prazo indeterminado e aquelas
outorgadas para fins de cumprimento de cláusula contratual poderão ser ou-
torgadas pelo prazo de validade do contrato a que estiverem vinculadas. § 3º.
A representação ativa e passiva da Cia. em juízo, para receber citação ou
notificação, prestar depoimento pessoal ou atos análogos, caberá a qualquer
dos Diretores ou um procurador nomeado pela Cia. em procuração subscrita
por 2 Diretores em conjunto. § 4º. É vedado aos Diretores e aos procuradores
da Cia. obrigá-la em negócios estranhos ao objeto social, bem como praticar
atos de liberalidade em nome da Cia.. Art. 20. Em caso de vacância de cargo
na Diretoria, a Assembleia Geral será convocada, nos 30 dias seguintes, para 
prover o cargo vago, e o substituto eleito exercerá o cargo pelo prazo rema-
nescente do mandato do substituído. Art. 21. A Diretoria reunir-se-á sempre
que convocada por qualquer de seus membros, e das reuniões será lavrada
ata no Livro de Registro de Atas de Reuniões da Diretoria, assinada pelos
presentes. § 1º. Os avisos de convocação indicarão a ordem do dia e deverão 
ser entregues aos membros da Diretoria com 2 dias, no mínimo, de antece-
dência, dispensada a observância dessa formalidade quando a reunião contar 
com a presença da totalidade dos membros da Diretoria. § 2º. As deliberações 
da Diretoria serão tomadas por unanimidade de votos. Art. 22. Compete à
Diretoria: (i) praticar os atos de sua competência conferida por lei ou pelo
presente estatuto; (ii) fixar a orientação geral dos negócios da Cia.; (iii) apro-
var o orçamento anual da Cia.; (iv) convocar a Assembleia Geral; (v) declarar
dividendos semestrais ou intermediários; (vi) contratar os auditores indepen-
dentes da Cia.; e (vii) cumprir e fazer cumprir as deliberações dos acionistas
tomadas em Assembleia Geral. Cap. V - Do Conselho Fiscal: Art. 23. A Cia.
terá um Conselho Fiscal composto por 3 membros efetivos e igual número de
suplentes, ao qual competirão as atribuições previstas em lei. § 1º. O funcio-
namento do Conselho Fiscal não será permanente, sendo instalado pela As-
sembleia Geral, a pedido de acionistas nos termos do art. 161 da Lei nº
6.404/1976. § 2º. A Assembleia que receber pedido de funcionamento do
Conselho Fiscal e instalar o órgão deverá eleger os seus membros e fixar-lhes
a remuneração, observado o limite estabelecido no art. 162, § 3º, da Lei nº
6.404/1976. § 3º. Cada período de funcionamento do Conselho Fiscal termi-
nará na data da primeira AGO após a sua instalação. Cap. VI - Do Exercício
Social, dos Lucros e de sua Distribuição: Art. 24. O exercício social da Cia. 
se iniciará no dia 1º de janeiro e terminará no dia 31 de dezembro de cada
ano, findo o qual a Diretoria fará elaborar as demonstrações financeiras do
exercício e as submeterá à AGO, juntamente com a proposta de destinação
do lucro do exercício. § Único. A Cia. poderá, por deliberação da Diretoria,
levantar balanços intercalares, distribuir dividendos intermediários e pagar ju-
ros sobre o capital próprio, observadas as disposições legais. Art. 25. Dos
resultados apurados, serão, inicialmente, deduzidos os prejuízos acumulados
e a provisão para o Imposto de Renda e para a Contribuição Social sobre o
Lucro. Art. 26. A Diretoria apresentará à Assembleia Geral proposta sobre a
destinação do lucro líquido do exercício que remanescer após as seguintes
deduções ou acréscimos, realizadas nessa ordem: (i) 5% para a constituição
da reserva legal, que não excederá de 20% do capital social. A reserva legal
poderá deixar de ser constituída no exercício em que seu saldo, acrescido do
montante de reservas de capital de que trata o art. 182, § 1°, da Lei n°
6.404/1976, exceder 30% do capital social; e (ii) 10% para pagamento do di-
videndo mínimo obrigatório dos acionistas. Art. 27. Salvo deliberação em con-
trário da Assembleia Geral, o dividendo será pago no prazo de 60 dias da data 
em que for declarado e, em qualquer caso, sempre dentro do exercício social. 
Cap. VII - Da Liquidação: Art. 28. A Cia. entrará em liquidação nos casos
previstos em lei, ou por deliberação da Assembleia Geral, que estabelecerá a
forma da liquidação, elegerá o liquidante e, se for o caso, instalará o Conselho 
Fiscal, para o período da liquidação, elegendo seus membros e fixando-lhes
as respectivas remunerações. Art. 29. No caso de liquidação da Cia., depois
de pagos ou garantidos os credores, serão apurados os haveres sociais, sen-
do que o ativo remanescente, se existente, deverá ser distribuído aos acionis-
tas na mesma proporção do número de ações por eles detidas. Cap. VIII -
Das Disposições Gerais: Art. 30. Aos casos omissos neste Estatuto Social
aplicar-se-ão as disposições da Lei nº 6.404/1976 e alterações posteriores.
Subscritores: Eneva S.A. - Pedro Zinner - Diretor-Presidente, Lino L. Cança-
do - Diretor; Eneva Participações S.A. - Pedro Zinner - Diretor-Presidente,
Lino L. Cançado - Diretor. Visto do Advogado: Aline Pimpão Gomes - OAB/
RJ 163.145. JUCERJA em 11/04/2019 sob o nº 33300330143. Bernardo F. S.
Berwanger - Secretário Geral.

Refluxo Vesicoureteral
– Sai Brexit. Entra Extinction Rebellion.

– Há um bom tempo, ambientalistas mobilizam-se por 
medidas urgentes do governo inglês visando à contenção 
das mudanças climáticas. Em novembro do ano passado, 
fecharam pontes da capital inglesa (Waterloo inclusive) e o 
acesso à sede do governo inglês, o famoso endereço 10 Do-
wning Street. Assina o serviço o grupo de resistentes deno-
minado Extinction Rebellion, que nos últimos dias subtraiu 
espaço do chatíssimo noticiário sobre o Brexit.

– Como polícia é polícia em qualquer lugar do mundo, só 
muda mesmo o foco, o número de presos na última sema-
na ultrapassou a marca dos mil, apesar de o movimento de 
desobediência civil ser absolutamente pacífico. Na peleja 
por espaço na mídia, os manifestantes receberam um auxí-
lio luxuoso. A adolescente sueca Greta Thunberg, presença 
emblemática nas campanhas pró ambientais, compareceu 
e discursou para a multidão em Marble Arch, no domingo 
21 de abril, instando-a a sustentar a resistência em defesa 
do planeta.

Entre nós
Enquanto isso, no Brasil, o antiministro do Meio Am-

biente, Ricardo Salles, o mesmo que foi condenado pela 
Justiça por fraudar um plano de manejo para beneficiar 
empresas de mineração, exonerou o fiscal do Ibama José 
Augusto Morelli. Morelli é o mesmo fiscal que, em 2012, 
autuou o então deputado Jair Bolsonaro por pesca ilegal. A 
multa foi cancelada após o deputado ser eleito presidente.

Decreto 6.514, de 22 de julho de 2008, em seu artigo 
111, prevê a possível destruição ou inutilização de equipa-
mentos apreendidos, produtos (inclusive madeira extraída 
ilegalmente) e subprodutos, quando a medida for neces-
sária para evitar o uso ou o aproveitamento indevido, ou 
ainda quando o meio ambiente, a população ou os agentes 
tiverem a segurança ameaçada. Apesar de ser alternativa 
extrema e cercada de cuidados, o presidente da República, 
em entrevista, declarou que “não é mais para queimar nin-
guém, nada.”

As intimidações contra o corpo de servidores do Ibama e 
do Instituto Chico Mendes continuam com a abertura de in-
quérito administrativo ante um conjunto de servidores que 
deixaram de comparecer a um “beija-mão” onde haveria a 
presença do antiministro.

Refluxo Vesicoureteral
Do site da Urologia do Hospital Pedro Ernesto (excelên-

cia em serviços de saúde): “Normalmente, a urina é pro-
duzida pelos rins, segue pelos ureteres, chega à bexiga e 
é expelida através da uretra. No entanto, há casos em que 
anormalidades da junção entre o ureter e a bexiga permi-
tem que a urina acabe voltando pelo caminho de onde veio, 
que é o chamado Refluxo Vesicoureteral (RVU) e que afeta 
principalmente crianças menores de 5 anos.

Em alguns casos, a doença não apresenta sintomas, mas 
quando a urina percorre esse caminho de volta leva bacté-
rias presentes na bexiga até o rim e que podem causar in-
fecção urinária de repetição, um dos indícios do RUV. Por 
isso, é importante procurar um especialista caso a criança 
tenha infecções urinárias com frequência para investigar as 
possíveis causas e fazer os exames necessários para confir-
mação do diagnóstico.

Mais de 1.300 transplantes renais
O Hospital Universitário Pedro Ernesto (Hupe), que 

há mais de 40 anos faz transplantes renais e já realizou 
mais de 1.300 transplantes, utilizou pela primeira vez em 
um hospital público no Brasil o robô da Vinci com plata-
forma XI para fazer o transplante entre vivos. A cirurgia 
foi bem sucedida, e as pacientes reagiram muito bem, 
tendo a doadora recebido alta dois dias após o procedi-
mento. A receptora, uma jovem de 19 anos, está com o 
rim funcionando regularmente e não necessita mais fazer 
hemodiálise.

“Esta foi a primeira vez em que o robô da Vinci com 
plataforma XI, que é o mais avançado no segmento, foi 
utilizado no Brasil para fazer um transplante renal em um 
hospital público”, explicou o coordenador do Programa de 
Cirurgia Robótica e chefe do Serviço de Urologia do Hupe, 
professor Ronaldo Damião.

O transplante foi feito no Serviço de Urologia da unida-
de pelos cirurgiões Victor Dubeux, Rui de Teófilo, Pedro 
Gabrich e Danilo Souza Lima e pela equipe de nefrologia, 
com apoio da equipe de anestesistas e enfermeiros do hos-
pital. Além de proporcionar um tratamento de ponta aos 
usuários do SUS, a utilização do robô da Vinci com pla-
taforma XI neste tipo de procedimento diminui o tempo 
cirúrgico e reduz ao mínimo o sangramento, oferecendo 
mais segurança e qualidade ao paciente e permite ao cirur-
gião uma visão e movimentos mais precis os para retirar 
o rim do doador e, em seguida, implantar o órgão no re-
ceptor com a técnica clássica. A Uerj é uma universidade 
pública.

A! BODYTECH PARTICIPAÇÕES S.A.
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CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁ-
RIA: Ficam os Senhores Acionistas convocados para a Assembleia Geral 
Ordinária e Extraordinária da Companhia a ser realizada no dia 30/04/2019, 
às 11 horas, na sede social localizada na Rua Guilhermina Guinle, nº 272, 2º 
andar, Botafogo, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com 
a finalidade de deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: I- Em Assembleia 
Geral Ordinária: a) examinar, discutir e votar as contas dos administradores 
e as demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício social 
encerrado em 31/12/2018; b) examinar, discutir e votar a proposta de destina-
ção dos resultados; e c) eleger os membros do Conselho de Administração da 
Companhia. II- Em Assembleia Geral Extraordinária: a) examinar, discutir 
e votar a remuneração global dos Administradores da Companhia; b) exami-
nar, discutir e votar a inclusão da alínea (d) ao artigo 33, item (i) do Estatuto 
Social da Companhia, estabelecendo que a Companhia será representada e 
somente será considerada validamente obrigada por ato ou assinatura de 02 
(dois) procuradores, com procuração específica para tal fim, para as ques-
tões até R$1.000.000,00 (um milhão de reais); e c) examinar, discutir e votar 
outros assuntos de interesse da Companhia. Os documentos pertinentes às 
matérias a serem debatidas na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária 
encontram-se à disposição dos acionistas, a partir desta data, na sede da 
Companhia. Rio de Janeiro, 18/04/2019. Alexandre Accioly Rocha - Presi-
dente do Conselho de Administração.

BRF: queda na venda para árabes fecha produção no PR
Os trabalhadores e traba-

lhadoras da unidade da BRF 
de Carambeí, município vi-
zinho a Ponta Grossa, no 
Paraná, aprovaram em as-
sembleia realizada na última 
segunda-feira um acordo ne-
gociado pelo Sindicato dos 
Trabalhadores nas Indústrias 
de Alimentação (Sintac) de 
Carambeí e Região para ma-
nutenção dos empregos e 
pagamentos de vários bene-
fícios e garantias.

A negociação do sindicato 
com a empresa, que é a dona 
de marcas famosas como 
Sadia e Perdigão, resultou 
em conquistas superiores 
ao “lay off” realizado pela 
mesma empresa, em 2018, 
na planta de Chapecó, em 
Santa Catarina. As negocia-
ções tiveram início em 3 de 
abril, assim que a BRF co-
municou aos trabalhadores 
da planta que iria suspender 

a produção a partir do dia 27 
de maio por, pelo menos, 60 
dias, podendo chegar a cin-
co meses. De acordo com o 
comunicado, apenas 300 dos 
1.500 trabalhadores ficariam 
na fábrica para cuidar da cal-
deira, da manutenção, trata-
mento de água e limpeza da 
fábrica.

A empresa alegou excesso 
de estoque e baixa demanda, 
justamente no período em o 
volume de pedidos normal-
mente aumenta, segundo 
Wagner do Nascimento Ro-
drigues, Secretário-Geral do 
Sintac.

De acordo com o diri-
gente, como em maio co-
meça o ramadã, no primei-
ro semestre os países árabes 
costumam fazer muitos pe-
didos de carnes preparadas 
segundo a método de abate 
halal, técnica sagrada des-
crita no Alcorão. “Por um 

erro estratégico do governo 
de Jair Bolsonaro em rela-
ção à política externa, os 
árabes diminuíram o volu-
me de compras de carne no 
Brasil e quem está pagando 
o preço é a classe trabalha-
dora brasileira”, explica o 
dirigente.

Os países árabes vêm dan-
do fortes indícios de insatis-
fação desde que Bolsonaro 
prometeu mudar a embaixa-
da brasileira em Israel de Tel 
Aviv para Jerusalém à sua 
base evangélica. Reconhecer 
a cidade como capital do Es-
tado judeu é visto como uma 
reparação do que os evangé-
licos consideram verdade bí-
blica e um preâmbulo para a 
volta de Cristo.

Bolsonaro recuou desta 
decisão, mas abriu um escri-
tório comercial em Jerusa-
lém. O que os árabes, maio-
res compradores da carne 

brasileira, também parecem 
não ter gostado. “O fato con-
creto é que a insatisfação 
dos árabes pode afetar ain-
da mais as exportações dos 
frigoríficos brasileiros para 
esse segmento”, afirmou o 
secretário-geral do Sintac.

Lay off

O “lay off” prevê o afasta-
mento do trabalhador da em-
presa por um prazo determi-
nado, que vai de dois a cin-
co meses. Nesse período, o 
trabalhador fica à disposição 
da empresa que é obrigada a 
pagar um curso de qualifica-
ção e o trabalhador recebe 
uma bolsa qualificação via 
verba do Fundo de Amparo 
ao Trabalhador (FAT). Essa 
possibilidade está prevista 
no artigo 476 - A da Conso-
lidação das Leis do Trabalho 
(CLT).
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COMPANHIA BRASILEIRA DE OFFSHORE
CNPJ/MF nº 13.534.284/0001-48 - NIRE 33.300.018.671

ATA DA AGE: Data, Horário e Local: Realizada em 08/03/2019, às 13h na ci-
dade de Niterói, RJ, na Travessa Braga, nº 2, parte “A”, Barreto, CEP.24110-200. 
Mesa: Presidente da Mesa: Marcos Roberto Tinti, e Secretário da Mesa: Marcelo 
Jorge Martins. Convocação: Dispensada a publicação da convocação nos ter-
mos do art. 124, §4º da Lei nº 6.404/76. Presença: Presentes os acionistas repre-
sentando a totalidade do capital social, conforme assinaturas constantes do Livro 
de Presença de Acionistas. Ordem do Dia: Deliberar sobre (i) a consignação da 
renúncia de Diretor da Cia., e (ii) a eleição dos administradores para composição 
do quadro da diretoria da Cia.. Deliberações Tomadas pela Unanimidade dos 
Presentes: deliberaram sem quaisquer restrições: Quanto ao item (i): consignar 
a renúncia do Sr. Leonardo Pimenta Gadelha, brasileiro, casado, engenheiro civil, 
C.I. CREA/RJ nº 2000105243 e CPF/MF nº 025.987.667-41 ao cargo de Diretor 
sem Designação Específica da Cia., nos termos da carta de renúncia apresen-
tada nesta data. A Cia. confere plena, rasa, geral e irrevogável quitação ao Sr. 
Leonardo Pimenta Gadelha, para nada mais deste poder reclamar, em juízo ou 
fora dele, pelos atos decorrentes do exercício de seu cargo nos termos da Lei nº 
6.404/76 (“Lei das S.A.”) e do estatuto social, e Quanto ao item (ii): aprovar a 
eleição dos Srs. Marcos Roberto Tinti, brasileiro, casado, contador, C.I. RG nº 
18017376-5 SSP/SP e CPF/MF nº 084.250.178-90, residente e domiciliado em 
SP/SP, na R. Iara, nº. 122, apto 102, CEP 04542-030, para o cargo de Diretor 
Presidente, e Marcelo Jorge Martins, brasileiro, casado, engenheiro naval, C.I. 
nº 08382818-6 do IFP/RJ e CPF/MF nº 018.727.267-04, residente e domiciliado 
no RJ, RJ, à R. General Urquiza, nº 98, apto 701, Leblon, CEP: 22431-040, para 
o cargo de Diretor sem designação específica. Os membros da diretoria ora
eleitos pelo prazo de 02  anos conforme o disposto no estatuto social da Cia.,
todos com mandato válido e unificado até 08/03/2021, foram empossados em
seus cargos mediante a assinatura dos respectivos Termos de Posse e declaram, 
sob as penas da lei, terem conhecimento das disposições do art. 147 da Lei das 
S.A., preencherem os requisitos legais para integrarem a diretoria da Cia. e não 
estarem impedidos de exercer cargos administrativos por lei especial; em virtude 
de condenação criminal, ou por se encontrar sob efeitos dela; em virtude de pena 
que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou em decor-
rência do cometimento de crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno,
concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro
nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consu-
mo, fé pública, ou a propriedade. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, e
como nenhum dos presentes quisesse fazer uso da palavra, foram encerrados os 
trabalhos, lavrando-se a presente ata na forma de sumário, conforme o disposto 
no § 1º do art. 130 da Lei nº 6.404/76, que, lida e achada conforme, foi por todos 
os presentes assinada. Presidente: Marcos Roberto Tinti; Secretário: Marcelo
Jorge Martins. Acionistas: Oceana Offshore S.A. e ALIANÇA S.A Indústria Naval
e Empresa De Navegação. RJ, 08/03/2019. Marcos Roberto Tinti - President;
Marcelo Jorge Martins - Secretário. Diretores Eleitos: Marcos Roberto Tinti;
Marcelo Jorge Martins. Jucerja nº 3575673 em 10/04/2019.

 ALIANÇA S/A – INDÚSTRIA NAVAL  
E EMPRESA DE NAVEGAÇÃO

CNPJ/MF nº 33.055.732/0001-38 - NIRE 33.3.00082000
ATA DA AGE: Data, Horário e Local: Realizada em 08/03/2019, às 11h na 
cidade de Niterói, RJ, na Travessa Braga, nº 2, parte “B”, Barreto, CEP.24110-
200 Mesa: Presidente da Mesa: Marcos Roberto Tinti, e Secretário da Mesa: 
Marcelo Jorge Martins. Convocação: Dispensada a publicação da convo-
cação nos termos do art. 124, §4º da Lei nº 6.404/76. Presença: Presentes 
todos os acionistas representando a totalidade do capital social, conforme 
assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas. Ordem do Dia:
Deliberar sobre (i) a consignação da renúncia de Diretor da Cia., e (ii) a
eleição dos administradores para composição do quadro da diretoria da Cia.. 
Deliberações Tomadas pela Unanimidade dos Presentes: deliberaram
sem quaisquer restrições: (i) consignar a renúncia do Sr. Leonardo Pimenta 
Gadelha, brasileiro, casado, engenheiro civil, C.I. CREA/RJ nº 2000105243 e 
CPF/MF nº 025.987.667-41 ao cargo de Diretor sem Designação Específica da 
Cia., nos termos da carta de renúncia apresentada nesta data. A Cia. confere 
plena, rasa, geral e irrevogável quitação ao Sr. Leonardo Pimenta Gadelha, 
para nada mais deste poder reclamar, em juízo ou fora dele, pelos atos de-
correntes do exercício de seu cargo nos termos da Lei nº 6.404/76 (“Lei das 
S.A.”) e do estatuto social, e agradece ao executivo pelo empenho que sempre 
demonstrou ao longo do seu excelente trabalho em prol do Grupo CBO, e (ii)
aprovar a eleição dos Srs. Marcos Roberto Tinti, brasileiro, casado, contador, 
C.I. RG nº 18017376-5   SSP/SP e CPF/MF nº 084.250.178-90, residente e
domiciliado em SP/SP, na R. Iara, nº. 122, apto 102, CEP 04542-030, para
os cargos de Diretor Presidente e Diretor de Gente e Gestão da Cia., Johan
Paul Kempers, brasileiro, divorciado, engenheiro naval, C.I. nº 5.101.958-
2- SSP/SC, CPF/MF nº 714277328-68, residente e domiciliado na cidade de 
Itajaí/SC, na Av. Coronel Marcos Konder, nº 1.313, apto. 810, Centro, CEP:
88.303-40, para o cargo de Diretor sem Designação Específica, e Marcelo
Jorge Martins, brasileiro, casado, engenheiro naval, C.I. nº 08382818-6 do
IFP/RJ e CPF/MF nº 018.727.267-04, residente e domiciliado na RJ/RJ, na R. 
General Urquiza, nº. 98, apto 701, Leblon, CEP: 22431-040, para o cargo de 
Diretor sem Designação Específica, todos com mandato unificado de 2  anos
a findar em 08/03/2021.Os administradores ora eleitos foram empossados
em seus cargos mediante a assinatura de termo de posse e declaram, sob as 
penas da lei, terem conhecimento das disposições do art. 147 da Lei das S.A., 
preencherem os requisitos legais para integrarem a diretoria da Cia. e não es-
tarem impedidos de exercer cargos administrativos por lei especial; em virtude
de condenação criminal, ou por se encontrarem sob efeitos dela; em virtude
de pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos;
ou em decorrência do cometimento de crime falimentar, de prevaricação, peita
ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o
sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra
as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. Encerramento: Nada 
mais havendo a tratar, e como nenhum dos presentes quisesse fazer uso da 
palavra, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata na forma 
de sumário, conforme o disposto no § 1º do art. 130 da Lei nº 6.404/76, que, 
lida e achada conforme, foi por todos os presentes assinada. Presidente:
Marcos Roberto Tinti Secretário: Marcelo Jorge Martins. Acionista: Oceana
Offshore S.A. RJ, 08/03/2019. Marcos Roberto Tinti - Presidente; Marcelo
Jorge Martins - Secretário. Diretores Eleitos: Marcos Roberto Tinti; Marcelo
Jorge Martins; Johan Paul Kempers. Jucerja nº 3576136 em 10/04/2019

NetVida: mais negócios para  
o corretor no ramo de Vida
Nova plataforma 
online facilita 
e potencializa 
venda desse 
seguro

A contratação de seguros 
de Vida cresceu 10% no ano 
passado, movimentando R$ 
15 bilhões em prêmios, de 
acordo com a Superinten-
dência de Seguros Priva-
dos (Susep). “Esse avanço 
pode ser potencializado se 
o corretor tiver ferramentas 
que facilitem a venda deste 
seguro, que está na lista de 
desejos de 56% dos consu-
midores brasileiros”, analisa 
Aluizio Melo de Oliveira, 
CEO da AMO Consultoria 
de Seguros. Ele é o criador 
da plataforma NetVida, de-
senvolvida em parceria com 
o Laboratório de Engenharia 
da PUC-Rio e a Icatu Segu-
ros, e que chega com for-
ça total para aquecer ainda 
mais um nicho ainda pouco 
explorado pelos corretores 
de seguros.

Segundo ele, apenas 15% 
dos corretores de seguros tra-
balham com o segmento no 
Brasil, e os principais moti-
vos são as dificuldades ope-
racionais e a pouca expertise 
da maioria dos profissionais. 
O NetVida, inovação tec-
nológica inédita, “preenche 
duas lacunas: a operacional, 
simplificando o sistema de 
cálculo e emissão, com to-
das as operações online; e a 
educacional, levando o co-
nhecimento necessário para 

transformar o corretor num 
consultor de benefícios”, 
destaca Oliveira.

Como funciona

A ferramenta permite 
emitir cálculos do seguro 
de Vida de forma rápida e 
descomplicada, em tempo 
real. No site www.netvida.
net, o valor é gerado a partir 
de duas perguntas: “Quan-
tos anos você tem” e “Tem 
cônjuge, companheiro (a)?”. 
Em seguida, basta clicar em 
“cotar” e consultar mensali-
dades e os respectivos capi-
tais segurados.

Para o corretor, há ainda 
uma área exclusiva de cadas-
tro com acesso a materiais 
de capacitação sobre o ramo, 
seus produtos e técnicas de 
venda, incluindo vídeo-aulas 
e depoimentos de beneficiá-
rios, segurados e mestres no 
assunto.

Sorteio

“O registro também gera 
um código que o profissional 
poderá enviar aos seus clien-
tes e, quando o segurado 
finalizar a contratação por 
meio da plataforma, o siste-
ma garante, através do token 
exclusivo do corretor, que 
a comissão será paga à sua 
corretora”, explica Oliveira. 
Outra vantagem é que, caso 
um consumidor contrate o 
seguro diretamente pelo site 
do NetVida, um sorteio entre 
todos os corretores é realiza-
do, e o vencedor recebe uma 
comissão vitalícia.

“É uma solução inédi-
ta, cujo objetivo é contribuir 
para o crescimento da produ-
ção nacional dos prêmios de 

Aluisio Melo de Oliveira:  ‘Pode ser potencializado se o 
corretor tiver ferramentas que facilitem a venda deste seguro’

seguros de Vida, por meio da 
ação facilitada e qualificada 
do corretor de seguros”, de-
fine o executivo.

O incentivo ao segmento 
não é por acaso: Oliveira con-
ta que, enquanto a venda de 
um seguro Auto rende comis-
são média de R$ 200 por ano 
para o corretor, a de um pla-
no mensal do NetVida de R$ 
200/mês renderá R$ 640 (co-
missão de 100% com 20%), 
por exemplo. “Vendendo dois 
ou três seguros de Vida por 
mês, o corretor conseguirá, 
em dez anos, desfrutar de uma 
confortável aposentadoria. 
Trata-se do seguro mais ren-
tável para todos os players do 
mercado”, calcula.

Ele ainda demonstra por 
que o produto é muito vanta-
joso para o segurado. “Uma 
pessoa de 40 anos que com-
pra um capital segurado de 

R$ 1 milhão no NetVida vai 
pagar uma mensalidade de 
R$ 380. No caso de sua falta 
depois de um ano, cinco ou 
dez, a família receberá na 
hora uma herança milioná-
ria, sem inventário e líquida 
de impostos. Agora, se ela 
viver até os 90 anos, fazendo 
uma conta rápida, terá pago 
R$ 228 mil em 50 anos (cla-
ro que as mensalidades e os 
capitais variarão no perío-
do), e seus dependentes irão 
usufruir de uma herança de 
R$ 1 milhão. Embora a con-
ta não seja linear assim, com 
certeza o investimento para 
o futuro da família é exce-
lente”, conclui.

O NetVida é um seguro de 
vida com a garantia da Icatu 
Seguros. Para mais informa-
ções, entre no site, ou envie 
e-mail para netvida@netvi-
da.net.

Acionamento digital da assistência 24 horas por chatbot
HDI oferece opção 
aos clientes de 
seguros de auto  
e residencial

A HDI Seguros, quinta 
maior seguradora de auto-
móveis do Brasil e sexta no 
segmento residencial, dispo-
nibiliza a partir desta quarta-
feira a opção de acionamen-
to digital da assistência 24 
horas para os seus clientes 
de seguros automotivos e 
residenciais por meio de 
um chatbot. A solução foi 
desenvolvida pela parceira 

Tempo Assist e, além de ser 
pioneira no mercado, adicio-
na uma nova opção de canal 
de atendimento ao segurado, 
tornando a solicitação mais 
ágil, sem a necessidade do 
contato telefônico. Ela está 
disponível no chat virtual 
(Web Chat) do site institu-
cional da HDI, na página 
da seguradora no Facebook 
(Messenger), no App HDI 
Segurado e no WhatsApp, 
pelo número 0800-770-
1608.

O procedimento consiste 
na interação com o chatbot, 
que guia os segurados na 
abertura de pedido de serviço 
emergencial, seja para veí-
culos ou imóveis. A disponi-
bilização de diversos canais 

democratiza e torna prático o 
uso da solução, que facilita a 
solicitação de mão-de-obra de 
eletricista, encanador ou cha-
veiro, no seguro residencial; 
e pedidos de atendimento a 
questões como pneu furado, 
falta de combustível (pane 
seca), problemas com chave, 
entre outros, no seguro auto-
motivo.

Outra vantagem da solução 
é a função de geo localização 
no Whatsapp e Messenger 
para a assistência automotiva, 
que permite ao prestador do 
serviço chegar ao lugar exato 
onde o segurado se encontra, 
mesmo que este não saiba 
informar o endereço preciso 
onde está. “O bot chega para 
oferecer ao segurado novas 

opções de canais para atendi-
mento, possibilitando que ele 
opte por aquele com o qual 
possui mais afinidade ou es-
teja mais acostumado no seu 
dia-a-dia”, destaca João Car-
los Armesto, Diretor Comer-
cial e Marketing da Tempo 
Assist.

Fábio Leme, vice-presiden-
te técnico da HDI Seguros, 
explica que a tecnologia bot. 
se tornou um pilar do proces-
so de digitalização da empre-
sa. “Ela leva a experiência do 
usuário a outro patamar, pois 
além de fazer com que o aten-
dimento seja mais rápido, dá 
autonomia ao cliente, aspecto 
crucial na relação entre as em-
presas e o público hoje”, des-
taca o executivo. 

Processo ágil para a cotação e emissão de apólice
A Sompo Seguros S.A. 

acaba de lançar durante 
evento para corretores de 
seguros Recife (PE), reali-
zado nesta quarta-feira, o 
novo Auto Sompo, a mais 
recente solução em termos 
de seguro de veículos da 
companhia. Desenvolvido 
visando a um aumento na 
demanda por produtos de fá-
cil contratação, que atendam 
a diferentes necessidades, o 
Auto Sompo é um produto 
moderno e flexível, de acei-
tação simples, que traz um 
processo ágil para a cotação 
e emissão de apólice.

Capital humano

“Investimos em tecnolo-
gia e capital humano para 
trazer um seguro simples, 
com ofertas customizadas 
por perfil de cliente e total-
mente desburocratizado em 
sua contratação”, considera 

Rogério Santos, diretor téc-
nico do Produto Automóvel. 
“Com alguns cliques, o cor-
retor de seguros tem sua co-
tação personalizada, e ainda, 
conta com as opções do auto 
mensal e uma sugestão Som-
po. Já o segurado, por sua 
vez, tem o conforto de ter as 
melhores opções de cobertu-
ras e serviços sob medida”, 
observa o executivo.

“Organizamos eventos 
em várias cidades brasilei-
ras para apresentar pessoal-
mente o novo Auto Sompo 
aos corretores de seguros. 
Temos percebido uma ex-
celente receptividade, além 
de uma procura bastante 
significativa pelo produto”, 
considera Fernando Grossi, 
diretor executivo comercial 
da Sompo Seguros. 

“Estabelecemos uma 
perspectiva de crescimen-
to relevante em 2019 justa-
mente por trabalharmos com 

um produto desenvolvido a 
partir de levantamentos com 
nossos parceiros correto-
res de seguros e que atende 
às demandas do segurado”, 
complementa.

“O Seguro de Automóveis 
é um dos principais ramos 
comercializados na região 
nordeste. Em Pernambuco 
este fato é ainda mais pre-
sente dado o grande número 
de Corretores, Assessorias e 
Colaboradores atuando no 
estado, seja atendendo os se-
gurados individualmente ou 
as pequenas, médias e gran-
des empresas”, destaca Edu-
ardo Fazio, diretor comercial 
da Sompo Seguros para o 
Rio de Janeiro, Espírito San-
to, Norte e Nordeste do País. 
“Tenho convicção que as 
melhorias realizadas no pro-
duto, alinhada a uma nova 
política de precificação, fará 
com que nossos clientes fi-
quem ainda mais seguros e 

satisfeitos com a Sompo”, 
conclui o executivo.

Emplacamento

Segundo dados da Fede-
ração Nacional Distribuição 
Veículos Automotores (Fe-
nabrave), de janeiro a março 
deste ano foram emplacados 
no Brasil 496,8 mil automó-
veis, índice cerca de 9,99% 
superior aos 451,7 mil em-
placamentos do mesmo perí-
odo de 2018. 

Já entre os Comerciais 
Leves, o aumento foi de 
10,23% e passou de 75,5 mil 
emplacamentos no primeiro 
trimestre de 2018 para 83,2 
mil emplacamentos nos pri-
meiros três meses de 2019. A 
categoria Caminhões ficou 
com o maior índice de cres-
cimento (45,74%), quando 
comparado os primeiros tri-
mestres de 2018 (14,7 mil) e 
2019 (21,4 mil). 
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DIÁRIO
Vale Itaubanco

Gerdau CVC

Braskem Randon

As ações ordinárias da Vale terminaram cotadas a R$ 
50,36, com perdas de  3,00%. Os três indicadores semanais 
mostram mercado comprado.

As ações preferenciais do Itaubanco terminaram cotadas a 
R$ 33,21, com ganho de 0,15%. Os três indicadores semanais 
mostram mercado vendido.

As ações preferenciais da Gerdau terminaram cotadas em 
R$ 14,60 com perda de 0,86%. Os três indicadores semanais 
mostram mercado vendido.

As ações ordinárias da CVC terminaram cotadas a R$ 
53,45, com desvalorização de 2,18%. Os três indicadores se-
manais mostram mercado vendido..

As ações preferenciais da Braskem terminaram cotadas a 
R$ 47,92, com desvalorização de 1,40%. Os três indicadores 
semanais mostram mercado vendido.

As ações preferenciais da Randon terminaram cotadas a 
R$ 8,90, com desvalorização de 1,00%. Os três indicadores 
semanais mostram mercado vendido..

Quinta-feira, 25 de abril de 2019

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

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

Ficam os Senhores acionistas da ESHO – Empresa de Serviços Hospitalares 
S.A. (“Companhia”) convidados a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária 
e Extraordinária, a ser realizada no dia 30 de abril de 2019, às 09:00 horas, 
na sede social da Companhia, na Rua Ana Neri, nº 190, Bairro 25 de Agosto, 
Duque de Caxias, CEP 25070-420, estado do Rio de Janeiro, para deliberar 
sobre a seguinte Ordem do Dia: Em Assembleia Geral Ordinária: (i) Tomar as 
contas dos administradores, examinar, discutir e deliberar sobre o relatório 
da administração e as demonstrações financeiras da Companhia relativos ao 
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018; (ii) Deliberar sobre 
a proposta da administração para contabilização do resultado apurado no 
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018; (iii) Fixar o montante 
global de remuneração dos diretores da Companhia para o exercício de 
2019. Em Assembleia Geral Extraordinária: (iv) Homologar o aumento do 
capital social da Companhia aprovado na Assembleia Geral Extraordinária 
da Companhia realizada em 20/02/2019 e a consequente alteração do caput
do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia; e (v) Consolidar o Estatuto 
Social da Companhia. (vi) Deliberar sobre o novo aumento do capital social da 
Companhia. (vii) Analisar, discutir e deliberar sobre o Protocolo e Justificação 
de Incorporação a ser firmado em 30 de abril de 2019 pelas administrações 
da Companhia e das sociedades COIPAR Participações S.A. (“COIPAR”), 
sociedade anônima inscrita no CNPJ/MF sob o nº 22.824.327/0001-10, com 
sede na Avenida das Américas, nº 4.200, sala 110, bloco 4, Barra da Tijuca, 
CEP: 22640-102, cidade e estado do Rio de Janeiro e COI Participações 
S.A. (“COI Participações”), sociedade anônima inscrita no CNPJ sob o nº 
13.493.904/0001-48, localizada na Avenida das Américas, nº 6.205, loja E, 
salas 208 e 302, Barra da Tijuca, CEP: 22793-080, cidade e estado do Rio 
de Janeiro. (viii) Ratificar a indicação dos peritos contábeis responsáveis 
para proceder à avaliação dos patrimônios líquidos da COIPAR e da COI 
Participações e elaboração do laudo de avaliação dos patrimônios líquidos 
contábeis para fins de incorporação das referidas sociedades pela Companhia 
(“Laudo de Avaliação”); (ix) Examinar e aprovar o Laudo de Avaliação para 
fins de incorporação da COIPAR e da COI Participações pela Companhia; 
(x) Deliberar sobre a incorporação da COIPAR e da COI Participações pela
Companhia; e (xi) Caso as incorporações da COIPAR e da COI Participações 
pela Companhia sejam aprovadas, autorizar a Administração da Companhia a 
praticar todos os atos necessários à implementação da referida incorporação.
(xii) Aprovar eleição para nova composição da Diretoria. Informações Gerais:
Os acionistas deverão apresentar na sede da Companhia, com no mínimo 48 
(quarenta e oito) horas de antecedência, além do documento de identidade
e/ou documento societário pertinente que comprove a representação legal,
conforme o caso: o comprovante de titularidade de ações de emissão da
Companhia e o instrumento de mandato com reconhecimento da firma do
outorgante.

Duque de Caxias (RJ), 18 de abril de 2019.
Mauro Medeiros Borges - Diretor Médico

Ricardo Hajime Yoshio Watanabe - Diretor Financeiro

Mudança na composição das carteiras dos investidores
Anbima prevê 
que, com 
reformas, poderá 
haver aumento  
da base de ativos 

“O crescimento da base de 
ativos e o desenvolvimento da 
indústria de investimentos be-
neficiam todo o ecossistema da 
economia brasileira. Ganham 
os investidores, com uma gama 
de opções que melhor se ade-
quem às suas necessidades de 
prazo, risco e retorno; ganham as 
empresas, com mais uma fonte 
de recursos; e ganham os gesto-
res, com diversidade para a com-
posição das carteiras”, afirmou 
Carlos Ambrósio, presidente da 
Associação Brasileira das Enti-
dades dos Mercados Financeiro e 
de Capitais (Anbima).

Destaca, também, que mais 
importante é o fato de que 

“ganha toda a sociedade, com 
os impactos positivos desse 
avanço sobre o país”, Essas 
premissas compõem o estudo 
que a Anbima apresentou nesta 
quarta-feira no 10º Congresso 
de Fundos de Investimento, 
mostrando que o aumento da 
base virá acompanhado de uma 
mudança na composição das 
carteiras dos investidores, fruto 
do crescimento do estoque de 
ações e debêntures. “Ao mes-
mo tempo, o material aponta 
que a emissão de títulos públi-
cos poderá decair, dada a menor 
necessidade de financiamento 
da dívida pública”.

“O encaminhamento das 
reformas que o Brasil tan-
to necessita, a começar pela 
Previdência, abre caminho 
para que a dívida pública não 
cresça tanto. Isso diminui a 
necessidade de financiamento 
do Tesouro, com consequente 
queda na participação dos tí-
tulos públicos nas carteiras”, 
disse Ambrósio no evento.

O estudo sustenta que a ex-
pansão da base de ativos da 

economia e o consequente 
avanço da indústria de gestão 
de investimentos contribuem 
para o aumento do Produto In-
terno Bruto (PIB), para a geração 
de empregos e para a arrecadação 
de impostos. Também aponta 
que, mantidas as atuais perspec-
tivas para o cenário econômico e 
aprovada a reforma da previdên-
cia, a base de ativos da economia 
brasileiraterá um aumento médio 
anual de 6,1% até 2023.

“Esse avanço poderá con-
tribuir para um ganho adicio-
nal acumulado de 1,36% ao 
resultado do PIB e acréscimo 
anual de 0,27% no mesmo 
período. O incremento equi-
vale a uma contribuição de 
10% no crescimento esperado 
para o indicador nos próximos 
cinco anos, que é de 13,2% “, 
de acordo com os cálculos do 
Comitê de Acompanhamento 
Macroeconômico da Anbima.

Montadoras exibem 
novos modelos no salão do 
automóvel de Shanghai

As montadoras de todo 
mundo estrearam 129 novos 
modelos no Auto Shanghai 
2019, o salão do automóvel, 
informou nesta quarta-feira 
o organizador do evento, o 
Conselho para Promoção do 
Comércio Internacional de 
Shanghai. O evento come-
çou dia 16 de abril.

Mais de mil expositores 
de 20 países e regiões parti-
cipam da exibição. Entre os 
mais de 1,5 mil carros exibi-
dos, 129 fizeram sua estreia 
mundial, 218 são veículos de 
nova energia e 76 são carros-
conceito, informou a agência 
Xinhua.

“No futuro, o consumo de 
carros será semelhante ao de 
celulares hoje. Novos mo-
delos com tecnologias van-
guardistas e habilidade de se 
atualizar via nuvem entrarão 
no mercado com grande fre-
quência”, prevê Yang Jian-

rong, chefe do Conselho.
Ele disse que o salão do 

automóvel fez sua primeira 
tentativa de lançar uma se-
ção especial com tecnolo-
gias futurísticas, convidando 
os líderes tecnológicos e as 
empresas de telecomunica-
ção para mostrar como as 
tecnologias 5G, de big data e 
inteligência artificial podem 
ser usadas nos carros.

A China, o maior merca-
do de automóveis do mundo, 
aposta nos veículos de nova 
energia e nova tecnologia, 
após a contração das ven-
das de carros no ano passa-
do, a primeira em 28 anos. 
Um total de 28,08 milhões 
de veículos foram vendidos 
em 2018, queda de mais de 
4% em relação a um ano 
atrás, segundo os dados da 
Associação Chinesa de Fa-
bricantes de Veículos Auto-
motores.

Ambrósio: ‘Ganha toda a sociedade, com os impactos 
positivos desse avanço sobre o país’
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Assembleia não concede controle 
absoluto da EDP aos chineses

Com a adesão de 56,60% dos acionistas presentes na 
assembleia da Energias de Portugal, o que representou 
65,18% do capital votante, foi derrotada a proposta do 
fundo abutre Elliot, que pretendia dar o controle absoluto 
da Energias de Portugal para a China Three Gorges. Com 
essa votação, os chineses perderam o interesse de ter até 
50% da elétrica portuguesa e, para tanto, pretendiam reali-
zar uma oferta publica para a aquisição dessa participação. 
Porém, os acionistas presentes não aprovaram a desblind-
agem da contagem dos votos da EDP, o ponto proposto 
pelo fundo Elliott e uma das condições consideradas es-
senciais pelos chineses para avançar com a OPA. A CTG 
tem 23,27% do capital e dos votos da EDP. Mas o objetivo 
com a oferta lançada há um ano era ter pelo menos 50%. 
De acordo com as atuais regras, mesmo que tivesse mais 
de metade do capital, nunca poderia votar com mais de 
25%. Daí que a eliminação deste teto fosse uma condição 
considerada essencial para a realização da OPA.

Multada por calcular lucro errado
A Prosper Funding LLC é uma empresa de financia-

mento que oferece e vende títulos vinculados ao desem-
penho de seus empréstimos de crédito ao consumidor 
através do seu site.  De julho de 2015 a maio de 2017, 
a empresa excluiu alguns empréstimos não-compensados 
baixados de seu cálculo de retornos líquidos anualizados 
que reportou aos investidores, atendendo a determinação 
da Securities and Exchange Commission, Acontece que já 
tinha comunicado os retornos líquidos anualizados para 
mais de 30 mil investidores em páginas de contas indi-
viduais no seu site e, através de e-mails, solicitou investi-
mentos adicionais dos investidores que concordaram em 
fazer essas aplicações, pois não sabiam que todas as infor-
mações eram baseadas em resultados mal calculados e os 
retornos eram mais elevados do que na realidade. Por cal-
cular incorretamente e exagerar nos lucros líquidos apre-
sentados aos investidores, a Prosper Funding LLC pagará 
uma multa de US$ 3 milhões.

Foxconn troca China pela Índia
Dirigentes da Foxconn, multinacional taiwanesa que é 

a maior fornecedora de iPhones da Apple, anunciaram que 
a produção em massa destes smartphones passará para a 
Índia, pois consideram que o mercado chinês está satu-
rado, e os custos de produção são três vezes maiores. Além 
disso, o mercado indiano é emergente e com muito poten-
cial para o produto, além de poder servir de hub de expor-
tações para a região. Neste momento, ainda não é claro 
de que forma é que a passagem da produção do iPhone 
para a Índia vai afetar as operações da Apple na China, 
que tem sido a sua principal base de produção nos últi-
mos anos. A Foxconn já tem duas fábricas no sul da Índia, 
nas regiões de Andhra Pradesh e Tamil Nadu, onde produz 
smartphones para a Xiaomi e para a Nokia. Essa troca vai 
precisar de investimenttos de US$ 300 milhões.

Bilionários vivem mais
Para homens nascidos em 1960 e que estão entre os 20% 

mais ricos dos EUA, a expectativa de vida é de quase 89 
anos, sete anos a mais do que para homens da mesma classe 
nascidos em 1930. Para os 20% mais pobres, a expectativa de 
vida praticamente não varia, e está nos 76 anos.

PAQUETÁ PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 29.517.209/0001-09 - NIRE 33.3.0032769-0

Ata de AGE realizada em 21/03/19
Data, Horário e Local. No dia 21/03/19, às 17h, na sede social da Paquetá 
Participações S.A. (“Cia.”), na Av. Ataulfo de Paiva, nº 1.251, 9º andar, Le-
blon/RJ. Convocação e Presença. Dispensada a convocação prévia, nos 
termos do Art. 124, §4º da Lei 6.404/76, conforme alterada (“Lei das S.A.”), 
tendo em vista o comparecimento de acionista representando a totalidade 
do capital social da Sociedade, conforme assinaturas constantes no Livro 
de Registro de Presença de Acionistas da Cia. Mesa. Presidente: Marcelo 
Hudik Furtado de Albuquerque. Secretário: André Galvão de França Britto. 
Ordem do Dia. Deliberar sobre o aumento do capital social da Cia. e a con-
sequente alteração do Art. 5º de seu Estatuto Social. Deliberações toma-
das por unanimidade. Após exame e discussão das matérias constantes da 
ordem do dia, deliberou-se, sem ressalvas e por unanimidade: (i) aprovar 
o aumento do capital social da Cia. no montante de R$3.300.000,00, me-
diante a emissão de 3.300.000 novas ações ordinárias, nominativas e sem
valor nominal, ao preço de emissão de R$ 1,00 por ação, calculado nos
termos do Art. 170, §1º, inciso I, da Lei das S.A., as quais foram subscritas
e integralizadas por sua acionista Catumbi Participações S.A., nos termos
do boletim de subscrição constante do Anexo I à presente ata, passando,
assim, o capital social da Cia. de R$45.572.492,00 para R$48.872.492,00,
dividido em 48.872.492 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.
Em decorrência da deliberação acima, o caput do Art. 5º do Estatuto Social
da Cia. passa a vigorar com a seguinte redação: “Art. 5º. O capital social
da Cia., totalmente subscrito e integralizado, é de R$48.872.492,00, repre-
sentado por 48.872.492 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal”. 
Encerramento: Nada mais havendo a tratar, e como nenhum dos presen-
tes quis fazer uso da palavra, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se
a presente ata na forma de sumário. Reabertos os trabalhos, esta ata foi
lida e aprovada, tendo sido assinada por todos os presentes. RJ, 21/03/19.
Mesa: Marcelo Hudik Furtado de Albuquerque - Presidente; André Gal-
vão de França Britto - Secretário; Catumbi Participações S.A. - Marcelo
Hudik Furtado de Albuquerque - André Galvão de França Britto. Jucerja em
18/04/19 sob o nº 3585532. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

ZÍNIA PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF 05.851.532/0001-56
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA. Ficam convi-
dados os acionistas da Cia. a se reunir no dia 29/04/19, às 13h00, na sede 
social localizada na Praça Pio X, nº 98, 9º and/parte, Centro, Rio de Janeiro/
RJ, para deliberar sobre I) EM AGO: (a) o relatório da administração, parecer 
dos auditores independentes e as demonstrações financeiras relativas ao 
exercício social findo em 2018; (b) destinação do resultado de 2018 da Cia.; e 
II) EM AGE: (a) remuneração dos Administradores; e (b) reeleição do membro
da Diretoria. Rio de Janeiro, 18/04/19. Diretoria.

JAURU TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.
CNPJ/MF Nº 08.583.456/0001-33 -NIRE: 33.3.0028651-9

EDITAL DE 2ª CONVOCAÇÃO - PARA ASSEMBLEIA GERAL DE DEBEN-
TURISTAS DA 2ª (SEGUNDA) EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, 
NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA A 
SER CONVOLADA EM ESPÉCIE COM GARANTIA REAL, EM SÉRIE 
ÚNICA, PARA OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO, COM ESFORÇOS 
RESTRITOS DE COLOCAÇÃO DA JAURU TRANSMISSORA DE ENER-
GIA S.A. - Ficam convocados os titulares das debêntures da 2ª (segunda) 
emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie 
com garantia real, em série única, para oferta pública de distribuição, com 
esforços restritos de colocação da Jauru Transmissora de Energia S.A.
(“Debenturistas”, “Debêntures” e “Companhia”, respectivamente), a reu-
nirem-se em Assembleia Geral de Debenturistas, nos termos do artigo 71 
da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, e das 
Cláusulas 7.2 e 7.4 do “Instrumento Particular de Escritura da 2ª (Segunda) 
Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie 
Quirografária a ser convolada em Espécie com Garantia Real, em Série Úni-
ca, para Oferta Pública de Distribuição, com Esforços Restritos de Coloca-
ção da Jauru Transmissora de Energia S.A.”, celebrada em 24 de outubro 
de 2013, entre a Companhia, a Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos 
e Valores Mobiliários (“Agente Fiduciário”), a Cobra Brasil Serviços, Co-
municações e Energia S.A. (“Cobra”), a Isolux Energia e Participações 
S.A. (“Isolux”), e a Celeo Redes, conforme aditada de tempos em tempos 
(“Escritura de Emissão”), a ser realizada, em segunda convocação, no dia 
de 03 de maio de 2019, às 11:00 horas, na sede da Companhia, na Cidade 
do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Marechal Câma-
ra, nº 160, sala 1433, para deliberar sobre a seguinte ORDEM DO DIA: (i) 
aprovar ou não a ratificação pelos Debenturistas da aprovação à alteração 
do controle societário da Companhia para a Celeo Redes, conforme já an-
teriormente aprovada e implementada em 26 de dezembro de 2018, nos 
termos do Share Purchase Agreement and Other Covenants, celebrado em 
5 de junho de 2018, sob condição resolutiva, na AGD, em razão de não 
terem sido concluídos ainda os procedimentos necessários para assinatura 
dos Aditamentos pela Companhia para a alteração do controle societário, 
aprovada na Assembleia Geral de Debenturistas realizada em 14 de agosto 
de 2018, com a aprovação de concessão de prazo adicional para a celebra-
ção, pela Companhia, dos Aditamentos, de modo a garantir que tal even-
to não constitua um evento de inadimplemento, vencimento antecipado ou 
qualquer outro evento similar descrito na Escritura de Emissão; (ii) aprovar 
ou não a concessão de prazo adicional para a realização das obrigações 
descritas na cláusula 5.1.(n) e (o) da Escritura de Emissão, referentes à 
apresentação no prazo de 90 dias após o termino do exercício social  de 31 
de dezembro de 2018 de cópia das demonstrações financeiras completas e 
devidamente auditadas, bem como sua publicação no site da CVM, no site 
da Companhia, no Diário Oficial e em outro jornal de grande circulação, a fim 
de garantir que tal evento não constitua um evento de inadimplemento, ven-
cimento antecipado ou qualquer outro evento similar descrito na Escritura 
de Emissão; e (iii) autorização para o Agente Fiduciário, em conjunto com a 
Companhia, realizar todos os atos e assinar todos os documentos necessá-
rios ao cumprimento integral das deliberações objeto dos itens acima. Infor-
mações Adicionais: os Debenturistas deverão apresentar-se no endereço 
acima indicado portando os documentos que comprovem a titularidade das 
respectivas Debêntures e os poderes de representação. Os instrumentos de 
mandato outorgados pelos Debenturistas aos seus procuradores para repre-
sentação na Assembleia Geral ora convocada deverão ser depositados na 
sede social do Agente Fiduciário, situada na Avenida das Américas, nº 4200,
bl. 08, Ala B, salas 302, 303 e 304, Barra da Tijuca, na Cidade e Estado 
do Rio de Janeiro, e ainda por e-mail para contencioso@pentagonotrustee.
com.br, no prazo de até 2 (dois) dias úteis anteriores à sua realização. A 
Companhia ressalta, entretanto, que o envio prévio da documentação visa 
somente dar agilidade ao processo, não sendo condição necessária para a 
participação na Assembleia Geral ora convocada. Rio de Janeiro, 25 de abril 
de 2019. JAURU TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.

PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A.
CNPJ/MF nº 18.593.815/0001-97 - NIRE nº 33.3.0031102-5

Ata da Assembleia Geral Ordinária. I. Data, Hora e Local: Realizada em 
17/04/2019, 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. II. Convocação: Dispensada na forma do §4º do 
Art. 124 da Lei 6.404/76, tendo em vista a presença de acionistas representando 
a totalidade do capital social da Cia., conforme Anexo I à presente ata.III.
Mesa: Presidente: Sr. Túlio Cintra; Secretário: Sr. Marcelo Gonçalves Costa. 
IV. Publicações: Demonstrações Financeiras, relatório de administração e parecer 
dos auditores independentes relativos ao exercício social findo em 31/12/2018,
todos publicados em 15/04/2019 no DORJ e no jornal “Monitor Mercantil”,
nas págs. 2 da parte V e 5 do caderno negócios & empresa, respectivamente.
V. Ordem Do Dia: (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e
votar as demonstrações financeiras, relatório de administração e parecer dos
auditores independentes relativos ao exercício social findo em 31/12/2018;
(ii) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição
de dividendos relativos ao exercício social findo em 31/12/2018; (iii) fixar a
remuneração global dos membros da administração da Cia.; e (iv) reeleger os
membros do Conselho de Administração da Cia.. VI. Deliberações: Os acionistas,
por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, aprovaram: (i) As contas
dos administradores, o relatório da administração, as demonstrações financeiras
e o parecer dos auditores independentes referentes ao exercício social findo
em 31/12/2018; (ii) A destinação do lucro líquido do exercício, no montante de
R$7.430.710,37, e a distribuição de dividendos relativos ao exercício social findo
em 31/12/2018, nos seguintes termos: (a) ajuste no valor de R$4.389.676,12
decorrente de resultados de exercícios anteriores, conforme o CPC 47/48;
(b) destinação de R$152.051,71 à reserva legal; (c) distribuição de dividendos
obrigatórios no valor de R$722.245,61; e (d) destinação de R$2.166.736,90 à
reserva de expansão; (iii) Fixar a remuneração global dos administradores da
Cia. para o exercício social de 2019 em até R$2.722.810,00. (iv) Reeleger, para
o cargo de membros do Conselho de Administração, pelo período de 1 ano, os
Srs. (a) Pedro Henrique Chermont de Miranda, brasileiro, casado, engenheiro
mecânico, portador da carteira de identidade nº 9.299.832-7-IFP/RJ, CPF/MF
nº 023.120.657-70, com endereço no Rio de Janeiro/RJ, na Av. Niemeyer, 02, sala
201, Leblon, CEP 22450-220, como Presidente do Conselho de Administração
da Cia.; (b) Bruno de Mello Pereira, brasileiro, solteiro, administrador de
empresas, portador da carteira de identidade nº 10048539-0-IFP/RJ, CPF/MF
nº 054.224.087-48, com endereço no Rio de Janeiro/RJ, na Av. Niemeyer, 02,
sala 201, Leblon, CEP 22450-220, como membro do Conselho de Administração 
da Cia.; e (c) Roberto Carmelo de Oliveira, brasileiro, casado, engenheiro civil, 
portador da carteira de identidade nº 45891, expedida pelo CREA/RJ, CPF/MF
nº 399.935.827-00, residente e domiciliado no Rio de Janeiro/RJ, na Av. João
Cabral de Mello Neto, 350, apto. 1704, bloco 1, Barra da Tijuca, CEP 22775-057,
como membro do Conselho de Administração da Cia.. Os membros do conselho 
de administração ora reeleitos declaram sob as penas da lei, que (a) não estão
impedidos por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, 
peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública
ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o
acesso a cargos públicos, como previsto no §1º do art.147 da Lei nº 6.404/76;
(b) não foram condenados à pena de suspensão ou inabilitação temporária
aplicada pela CVM, que o torne inelegível para os cargos de administração de
Cia. aberta, como estabelecido no §2º do art.147 da Lei nº 6.404/76; (c) atendem
ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo §3º do art. 147 da Lei
nº 6.404/76; e (d) não ocupam cargo em sociedade que possa ser considerada
concorrente da Cia., e não tem, nem representa, interesse conflitante com o da
Cia., na forma dos incisos I e II do §3º do art.147 da Lei nº 6.404/76 (Anexo II). Os
membros do Conselho de Administração tomaram posse neste ato (Anexo III).
VII. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a sessão foi suspensa pelo tempo
necessário à lavratura da presente ata que, depois de lida e achada conforme,
foi aprovada e assinada por todos os presentes. Certifico que a presente ata é
cópia da original, lavrada em livro próprio. Rio de Janeiro/RJ, 17/04/2019. Mesa: 
Túlio Cintra - Presidente. Marcelo Gonçalves Costa - Secretário. Acionistas:
Leblon Equities Partners V Fundo de Investimento em Participações. Túlio Cintra. 
Jucerja nº 3588439, em 24/04/19. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

CHAMI EMPREENDIMENTOS S.A.
CNPJ nº. 34.125.641/0001-94

EXTRATO DA ATA DA AGO/E de 10/04/2019 - 1) Local: Av. Vieira Souto, 
320-RJ às 8:00 hs.; 2) Presente 99,99% acionistas com direito a voto; 3)
Mesa - Presidente: Sonia Leite Chami, Secretária: Marcia Leite Chami;
4) Aprovações: a) Relatório da Administração e Demonstr. Financeiras
do exercício de 2018 com seus respectivos ajustes e notas explicativas,
b) Aprovação da destinação dos resultados acumulados em 31/12/18 e
dos dividendos,  c) Aprovação do orçamento para 2019. d) Reeleição dos
Diretores para o triênio 2019/2022. Ass.) Sonia Leite Chami (Presidente)
e Marcia Leite Chami (Secretária). Rio de Janeiro, 10/04/2019. Certidão:
Certifico o deferimento e o arquivamento sob nº. 03581625 em 15/04/2019
– Bernardo F.S.Berwanger (Secretário Geral) - JUCERJA.

ABAETÉ ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS S.A.
CNPJ 24.988.496/0001-11

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA. Ficam convidados os acionistas da 
Cia. a se reunir no dia 29/04/19, às 13h, na sede social localizada Praça 
Pio X, nº 98, 9º and/parte, Centro, Rio de Janeiro/RJ, para deliberar sobre: 
(a) o relatório da administração e as demonstrações financeiras relativas ao
exercício findo em 2018; e (b) destinação do resultado de 2018da Cia. Rio
de Janeiro, 18/04/19. Diretoria.

CONCESSÃO DE LICENÇA
MARLY CORRÊA DE OLIVEIRA – CPF 817.190.867-53 torna público 
que recebeu da Secretaria Municipal de Meio Ambiente da Cidade - 
SMAC, através do processo nº 14/201.064/2015 a LICENÇA MUNICIPAL 
DE INSTALAÇÃO – LMI Nº 001905/2018 emitida em 17/12/2018, com 
vencimento em 17/12/2022 para construção de edificação residencial 
multifamiliar com ATC=4.511,04m², localizado na Rua Ana Silva, 272 – 
Pechincha – Rio de Janeiro – RJ. 

Combustíveis: governo quer  
aumentar a concorrência
Programa 
Abastece Brasil 
substitui 
Combustível 
Brasil

O governo pretende estimu-
lar o desenvolvimento do mer-
cado de combustíveis e para 
isso irá incentivar o aumento da 
concorrência no setor. O minis-
tro de Minas e Energia, Bento 
Albuquerque, anunciou nesta 
quarta-feira, na abertura de um 
workshop do setor, em Brasí-
lia, o lançamento do programa 
Abastece Brasil, que substitui o 
programa Combustível Brasil, 
lançado em fevereiro de 2017. 
O evento reuniu representantes 
de empresas e de órgãos públi-
cos.

De acordo com o ministro, 
as propostas para promover a 
concorrência com vistas à di-
versificação de atores e atra-
ção de mais investimentos 
para as áreas de refino e logís-
tica serão construídas a partir 
do “diálogo transparente” com 
os agentes do segmento. 

“Nosso propósito é bus-
car, com a participação das 
entidades do setor, um am-
biente de negócios pautado 
na governança, estabilidade 
e com segurança jurídica re-
gulatória. E, também, na pre-
visibilidade”, disse o minis-
tro, ressaltando que a maior 
concorrência resultará na 
oferta de combustíveis “em 
condições adequadas de pre-
ço e qualidade” para os con-
sumidores finais.

Segundo o ministro, as 
ações do programa ainda 
estão sendo discutidas com 
representantes do setor. “Eu 
não assumi o ministério com 
nenhuma ideia preconcebida. 
Evidentemente que eu rece-
bi orientações do presiden-
te Jair Bolsonaro, mas não 
descartamos nenhuma ideia, 
pois estas se tornam boas, vi-
áveis e exequíveis através do 
diálogo”, disse o ministro. 

A diferença do programa 
atual para o anterior é que o 
Abastece Brasil será, segun-
do o Ministério de Minas 
e Energia (MME), “o pilar 
do Conselho Nacional de 
Política Energética (CNPE) 
para a construção de diretri-
zes estratégicas visando ao 
desenvolvimento do merca-
do de combustíveis”.

Segurança jurídica

Presente ao workshop,
o diretor de Estudos do Pe-
tróleo, Gás e Biocombustí-
veis da Empresa de Pesqui-
sas Energética (EPE), José 
Mauro Coelho, destacou a 
importância da segurança 
jurídica e da previsibilidade 
para atrair investimentos que 
beneficiem toda a cadeia do 
setor. “O Brasil tem neces-
sidades urgentes de investi-
mentos na área de refino, em 
portos, em infraestrutura de 
abastecimento primário. Isso 
tudo sem deixar de lembrar 
dos problemas relacionados 
à tributação”, afirmou o dire-
tor, lembrando a necessidade 
de um planejamento claro.

“Passamos por uma transi-
ção energética, para uma eco-
nomia de mais baixo carbono. 

Gás: mais 6% nas refinarias
O Sindicato Nacional das 

Empresas Distribuidoras de 
Gás Liquefeito de Petróleo 
(Sindigás) informou, por 
meio de nota, que foi co-
municado pela Petrobras na 
tarde desata quarta-feira que 
o preço do gás liquefeito de 
petróleo (GLP) empresarial e 
comercial, para embalagens 
acima de 13 kg, nas refina-
rias da estatal, será reajus-
tado em 6% a partir desta 
quinta-feira.

Cálculos do Sindigás indi-
cam que o valor do GLP em-
presarial, destinado aos seto-
res do comércio e da indústria, 
continua 23,6% mais caro do 
que o gás comercializado em 
embalagens de até 13 kg. A 
alerta que a falta de uma polí-
tica de preços para o GLP em-
presarial faz persistir essa di-
ferença de preços entre o GLP 
residencial e o empresarial.

A Petrobras informou, em 
sua página na internet, que a 

política de preços para o GLP 
de uso industrial e comercial 
vendido nas refinarias às dis-
tribuidoras tem como base 
o preço de paridade de im-
portação, formado pelas co-
tações internacionais desses 
produtos mais os custos que 
importadores teriam, como 
transporte e taxas portuárias, 
por exemplo.

De acordo com a estatal, 
a paridade é necessária por-
que o mercado brasileiro de 
combustíveis é aberto à livre 
concorrência, dando às dis-
tribuidoras a alternativa de 
importar os produtos. Além 
disso, diz ainda a Petrobras, 
o preço médio considera 
uma margem que cobre os 
riscos (como volatilidade do 
câmbio e dos preços). último 
reajuste da Petrobras para o 
GLP empresarial e comercial 
para as distribuidoras ocor-
reu no dia 14 de março pas-
sado, também em 6%.

Isso é uma realidade mundial 
que impacta também o Brasil. 
Esta iniciativa, portanto, é de 
fundamental importância para 
termos um direcionamento 
correto nessas discussões”, 
disse José Mauro Coelho, res-
saltando alguns dos desafios 
brasileiros.

“Em dez anos, multiplicare-
mos nossa produção de petró-
leo. Por outro lado, devido à 
escassez de investimentos em 
refino, se não tivéssemos ini-
ciativas como esta (que tentem 
atrair investimentos), continu-
aríamos sendo grandes impor-
tadores de derivados. De todos 
os principais derivados: GLP, 

nafta, gasolina, querosene e 
diesel”, acrescentou.

Para o diretor da Agência 
Nacional de Petróleo (ANP), 
Aurélio Amaral, a atualiza-
ção do Combustível Brasil 
responde à necessidade de 
se tentar abastecer um país 
de dimensões continentais, 
com um mercado diverso e 
desafios logísticos imensos. 
“A infraestrutura ainda é ca-
rente. Não temos refino no 
país suficiente para atender à 
demanda. Apesar de termos 
uma matriz energética diver-
sa, temos grandes desafios. 
Principalmente em infraes-
trutura”, avaliou.
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ECONIT ENGENHARIA AMBIENTAL S.A.
CNPJ 13.091.720/0001-51

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 (Em milhares de reais)

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES

“As notas explicativas completas e as demonstrações contábeis estão à disposição para consulta na sede da empresa”.

Aos Acionistas da Econit Engenharia Ambiental S.A. - Rio de Janeiro - RJ. 
Opinião sem ressalva: Examinamos as demonstrações contábeis da Econit 
Engenharia Ambiental S.A.(“Companhia”), que compreendem o balanço 
patrimonial em 31 de dezembro de 2018 e as respectivas demonstrações 
do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa 
para o exercício findo naquela data, bem como as correspondentes notas 
explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em 
nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam 
adequadamente, em todos os seus aspectos relevantes, a posição 
patrimonial e financeira da Central de Econit Engenharia Ambiental S.A., em 
31 de dezembro de 2018, o desempenho de suas operações e os seus fluxos 
de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às pequenas e médias empresas 
(NBC TG 1.000). Base para opinião sem ressalva: Nossa auditoria foi 
conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. 
Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas 
na seção a seguir intitulada “Responsabilidade do auditor pela auditoria das 
demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação à Companhia 
de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética 
Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho 
Federal de Contabilidade e cumprimos com as demais responsabilidades 
éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de 
auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. 
Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis e o 
relatório dos auditores: A administração da Companhia é responsável por 
essas outras informações que compreendem o Relatório da Administração. 
Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não abrange o Relatório da 
Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria 
sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria das demonstrações 
contábeis, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, 
ao fazê-lo, considerar se esse relatório está de forma relevante, inconsistente 
com as demonstrações contábeis ou com nosso conhecimento obtido na 
auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. 
Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante 
no Relatório da Administração somos requeridos a comunicar esse fato. Não 
temos nada a relatar a este respeito. Responsabilidades da administração 

Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. o relatório anual da administração e as demonstrações financeiras relativos ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018 
da Econit Engenharia Ambiental S/A. A Administração agradece a todos que contribuíram para os resultados alcançados, especialmente a nossa equipe de colaboradores pelo empenho e dedicação, aos fornecedores e prestadores 
de serviços pela qualidade e pontualidade e aos clientes pela credibilidade em nosso trabalho. Rio de Janeiro, 02 de abril de 2019. A Diretoria.

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS EXERCÍCIOS FINDOS 
EM 31/12/2018 E 2017 (Em milhares de reais)

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA EXERCÍCIOS 
FINDOS EM 31/12/2018 E 2017 (Em milhares de reais)

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2018 E 2017 (Em milhares de reais)

e da governança pelas demonstrações contábeis: A administração da 
Companhia é responsável pela elaboração e adequada apresentação das 
demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas 
no Brasil, aplicáveis às pequenas e médias empresas (NBC TG 1.000), e 
pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir 
a elaboração dessas demonstrações contábeis livres de distorção relevante, 
independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das 
demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação 
da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando 
aplicável, os assuntos relacionados com sua continuidade operacional e 
o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis 
a não ser que a administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar 
suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar 
o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da 
Companhia são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo 
de elaboração das demonstrações contábeis. Responsabilidades dos 
auditores independentes pela auditoria das demonstrações contábeis: 
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações 
contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, 
independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de 
auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de 
segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo 
com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam 
as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser 
decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, 
individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma 
perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com 
base nas referidas demonstrações contábeis. Como parte de uma auditoria 
realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, 
exercemos julgamento profissional, e mantemos ceticismo profissional ao 
longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de 
distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente 
se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos 
de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de 
auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco 
de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do 
que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os 
controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas 

intencionais. • Obtemos entendimento dos controles internos relevantes 
para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados 
nas circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre 
a eficácia dos controles internos da Companhia. • Avaliamos a adequação 
das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis 
e respectivas divulgações feitas pela administração. • Concluímos sobre a 
adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade 
operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe 
uma incerteza significativa em relação a eventos ou circunstâncias que 
possa causar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade 
operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza significativa 
devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas 
divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa 
opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão 
fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso 
relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia 
a não mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos a 
apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, 
inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as 
correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o 
objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis 
pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da 
época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as 
eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos 
durante nossos trabalhos.

Rio de Janeiro, 02 de abril de 2019.
Mário Vieira Lopes 
Contador - CRC-RJ 60.611/O
José Carlos de Almeida Martins 
Contador - CRC-RJ 036.737-0

DIRETORIA
Carlos Alberto Lima Moreira - Diretor Administrativo
Fabio de Andrade Pereira - Diretor Operacional
Diego Antunes Brito - Diretor Financeiro

CONTADOR
Walter Luis da Silva Junior - CRC-RJ 093.575/O-7

CRC-RJ-2026-O/5

Ativo 2018 2017
Circulante
Caixa e bancos ................................................................ 2.240 1.382 
Contas a receber de clientes ...........................................  1 7.346 
Impostos a compensar ..................................................... 3.807 1.657 
Outras Contas a Receber  ...............................................  925  37 

6.973 10.422
Não circulante
Imobilizado ....................................................................... 9.881 9.536

9.881 9.536
Total do ativo ................................................................... 16.854 19.958

Passivo 2018 2017
Circulante
Fornecedores ................................................................... 4.864 5.354 
Obrigações fiscais ............................................................  350  760 
Obrigações com pessoal .................................................. 3.516 3.144 
Outras Obri gações ...........................................................  196  - 

8.926 9.258
Não circulante
Provisão para contingências trabalhistas e cíveis ...........  213  - 

 213  - 
Patrimônio líquido
Capital soci al  ................................................................... 8.161 8.161 
Reservas de lucros ..........................................................  - 2.539 
Prejuízos acumul ados ......................................................  (446)  - 

7.715 10.700
Total do Passivo .............................................................. 16.854 19.958

2018 2017
Receita bruta de serviços ..................................................  79.935  76.540 
Impostos incidentes sobre serviços ..................................  (9.002) (8.612)

Receita operacional líquida ................................................  70.933 67.928 
Custos dos serviços prestados ......................................... (70.267) (63.090)

Lucro bruto ......................................................................... 666  4.838 
Receitas (despesas) operacionais:
Despesas administrativas ................................................. (712) (864)
Despesas tributárias ......................................................... (117) (55)
Outros resultados operacionais ........................................ 125 -

(704) (919)
Receitas financeiras .......................................................... 252 380 
Despesas financeiras ........................................................  (1.366)  (1.271)

 (1.114) (891)
Resultado antes do imposto de renda e contribuição social ..  (1.152)  3.028 
Imposto de renda ............................................................... - (796)
Contribuição social ............................................................. - (303)
Lucro líquido (prejuízo) do exercício ..................................  (1.152)  1.929 
Lucro líquido (prejuízo) por ação ........................................  (0,14) 0,24

Reservas de lucros Prej.
Capital
social

Le-
gal

Lucros
a real. Total

acumu-
lados Total

Saldos em 31/12/2016........  8.161 688 2.194  2.882 -  11.043 
Lucro líquido do exercício.... - -  - -  1.929  1.929 
Const. da reserva legal........ - 96  - 96 (96) - 
Dividendos distribuídos ....... - - (2.272) (2.272) - (2.272)
Transf. p/reserva de lucro .... - - 1.833  1.833  (1.833) -
Saldos em 31/12/2017........  8.161 784 1.755  2.539 - 10.700 
Prejuízo do exercício ........... - -  - -  (1.152) (1.152)
Dividendos distribuídos ....... - - (1.833) (1.833) - (1.833)
Comp. de prej. acumulado .. - (784)  78 (706) 706 -
Saldos em 31/12/2018........  8.161 -  - - (446)  7.715 

2018 2017
Fluxos de caixa das atividades operacionais:
Lucro líquido (prejuízo) do exercício  ................................. (1.152)  1.929 
Ajustes para reconciliar o lucro líquido às disponibilidades
 obtidas nas atividades operacionais:
Depreciações .................................................................... 6 15 
Provisão para contingências trabalhistas e cíveis ............ 213 - 
Juros e encargos sobre empréstimos e financiamentos ...  1.366  1.271 

433  3.215 
Variações nos ativos e passivos
Aumento (diminuição) em contas a receber .....................  7.345  4.560 
Aumento (diminuição) em impostos a compensar ............ (2.150)  (120)
Aumento (diminuição) em outras contas a receber ..........  (888) 3 
Aumento (diminuição) em fornecedores ...........................  (490) (1.894)
Aumento (diminuição) em obrigações fiscais a pagar ......  (410)  (316)
Aumento (diminuição) em obrigações com pessoal ......... 372 178 
Aumento (diminuição) em partes relacionadas ................. 196 (1.271)

Recursos líquidos gerados nas atividades operacionais ...  4.408  4.355 
Fluxos de caixa das atividades de investimento .................

Aquisição de ativo imobilizado ..........................................  (351) (1)
Recursos líq. aplicados nas atividades de investimento ....  (351) (1)

Fluxos de caixa das atividades de financiamento ...............
Juros sobre financiamentos .............................................. (1.366) (1.271)
Pagamento de dividendos ................................................ (1.833) (2.272)

Recursos líq. aplicados nas atividades de financiamento .. (3.199) (3.543)
Aumento de caixa e equivalentes de caixa ......................... 858 811 
Demonstração do aum. no caixa e equivalentes de caixa:
No início do exercício .........................................................  1.382 571 
No final do exercício ...........................................................  2.240  1.382 

Aumento de caixa e equivalentes de caixa ......................... 858 811 

HORIZONTE ENERGIA PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ: 25.176.875/0001-70

BALANÇO GERAL 
RELATÓRIO DA DIRETORIA: Srs. Acionistas, cumprindo as disposições legais e estatutárias, submetemos a V.Sas. as Demonstrações Financeiras do exercício findo em 31/12/2018. A Diretoria.

Controladora Consolidado
31/12/18 31/12/17 31/12/18 31/12/17

Ativo Circulante 8.554 138.63716.951.98012.923.606
Caixa e equivalentes de caixa 8.553 29.740 8.261.53912.421.600
Contas a receber - 1.501 4.786.212 1.501
Impostos a recuperar - 107.396 298.627 492.466
Outros créditos 1 - 3.605.603 8.039
Ativo Não Circulante 12.382.57412.624.021 366.547 332.416
Investimentos 12.382.57412.624.021 300.300 300.000
Imobilizado - - 66.247 32.416
Total do Ativo 12.391.12812.762.65817.318.52813.256.022
Passivo Circulante 1.013 7.220.196 4.595.727 7.663.409
Fornecedores - - 4.467.218 31.434
Contribuições e part. a 
recolher previdenciárias - - 25.168 40.939
Impostos a recolher 14 118.396 67.322 468.789
Outras contas a pagar 999 7.101.800 36.019 7.122.247
Passivo Não Circulante 3.400.000 3.000.000 3.732.676 3.050.097
Empréstimos sócios - 500.000 - 500.000
Empréstimos partes 
relacionadas 3.400.000 2.500.000 3.400.000 2.500.000
Impostos diferidos - - 57.984 -
Impostos a recolher - - 274.692 50.097
Patrimônio Líquido 8.990.115 2.542.462 8.990.115 2.542.462
Capital Social 4.774.800 1.200 4.774.800 1.200
Reserva legal 210.766 127.063 210.766 127.063
Reserva de lucros a distribuir 4.004.549 2.414.199 4.004.549 2.414.199
Particip. de acionistas não 
controladores - - 10 54

8.990.115 2.542.462 8.990.125 2.542.516
Total do Passivo e 
Patrimônio Líquido 12.391.12812.762.65817.318.52813.256.022

DEMONSTRAÇÕES Controladora Consolidado
DOS RESULTADOS 31/12/18 31/12/17 31/12/18 31/12/17

Receitas operacionais - - 5.061.457 (115.203)
Vendas - - 44.811.949 48.261.274
Custo das vendas - -(39.750.492)(48.376.477)
Receitas (despesas) 
operacionais 2.238.409 3.292.730 1.838.657 (238.136)
Administrativas e gerais (15.454) (122.043) (3.240.810) (2.982.253)
Outras rec. (despesas) 
operacionais 1.802 1.315.378 18.011 1.308.511
Resultado de equiv. patrimonial 2.252.061 2.099.394 - 1.435.605
Resultado antes do resultado 
financeiro e dos tributos 2.238.409 3.292.730 1.838.657 (353.340)
Receitas / (despesas) financeiras
Receitas financeiras 9.741 380 495.098 4.136.501
Despesas financeiras (47.475) (309.314) (80.960) (641.487)
Resultado financeiro (37.734) (308.934) 414.138 3.495.014
Res. antes dos tributos s/o lucro 2.200.675 2.983.796 2.252.795 3.141.674
IR e contribuição social (2.336) (441.345) (54.288) (455.169)
Resultado líq. das oper. 
continuadas 2.198.339 2.542.451 2.198.507 (2.686.505)
Ganho ou perda de 
investimentos (524.287) - (524.287) -
Participação não 
controladores - - (168) (144.054)
Lucro (prejuízo do exercício) 1.674.052 2.542.451 1.674.052 2.542.451

DEMONSTRAÇÕES DE Controladora Consolidado
RESULTADOS ABRANGENTES 31/12/18 31/12/17 31/12/18 31/12/17

Lucro do exercício 1.674.052 2.542.451 1.674.052 2.542.451
Resultados abrangentes  -  -  -  - 
Resultados abrangentes total 1.674.052 2.542.451 1.674.052 2.542.451

DEMONSTRAÇÕES DE MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
Capital
Social Reservas

Lucros (Prejuízos) 
acumulados

Patrimônio Líquido atribuível 
aos acionistas controladores

Participação de 
não controladores

Patrimônio
Líquido consolidado

Saldos em 31/12/16 1.200 - (1.189) 11 - -
Lucro (prej.) do exercício - - 2.542.451 2.542.451 - -
Reserva legal - 127.063 (127.063) - - -
Reserva de lucros a distribuir - 2.414.199 (2.414.199) - - -
Saldos em 31/12/17 1.200 2.541.262 - 2.542.462 54 2.542.516
Aumento capital 4.773.600 - - 4.773.600 - -
Lucro (prej.) do exercício - - 1.674.052 1.674.052 - -
Reserva legal - 83.703 (83.703) - - -
Reserva de lucros a distribuir - 1.590.350 (1.590.350) - - -
Saldos em 31/12/18 4.774.800 4.215.315 - 8.990.115 10 8.990.125

DEMONSTRAÇÕES Controladora Consolidado
DOS FLUXOS DE CAIXA 31/12/18 31/12/17 31/12/18 31/12/17

Fluxos de caixa das atividades operacionais
Lucro do exercício 1.674.052 2.542.451 1.674.052 2.542.451
Ajustes para:
Depreciação - - 11.256 2.846
Resultado de equivalência
 patrimonial (2.252.061) (2.099.394) - -
Caixa gerado pelas
 (aplicado nas) operações   (578.009) 443.057 1.685.308 2.545.297
Variação nos ativos e passivos:
Redução (aumento) de
 outros créditos (1) (1.501) (3.597.564) (1.501)
Aumento (redução) de
 contas a receber 1.501 - (4.784.711) (8.039)
Aumento (redução) em
 transações com partes
 relacionadas 900.000 2.500.000 900.000 2.500.000
Aumento (redução) de
 ativo fiscal corrente 107.397 (107.396) 193.839 (492.466)
Aumento (redução) de 
 fornecedores - - 4.435.784 31.434
Redução (aumento) de
 passivo fiscal corrente e
 obrig. previdenciárias (118.382) 118.396 (134.658)  559.825
Redução (aumento)
 transações com partes
 relacionadas - PF (500.000) 500.000 (500.000) 500.000
Redução (aumento) de
 outras contas a pagar (7.100.801) 7.101.800 (7.086.226) 7.122.247

Fluxo de caixa usado nas
 atividades operacionais (7.288.294) 10.554.356 (8.888.227) 12.756.797

DEMONSTRAÇÕES Controladora Consolidado
DOS FLUXOS DE CAIXA 31/12/18 31/12/17 31/12/18 31/12/17

Fluxos de caixa das atividades
 de investimentos
Aumento (redução) de
 capital em participações
 acionárias 2.493.507 - (347) 66
Caixa recebido na venda
 de participação acionária - - -   (35.262)   
Aumento (redução) de
 imobilizado - - (45.087) -
Caixa líquido gerado 
 (consumido) nas atividades de 
 investimentos                      2.493.507 - (45.434) (35.197)
Fluxos de caixa das atividades
 de financiamentos
Integralização de Capital 4.773.600 (10.524.627) 4.773.600 (300.000)
Caixa líquido gerado
 pelas atividades de
 financiamentos 4.773.600 (10.524.627) 4.773.600 (300.000)
Redução (aumento) no 
 caixa e equivalentes de 
 caixa (21.187) 29.729 (4.160.061) 12.421.600
Demonstração do aumento (redução)
 no caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de 
 caixa no início do exercício        29.740 11 12.421.600 -
Caixa e equivalentes de
 caixa no final do exercício 8.553 29.740 8.261.539 12.421.600
Redução / (aumento) no
 caixa e equivalentes de
 caixa (21.187) 29.729 (4.160.061) 12.421.600

DIRETORIA
Gabriel de Biase de Berenguer Cesar e Eduardo Rossetti Lopes   •   Jorge de Oliveira - Contador - CPF: 697.786.637-34 - CRC: 076011/O-9

NOTAS EXPLICATIVAS
Na elaboração destas Demonstrações Financeiras, foram obedecidos os preceitos estabelecidos pela Lei 6.404/76, bem como as prerrogativas estabelecidas 
pela legislação em vigor.

Petrobras vai analisar direito de preferência no leilão de cessão onerosa
A Petrobras comunicou em 

fato relevante nesta quarta-feira 
que analisará as normas publi-
cadas pelo Conselho Nacional 
de Política Energética (CNPE) 
para avaliar o seu direito de pre-
ferência no leilão dos exceden-
tes da cessão onerosa. O  leilão 
do petróleo excedente da área 
da cessão onerosa está marcado 
para 28 de outubro. 

Em 18 de abril, foi pu-
blicada a Resolução CNPE 
explicando os parâmetros da 
licitação dos volumes exce-
dentes ao contrato de cessão 

onerosa, sob o regime de 
partilha da produção. A pe-
troleira deverá manifestar o 
interesse em exercer seu di-
reito de preferência nas áreas 
do leilão em até 30 dias após 
a publicação da resolução. 

O leilão será por regime 
de partilha, modelo usado 
no pré-sal, que prevê que a 
União fique com parte da 
produção. Ficou definido em 
fevereiro que o vencedor de-
verá pagar à Petrobras uma 
compensação pelos investi-
mentos realizados na área e 

que assim adquirirá uma par-
te dos ativos e da produção. 

Na semana passada, o go-
verno definiu que o valor a ser 
pago pelos consórcios vence-
dores do leilão de excedentes 
de petróleo do contrato de 
cessão onerosa da Petrobras 
será de R$ 105,561 bilhões. 
Na terça-feira (23) foi publicada 
Portaria do Ministério de Minas 
e Energia nº 213, assinada pelo 
ministro de Minas e Energia, 
Beto Albuquerque, definindo 
as regras para a compensação 
da Petrobras pelos investimen-

tos feitos nas áreas da cessão 
onerosa no leilão do excedente.

Os investimentos foram 
realizados nos Campos de 
Búzios, Atapu, Itapu e Sépia.
“A Petrobras   deverá ser com-
pensada pelos investimentos 
realizados nas áreas licitadas”, 
destaca a portaria que traz 10 
premissas para o cálculo da 
compensação, que terá seu va-
lor atualizado a partir da data 
de assinatura do contrato de 
partilha da produção até a data 
do pagamento à Petrobras

A Petrobras informou que 

aguarda ainda a definição a 
respeito da medida que per-
mitirá à União o pagamento 
do ressarcimento, no valor de 
US$ 9,058 bilhões, calculados 
na data de referência, decor-
rente da revisão do contrato 
de cessão onerosa, para sub-
missão do tema às instâncias 
competentes para aprovação.

“No que diz respeito à re-
visão do contrato de cessão 
onerosa, por se tratar de tran-
sação com parte relacionada 
envolvendo a União, a ope-
ração deverá ser submetida à 

prévia avaliação do Comitê de 
Minoritários e do Comitê de 
Auditoria Estatutário e apro-
vada pelo Conselho de Ad-
ministração, por, pelo menos, 
dois terços dos conselheiros 
presentes”, explicou a estatal.

“Estimativas de produção, 
número de poços, datas do 
primeiro  óleo de cada proje-
to serão definidas em comum 
acordo entre a Petrobras e o(s) 
contratado(s) em regime de par-
tilha de  produção, com base em 
parâmetros atuais de mercado”, 
ressaltou a portaria.
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Termomacaé S.A.
CNPJ Nº 02.290.787/0001-07 – Empresa do Sistema Petrobras (Controlada da Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras)

RELATÓRIO ANUAL DA ADMINISTRAÇÃO – EXERCÍCIO 2018
Á Assembleia de Acionistas Termomacaé S.A.
Macaé - RJ
Cumprindo preceitos legais e disposições do Estatuto Social, apresentamos as Demonstrações Financeiras da Termomacaé 
S.A. do exercício social findo em 31/12/2018, elaboradas na forma da legislação societária e acompanhadas do Parecer da 
KPMG Auditores Independentes.
Aspectos Operacionais
A Termomacaé é proprietária da Usina Termelétrica Mário Lago - UTE MLG, com capacidade nominal instalada de 923 MW 
de energia elétrica, localizada no Município de Macaé, no Estado do Rio de Janeiro.
Em 01/10/2007, a UTE MLG foi arrendada à Petrobras, mediante Contrato de Locação e Outras Avenças, pelo prazo de 3 
anos, condicionado ao cumprimento de determinadas condições suspensivas, dentre elas, a transferência da autorização de 
Produtor Independente de Energia Elétrica - PIE.
Por força do Contrato de Locação da UTE MLG para a Petrobras, em 16/10/2007, a ANEEL aprovou a Resolução Autorizativa 
nº 1.079, transferindo o PIE da Termomacaé para a Petrobras, tornando-se esta a proprietária da energia elétrica gerada pela 
referida UTE, tendo sido a Termomacaé contratada, pela Petrobras, para operar e manter o ativo, através de um Contrato de 
Operação e Manutenção (O&M).
Em 01/11/2010, a Termomacaé e a Petrobras assinaram o Aditivo ao Contrato de Locação e Outras Avenças, bem como o 
Aditivo ao Contrato de O&M. Em 31/10/2012, a Termomacaé e a Petrobras firmaram novos Aditivos aos Contratos de Loca-
ção e de O&M, prorrogando o prazo dos mesmos por mais 1.095 dias corridos.
A partir de 14/12/2015, a Termomacaé e a Petrobras decidiram pelo o arrendamento da UTE MLG e assinaram um novo 
Contrato de Locação e Outras Avenças, pelo prazo de 2 anos, renovável por igual período.
A partir de março/2017, a Administração da Sociedade iniciou negociações com a Petrobras com vista à celebração de 
um novo Contrato de Locação para a Usina Termelétrica Mário Lago, que, com base na utilização de Laudo de Avaliação 
independente, culminou na celebração de novo Contrato de Locação, em dezembro de 2017, em novas bases financeiras, 
corrigidas anualmente com base na variação do IPCA e prazo de vencimento em dezembro/2019
Em 01/11/2018, o Conselho Deliberativo aprovou a reforma estatutária para adequar o Estatuto Social à Lei 13.303/16, 
transformando a Termomacaé LTDA em S.A..
Aspectos Comerciais
Toda a energia elétrica produzida pela UTE MLG é comercializada pela Petrobras. A energia é disponibilizada no Sistema 
Interligado Nacional - SIN, sob a responsabilidade do Operador Nacional do Sistema Elétrico - ONS.
Aspectos Econômicos E Financeiros
Com a assinatura do novo contrato, o valor da locação mensal foi majorado de R$ 2,5 milhões para R$ 12,3 milhões, repre-
sentando uma elevação nominal da Receita da ordem de 392%. Com isso, o Resultado Bruto da Companhia passou de R$ 
613 mil em 2017 para R$ 104.674 mil em 2018.
Despesas Tributárias
Em 26/05/2017, baseado no parecer dos assessores tributários da empresa, o Conselho Deliberativo deliberou pela 
adesão da Termomacaé ao Programa de Regularização Tributária - PRT regulamentado pela Instrução Normati-
va da Receita Federal do Brasil (RFB) nº1.687, de 1º de fevereiro de 2017, e pela Portaria da Procuradoria Geral da 

Fazenda Nacional (PGFN) nº 152, de 3 de fevereiro de 2017, que permitiu à Termomacaé quitar débitos de natureza tri-
butária ou não tributária, vencidos até 30 de novembro de 2016, no valor de R$ 633,6 milhões, pelo pagamento, em 
31/05/2017, de 20% do valor total dos débitos indicados, na modalidade à vista,  e a liquidação dos valores remanescen-
tes com créditos de prejuízo fiscal adquiridos da Petrobras, conforme Contrato firmado entre as partes em 21/06/2018. 
Nesse contexto, os resultados de 2017 da Termomacaé foram fortemente impactados pelas Despesas Tributárias.
Ao retirar os efeitos não recorrente, observou-se uma drástica redução das Despesas Tributárias que passou de R$ 215.089 
mil em 2017 para R$ 882 mil em 2018.
Com isso, o resultado antes do Resultado Financeiro e Impostos passou de prejuízo de R$ 336.090 mil para lucro de R$ 
84.459 mil, de 2017 para 2018.
Resultado Financeiro
No exercício de 2017, as Despesas Financeiras atingiram R$ 285.995 mil em função do pagamento de juros e multa de mora 
referente ao PRT, mencionado no item anterior (Despesas Tributárias). Ao retirar os efeitos não recorrente, verificou-se uma 
drástica redução das Despesas Financeiras que encerram 2018 em R$ 149 mil. Com isso, o Resultado Financeiro de 2018 
registrou lucro de R$ 15.982 mil revertendo o prejuízo de R$ 246.275 mil auferido em 2017.
Lucro Líquido
A combinação do aumento da margem, proveniente da celebração do novo contrato de locação, com a retirada dos efeitos 
não decorrentes contribuíram para a geração do Lucro Líquido de R$ 73.709 mil em 2018, revertendo o prejuízo auferido em 
2017 de R$ 698.705 mil.
Metas e Indicadores
As novas condições contratuais estabelecidas no Contrato de Locação celebrado em 13/12/2017 permitiram o atingimento 
das Metas e Indicadores em 2018, conforme apresentado na tabela a seguir.
Indicadores Meta 2018 Realizado
EBITDA (R$ mil) 23.894 114.670
IRENT (%) -1% 10%
Proposta Destinação De Resultado
Tendo em vista que no fechamento do Exercício 2017, a Termomacaé S.A. registrou prejuízo acumulado de R$ 647.831 
mil, a proposta de Destinação de Resultado apresentada pelos Administradores será destinar o Lucro Líquido de R$ 73.709 
mil auferido em 2018 para absorver Prejuízos Acumulados, conforme disposições legais (Lei das Sociedades por Ações nº 
6.404/76).
Política de Governança e Sustentabilidade
Em atendimento a Lei 13.303/16, em 2018, a Termomacaé S.A. reformou seu Estatuto Social e implementou uma série de 
Políticas e Diretrizes de Governança recomendadas pela holding Petrobras.
Tendo em vista as características e atuação restrita da Companhia (o único cliente é a Petrobras), os Projetos Socioambien-
tais da Usina Mário Lago, que se encontra arrendada à Petrobras, constam no Relatório de Sustentabilidade da Controladora.

Macaé - RJ, 13 de março de 2019.
Wellington Gomes Lucas Diretor Presidente

Marcos Gratacós Nóbrega Diretor Administrativo

BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO 

(Em milhares de reais, exceto quando indicado em contrário)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS ABRANGENTES
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO 

(Em milhares de reais, exceto quando indicado em contrário)

Ativo Nota 2018 2017
Circulante  
Caixa e equivalentes de caixa  1 13
Contas a receber, líquidas 6 20.098 11.982
Contas a receber - FIDC 6.2 135.222 342.075
Imposto de renda e contribuição social 9.1 1.328 20.523
Impostos e contribuições 9.1  8.758 7.858
   165.407 382.451
Não Circulante   
Realizável a longo prazo   
Depósitos judiciais 19.2 17.129 16.468
Impostos e contribuições 9.1  29.977 30.130
   47.106 46.598
Imobilizado 7.1  243.163 273.374
   243.163 273.374
Total do ativo   455.676 702.423

 2018 2017
Lucro líquido (prejuízo) do exercício 73.709 (698.705)
Itens que não serão reclassificados para o resultado:  
Ganhos (Perdas) atuariais com plano de benefícios definidos (583) 688
Imposto diferido 198 (234)
 (385) 454
Resultado abrangente total 73.324 (698.251)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Passivo  Nota 2018 2017
Circulante  
Fornecedores  2.336 1.937
Imposto de renda e contribuição social 9.1 6.891 506.893
Impostos e contribuições 9.1 6.711 6.190
Dividendos  - 26.350
Salários, férias, encargos e participações  6.628 4.182
Compromissos contratuais 10  4.018 4.018
   26.584 549.570
Não Circulante   
Imposto de renda e contribuição social diferidos 9.2 37.236 49.956
Plano de pensão 11 3.796 2.709
Provisão para processos judiciais e administrativos 19.1  124.222 113.294
   165.254 165.959
Patrimônio líquido
Capital social realizado 12.1 837.635 634.015
Prejuízos acumulados  (574.122) (647.831)
Outros resultados abrangentes   325 710
  263.838 (13.106)
Total do passivo e passivo a descoberto  455.676 702.423

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO 

(Em milhares de reais, exceto quando indicado em contrário)
Fluxos de caixa das atividades operacionais 2018 2017
Lucro líquido (prejuízo) do exercício 73.709 (698.705)
Ajustes para:
Despesa atuarial de plano de pensão 504 599
Depreciação e amortização 30.211 30.214
Variações monetárias e encargos financeiros (1.760) 398.177
Rendimentos de recebíveis de ativos financeiros (14.221) (35.908)
Imposto de renda e contribuição social diferidos, líquidos (9.209) (18.307)
Provisão para perdas com processos judiciais 10.928 113.294
Aumento de ativos Contas a receber (8.090) (7.032)
Outros ativos (10) -
Aumento (Redução) de passivos  
Fornecedores 399 70
Impostos e contribuições (462.273) 225.242
Imposto de renda e contribuição social pagos (20.990) (128.730)
Outros passivos 2.446 5.089
Recursos líquidos utilizados pelas atividades operacionais (398.356) (115.997)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos  
Resgates de recebíveis de ativos financeiros 221.074 116.009
Recursos líquidos gerados pelas atividades de investimentos 221.074 116.009
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos  
Aumento de capital 203.620 -
Dividendos pagos a quotistas (26.350) -
Recursos líquidos gerados nas atividades de financiamentos 177.270 -
Aumento de caixa e equivalentes de caixa do exercício (12) 12
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 13 1
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 1 13

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. 

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO 

(Em milhares de reais, exceto quando indicado em contrário)

NOTAS EXPLICATIVAS 
ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DE 31 DE DEZEMBRO DE 2017

(Em milhares de reais, exceto quando indicado em contrário)

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO 

(Em milhares de reais, exceto quando indicado em contrário)

  Outros resultados 
  abrangentes                            Reservas de lucros 
 Capital Ganhos (perdas)   Dividendos  Total do
 subscrito e  planos de atuariais com  adicionais prejuízos patrimônio
 integralizado  benefícios definidos Legal propostos acumulados líquido
Saldos em 1º de janeiro de 2017 634.015 256 50.874 19.763 - 704.908
 634.015 256 - - 70.637 704.908
Dividendos adicionais aprovados - - - (19.763) - (19.763)
Outros resultados abrangentes - 454 - - - 454
Prejuízo do exercício - - - - (698.705)  (698.705)
Apropriação:
Absorção de prejuízo com reserva - - (50.874) - 50.874 -
Saldos em 31 de dezembro de 2017 634.015 710 - - (647.831) (13.106)
 634.015 710 - - (647.831) (13.106)
Aumento de capital 203.620 - - - - 203.620
Outros resultados abrangentes - (385) - - - (385)
Lucro líquido do exercício - - - - 73.709 73.709
Saldos em 31 de dezembro de 2018 837.635 325 - - (574.122) 263.838
 837.635 325 - - (574.122) 263.838

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Receitas 2018 2017
Arrendamento e outras receitas 148.717 34.055
Insumos adquiridos de terceiros  
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros (14.613) (122.475)
Valor adicionado bruto 134.104 (88.420)
Depreciação e amortização (30.211) (30.214)
Valor adicionado líquido consumido pela companhia 103.893 (118.634)
Valor adicionado recebido em transferência  
Receitas financeiras 16.131 36.061
Valor adicionado a distribuir (consumido) 120.024 (82.573)
Distribuição do valor adicionado  
Pessoal e administradores  
Remuneração direta  
Salários 22.197 21.332
Participação dos empregados nos lucros ou resultados 2.080 533
Recuperação Pessoal Cedido (29.168) (31.903)
Benefícios (4.891) (10.038)
Plano de aposentadoria e pensão 2.361 1.950
FGTS 1.663 1.871
Tributos 4.024 3.821
Federais 47.023 339.996
Estaduais 10 10
Municipais  -  7
 47.033 340.013
Instituições financeiras e fornecedores  
Juros e variação cambial e monetária 149 282.336
Quotistas  
Lucros (prejuízos) retidos 73.709 (698.705)
 73.709 (698.705)
Valor adicionado distribuído (consumido) 120.024 (82.573)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

1. A companhia e suas operações
A Termomacaé S.A. (“companhia”), controlada da Petróleo Brasileiro de S.A. - Petrobras, foi constituída em 15 de outubro de 1997 
e iniciou suas atividades operacionais em 29 de novembro de 2001, tendo por objeto social a produção independente de energia 
elétrica, podendo realizar atividades de gerenciamento, implantação, operação e manutenção de Usinas de geração de energia 
elétrica e, ainda, a participação no capital de outras sociedades. A Empresa é proprietária da Usina Termelétrica Mário Lago que 
possui 20 turbinas de geração de energia termelétrica, com capacidade bruta de geração de 923 megawatts (MW).
Em 25 de abril de 2006, a El Paso Energy Cayger II Company (Cayger II) e a El Paso Energy Cayger IV Company (Cayger IV), só-
cias da companhia até então, ambas localizadas nas Ilhas Cayman, alienaram a totalidade de suas quotas para a Petróleo Brasileiro 
S.A. - Petrobras (“Petrobras”).
Em 01 de novembro de 2018, conforme ata de reunião dos sócios, foi aprovada a transformação societária da Termomacaé Ltda 
para sociedade por ações na forma de sociedade anônima de capital fechado, passando a ser denominada de Termomacaé S.A.
A companhia mantém transações relevantes com a controladora Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras e segue o Plano de Negócios 
desta na condução de suas operações. Portanto, estas demonstrações financeiras devem ser lidas neste contexto.
1.1. Contratos de Locação e O&M da Usina
Em 1º de outubro de 2007, foram firmados dois contratos com a Petrobras, um referente à locação da UTE - MLG, e o outro 
referente à prestação de serviços de Operação e Manutenção da UTE - MLG (O&M). O Contrato de O&M foi encerrado em 
30/09/2014 e o contrato de locação, após alguns aditivos, foi encerrado em 31/10/2015.
1.2. Novos Contratos de Locação da Usina
Em 14/12/2015, foi celebrado contrato de locação da UTE - MLG com a Petrobras, por prazo de dois anos, com condições econômicas 
atualizadas na época da negociação. Em 13/12/2017, foi celebrado o atual contrato, com condições econômicas atualizadas, que 
prevê pagamentos mensais de R$ 12.342, corrigidos anualmente com base na variação do IPCA, e tem vencimento em 12/12/2019, 
podendo ser prorrogado por mais dois anos.
O contrato de aluguel da Usina foi classificado, contabilmente, como um arrendamento mercantil operacional, uma vez que não 
transfere os riscos e os benefícios de uso da Usina.
2. Base de apresentação das demonstrações financeiras
As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, em observância às dispo-às dispo- dispo-
sições contidas na Lei das Sociedades por Ações, e incorporam as mudanças introduzidas por intermédio das Leis nº 11.638/07 e 
11.941/09, complementadas por pronunciamentos, interpretações e orientações do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), 
aprovados por resoluções do Conselho Federal de Contabilidade - CFC.
Todas as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, estão sendo evidenciadas, e correspon-
dem àquelas utilizadas pela Administração na sua gestão.
A Diretoria Executiva da companhia, em reunião realizada em 13/03/2019, autorizou a divulgação destas demonstrações financeiras.
2.1. Práticas contábeis
O sumário das principais práticas contábeis aplicadas na preparação das demonstrações financeiras está apresentado na nota explicativa 3.
2.2. Base de mensuração
As demonstrações financeiras foram preparadas utilizando o custo histórico como base de valor, exceto quando de outra forma indicado.
2.3. Uso de estimativa e julgamento
Na preparação dessas demonstrações financeiras, a Administração utilizou julgamentos, estimativas e premissas que afetam a 
aplicação das políticas contábeis e os valores reportados dos ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem 
divergir dessas estimativas.
As premissas utilizadas são baseadas no histórico e em outros fatores considerados relevantes, e são revisadas periodicamente 
pela Administração.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO 

(Em milhares de reais, exceto quando indicado em contrário)
 Nota 2018 2017
Receita de arrendamento  13 134.826 30.766
Custo do arrendamento 16 (30.152) (30.153)
Lucro bruto  104.674 613
Despesas
Gerais e administrativas 16 (7.964) (5.361)
Tributárias 15 (882) (215.089)
Outras despesas, líquidas 14 (11.369) (116.253)
  (20.215) (336.703)
Lucro (Prejuízo) antes do resultado financeiro, participações e impostos  84.459 (336.090)
Resultado financeiro líquido 17 15.982 (246.275)
Receitas financeiras  14.248 36.061
Despesas financeiras  (149) (285.995)
Variações monetárias, líquidas  1.883 3.659
Lucro (prejuízo) antes dos impostos  100.441 (582.365)
Imposto de renda e contribuição social correntes (PRT) 9.3 - (134.647)
Imposto de renda e contribuição social 9.3 (26.732) 18.307
Lucro líquido (prejuízo) do exercício  73.709 (698.705)
Lucro (prejuízo) básico e diluído por quota (em R$) 12.5 0,10 (1,10)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

As estimativas e julgamentos relevantes que requerem maior nível de julgamento e complexidade estão divulgados na nota explicativa 4.
2.4. Mudanças nas políticas contábeis e divulgações
A partir de 1º de janeiro de 2018, a companhia adotou inicialmente os requerimentos contidos nos seguintes pronunciamentos: CPC 
48 Instrumentos Financeiros, análogo ao IFRS 9 Financial Instruments e CPC 47 Receita de Contrato com Cliente, análogo ao IFRS 
15 Revenue from Contracts with Customers, não tendo impactos materiais em suas demonstrações com a adoção dessas normas.
2.4.1. IFRS 9 Financial Instruments / CPC 48 Instrumentos Financeiros
O CPC 48 estabelece, entre outros, novos requerimentos para: classificação e mensuração de ativos financeiros, mensuração e 
reconhecimento de perda por redução ao valor recuperável de ativos financeiros, modificações nos termos de ativos e passivos 
financeiros, contabilidade de hedge e divulgação.
As disposições transitórias previstas pelo CPC 48 permite a companhia não reapresentar suas demonstrações financeiras de exer-
cícios anteriores em relação aos novos requerimentos referentes a: classificação e mensuração de ativos financeiros, perda por 
redução ao valor recuperável de ativos financeiros e modificações nos termos de ativos e passivos financeiros. A companhia não 
teve impactos materiais nos valores de seus ativos e passivos resultante da adoção do CPC 48.
Classificação e mensuração de ativos financeiros
O CPC 48 estabelece três categorias para classificação de ativos financeiros: mensurados pelo custo amortizado, valor justo por 
meio de outros resultados abrangentes e valor justo por meio do resultado. A classificação é baseada nas características dos fluxos 
de caixa contratual e no modelo de negócios para gerir o ativo. O CPC 48 eliminou as seguintes categorias estabelecidas pelo CPC 
38: mantidos até o vencimento, empréstimos e contas a receber e disponíveis para venda.
Modificação de fluxo de caixa contratual de passivos financeiros
O CPC 48 estabelece que os saldos contábeis de passivos financeiros mensurados a custo amortizado, cujos termos contratuais foram 
modificados não substancialmente, deve refletir o valor presente dos seus fluxos de caixa sob os novos termos, utilizando a taxa de juros 
efetiva original. A diferença entre o saldo contábil do instrumento remensurado quando da modificação não substancial dos seus termos 
e seu saldo contábil imediatamente anterior a tal modificação deve ser reconhecida como ganho ou perda no resultado do exercício.
Perda no valor recuperável dos ativos financeiros (Impairment)
O CPC 48 substitui o modelo de perda incorrida estabelecido pelo CPC 38 pelo modelo de perda esperada. Provisão para perdas de 
crédito esperadas são reconhecidas em ativos financeiros mensurados ao custo amortizado, incluindo recebíveis de arrendamentos 
mercantis, bem como aqueles mensurados ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes.
2.4.2. IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers/CPC 47 Receita de Contrato com Cliente
O CPC 47 substituiu os CPC 17 (R1) Receitas e CPC 30 (R1) Contratos de Construção bem como suas respectivas interpreta-
ções. Ao adotar o CPC 47, a companhia determinou quando (ou a que medida) e por quais montantes as receitas de contratos 
com clientes devem ser reconhecidas de acordo com o modelo composto pelas cinco etapas a seguir: 1) identificação do contrato 
com o cliente; 2) identificação das obrigações de desempenho; 3) determinação do preço da transação; 4) alocação do preço às 
obrigações de desempenho; 5) reconhecimento quando (ou enquanto) a obrigação de desempenho é satisfeita. Uma obrigação 
de desempenho é considerada satisfeita quando (ou à medida que) o cliente obtém o controle sobre o bem ou serviço prometido.
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As disposições transitórias previstas pelo CPC 47, permite que a companhia adote o pronunciamento retrospectivamente com 
reconhecimento dos efeitos da aplicação inicial em lucros acumulados. No entanto a companhia não teve impactos materiais nos 
valores de seus recebíveis de contrato de com seus clientes.
2.5. Demonstração do valor adicionado
A legislação societária brasileira exige para as companhias abertas à elaboração da Demonstração do Valor Adicionado - DVA e sua 
divulgação como parte integrante do conjunto das demonstrações financeiras. Essas demonstrações foram preparadas de acordo 
com o CPC 09 - Demonstração do Valor Adicionado, aprovado pela Deliberação CVM 557/08. O IFRS não exige a apresentação 
desta demonstração e para fins de IFRS são apresentadas como informação adicional.
Esta demonstração tem como objetivo apresentar informações relativas à riqueza criada pela companhia e a forma como tais 
riquezas foram distribuídas.
2.6. Moeda funcional
A moeda funcional da companhia é o real, que é a moeda de seu ambiente econômico de operação.
3. Sumário das principais práticas contábeis
As práticas contábeis descritas abaixo foram aplicadas de maneira consistente pela companhia nas demonstrações financeiras 
apresentadas.
3.1. Instrumentos financeiros
Instrumento financeiro é qualquer contrato que dê origem a um ativo financeiro para a entidade e a um passivo financeiro ou 
instrumento patrimonial para outra entidade.
3.1.1. Ativos financeiros
a) Reconhecimento e mensuração inicial
Um ativo financeiro é reconhecido quando a entidade se tornar parte das disposições contratuais do instrumento, exceto por contas 
a receber de clientes que não contiverem componente de financiamento significativo e ativos financeiros mensurados ao valor justo, 
no reconhecimento inicial, ativos financeiros são mensurados a valor justo adicionado ou deduzido dos custos de transação que 
sejam diretamente atribuíveis à aquisição ou à emissão de tais ativos.
b) Classificação e mensuração subsequente
Ativos financeiros são geralmente classificados como subsequentemente mensurados ao custo amortizado, ao valor justo por meio 
de outros resultados abrangentes ou ao valor justo por meio do resultado com base tanto: no modelo de negócios da entidade para 
a gestão dos ativos financeiros; quanto nas características de fluxo de caixa contratual do ativo financeiro, conforme segue:
• Custo amortizado: ativo financeiro (instrumento financeiro de dívida) cujo fluxo de caixa contratual resulta somente do pagamento de 
principal e juros sobre o principal em datas específicas e, cujo modelo de negócios objetiva manter o ativo com o fim de receber seus 
fluxos de caixa contratuais;
• Valor justo por meio de outros resultados abrangentes: ativo financeiro (instrumento financeiro de dívida) cujo fluxo de caixa 
contratual resulta somente do recebimento de principal e juros sobre o principal em datas específicas e, cujo modelo de negócios 
objetiva tanto o recebimento dos fluxos de caixa contratuais do ativo quanto sua venda, bem como investimentos em instrumento 
patrimoniais não mantidos para negociação nem contraprestação contingente, que no reconhecimento inicial, a companhia elegeu 
de forma irrevogável por apresentar alterações subsequentes no valor justo do investimento em outros resultados abrangentes; e
Valor justo por meio do resultado: todos os demais ativos financeiros. Esta categoria geralmente inclui instrumentos financeiros derivativos.
c) Redução ao valor recuperável (Impairment)
Provisão para perdas de crédito esperadas são reconhecidas em ativos financeiros mensurados ao custo amortizado, incluindo 
recebíveis de arrendamentos mercantis, bem como aqueles mensurados ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes.
A companhia reconhece provisão para perdas de crédito esperadas para contas a receber de clientes de curto prazo por meio da 
utilização de matriz de provisões baseada na experiência de perda de crédito histórica não ajustada, quando tal informação repre-
senta a melhor informação razoável e sustentável, ou, ajustada, com base em dados observáveis atuais para refletir os efeitos das 
condições atuais e futuras desde que tais dados estejam disponíveis sem custo ou esforços excessivos. Tais perdas referentes às 
contas a receber de clientes são apresentadas no resultado como despesa de vendas.
Em geral, para os demais instrumentos financeiros, a companhia reconhece provisão por valor equivalente à perda de crédito espe-à perda de crédito espe- perda de crédito espe-
rada para 12 meses, entretanto, quando o risco de crédito do instrumento financeiro tiver aumentado significativamente desde o seu 
reconhecimento inicial, a provisão é reconhecida por valor equivalente à perda de crédito esperada (vida toda).
Aumento significativo do risco de crédito
Ao avaliar o aumento significativo do risco de crédito, a companhia compara o risco de inadimplência (default) que ocorre no ins-
trumento financeiro na data do balanço com o risco de inadimplência (default) que ocorre no instrumento financeiro na data de seu 
reconhecimento inicial. Para tal, a companhia utiliza, entre outros, os seguintes indicadores: alteração significativa real ou esperada 
na classificação de crédito externa do instrumento financeiro e informações sobre atrasos nos pagamentos.
Independentemente da avaliação do aumento significativo no risco de crédito, a companhia presume que o risco de crédito de um 
ativo financeiro aumentou significativamente desde o seu reconhecimento inicial quando os pagamentos contratuais estiverem ven-
cidos há mais de 30 dias, exceto quando informações razoáveis e sustentáveis disponíveis demonstrarem o contrário.
A companhia assume que o risco de crédito de instrumento financeiro não aumentou significativamente desde o seu reconhecimen-
to inicial quando o instrumento financeiro possui baixo risco de crédito na data do balanço. Baixo risco de crédito é determinado com 
base em classificações externas de riscos e metodologias internas de avaliação.
Definição de inadimplência (default)
A companhia considera um ativo financeiro como inadimplente quando a contraparte não cumpre com a obrigação legal de paga-
mento de seus débitos quando devidos ou, a depender do instrumento financeiro, quando ocorre atraso de recebimento devido 
contratualmente em prazo igual ou superior a 90 (noventa) dias.
Mensuração e reconhecimento de perdas de crédito esperadas
Perda de crédito esperada é a média ponderada de perdas de crédito com os respectivos riscos de inadimplência, que possam ocorrer 
conforme as ponderações. A perda de crédito sobre um ativo financeiro é mensurada pela diferença entre todos os fluxos de caixa 
contratuais devidos à companhia e todos os fluxos de caixa que a companhia espera receber, descontados à taxa efetiva original.
d) Apresentação
Caixa e equivalentes a caixa incluem numerário em espécie, depósitos bancários disponíveis e aplicações financeiras de curto 
prazo com alta liquidez, vencíveis em até três meses, contados da data da contratação original, prontamente conversíveis em um 
montante conhecido de caixa e com risco insignificante de mudança de valor.
Provisões para impairment sobre ativos financeiros mensurados pelo custo amortizado são deduzidas do valor contábil bruto dos 
ativos tendo como contrapartida ganhos ou perdas no resultado.
3.1.2. Passivos Financeiros
a) Reconhecimento e mensuração inicial
Um passivo financeiro é reconhecido quando a entidade se tornar parte das disposições contratuais do instrumento.
Exceto por passivos financeiros mensurados ao valor justo, no reconhecimento inicial, passivos financeiros são mensurados a valor 
justo adicionado ou deduzido dos custos de transação que sejam diretamente atribuíveis à aquisição ou à emissão de tais passivos.
b) Classificação e mensuração subsequente
Passivos financeiros são classificados como mensurados subsequentemente pelo custo amortizado, exceto em determinadas cir-
cunstâncias, que incluem determinados passivos financeiros ao valor justo por meio do resultado.
Quando passivos financeiros mensurados a custo amortizado tem seus termos contratuais modificados e tal modificação não for 
substancial, seus saldos contábeis refletirão o valor presente dos seus fluxos de caixa sob os novos termos, utilizando a taxa de ju-
ros efetiva original. A diferença entre o saldo contábil do instrumento remensurado quando da modificação não substancial dos seus 
termos e seu saldo contábil imediatamente anterior a tal modificação é reconhecida como ganho ou perda no resultado do exercício.
3.2. Imobilizado
Está demonstrado pelo custo de aquisição ou custo de construção, que representa os custos dos bens de uso administrativo, de-
duzido da depreciação acumulada.
Os terrenos não são depreciados. Os outros bens do imobilizado são depreciados pelo método linear, com base nas vidas úteis 
estimadas de edificações e benfeitorias (de 25 a 50 anos) e de equipamentos e outros bens (de 5 a 10 anos).
3.3. Arrendamentos mercantis
Os arrendamentos mercantis nos quais uma parte significativa dos riscos e benefícios de propriedade permanecem com o arrendador 
são classificados como operacionais e os recebimentos são reconhecidos como receita no resultado durante o prazo do contrato.
O contrato de locação da Usina Termoelétrica foi classificado como arrendamento mercantil operacional.
3.4. Provisões, ativos e passivos contingentes
As provisões são reconhecidas quando: (i) a companhia tem uma obrigação presente como resultado de evento passado; (ii) é 
provável que uma saída de recursos que incorporam benefícios econômicos será necessária para liquidar a obrigação, e (iii) o valor 
da obrigação possa ser estimado de forma confiável.
Os ativos e passivos contingentes não são reconhecidos, porém os passivos contingentes são objeto de divulgação em notas 
explicativas quando a probabilidade de saída de recursos for possível, inclusive aqueles cujos valores não possam ser estimados.
3.5. Imposto de renda e contribuição social
As despesas de IR e CS do exercício compreendem os impostos correntes e diferidos.
Tais impostos são reconhecidos na demonstração do resultado, exceto na proporção em que estiverem relacionados com itens 
reconhecidos diretamente no patrimônio líquido ou no resultado abrangente. Nesse caso, o imposto também é reconhecido no 
patrimônio líquido ou no resultado abrangente.
Imposto de renda e contribuição social correntes
O imposto de renda e a contribuição social correntes são calculados com base no lucro tributável apurado conforme legislação 
pertinente e alíquotas vigentes no final do exercício que está sendo reportado.
O IR e a CS correntes são apresentados líquidos, por entidade contribuinte, quando existe direito à compensação dos valores reco-à compensação dos valores reco- compensação dos valores reco-
nhecidos e quando há intenção de liquidar em bases líquidas, ou realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente.
Imposto de renda e contribuição social diferidos
O IR e a CS diferidos são geralmente reconhecidos sobre as diferenças temporárias apuradas entre as bases fiscais de ativos e 
passivos e seus valores contábeis, e mensurados pelas alíquotas que se espera que sejam aplicáveis no exercício quando for re-
alizado o ativo ou liquidado o passivo, com base nas alíquotas (e legislação fiscal) que estejam promulgadas ou substantivamente 
promulgadas ao final do exercício que está sendo reportado.
O ativo fiscal diferido é reconhecido para todas as diferenças temporárias dedutíveis, inclusive para prejuízos e créditos fiscais não 
utilizados, na medida em que seja provável a existência de lucro tributável contra o qual a diferença temporária dedutível possa 
ser utilizada, a não ser que o ativo fiscal diferido surja do reconhecimento inicial de ativo ou passivo na transação que não é uma 
combinação de negócios e no momento da transação não afeta nem o lucro contábil nem o lucro tributável (prejuízo fiscal).
A existência de lucro tributável futuro baseia - se em estudo técnico, aprovado pela Administração da companhia.
O IR e a CS diferidos são apresentados líquidos, quando existe direito legalmente executável à compensação dos ativos fiscais correntes 
contra os passivos fiscais correntes e os ativos fiscais diferidos e os passivos fiscais diferidos estão relacionados com tributos sobre o 
lucro lançados pela mesma autoridade tributária na mesma entidade tributável ou nas entidades tributáveis diferentes que pretendem 
liquidar os passivos e os ativos fiscais correntes em bases líquidas, ou realizar os ativos e liquidar os passivos simultaneamente, em cada 
exercício futuro no qual se espera que valores significativos dos ativos ou passivos fiscais diferidos sejam liquidados ou recuperados.
3.6. Capital social e remuneração aos acionistas
O capital social está representado por ações ordinárias.
Quando proposta pela companhia, a remuneração aos acionistas se dá sob a forma de dividendos e/ou juros sobre o capital próprio 
com base nos limites definidos em lei e no estatuto social da companhia.
O benefício fiscal dos juros sobre capital próprio é reconhecido no resultado do exercício.
3.7. Reconhecimento de receitas, custos e despesas
A receita é reconhecida quando for provável que benefícios econômicos serão gerados para a companhia e quando seu valor puder 
ser mensurado de forma confiável, compreendendo o valor justo da contraprestação recebida ou a receber pela prestação de ser-
viços, líquida dos descontos, impostos e encargos sobre a prestação de serviços.
A receita do contrato de arrendamento é reconhecida no resultado em base mensal, conforme contrato celebrado entre a companhia 
e sua Controladora.
As receitas e despesas financeiras incluem principalmente receitas de juros sobre aplicações financeiras, receita do arrendamento, 
rendimentos de recebíveis de ativos financeiros, além das variações cambiais e monetárias líquidas.
As receitas, custos e despesas são reconhecidos pelo regime de competência.
4. Estimativas e julgamentos relevantes
A preparação das demonstrações financeiras requer o uso de estimativas e julgamentos para determinadas operações que refletem no 
reconhecimento e mensuração de ativos, passivos, receitas e despesas. As premissas utilizadas são baseadas no histórico e em outros fa-
tores considerados relevantes, revisadas periodicamente pela Administração e cujos resultados reais podem diferir dos valores estimados.
A seguir são apresentadas informações apenas sobre práticas contábeis e estimativas que requerem elevado nível de julgamento 
ou complexidade em sua aplicação e que podem afetar materialmente a situação financeira e os resultados da companhia.
4.1. Benefícios de pensão e outros benefícios pós - emprego
As obrigações com os planos de benefícios definidos de pensão e aposentadoria são provisionados com base em cálculo atuarial elaborado 
anualmente por atuário independente, de acordo com o método da unidade de crédito projetada, líquido dos ativos garantidores do plano, 
quando aplicável. O método da unidade de crédito projetada considera cada exercício de serviço como fato gerador de uma unidade adicional 
de benefício, que são acumuladas para o cômputo da obrigação final, e considera determinadas premissas atuariais que incluem: estimativas 
demográficas e econômicas, estimativas dos custos médicos, bem como dados históricos sobre as despesas e contribuições dos funcionários.
O custo do serviço é reconhecido no resultado e compreende: i) custo do serviço corrente, que é o aumento no valor presente da 
obrigação de benefício definido resultante do serviço prestado pelo empregado no exercício corrente; ii) custo do serviço passado, 
que é a variação no valor presente da obrigação de benefício definido por serviço prestado por empregados em exercícios anteriores, 
resultante de alteração (introdução, mudanças ou o cancelamento de um plano de benefício definido) ou de redução (uma redução 
significativa, pela entidade, no número de empregados cobertos por um plano); e iii) qualquer ganho ou perda na liquidação (settlement).
Juros líquidos sobre o valor líquido de passivo de benefício definido é a mudança, durante o exercício, no valor líquido de passivo 
de benefício definido resultante da passagem do tempo. Tais juros são reconhecidos no resultado.

Remensurações do valor líquido de passivo de benefício definido são reconhecidos no patrimônio líquido, em outros resultados 
abrangentes, e compreendem: i) ganhos e perdas atuariais e ii) retorno sobre os ativos do plano, excluindo valores considerados 
nos juros líquidos sobre o valor líquido de passivo (ativo) de benefício definido.
A companhia também contribui para planos de contribuição definida, cujos percentuais são baseados na folha de pagamento, sendo 
essas contribuições levadas ao resultado quando incorridas.
4.2. Estimativas relacionadas a processos judiciais e contingências
A companhia é parte em processos judiciais e administrativos envolvendo questões fiscais e trabalhistas decorrente do curso normal 
de suas operações e utiliza - se de estimativas para reconhecer os valores e a probabilidade de saída de recursos com base em 
pareceres e avaliações técnicas de seus assessores jurídicos e nos julgamentos da Administração.
Essas estimativas são realizadas de forma individualizada ou por agrupamento de casos com teses semelhantes e essencialmente 
levam em consideração fatores como a análise dos pedidos realizados pelos autores, robustez das provas existentes, precedentes 
jurisprudenciais de casos semelhantes e doutrina sobre o tema.
Decisões arbitrais, judiciais e administrativas em ações contra a companhia, nova jurisprudência, alterações no conjunto de provas exis-
tentes podem resultar na alteração na probabilidade de saída de recursos e suas mensurações mediante análise de seus fundamentos.
Informações sobre processos provisionados e contingências são apresentadas na nota explicativa 19.
4.3. Tributos diferidos sobre o lucro
A companhia utiliza de julgamentos para determinar o reconhecimento e o valor dos tributos diferidos nas demonstrações finan-
ceiras. Os ativos fiscais diferidos são reconhecidos se for provável a existência de lucros tributáveis futuros. A determinação do 
reconhecimento de ativos fiscais diferidos requer a utilização de estimativas que anualmente é aprovado pela Administração.
A movimentação do imposto de renda e contribuição diferidos estão apresentados na nota explicativa 9.2.
4.4. Perdas de crédito esperadas
A provisão de perdas de crédito esperadas para ativos financeiros se baseia em premissas de risco de default, determinação da 
ocorrência ou não de aumento significativo no risco de crédito, fator de recuperação, entre outras. A companhia utiliza julgamento 
em tais premissas e na seleção dos inputs para cálculo das perdas de crédito esperadas.
5. Novas normas e interpretações
As principais normas emitidas pelo IASB que ainda não entraram em vigor e não tiveram sua adoção antecipada pela companhia 
até 31 de dezembro de 2018 são as seguintes:
5.1. International Accounting Standards Board (IASB) IFRS 16 - Leases / CPC 06 (R2) - Arrendamento Mercantil
Em 13 de janeiro de 2016, o IASB emitiu o IFRS 16 - Leases (IFRS 16), que passou a vigorar a partir de exercícios iniciados em ou 
após 1º de janeiro de 2019, em substituição aos seguintes pronunciamentos e intepretações: IAS 17 - Leases; IFRIC 4 - Determining 
whether an Arrangement contains a Lease; SIC - 15 - Operating Leases - Incentives; e SIC - 27 - Evaluating the Substance of Tran-
sactions Involving the Legal Form of a Lease. O IFRS 16 contém princípios para a identificação, o reconhecimento, a mensuração, 
a apresentação e a divulgação de arrendamentos mercantis, tanto por parte de arrendatários como de arrendadores.
Práticas contábeis
Dentre as mudanças para arrendatários, o IFRS 16 eliminou a classificação entre arrendamentos mercantis financeiros e opera-
cionais, passando a existir um único modelo no qual todos os arrendamentos mercantis resultam no reconhecimento de ativos 
referentes aos direitos de uso dos ativos arrendados e um passivo de arrendamento.
Com a adoção do IFRS 16, a companhia deixa de reconhecer custos e despesas operacionais oriundas de contratos de arrenda-
mento mercantis operacionais e passa a reconhecer em sua demonstração de resultado: (i) os efeitos da depreciação dos direitos 
de uso dos ativos arrendados; e (ii) a despesa financeira e a variação cambial apuradas com base nos passivos financeiros dos 
contratos de arrendamento mercantil.
A despesa financeira poderá ser objeto de capitalização, conforme previsto no IAS 23 - Borrowing Costs. As variações cambiais 
oriundas do saldo de passivos de arrendamento denominados em dólares norte - americanos e que sejam objeto de designação 
em função das relações de hedge entre as variações cambiais de “exportações futuras altamente prováveis” (item protegido) e as 
variações cambiais de proporções de certas obrigações nessa moeda, serão diferidas no patrimônio líquido.
A companhia adotará a isenção no reconhecimento de arrendamentos de curto prazo, sendo os pagamentos de arrendamento 
associados a esses contratos reconhecidos como despesa do exercício ao longo do prazo do contrato.
Estimativas e julgamentos relevantes
Considerando que a companhia adotará o método de abordagem de efeito cumulativo, os passivos de arrendamento serão me-
surados ao valor presente dos pagamentos de arrendamento remanescentes, descontado, utilizando taxas incrementais sobre 
empréstimos da companhia na data de adoção inicial, determinadas principalmente os seguintes parâmetros:
• Taxa de juros - curva de yield dos bonds emitidos pela da companhia;
• Prazo - prazo de cada contrato de arrendamento ajustado pela duration do respectivo fluxo de pagamento;
• Garantia - estimativa do impacto da garantia reduzindo sinteticamente o yield observado nas curvas de captação da empresa; e
• Ambiente econômico similar - risco de crédito da companhia, risco do país, moeda do contrato e data do início da captação.
Apresentação
Na demonstração dos fluxos de caixa, os pagamentos de arrendamentos que atualmente são apresentados atualmente como fluxos 
de caixa das atividades operacionais, serão apresentados como fluxos de caixa de financiamento, representando os pagamentos de 
principal e juros. Contudo, essa alteração não irar gera impactos na posição líquida do Fluxo de Caixa da Companhia.
Outras questões relevantes
Os efeitos trazidos pelo IFRS 16 serão considerados na métrica financeira Dívida líquida/Ebitda ajustado, no entanto, a adoção 
desse pronunciamento não irá ocasionar em alterações nas práticas de negócio da companhia e metas estabelecidas no Plano de 
Negócios e Gestão 2019 - 2023, bem como na necessidade de negociação em cláusulas relacionadas ao nível de endividamento 
(covenants) existentes em determinados contratos de dívida.
A companhia não identificou impactos materiais na aplicação do IFRS 16.
 5.1.1. IFRIC 23 - Uncertainty over Income Tax Treatments / ICPC 22 - Incerteza sobre Tratamento de Tributos sobre o Lucro
A partir de 1º de janeiro de 2019, entrou em vigor a interpretação técnica IFRIC Interpretation 23 - Uncertainty over Income Tax 
Treatments (IFRIC 23), emitida pelo IASB.
O IFRIC 23 esclarece como aplicar os requisitos de reconhecimento e mensuração no IAS 12 - Income Taxes, quando há incerteza 
sobre os tratamentos de tributos sobre o lucro.
Quando há incerteza sobre tratamentos de tributos sobre o lucro, esta Interpretação trata:
• Se a entidade deve considerar tratamentos fiscais incertos separadamente;
• As premissas que a entidade deve elaborar sobre o exame de tratamentos fiscais por autoridades fiscais;
• Como a entidade deve determinar lucro tributável (prejuízo fiscal), base fiscal, prejuízos fiscais não utilizados, créditos fiscais não 
utilizados e alíquotas fiscais; e
• Como a entidade deve considerar mudanças em fatos e circunstâncias.
Conforme previsto nas disposições transitórias do IFRIC 23, a companhia aplicará os requerimentos retrospectivamente, com o 
efeito cumulativo da adoção reconhecida na data da aplicação inicial como ajuste ao saldo de abertura de lucros acumulados. A 
companhia não identificou impactos materiais na aplicação do IFRIC 23.
5.2. Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC)
O CPC emite pronunciamentos e intepretações tidos como análogos às IFRS, tal como emitidas pelo IASB. A seguir são apresenta-às IFRS, tal como emitidas pelo IASB. A seguir são apresenta- IFRS, tal como emitidas pelo IASB. A seguir são apresenta-
dos os principais pronunciamentos e interpretações emitidos pelo CPC que ainda não entraram em vigor e não tiveram sua adoção 
antecipada pela Companhia até 31/12/2018, bem como os IFRS equivalentes:
     Pronunciamento ou interpretação do CPC  IFRS equivalente  Data de vigência
 ICPC 22 - Incerteza sobre Tratamento de  IFRIC 23 - Uncertainty over
 Tributos sobre o Lucro Income Tax Treatments 1º de janeiro de 2019
 CPC 06 (R2) - Operações de Arrendamento Mercantil IFRS 16 - Leases 1º de janeiro de 2019
6. Contas a receber
    2018   2017
Partes relacionadas (nota explicativa 8.1) 20.073  11.971
Terceiros 39  25
 20.112  11.996
Perdas de crédito esperadas (PCE) (14)  (14)
 20.098  11.982
6.1. Partes relacionadas
Representado, principalmente, pelo contrato de arrendamento da UTE - MLG, celebrado com a Petrobras, cujo saldo de R$ 12.811 
(R$ 6.861 em 2017) corresponde ao reajuste do novo contrato celebrado (nota explicativa 1.2).
Não existem títulos vencidos relacionados ao contrato de arrendamento em 31 de dezembro de 2018.
A exposição da companhia ao risco de crédito associado aos clientes e recebíveis de ativos financeiros está divulgada na nota explicativa 20.3.
6.2. Contas a receber - FIDC
Representam recursos aplicados em quotas seniores do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados (FIDC 
- NP). O FIDC - NP é destinado preponderantemente à aquisição de direitos creditórios performados e/ou não performados de 
operações realizadas por subsidiárias e controladas, exclusivo do Sistema Petrobras.
A aplicação desses recursos no FIDC - NP que era tratada como “empréstimos e recebíveis”, de acordo com o IAS 39 (CPC 38), 
com a adoção do IFRS 9 (CPC 48), encontram - se classificados na categoria de valor justo por meio de resultado.
7. Imobilizado 
7.1. Por tipo de ativos   
   Equipamentos e  Unidades geradoras
 Terrenos  outros bens  e de transmissão Total
Saldo em 1º de janeiro de 2017 4.480 176 298.931 303.587
Depreciação -  (51) (30.162) (30.213)
Saldo em 31 de dezembro de 2017 4.480 125 268.769 273.374
Custo 4.480 2.205 1.283.654 1.290.339
Depreciação acumulada -  (2.080) (1.014.885) (1.016.965)
Saldo em 31 de dezembro de 2017 4.480 125 268.769 273.374
Depreciação -  (48) (30.163) (30.211)
Saldo em 31 de dezembro de 2018 4.480 77 238.606 243.163
Custo 4.480 2.205 1.283.654 1.290.339
Depreciação acumulada -  (2.128) (1.045.048)  (1.047.176)
Saldo em 30 de dezembro de 2018 4.480 77 238.606 243.163
Tempo de vida útil média ponderado em anos  -  10 25 
A estimativa de vida útil econômica das unidades geradoras foi mantida em 2018, tendo como base laudo elaborado por avaliadores 
internos e está aderente às taxas praticadas pela Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL.
8. Partes relacionadas
8.1. Transações comerciais e outras operações
A companhia segue a política de transações com partes relacionadas do Sistema Petrobras, que visa estabelecer regras para asse-
gurar que todas as decisões envolvendo partes relacionadas e situações com potencial conflito de interesses respeitem a legislação 
e as partes envolvidas nas negociações.
Ativo  2018 2017
Contas a receber
Contas a receber por arrendamento (nota explicativa 6.1) 12.811 6.861
Contas a receber por reembolso de pessoal cedido 6.877  4.724
Outros créditos 385  386
 20.073  11.971
Passivo
Circulante
Fornecedores, CCCD - Petrobras 860 869
Fornecedores, Outras Obrigações - Petrobras 689  271
Dividendos - Petrobras  -   26.351
 1.549  27.491
Resultado  2018   2017
Receita de arrendamento (nota explicativa 13) 148.568  33.914
Compartilhamento de gastos com a controladora (i) 1.124  1.107
Variações monetárias líquidas  -   (192)
 149.692  34.829
(i) Parcela expressiva dos processos administrativos da empresa, tais como Contabilidade, Tributos, Finanças, RH, SMS, Regu-
latório e Contratações, dentre outros, são conduzidos no âmbito da controladora (Petrobras), suportados por Contrato de Com-âmbito da controladora (Petrobras), suportados por Contrato de Com- da controladora (Petrobras), suportados por Contrato de Com-
partilhamento de Custos e Despesas (CCCD). Em virtude dessa sistemática de trabalho, a estrutura de pessoal administrativo da 
Termomacaé apresenta uma dimensão reduzida.
8.2. Remuneração dos administradores
Os membros da Diretoria exercem funções gerenciais na controladora Petrobras e não recebem verbas remuneratórias da Termomacaé S.A.
9. Tributos
9.1. Tributos correntes 
Imposto de renda e contribuição social                                                                     Ativo Circulante               Passivo Circulante
 2018 2017 2018 2017
Imposto de renda (iv) 1.328 19.497 2.025 371.696
Contribuição social (iv)  -  1.026 4.866 135.197
No país 1.328 20.523 6.891 506.893
Demais impostos e contribuições                                Ativo Circulante                Ativo não circulante            Passivo Circulante
 2018 2017 2018 2017 2018 2017
PIS e COFINS 2.520 2.222  -  153  -   - 
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INSS (i)  -   -  29.977 29.977  -   - 
Imposto de renda retido na fonte (ii) 6.238 5.636  -   -   -   - 
Outros impostos (iii)  -   -   -   -  6.711 6.190
 8.758 7.858 29.977 30.130 6.711 6.190
(i) Refere - se ao INSS retido sobre a prestação de serviço. A parcela de R$ 29.977 (sem alteração em relação a 2017) do ativo não 
circulante foi objeto de pedido de restituição junto à Receita Federal do Brasil.
(ii) Refere - se a imposto de renda retido na fonte, pago a maior no exercício de 2016.
(iii) Refere - se, substancialmente, ao PIS e COFINS vinculados ao Programa de Refinanciamento Fiscal - REFIS, que a companhia aderiu em 
dezembro de 2013, aproveitando - se dos benefícios advindos das Leis nºs. 11.941/09 e 12.249/10, cujos prazos foram reabertos pela Lei nº 
12.865/13. A companhia com base no posicionamento de seus assessores jurídicos e tributários, renunciou à discussão de auto de infração de 
aproveitamento indevido de créditos de PIS e COFINS relacionados ao ano de 2004 na esfera judicial, devido à adesão ao REFIS. A companhia 
aguarda deferimento do Poder Judiciário para liquidar a obrigação através de depósito judicial (nota explicativa 19.1), mantido no ativo não circulante.
(iv) Em 2017, refere - se ao Imposto de Renda e Contribuição Social do exercício de 2005, vinculados ao Programa de Regularização 
Tributária - PRT, regulamentado pela Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil (RFB) nº 1.687 de 01/02/2017 e pela Portaria 
da Procuradoria Geral da Fazenda (PGFN) nº 152 de 03/02/2017, pela modalidade de pagamento de 20% à vista, no montante de R$ 
126.723, quitados em 31/05/2017 e saldo de 80% quitado com créditos de prejuízos fiscais, no montante de R$ 506.893, e liquidando 
a obrigação na consolidação do programa pela Receita Federal do Brasil. Os créditos de prejuízos fiscais foram adquiridos de sua con-
troladora Petrobras, em 21/06/2018, sendo R$ 203.620 pago como integralização de capital e o restante com resgate das aplicações de 
FIDC. A companhia com base no posicionamento de seus assessores jurídicos e tributários, renunciou, na esfera administrativa, a dis-
cussão de auto de infração de aproveitamento indevido de créditos de IR e CS, relacionados ao ano de 2005, devido à adesão ao PRT.
9.2. Imposto de renda e contribuição social diferidos - não circulante
Os fundamentos e as expectativas para realização estão apresentados a seguir:
a) A movimentação do imposto de renda e da contribuição social diferidos está apresentada a seguir:
 Prejuízos Diferença depre- Provisão tempo-  
 fiscais ciação vida útil rária de gastos Outros Total
Em 1º de janeiro de 2017  -  (67.429) 146 (746) (68.029)
Reconhecido no resultado do exercício 21.253 (1.377) (146) (1.423) 18.307
Reconhecido no patrimônio líquido  -   -   -  (234) (234)
Em 31 de dezembro de 2017 21.253 (68.806)  -  (2.403) (49.956)
Reconhecido no resultado do exercício (3.947) 13.378  -  (222) 9.209
Aquisição de crédito de prejuízo fiscal 3.313  -   -  198 3.511
Em 31 de dezembro de 2018 20.619 (55.428)  -  (2.427) (37.236)
b) Realização do imposto de renda e da contribuição social diferidos
A companhia considera que os débitos fiscais diferidos passivos serão realizados na proporção da realização das receitas e da 
resolução final dos eventos futuros, ambos baseados em projeções efetuadas.
Em 31 de dezembro de 2018, a expectativa de realização dos ativos e passivos fiscais diferidos é a seguinte:
                                                                                                                                       Imposto de renda e CSLL diferidos, líquidos
 Ativos Passivos
2019 em diante 20.619 57.855
Parcela registrada contabilmente  20.619 57.855
Parcela não registrada contabilmente  57.326  - 
Total  77.945 57.855
Em 31 de dezembro de 2018, a companhia apurou prejuízo fiscal e base negativa de contribuição social, no montante de R$ 
190.985. A companhia constituiu crédito de IR e CS negativa diferidos, no montante de R$ 20.619, limitado a 30% do IR e CS 
diferido passivo, tendo em vista o direito irrevogável de utilização desses créditos quando da realização dos impostos correntes.
A Administração da companhia monitorará a geração de lucro nas operações, a partir da celebração do novo contrato de aluguel, 
objetivando avaliar a expectativa de geração de lucros tributáveis futuros, e considera que os créditos e débitos fiscais diferidos 
serão realizados na proporção da realização das receitas e despesas, e da resolução final dos eventos futuros.
A companhia possuía prejuízo fiscal e base negativa de contribuição social, no montante de R$ 125.472, referente ao exercício de 
2005, os quais se tornaram não utilizáveis, devido à adesão ao Programa de Regularização Tributária - PRT, em face da desistência 
de discutir judicialmente a validade do IR e CS que teria direito caso fosse reconhecido o prejuízo fiscal no referido exercício.
9.3. Reconciliação do imposto de renda e contribuição social sobre o lucro
A reconciliação dos tributos apurados, conforme alíquotas nominais e o valor dos impostos registrados estão apresentados a seguir:
  2018   2017
Lucro (prejuízo) antes dos impostos 100.441  (582.365)
Imposto de renda e contribuição social às alíquotas nominais (34%) (34.150)  198.004
Ajustes para apuração da alíquota efetiva:  
Exclusões / (Adições) permanentes, líquidas (4.512) (84.806)
Exclusões / (Adições) temporárias, líquidas (13.431)  (32.747)
Despesa com Programa de Recuperação Tributária  -   (134.647)
Prejuízo Fiscal 25.361  (62.144)
Imposto de renda e contribuição social (26.732)  (116.340)
Imposto de renda e contribuição social diferidos 9.209  18.307
Imposto de renda e contribuição social correntes (35.941)  (134.647)
 (26.732)  (116.340)
Alíquota efetiva de imposto de renda e contribuição social 27%  (20)%
10. Compromissos contratuais
10.1. Condicionantes ambientais - Licença de operação - LO Nº IN 003002
Apesar da Usina Termoelétrica Mário Lago ( UTE - MLG ) encontrar - se locada à Petrobras, a Licença de Operação (LO) encontra 
- se em nome da proprietária (Termomacaé).
A última renovação da LO ocorreu em 26 de outubro de 2010, tendo sido fixado pelo INEA - Instituto Estadual do Ambiente as 
seguintes condicionantes ambientais, que se encontram em andamento:
a) Condicionante N° 13 - Realizar o monitoramento contínuo de emissões atmosféricas para cada grupo de quatro chaminés, 
contemplando os parâmetros velocidade de saída, temperatura, pressão e vazão dos gases - 02, NOx e CO -, enviando os dados, 
em tempo real, para a Central de Dados de Qualidade do Ar do INEA;
b Condicionante N° 32 - Apresentar semestralmente ao INEA relatório fotográfico e descritivo em meio digital dos projetos de revegetação;
• Após entendimentos entre a Petrobras e o INEA, o Projeto de Revegetação citado na nota 19.2 - Compensação ambiental, além 
de atender a condicionante 32 da LO N° IN 003002, passou também a atender a Lei 12.651 / 2012, específica para áreas rurais, 
que determina a criação de uma Reserva Legal.
• Esta área de Reflorestamento / Reserva Legal totaliza 61,24 hectares (conforme Certidão Ambiental CA Nª IN033351 expedida 
pelo INEA em 15/02/2016).
As obrigações existentes relativas à Condicionante Ambiental nº 32, vinculadas à LO, no montante de R$ 3.328, são de 
responsabilidade da Termomacaé.
Em decorrência do Contrato de Locação firmado entre a Termomacaé e a Petrobras, a Condicionante Ambiental nº 13, vinculada à 
operação da UTE Mário Lago, é de responsabilidade da Petrobras.
10.2. Compensação ambiental
Em decorrência da Licença de Instalação (L I) da Termomacaé, a empresa possui compromisso de Compensação Ambiental rela-
cionado ao investimento efetuado na construção da Usina Termoelétrica Mário Lago ( UTE - MLG ).
As obrigações existentes relativas à Compensação Ambiental são no montante de R$ 690.
11. Benefícios concedidos a empregados
Os saldos relativos a benefícios concedidos a empregados estão representados a seguir:
Passivo não circulante  2018   2017
Plano de Pensão Petros 2 3.796  2.709
11.1. Plano Petros 2
A gestão dos planos de previdência complementar da Empresa é responsabilidade da Fundação Petrobras de Seguridade Social (Petros) 
que foi constituída pela Petrobras como uma pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, com autonomia administrativa e financeira.
O Plano Petros 2 foi implementado pela Empresa, em março de 2012, na modalidade de contribuição variável.
A parcela desse plano com característica de benefício definido refere - se à cobertura de risco com invalidez e morte, garantia de um 
benefício mínimo e renda vitalícia, sendo que os compromissos atuariais relacionados estão registrados de acordo com o método 
da unidade de crédito projetada. A parcela do plano com característica de contribuição definida destina - se à formação de reserva 
para aposentadoria programada, cujas contribuições são reconhecidas no resultado no respectivo mês de competência. Em 2018, 
a contribuição da Empresa para parcela de contribuição definida totalizou R$ 1.856 (R$ 1.456 em 2017).
A parcela da contribuição com característica de benefício definido esteve suspensa entre 1º de julho de 2017 a 30 de junho de 
2018, conforme decisão do Conselho Deliberativo da Fundação Petros, que se baseou na recomendação da Consultoria Atuarial da 
Fundação. Dessa forma, toda contribuição deste exercício foi destinada para conta individual do participante.
As contribuições esperadas das patrocinadoras para 2019 são de R$ 1.197, referente à parcela de contribuição definida.
A duração média do passivo atuarial do plano na data base de 31 de dezembro de 2018 é de 42,48 anos.
11.2. Participação nos lucros ou resultados
A participação dos empregados nos lucros ou resultados (PLR) tem por base as disposições legais vigentes, bem como as diretrizes estabe-
lecidas pela Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais  - SEST, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, 
e pelo Ministério de Minas e Energia, estando relacionada ao lucro líquido e ao resultado consolidado atribuível aos acionistas da Petrobras.
No exercício de 2018, a companhia, fundamentada nas premissas em referência, provisionou R$2.048 de PLR.
12. Patrimônio líquido
12.1. Capital social realizado
Em 31 de dezembro de 2018, o capital subscrito e integralizado, no valor de R$ 837.635 (R$ 634.015 em 2017), está representado 
por 837.635.421 quotas, com valor nominal de R$ 1,00.
O aumento refere - se à integralização de capital de R$ 203.620, deliberado em 03 de setembro de 2018, conforme Ata de Reunião 
de Sócios Quotistas, como parte da quitação com créditos de prejuízos fiscais adquiridos pela Petrobras referente ao PRT.
12.2. Reservas de lucros
a) Reserva legal
Constituída mediante a apropriação de 5% do lucro líquido do exercício, em conformidade com o artigo 193 da Lei das Sociedades por Ações, 
sendo utilizada em 2017 para absorver parcialmente o prejuízo do exercício, conforme determina o § único do artigo 189, da Lei 6.404/76.
12.3. Dividendos
Os quotistas terão direito, em cada exercício, aos dividendos, que não poderão ser inferiores a 25% (vinte e cinco por cento) do 
lucro líquido ajustado, na forma da Lei das Sociedades por Ações. O Contrato Social prevê que os sócios quotistas poderão aprovar 
dividendos adicionais ao mínimo obrigatório.
Em 30 de janeiro de 2018, a Administração da companhia deliberou sobre o pagamento integral dos dividendos do exercício de 
2016, sendo R$ 6.587 de dividendos mínimos e R$ 19.763 de adicionais.
12.4. Lucro do exercício
Em 31 de dezembro de 2018, a companhia apurou lucro de R$ 73.709, o qual foi integralmente destinado para absorção parcial do 
saldo de prejuízos acumulados.
12.5. Resultado por ação
  2018   2017
Lucro (prejuízo) atribuível aos acionistas 73.709  (698.705)
Quantidade de ações 837.635.421  634.015.421
Lucro (prejuízo) básico e diluído por ação (R$ por ação) 0,10  (1,10)
13. Receita de arrendamento
  2018   2017
Receita bruta de arrendamento 148.568  33.914
Encargos sobre arrendamento (13.742)  (3.148)
 134.826  30.766
Receita de arrendamento superior em 2018, em função do aumento do valor do aluguel, a partir de 13 de dezembro de 2017, reflexo 
da celebração de novo contrato (nota explicativa 1.2).
14. Outras receitas (despesas) líquidas
  2018   2017
Reembolso de pessoal cedido 1.491  1.451
Provisão para perdas com processos judiciais (10.928)  (113.294)
Participação nos lucros e resultados (2.080)  (533)
Compensações ambientais e condicionantes  -   (4.019)
Outros 148  142
 (11.369)  (116.253)
Redução das despesas operacionais líquidas decorre, em grande parte, do efeito positivo, quando comparado com 2018, pela cons-
tituição de provisão para perdas com processos judiciais em 2017, principalmente tributárias e cíveis, em função da classificação 
como perda provável, baseado no posicionamento dos assessores jurídicos da companhia (nota explicativa 19.1).
15. Tributárias
  2018   2017
Multa de ofício sobre IRPJ e CSLL  -   212.997
PIS e COFINS sobre receita financeira 736  2.019
Outras receitas tributárias 146  73
 882  215.089
Redução das despesas tributárias deve - se ao efeito positivo, quando comparado com 2018, pelo reconhecimento em 2017 da 
multa de ofício sobre IRPJ e CSLL vinculada ao Programa de Recuperação Tributária - PTR (nota explicativa 9.1) (IV).

16. Custos e Despesas por natureza
  2018   2017
Gastos com pessoal (i) (6.047)  (626)
Depreciação e amortização (30.211)  (30.214)
Compartilhamento de gastos com a controladora (1.124)  (1.107)
Materiais, serviços, fretes, aluguéis e outros (1.339)  (1.361)
Tributárias (ii) (882)  (215.089)
Provisão para perdas com processos judiciais (iii) (10.928)  (113.294)
Seguro garantia judicial  -   (940)
Outras 164  (4.225)
 (50.367)  (366.856)
Na Demonstração do Resultado  
Custo de arrendamento (30.152)  (30.153)
Gerais e administrativas (7.964)  (5.361)
Tributárias (882)  (215.089)
Outras receitas (despesas) líquidas (11.369)  (116.253)
 (50.367)  (366.856)
(i) Variação refere - se ao retorno de pessoal cedido.  
(ii) Variação detalhada na nota explicativa 15.  
(iii) Variação detalhada na nota explicativa 14.  
17. Resultado financeiro líquido
  2018   2017
Receita com recebíveis de ativo financeiro 14.221  35.908
Juros recebidos de clientes 27  153
Juros e multa de mora sobre PRT  -   (285.972)
Atualização monetária sobre depósitos judiciais 654  998
Atualização de impostos e contribuições a recuperar 1.229  2.614
Atualização monetária sobre fornecedores  -   47
Outras despesas e receitas financeiras líquidas (149)  (23)
Resultado financeiro líquido 15.982  (246.275)
Receitas 14.248  36.061
Despesas (149)  (285.995)
Variações monetárias, líquidas 1.883  3.659
 15.982  (246.275)
O aumento do resultado financeiro líquido deve - se principalmente ao efeito positivo dos juros e multa de mora em 2017 referente 
ao PRT (nota explicativa 9.1), compensado pela queda na receita financeira com recebíveis, devido à redução da taxa SELIC, que 
é base para a correção do FIDC.
18. Informações complementares à demonstração do fluxo de caixa
Valores pagos durante o exercício 2018  2017
Imposto de renda retido na fonte de terceiros 14.405 3.760
19. Processos judiciais e contingências
19.1. Processos judiciais provisionados
Na preparação das demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2018, a companhia considerou todas as 
informações disponíveis relativas aos processos em que é parte envolvida para realizar as estimativas dos valores das obrigações 
e a probabilidade de saída de recursos.
No período de janeiro a dezembro de 2018, as principais movimentações na provisão para processos judiciais ocorreram pela atu-
alização monetária do saldo provisionado, conforme apresentado a seguir:
• Processos fiscais, destacando - se: declaração de não homologação da compensação realizada pela Termomacaé Ltda com o 
saldo negativo de CSLL apurado no ano - calendário 2005;
• Processos trabalhistas, destacando - se: concessão de adicionais e horas extras; e
• Processos cíveis, destacando - se: pleito sobre rescisão de contrato de construção de módulos da planta termoelétrica.
Os valores provisionados são os seguintes:
Passivo não circulante  2018  2017
Processos fiscais 18.828 18.295
Processos trabalhistas 427 22
Processos cíveis (i) 104.967 94.977
 124.222 113.294
Saldo inicial 113.294  - 
Adições (Baixas), líquidas 10.928 113.294
Saldo final 124.222 113.294
(i) Refere - se à ação ordinária de cancelamento de protesto de duplicatas emitidas pela companhia sem comprovação de prestação dos serviços 
alegados, onde ocorreu mudança de expectativa de possível para provável em 2017. Em 2018, o valor refere - se à atualização monetária da ação.
19.2. Depósitos judiciais
Os depósitos judiciais são apresentados de acordo com a natureza das correspondentes causas:
Ativo não circulante  2018   2017
Trabalhistas 10   - 
Fiscais 17.122  16.468
Outros (3)   - 
 17.129  16.468
No período de janeiro a dezembro de 2018, a movimentação nos depósitos judiciais refere - se aos juros e à atualização monetária.
19.3. Processos judiciais não provisionados
Os processos judiciais que constituem obrigações presentes cuja saída de recursos não é provável ou para os quais não seja 
possível fazer uma estimativa suficientemente confiável do valor da obrigação, bem como aqueles que não constituem obrigações 
presentes, não são reconhecidos, mas são divulgados, a menos que seja remota a possibilidade de saída de recursos.
Os passivos contingentes, acrescidos de juros e atualização monetária, estimados para os processos judiciais em 31/12/2018, cuja 
probabilidade de perda é considerada possível, são apresentados na tabela a seguir:
Natureza                                                                                                                                                                        Estimativa
  2018  2017
Fiscais 60.616 58.604
Trabalhistas 8.216 6.439
 68.832 65.043
O quadro a seguir detalha as principais causas de natureza fiscal e trabalhista, cujas expectativas de perdas estão classificadas 
como possível.
Descrição dos processos de natureza fiscal                                                                                                              Estimativa
  2018  2017
 Autor: Delegacia da Receita Federal de Macaé 
1) Declaração de não homologação da compensação realizada pela Termomacaé S.A. com o saldo
negativo de IRPJ apurado no ano - calendário 2002. O direito creditório utilizado na compensação
corresponde ao montante de R$ 20.500, não reconhecido.
Situação atual: Em diligência na Delegacia da Receita Federal em Macaé 57.109  55.926
2) Processos diversos de natureza fiscal 3.507 2.678
Total de processos de natureza fiscal 60.616 58.604
Descrição dos processos de natureza trabalhista                                                                                           Estimativa
  2018  2017
 Autores diversos 
1) Concessão de Adicionais e Horas extras.
Situação atual: Pagamento de AHRA. Aguardando julgamento de AIRR. (i) 6.108  4.524
2) Processos diversos de natureza trabalhista 2.108 1.915
Total de processos de natureza trabalhista 8.216 6.439
(i) AHRA - Adicional de Hora de Repouso e Alimentação; AIRR - Agravo de Instrumento em Recurso de Revista.
20. Gerenciamento de riscos e instrumentos financeiros
20.1. Instrumentos financeiros
A companhia mantém operações com instrumentos financeiros. A gestão desses instrumentos é efetuada por meio de estratégias 
operacionais e controles internos visando assegurar sua liquidez e rentabilidade. A política de controle consiste em acompanhamen-
to permanente das condições contratadas versus condições vigentes no mercado.
Em 31 de dezembro de 2018 e 2017, a companhia não efetuou aplicações de caráter especulativo. Os resultados estão condizentes 
com as políticas e estratégias definidas pela Administração da companhia.
Durante os exercícios de 2018 e 2017 não foram identificados derivativos embutidos nas operações da companhia.
Todas as operações com instrumentos financeiros estão reconhecidas nas demonstrações financeiras da companhia e estão de-
monstradas em 31 de dezembro de 2018 e 2017:
Ativo  2018  2017
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 1 13
Contas a receber, líquidas 20.098 11.982
Contas a receber - FIDC 135.222 342.075
Não Circulante
Depósitos Judiciais 17.129 16.468
 172.450 370.538
Passivo
Circulante 
Fornecedores 2.336 1.937
 2.336 1.937
O principal ativo financeiro da companhia é classificado na categoria de Contas a Receber, não derivativo com pagamentos fixos ou 
determináveis, que não possui a característica de negociação em mercados organizados.
20.2. Mensuração dos instrumentos financeiros
Os instrumentos financeiros da companhia estão mensurados ao custo amortizado. Os valores justos destes instrumentos financei-
ros são equivalentes aos seus valores contábeis.
O contas a receber - FIDC, conforme divulgação em nota explicativa 6.2, está mensurado pelo seu valor justo por meio do resultado.
20.3. Gerenciamento de riscos
A gestão da Termomacaé é realizada por seus administradores, com base na política corporativa para gerenciamento de riscos da sua 
controladora Petrobras. Esta política visa contribuir para um balanço adequado entre seus objetivos de crescimento e retorno e seu nível 
de exposição a riscos, quer inerentes ao próprio exercício das suas atividades, quer decorrentes do contexto em que ela opera, de modo 
que, através da alocação efetiva dos seus recursos físicos, financeiros e humanos, a companhia possa atingir suas metas estratégicas.
As operações da companhia estão sujeitas aos fatores de riscos abaixo descritos:
20.3.1. Risco de taxas de juros
Decorre da possibilidade da companhia sofrer ganhos ou perdas decorrentes de oscilações de taxas de juros incidentes sobre seus 
ativos e passivos financeiros. Visando à mitigação desse tipo de risco, a companhia segue as orientações corporativas para as 
empresas do sistema Petrobras.
20.3.2. Risco de crédito
A companhia está exposta ao risco de crédito das instituições financeiras decorrentes da administração de seu caixa e equivalentes 
de caixa e recebíveis de ativos financeiros, que é feita com base nas orientações corporativas de sua controladora Petrobras. Tal 
risco consiste na impossibilidade de saque ou resgate dos valores depositados, aplicados ou garantidos por instituições financeiras. 
A exposição máxima ao risco de crédito está representada pelos saldos de caixa e equivalentes de caixa e de recebíveis de ativos 
financeiros em 31 de dezembro de 2018 e 2017. Também é representado por contas a receber do arredamento mercantil, o que, no 
entanto, é atenuado por possuir como único cliente a sua controladora Petrobras.
A Administração avalia que os riscos de crédito associados aos saldos de caixa e equivalentes de caixa e recebíveis são reduzidos, 
em função de suas operações serem realizadas com base em análise e orientações corporativas de sua controladora Petrobras e 
com instituições financeiras brasileiras de reconhecida liquidez.
20.3.3. Risco de liquidez
O risco de liquidez da companhia é representado pela possibilidade de insuficiência de recursos, caixa ou outro ativo financeiro, 
para liquidar as obrigações nas datas previstas.
A companhia utiliza seus recursos principalmente para pagamentos de dividendos. O risco de liquidez da companhia é administrado 
de forma corporativa pela controladora Petrobras.
20.4. Seguros
Para proteção de seu patrimônio, a Termomacaé transfere, através da contratação de seguros, os riscos que, na eventualidade de 
ocorrência de sinistros, possam acarretar prejuízos que impactem, significativamente, o patrimônio da companhia, bem como os 
riscos sujeitos a seguro obrigatório, seja por disposições legais ou contratuais.
A responsabilidade pela contratação e manutenção do seguro é da Petrobras.
As premissas de riscos adotadas, dada a sua natureza, não fazem parte do escopo de uma auditoria de demonstrações financeiras, 
consequentemente não foram examinados pelos nossos auditores independentes.

DIRETORIA EXECUTIVA
Wellington Gomes Lucas - Diretor Presidente

Marcos Gratacós Nobrega -  Diretor Administrativo
 Robson Honorato - Contador - CRC-RJ 089868/O-2
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RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Aos Acionistas, Conselheiros e Diretores da Termomacaé S.A. Rio de Janeiro - RJ
Opinião
Examinamos as demonstrações financeiras da Termomacaé S.A. (Companhia), que compreendem o balanço patrimonial em 31 
de dezembro de 2018 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líqui-
do e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, compreendendo as 
políticas contábeis significativas e outras informações elucidativas.
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, 
a posição patrimonial e financeira da Termomacaé S.A. em 31 de dezembro de 2018, o desempenho de suas operações e os 
seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.
Base para opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em 
conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades dos auditores independentes 
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 Fe-
deral de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a 
evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.
Ênfase - Transações com Partes Relacionadas
Chamamos a atenção para o fato que a Companhia segue o plano de negócios da controladora final Petróleo Brasileiro S.A. 
- Petrobras na condução de suas operações e mantém transações com empresas do grupo Petrobras, conforme descrito nas 
notas explicativas nºs 1 e 8 às demonstrações financeiras. Portanto, as demonstrações financeiras acima referidas devem ser 
lidas neste contexto. Nossa opinião não está ressalvada em relação a esse assunto.
Outros assuntos
Demonstração do valor adicionado
A demonstração do valor adicionado (DVA) referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018, elaborada sob a responsabilidade 
da administração da Companhia, e apresentada como informação suplementar, foi submetida a procedimentos de auditoria executados 
em conjunto com a auditoria das demonstrações financeiras da Companhia. Para a formação de nossa opinião, avaliamos se essa 
demonstração está reconciliada com as demais demonstrações financeiras e registros contábeis, conforme aplicável, e se a sua forma 
e conteúdo está de acordo com os critérios definidos no Pronunciamento Técnico CPC 09 - Demonstração do Valor Adicionado. Em 
nossa opinião, essa demonstração do valor adicionado foi adequadamente preparada, em todos os aspectos relevantes, segundo os 
critérios definidos nesse Pronunciamento Técnico e está consistente em relação às demonstrações financeiras tomadas em conjunto.
Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras e o relatório dos auditores
A administração da Companhia é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório da Administração.
Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras não abrange o Relatório da Administração e não expressamos qualquer 
forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório.
Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-
lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações financeiras ou com nosso conhecimento 
obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que 
há distorção relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito.
Responsabilidades da administração pelas demonstrações financeiras
A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as prá-

ticas contábeis adotadas no Brasil, e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração 
de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia 
continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa 
base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a Companhia ou 
cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.
Responsabilidades dos auditores independentes pela auditoria das demonstrações financeiras
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de 
distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. 
Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas 
brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser 
decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro 
de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras.
Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento 
profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:
• Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por 
fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência 
de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante 
de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, 
falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.
• Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apro-
priados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Com-
panhia.
• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações 
feitas pela administração.
• Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas 
evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida 
significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevan-
te, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras 
ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas 
evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a 
não mais se manterem em continuidade operacional.
• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, representam as correspondentes 
transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.
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, 13 de março de 2019
KPMG Auditores Independentes CRC SP-014428/O-6 F-RJ
Milena dos Santos Rosa Contadora CRC RJ-100983/O-7

Termomacaé S.A.
CNPJ Nº 02.290.787/0001-07 – Empresa do Sistema Petrobras (Controlada da Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras) Continuação [...]

PARECER DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DO CONGLOMERADO PETROBRAS

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Em cumprimento à Lei nº 13.303/2016 e ao Decreto nº 8.945/2016, a Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras optou pela constitui-
ção de um órgão estatutário de caráter permanente - denominado Comitê de Auditoria. Estatutário do Conglomerado Petrobras 
(“CAE Conglomerado”) - vinculado diretamente ao seu Conselho de Administração, com a finalidade de assessorá-lo, bem como 
aos Conselhos de Administração, quando houver, às Assembleias de Acionistas ou às Diretorias Executivas de determinadas 
sociedades
controladas integrantes do Sistema Petrobras (doravante, “Sociedades”), para apreciação de matérias de sua competência e 
responsabilidade regimental e que serão objeto de orientação para essas Sociedades. O Resumo do Relatório Anual de Ativi-
dades do CAE Conglomerado abrange todas as Sociedades, é emitido de forma única e encontra-se divulgado no endereço 
eletrônico da Petrobras. O parecer a seguir é emitido individualmente e reflete as conclusões expressas no citado relatório, com 
as adaptações de redação demandadas para cada uma das Sociedades.
Os membros do Comitê de Auditoria Estatutário do Conglomerado da Petrobras, tendo presente as atribuições e limitações 
inerentes ao escopo de sua atuação, considerando todas as análises, estudos e debates realizados no transcorrer das reuniões 
e dos trabalhos de acompanhamento e supervisão efetuados, descritos de forma sumarizada no Resumo do Relatório Anual de 
Atividades, concluíram, quanto à TERMOMACAÉ S.A., que:
(i) os processos de controles internos para a produção dos relatórios financeiros são efetivos e as ações de prevenção e combate 
à fraude e corrupção são adequadas;

(ii) a Auditoria Independente é efetiva e não foi reportada nenhuma ocorrência que pudesse comprometer sua independência;
(iii) a gestão e o monitoramento dos principais fatores de riscos vêm sendo gerenciados pela Administração, e;
(iv) os parâmetros em que se fundamentaram os cálculos atuariais, bem como o resultado dos planos de benefícios mantidos 
pela Fundação Petrobras de Seguridade Social são razoáveis e alinhados às melhores práticas de mercado.
Neste contexto, após procederem ao exame e análise das Demonstrações Financeiras, relativas ao exercício social encerrado 
em 31 de dezembro de 2018 (“Demonstrações Financeiras Anuais de 2018”) e do Relatório dos Auditores Independentes, não 
obstante esse último ter sido emitido pela KPMG Auditores Independentes com opinião contendo um parágrafo de ênfase de 
transações com partes relacionadas, os membros do Comitê recomendam a sua aprovação pelo órgão societário competente 
da TERMOMACAÉ S.A..

Rio de Janeiro, 12 de março de 2019.

Jerônimo Antunes
Conselheiro de Administração Independente da Petrobras, Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário

do Conglomerado Petrobras, Especialista Financeiro e de Contabilidade Societária
Durval José Soledade Santos - Membro do Comitê de Auditoria Estatutário do Conglomerado Petrobras

Francisco Vidal Luna - Membro do Comitê de Auditoria Estatutário do Conglomerado Petrobras

O Conselho Fiscal da TERMOMACAÉ S.A., no exercício de suas funções legais e estatutárias, tomou conhecimento do Relatório 
Anual de Atividades da Administração e procedeu ao exame das demonstrações financeiras da TERMOMACAÉ S.A., relativas 
ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018, que compreendem o balanço patrimonial, as demonstração de resultado, de-
monstração de resultados abrangentes, das mutações do patrimônio líquido, dos fluxos de caixa e do valor adicionado, assim 
como as notas explicativas, acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes, datado de 13 de março de 2019 e Parecer 
do Comitê De Auditoria Estatutário do Conglomerado Petrobras.
As demonstrações financeiras foram apreciadas na Reunião de Diretoria Executiva (RDE) nº 012/19, realizada em 27 de fevereiro 
de 2019, e encaminhadas para apreciação em Assembleia de Acionistas com a seguinte proposição:
Para o lucro líquido apurado no exercício de 2018, no montante de R$ 73.709 mil, é proposta a utilização integral para absorção 
parcial de saldo de prejuízos acumulados, conforme art. 189 da Lei 6.404/76.
Considerando a opinião emitida sem ressalvas dos auditores independentes da KPMG Auditores Independentes, as informações 
prestadas pelos integrantes da Administração da Empresa e complementadas com comentários sobre o seu desempenho, as-
segurando que as Demonstrações Contábeis acima referidas representam adequadamente, em todos os aspectos relevantes a 
posição patrimonial e financeira da TERMOMACAE S.A. em 31 de dezembro de 2018, o Conselho Fiscal, por unanimidade, opi-
nou favoravelmente à aprovação do Relatório Anual de Atividades da Administração, das Demonstrações Financeiras, Parecer do 
Comitê de Auditoria Estatutário do Conglomerado Petrobras bem como da proposta de Destinação de Resultado, que inclui a rever-
são do lucro para absorção dos prejuízos acumulados, cuja matéria será submetida à deliberação da Assembleia Geral Ordinária. 

Base do Parecer do Conselho Fiscal: Este conselho, constituído em 2019, analisou os documentos recebidos e utilizou como 
base para análise as informações disponíveis até a presente data, não tendo oportunidade tempestiva de avaliação dos atos 
ocorridos durante o exercício de 2018.
Em que pese o posicionamento favorável deste colegiado pela aprovação
das demonstrações financeiras e do relatório da administração, julgamos por oportuno enfatizar as seguintes questões observa-
das durante a análise documental:
•  Orçamento planejado para o exercício de 2018 não foi compatível com a real condição financeira e econômica da Empresa;
• Necessidade de atualização da situação do passivo ambiental, descrito no item 5.b em ata da reunião de diretoria executiva 
(RDE), realizada em 29/06/2018 e as respectivas ações executadas e planejadas para solução;
• Não foi observado mapeamento de riscos operacionais e de SMS nas demonstrações financeiras e no relatório da administra-
ção;
• Estrutura operacional inadequada às necessidades da Companhia e ao atendimento às exigências da Lei das Estatais nº 
13.303/2016;

Rio de Janeiro, 11 de abril de 2019.
Victor Wagner Norat Pace - CPF: 109.889.197.02 - Conselheiro Fiscal

Flavia Valeska Veiga de Oliveira - CPF: 033.812.757-71 - Conselheira Fiscal
Viviane de Lima Vilela de Souza - CPF: 052.281.557-08 - Presidente

Leiloeiros no Rio de Janeiro
www.alanleiloeiro.lel.br, www.albertolopesleiloeiro.com.br, www.alexandroleiloeiro.com.br, www.alexandrecostaleiloes.

com.br, www.anamelloleiloeira.com.br, www.andreadiniz.com.br, www.andrealeiloeira.lel.br, www.antonioferreira.lel.br, www.
brameleiloes.com.br, www.brbid.com, www.carlucioleite.com.br, www.centurysarteeleiloes.com.br, www.conradoleiloeiro.
com.br, www.cristinagoston.com.br, www.dennisleiloeiro.com.br, www.depaulaonline.com.br, www.edgarcarvalholeiloeiro.
com.br , www.ernanileiloeiro.com.br, www.evandrocarneiroleiloes.com, www.fabianoayuppleiloeiro.com.br, www.fabioleiloes.
com.br, www.fernandopretoleiloeiro.com.br, www.gustavoleiloeiro.lel.br, www.robertohaddad.com.br, www.jfleiloeira.com.
br, www.joaoemilio.com.br, www.rymerleiloes.com.br, www.lilileiloeira.com.br, www.levyleiloeiro.com.br, www.luizsergio-
pereira.lel.br, www.machadoleiloes.com.br, www.maiconleiloeiro.com.br, www.marcellacalsleiloeira.com.br, www.marciopin-
ho.com.br, www.marcoscostaleiloeiro.com, www.marioricart.lel.br, www.mozartleiloeiro.com.br, www.murilochaves.com.br, 
www.nelsonleiloeiro.com.br, www.niltondanni.lel.br, www.paivaribeiroleiloes.com.br, www.portellaleiloes.com.br, http://pau-
lobotelholeiloeiro.lel.br, www.paulocade.com.br, www.pedroalmeidaleiloeiro.com.br, http://raulbarbosa.lel.br, www.rjleiloes.
com.br, www.rodrigoadrianoleiloes.com.br, www.rodrigocostaleiloeiro.com.br , www.rioleiloes.com.br, www.rogeriomenezes.
com.br, www.schulmannleiloes.com.br, www.sergiorepresasleiloes.com.br, http://leiloeirasilvani.com.br, www.sold.com.br, 
www.superbid.net, www.tavaresleiloes.com.br, linkedin.com/in/thais-alexandre-388514123 , www.thaisqueirozleiloeira.com.
br, www.valdirteixeiraleiloeiro.com.br, www.valmirmatos.lel.br, www.leiloesjudiciais.com.br, www.zukerman.com.br

Arte, antiguidades e um acervo particular
Será nesta sexta-feira (26), às 19h30, o leilão de Andrea Di-

niz, com imagens e vídeos curtos que poderão ser solicitados 
antecipadamente, sendo a exposição somente online e a reti-
rada das peças em Copacabana, Posto 6 (RJ).

Andrea sempre esclarece que as peças do seu leilão passam 
pela explicação onde exige que as obras de artistas nacionais ven-
ham referencialmente acompanhadas por declaração/certificado 
de autenticidade emitido pelo próprio artista, família ou autori-
dade que possua publico e notório conhecido de sua obra; uma 
declaração de procedência, origem e/ou histórico da obra; com 
referências diversas, conforme se pode ler no seu website www.
andreadiniz.com.br onde se encontram os detalhes e, em caso de 
dúvida, solicitar esclarecimentos antes do pregão.

Joias no Tavares Leilões

Joias e coleções
A Tavares Leilões tem em seu certame desta quinta e sexta-

feira (25 e 26) às 14h, uma variedade de joias delicadas, além 
de objetos que são apreciados por colecionadores, como cane-
tas e relógios. Joias antigas e modernas, para ocasiões formais 
e e diárias. Os leilões são feitos em pagamento à vista, com to-
das as recomendações necessárias para que o comprador saiba 
as questões legais implicadas.

A visitação dos lotes deve ser feita após cadastro realizado e 
combinado previamente, já que os bens não se encontram no lo-
cal. O horário reservado para a visitação é entre às 9h e 11h da 
quinta-feira, mesmo dia do leilão inicial. A descrição se encontra 
no website www.tavaresleiloes.com.br – no catálogo junto da foto 
do objeto, onde as peças originais vêm com a marca, como Ome-
ga, Bvlgari, Rolex, Cartier, H. Stern, Vivara e etc.

O mesmo vale para marcas de joalherias e/ou canetas. As que 
não se sabe, não têm marca descrita. As embalagens que ainda 
existem fazem parte do lote, como seu certificado. A Tavares Lei-
lões recomenda atenção, onde não fornecem  garantia quanto a 
possíveis defeitos futuros – são vendidos de acordo com a descri-
ção e no estado em que se encontram, como em todos os leilões 
de objetos de segunda mão. O escritório do leiloeiro está localiza-
do na Rua Uruguaiana, 39 sala 1704, no Centro (RJ).

Antiguidades, joias e decoração
Sempre às 19h, serão os dias do pregão do leiloeiro Valdir 

Teixeira, segunda e terça-feira (29 e 30) no primeiro dia até 
lote 271 e no segundo, até o 540. Após o feriado, continua na 
quinta e sexta-feira (2 e 3), sendo penúltimo dia até o lote 810 
e no último finaliza no lote 1066.

Há uma enorme variedade de objetos, como sempre reunidos 
com critérios construídos ao longo de anos de experiência no 
mercado. Há joias, porcelanas em esculturas e aparelhos de jantar, 
pratarias e bronzes, marfins, tapetes, quadros de artistas nacionais 
e estrangeiros, imaginárias, mobiliários de várias épocas, com es-
tilos diferentes, esculturas, relógios de mesa e parede, bengalas, 
vitrines, lustres e luminárias, colecionismo diversos.

Todo catálogo está no www.iarremate.com/valdirteixeira, e 
outros esclarecimentos podem ser obtidos em sua Galeria Val-
dir Teixeira na Rua Assumpção, 210, Botafogo (RJ).

Não se responsabilizam por restauros, adaptações e danos 
não vistos a olho nu e omitidos /desconhecidos de seus propri-
etários – não havendo a hipótese de devolução. Andrea Diniz 
tem para a segunda, terça e quinta-feira (29 e 30 de abril e 02 
de maio) às 20h o pregão somente online do acervo de Creda 
Maria Muller Perpétuo, que estará em exposição em seu es-
critório nesta quinta e sexta-feira (25 e 26), das 11h às 18h, na 
Rua Visconde de Pirajá, 318 loja 21, Ipanema (RJ).

Vasos em policromia com Andrea Diniz

Raro tinteiro em prata francesa, do século XIX
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Nota 2018 2017
Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 5 6.085 346
Tributos a recuperar 6 345 11.230
Dividendos e juros sobre o capital próprio a receber 7d - 82.030
Total do circulante 6.430 93.606
Não circulante
Investimentos 7 3.628.622 3.087.040
Total do não circulante 3.628.622 3.087.040
Total do ativo 3.635.052 3.180.646
Passivo 
Circulante
Tributos a pagar 15 3.774
Outras contas a pagar 26 46
Total do circulante 41 3.820
Não circulante
Dividendos e juros sobre o capital próprio 8f 312.730 449.629
Total do não circulante 312.730 449.629
Patrimônio líquido
Capital social 8 1.064.450 1.064.450
Ajustes de avaliação patrimonial 934.913 760.651
Reservas de lucros 1.322.918 902.096
Total do patrimônio líquido 3.322.281 2.727.197
Total do passivo e patrimônio líquido 3.635.052 3.180.646

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Litela Participações S.A.
CNPJ: 05.495.546/0001-84

Co
nt

in
ua

Mobiliários - CVM (www.cvm.gov.br) Aspectos econômicos e financeiros: A Litela, 
em linha com os padrões internacionais de contabilidade, analisou e adotou todos 
os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), 
os quais estão consistentes com as normas contábeis internacionais (IFRS). Como 
empresa de participação (“holding”), a Litela tem suas receitas operacionais originadas, 
basicamente, da equivalência patrimonial, mensurada conforme sua participação no 
patrimônio líquido de Vale, que no exercício de 2018 foi de R$ 485.611 (R$ 305.399 
em 2017). Receita financeira: No exercício de 2018, a Litela registrou uma receita 
financeira de R$ 4.526 (R$ 283 em 2017), composta, basicamente, por rendimento 
de aplicações financeiras e juros Selic incidentes sobre créditos tributários. Despesas 
administrativas: No exercício de 2018, as despesas administrativas somaram R$ 
16.576 (R$ 10.589 em 2017), devido, principalmente, a contratação de serviços de 
consultoria jurídica e financeira, despesas com publicações legais e outras despesas 
destinadas à manutenção das atividades da Companhia. Também estão classificados 
nesse grupo os tributos incidentes sobre os juros sobre capital próprio - JCP delibera-
dos pela Vale no exercício. Por tratar-se de uma holding, as atividades da Litela são 
realizadas por seus diretores, não havendo funcionários contratados. Lucro líquido 
do exercício: O lucro líquido da Litela, ao final do exercício 2018, totalizou R$ 460.111 
(R$ 294.681em 2017), que corresponde ao lucro por ação ordinária de R$ 16,21 (R$ 
10,38 em 2017) básico e diluído. Remuneração dos acionistas: A política indicativa 

de remuneração anual mínima aos acionistas assegura a previsibilidade quanto ao 
recebimento de dividendos e/ou juros sobre capital próprio calculados em 25% do lucro 
líquido do exercício, ajustado nos termos do artigo 202 da Lei nº 6.404/76, conforme 
disposto no artigo 30, inciso IV do estatuto social da Companhia. A Litela está propondo 
a deliberação de dividendos mínimos obrigatórios, no montante de R$ 109.276, a ser 
aprovado em Assembleia Geral Ordinária. Deste modo, a distribuição dos resultados 
do exercício de 2018 é conforme segue:

2018
Lucro líquido do exercício 460.111
Constituição de reserva legal (23.006)
Base de distribuição 437.106
Dividendos mínimos obrigatórios 109.276
Percentual da distribuição proposta em relação ao lucro líquido do exercício 25%
Auditores Independentes: Nos termos da Instrução CVM nº 381/2003, informamos 
que os nossos auditores independentes, KPMG Auditores Independentes, não presta-
ram em 2018 quaisquer outros serviços não relacionado à auditoria das demonstrações 
financeiras da Litela. Rio de Janeiro, 10 de abril de 2019. Litela Participações S.A.. 
Renato Proença Lopes - Diretor Presidente e de Relação com Investidores . Gilmar 
Dalilo Cezar Wanderley - Diretor Financeiro. Marilia de Oliveira Carmo - Diretora 
Administrativa.

Relatório da Administração: Senhores Acionistas, A Administração da Litela 
Participações S.A ("Companhia" ou “Litela”), em conformidade com as disposições 
legais e estatutárias, submete à apreciação de V. Sas. o relatório da administração 
e as demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas do relatório dos 
auditores independentes, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro 
de 2018. Perfil corporativo: A Litela é uma sociedade anônima de capital fechado 
com sede na cidade do Rio de Janeiro, constituída em 30 de janeiro de 2003, cujo 
objeto social é a participação, sob qualquer forma, no capital de outras sociedades 
civis ou comerciais com sede no Brasil ou no exterior, como sócia cotista ou acionista, 
quaisquer que sejam os objetos sociais.  A Companhia possui participação de forma 
direta na Vale S.A. ("Vale") e, é controlada pela Litel Participações S.A. ("Litel"). A Vale 
é uma sociedade anônima de capital aberto com sede na cidade do Rio de Janeiro e 
tem seus títulos negociados nas bolsas de valores de São Paulo - B3 (Vale3), Nova 
York - NYSE (VALE), Paris - NYSE Euronext (Vale3) e Madri - LATIBEX (XVALO). A 
Vale e suas controladas diretas e indiretas têm como atividade preponderante a pes-
quisa, produção e comercialização de minério de ferro e pelotas, níquel, fertilizantes, 
cobre, carvão, manganês, ferro-ligas, cobalto, metais do grupo de platina e metais 
preciosos. As operações da Vale, constantes nas suas demonstrações financeiras 
relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018, já foram divulgadas ao mer-
cado e podem ser obtidas em www.vale.com.br ou por meio da Comissão de Valores 
Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (Em milhares de reais) Demonstrações dos resultados - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 

e 2017 (Em milhares de reais, exceto o resultado por ações do capital social)
Nota 2018 2017

Receitas (despesas) operacionais
Administrativas 9 (16.577) (10.589)
Resultado de participação societária 7 485.611 305.399
Resultado na variação de percentual de participação societária 7 25.344 -
Outras despesas operacionais  - (1.118)
Lucro operacional antes do resultado financeiro 494.378 293.692
Receitas (despesas) financeiras 10
Receitas financeiras  4.526 283
Despesas financeiras  (243) (107)
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social 498.661 293.868
Imposto de renda e contribuição social:
Corrente (38.550) (408)
Diferido  - 1.221
Lucro líquido do exercício 460.111 294.681
Lucro por ação do capital social básico e diluído (Em R$) 16,21 10,38

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
Demonstração dos resultados abrangentes - Exercícios findos em

31 de dezembro de 2018 e 2017 (Em milhares de reais)
2018 2017

Lucro líquido do exercício 460.111 294.681 
Ajustes de conversão reflexos 
Ajustes acumulados de conversão 279.721 119.369 

279.721 119.369 
Ajustes de avaliação patrimonial reflexos
Obrigações com benefícios de aposentadoria  2.130 (14.290)
Hedge de fluxo de caixa (37.132) (11.373)
Ajustes ao valor justo de investimento em ações (70.457)  - 

(105.459) (25.663)
Total do resultado abrangente  634.373 388.387 
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (Em milhares de reais)
Reservas de lucros

Capital 
social

Reserva 
legal

Reserva de lu-
cros a realizar

Reserva especial 
de dividendos

Lucros acu-
mulados

Outros resulta-
dos abrangentes Total

Saldos em 31 de dezembro de 2016 1.064.450 114.893 604.553 - - 636.959 2.420.855
Lucro líquido do exercício - - - - 294.681 - 294.681
Outros resultados abrangentes
Hedge de fluxo de caixa reflexo - - - - - (11.373) (11.373)
Ajustes de conversão reflexos - - - - - 119.369 119.369
Obrigações com benefícios de aposentadoria reflexos - - - - - (14.290) (14.290)
Ajustes de avaliação patrimonial reflexos - - - - - (15.985) (15.985)
Efeito da troca de ações ON/PN da Vale - - - - - 45.971 45.971
Destinação do resultado
Reserva legal - 14.733 - - (14.733) - -
Reserva de lucros a realizar - - 209.961 - (209.961) - -
Dividendos propostos - - - - (69.987) - (69.987)
Juros sobre capital próprio deliberados - - (42.044) - - - (42.044)
Saldos em 31 de dezembro de 2017 1.064.450 129.626 772.470 - - 760.651 2.727.197
Constituição de reserva especial de dividendos não distribuídos em 2017 - - - 69.987 - - 69.987
Lucro líquido do exercício - - - - 460.111 - 460.111
Outros resultados abrangentes
Hedge de fluxo de caixa reflexos - - - - - (37.132) (37.132)
Ajustes de conversão reflexos - - - - - 279.721 279.721
Obrigações com benefícios de aposentadoria reflexos - - - - - 2.130 2.130
Ajustes ao valor justo de investimento em ações - - - - - (70.457) (70.457)
Destinação do resultado
Reserva legal - 23.006 - - (23.006) - -
Reserva de lucros a realizar - - 327.829 - (327.829) - -
Dividendos mínimos obrigatórios - - - - (109.276) - (109.276)
Saldos em 31 de dezembro de 2018 1.064.450 152.632 1.100.299 69.987 - 934.913 3.322.281

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstrações dos fluxos de caixa – Método indireto
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (Em milhares de reais)

2018 2017
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido do exercício 460.111 294.681
Ajustes para reconciliar o lucro do exercício
Resultado de equivalência patrimonial (485.611) (305.399)
Resultado na variação de percentual de participação societária (25.344) -
Variações monetárias (518) (26)

(51.362) (10.744)
Variações nos ativos e passivos
Tributos a recuperar (27.138) (8.061)
Tributos a pagar 34.783 413
Outras contas a pagar (21) 14

7.624 (7.634)
Caixa líquido utilizado nas atividades operacionais (43.738) (18.378)
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Dividendos e juros sobre o capital próprio recebidos 225.665 76.314
Caixa líquido proveniente das atividades de investimento 225.665 76.314
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Dividendos e juros sobre o capital próprio pagos (176.188) (58.654)
Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamentos (176.188) (58.654)
Aumento (redução) do caixa e equivalentes no exercício 5.739 (718)
Caixa e equivalentes no início do exercício 346 1.064
Caixa e equivalentes no final do exercício 6.085 346

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstrações do valor adicionado
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (Em milhares de reais)

2018 2017
Insumos adquiridos de terceiros (448) (614)
Serviços contratados (448) (614)
Valor adicionado líquido (448) (614)
Valor adicionado recebido em transferência de terceiros 515.481 305.683
Resultado de participações societárias 485.611 305.399
Ganho na variação do percentual de participação societária 25.344 -
Receitas financeiras 4.526 284
Atualização selic s/ IR a compensar 518 26
Rendimento s/ títulos de renda fixa 4.008 258
Valor adicionado total a distribuir 515.033 305.069
Impostos federais
  PIS e COFINS sobre JCP 16.129 9.976
  Imposto de renda e contribuição social corrente 38.550 408
  Contribuição social diferida - (1.221)
Despesas Financeiras 243 107
Variações monetárias incidentes na adesão ao PRT - 1.118
Lucros retidos 460.111 294.681
Valor adicionado distribuído 515.033 305.069

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Notas explicativas (Em milhares de reais, exceto quando indicado em contrário)
1 Contexto operacional: A Litela Participações S.A. ("Companhia" ou “Litela”) foi 
constituída em 30 de janeiro de 2003 e tem por objetivo a participação, sob qualquer 
forma, no capital de outras sociedades civis ou comerciais com sede no país ou no 
exterior, como sócia cotista ou acionista, quaisquer que sejam os objetos sociais. 
A Litela é uma sociedade anônima de capital fechado com sede na cidade do Rio 
de Janeiro, controlada pela Litel Participações S.A. ("Litel"). A Companhia possui 
participação de forma direta na Vale S.A. ("Vale"). A Vale é uma sociedade anônima 
de capital aberto, que tem como atividade preponderante a pesquisa, produção e 
comercialização de minério de ferro e pelotas, níquel, fertilizantes, cobre, carvão, 
manganês, ferro-ligas, cobalto, metais do grupo de platina e metais preciosos. A 
emissão dessas demonstrações financeiras foi aprovada pela diretoria da Litela em 
10 de abril de 2019.  2 Apresentação das demonstrações financeiras e principais 
políticas contábeis: As principais políticas contábeis aplicadas na preparação des-
sas demonstrações financeiras estão definidas abaixo. Essas políticas vêm sendo 
aplicadas de modo consistente em todos os exercícios apresentados. No exercício 
findo em 31 de dezembro de 2018, para fins de uma melhor apresentação, algumas 
contas foram reclassificadas entre rubricas das atividades operacionais, de investi-
mentos e de financiamentos nas demonstrações dos fluxos de caixa. Com o objetivo 
de refletir uma melhor comparabilidade, tais reclassificações também foram efetuadas 
no exercício de 2017. As tabelas a seguir resumem os efeitos na demonstração do 
fluxo de caixa do exercício de 2017:

Anteriormente 
apresentado

Ajus-
tes

Reapre-
senta-

do
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Variações monetárias - (26) (26)
Variações nos ativos e passivos
Tributos a recuperar (1.413) (6.648) (8.061)
Dividendos e juros sobre o capital próprio 3.195 (3.195) -
Caixa líquido usados nas atividades opera-
cionais (8.509) (9.869) (18.378)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Dividendos e juros sobre o capital próprio recebidos 60.139 16.175 76.314
Caixa líquido provenientes das atividades de 
investimentos 60.139 16.175 76.314
Dividendos e juros sobre o capital próprio pagos (52.348) (6.306) (58.654)
Caixa líquido usado nas atividades de finan-
ciamentos (52.348) (6.306) (58.654)
Essas reclassificações não trouxerem quaisquer impactos materiais sobre a variação 
do caixa e equivalentes no exercício findo em 31 de dezembro de 2017. 2.1 Base de 
apresentação - As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com as 
Normas Internacionais de Relatório Financeiro (IFRS), emitidas pelo International 
Accouting Standards Board (IASB) e também de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”) e 
pelo Conselho Federal de Contabilidade (“CFC”). Estas demonstrações financeiras 
evidenciam todas as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, 
e somente essas, as quais estão consistentes com as utilizadas pela Administração 
na sua gestão. 2.2 Moeda funcional e de apresentação - Os itens incluídos nas 
demonstrações financeiras da Companhia são mensurados usando a moeda do 
principal ambiente econômico, no qual a Companhia atua ("a moeda funcional"). As 
demonstrações financeiras estão apresentadas em Real, que é a moeda funcional 
da Companhia e, também, a moeda de apresentação. 2.3 Ativos financeiros -  a. 
Classificação - A partir de 1° de janeiro de 2018, o pronunciamento IFRS 9/ CPC 48 
- Instrumentos Financeiros entrou em vigor. Não houve nenhum impacto relevante na 
adoção deste pronunciamento nas demonstrações financeiras da Companhia. Os
ativos financeiros da Companhia anteriormente classificados como empréstimos e 
recebíveis de acordo com o CPC 38 / IAS 39, passam a ser classificados como men-
surados ao custo amortizado, conforme as classificações do CPC 48 / IFRS 9. A 
classificação de ativos financeiros depende da finalidade para a qual tais ativos foram 
adquiridos. A administração determina a classificação de seus ativos financeiros no 
reconhecimento inicial. b. Ativos financeiros ao custo amortizado - São ativos fi-
nanceiros com pagamentos fixos ou determináveis, que não são cotados em um
mercado ativo. São incluídos como ativo circulante, exceto aqueles com prazo de
vencimento superior a 12 meses após a data de emissão do balanço (estes são
classificados como ativos não circulantes). c. Reconhecimento e mensuração - As
compras e as vendas regulares de ativos financeiros são reconhecidas na data de 
negociação, data na qual a Companhia se compromete a comprar ou vender o ativo. 
Os investimentos são, inicialmente, reconhecidos pelo valor justo, acrescidos dos
custos da transação para todos os ativos financeiros. Os ativos financeiros são bai-
xados quando os direitos de receber fluxos de caixa dos investimentos tenham ven-
cido ou tenham sido transferidos; neste último caso, desde que a Companhia tenha 
transferido, significativamente, todos os riscos e os benefícios da propriedade. Os 
ativos financeiros são contabilizados pelo custo amortizado, usando o método da taxa 
efetiva de juros. d. Compensação de instrumentos financeiros - Ativos e passivos
financeiros são compensados e o valor líquido é reportado no balanço patrimonial 
quando há um direito legalmente aplicável de compensar os valores reconhecidos e 
há uma intenção de liquidá-los numa base líquida, ou realizar o ativo e liquidar o
passivo simultaneamente.  2.4 Impairment de ativos financeiros - A Companhia
avalia ao final de cada período de relatório se há evidência objetiva de que o ativo fi-
nanceiro ou o grupo de ativos financeiros está deteriorado. Um ativo ou grupo de ativos 
financeiros está deteriorado e os prejuízos de impairment são incorridos somente se 
há evidência objetiva de impairment como resultado de um ou mais eventos ocorridos 
após o reconhecimento inicial dos ativos (um "evento de perda") e aquele evento (ou 
eventos) de perda tem um impacto nos fluxos de caixa futuros estimados do ativo fi-
nanceiro ou grupo de ativos financeiros que pode ser estimado de maneira confiável. 
Os critérios que a Companhia usa para determinar se há evidência objetiva de uma 
perda por impairment incluem: (i) dificuldade financeira relevante do emissor ou de-
vedor; (ii) uma quebra de contrato, como inadimplência ou mora no pagamento dos
juros ou principal; (iii) a Companhia, por razões econômicas ou jurídicas relativas à
dificuldade financeira do tomador de empréstimo, garante ao tomador uma concessão 
que o credor não consideraria; (iv) torna-se provável que o tomador declare falência
ou outra reorganização financeira; (v) o desaparecimento de um mercado ativo para
aquele ativo financeiro devido às dificuldades financeiras; ou (vi) dados observáveis
indicando que há uma redução mensurável nos futuros fluxos de caixa estimados a 
partir de uma carteira de ativos financeiros desde o reconhecimento inicial daqueles 
ativos, embora a diminuição não possa ainda ser identificada com os ativos financei-
ros individuais na carteira, incluindo: • mudanças adversas na situação do pagamen-
to dos tomadores de empréstimo na carteira; e • condições econômicas nacionais ou 
locais que se correlacionam com as inadimplências sobre os ativos na carteira. Para 

ativos não financeiros de longa duração quando há indicação de redução do valor 
recuperável é identificado o menor grupo de ativos para os quais existam fluxos de 
caixa separadamente identificável (“unidade geradora de caixa” ou “UGC”) e é reali-
zado teste de impairment para identificar o valor recuperável desses ativos agrupados. 
Se identificada à necessidade de ajuste, o mesmo é apropriado a cada ativo. O valor 
recuperável é maior entre o valor em uso e o valor justo menos custos para venda. Os 
saldos de ágio (“goodwill”) são testados para impairment pelo menos uma vez por 
ano. Em 31 de dezembro de 2018 e 2017 não foram identificadas evidências de im-
pairment nos ativos financeiros da Companhia. 2.5 Caixa e equivalentes de caixa 
- Caixa e equivalentes de caixa incluem o caixa, depósitos bancários e investimentos 
de curto prazo de alta liquidez com vencimentos originais de três meses ou menos, 
que são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão 
sujeitos a um insignificante risco de mudança de valor.  2.6 Resultado financeiro - A
receita financeira é reconhecida conforme o prazo decorrido, usando o método da 
taxa efetiva de juros. Quando uma perda (impairment) é identificada em relação a um 
contas a receber, a Companhia reduz o valor contábil para seu valor recuperável, que 
corresponde ao fluxo de caixa futuro estimado, descontado à taxa efetiva de juros
original do instrumento. Subsequentemente, à medida que o tempo passa, os juros 
são incorporados às contas a receber, em contrapartida de receita financeira. Essa 
receita financeira é calculada pela mesma taxa efetiva de juros utilizada para apurar 
o valor recuperável, ou seja, a taxa original do contas a receber. 2.7 Capital social - O
capital social está representado por ações ordinárias que são classificadas no patri-
mônio líquido, todas sem valor nominal. 2.8 Demonstração do valor adicionado - A
Companhia divulga suas demonstrações do valor adicionado (DVA), consolidadas e 
da controladora, de acordo com os pronunciamentos do CPC 09, que são apresen-
tadas como parte integrante das demonstrações financeiras conforme prática contá-
bil brasileira, aplicável a companhias abertas, que, entretanto para as práticas inter-
nacionais pelo IFRS são apresentadas como informações adicionais, sem prejuízo 
do conjunto das demonstrações financeiras. 3 Novas normas e interpretações - IFRS 
16 Leases / CPC 06 (R2) Operações de arrendamento mercantil - Em janeiro de
2016 o IASB emitiu o pronunciamento IFRS 16, que define os princípios para reco-
nhecimento, mensuração, apresentação e divulgação de leases (arrendamentos). O 
IFRS 16 / CPC 06 substitui o IAS 17 - Leases e interpretações relacionadas. A adoção 
será requerida a partir de 1° de janeiro de 2019 e a Companhia não espera nenhum 
impacto na adoção deste pronunciamento, uma vez que não possui transações da 
natureza a que ele se refere. 4 Gestão de riscos: A Companhia entende que o ge-
renciamento de risco é fundamental para apoiar sua estratégia de crescimento e fle-
xibilidade financeira. Os riscos aos quais a Companhia está exposta decorrem
substancialmente, das operações realizadas pela Vale. A Vale desenvolveu sua es-
tratégia de gestão de riscos com o objetivo de proporcionar uma visão integrada dos 
riscos aos quais está exposta. Para tanto, avalia não apenas o impacto das variáveis 
negociadas no mercado financeiro sobre os resultados do negócio (risco de mercado), 
como também o risco proveniente de obrigações assumidas por terceiros para com 
ela (risco de crédito), aqueles inerentes aos processos produtivos (risco operacional) 
e aqueles oriundos do risco de liquidez. 
5 Caixa e equivalentes de caixa: 2018 2017
Disponibilidades  2  3 
Aplicações financeiras  6.083  343 

 6.085  346 
Está representada substancialmente pelos depósitos bancários à vista e em aplicações 
em fundos de investimentos de curto prazo administrados pela BB Administração de 
Ativos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e cuja política de investimento 
consiste na aplicação de recursos em títulos de renda fixa, objetivando acompanhar 
a rentabilidade do Certificado de Depósito Interbancário (CDI) ou à taxa Selic. O 
rendimento acumulado do referido fundo em 2018 foi de 5,98% (9,94% em 2017). 
6 Tributos a recuperar: 2018 2017
IRPJ e CSLL  -  4.521
IRRF sobre recebimentos de JCP  -  6.673
IRRF sobre aplicações financeiras  345  36 

 345 11.230 
7 Investimentos:
Dados da investida Vale
 Patrimônio líquido em:             31 de dezembro de 2017 143.757.534 
 Patrimônio líquido em:             31 de dezembro de 2018 170.402.626 
 Lucro líquido em:             31 de dezembro de 2017  17.627.201 
 Lucro líquido em:             31 de dezembro de 2018  25.656.526 
 Percentual de participação em:    31 de dezembro de 2017 1,87%
 Percentual de participação em:    31 de dezembro de 2018 1,89%
 Quantidade de ações possuídas em: 31 de dezembro de 2017 97.026.670
 Quantidade de ações possuídas em: 31 de dezembro de 2018 97.026.670

Valepar Vale Total
Saldos dos investimentos 31/12/2016 2.411.361 - 2.411.361
Proventos deliberados (68.616) - (68.616)
Equivalência patrimonial 125.288 - 125.288
Troca de ações PN por ON 77.350 - 77.350
Ajustes de avaliação patrimonial - Reflexo das 
controladas (*) 12.969 - 12.969
Sub-total 2.558.352 - 2.558.352
Alteração do investimento em 14/08/2017 (2.558.352) 2.558.352 -
Equivalência patrimonial - 180.111 180.111
Proventos deliberados - (88.141) (88.141)
Ajustes de avaliação patrimonial - Reflexo das 
controladas (*) - 33.372 33.372
Saldos dos investimentos em 31/12/2017 - 2.683.694 2.683.694
Dividendos e JCP deliberados - (143.635) (143.635)
Equivalência patrimonial - 485.611 485.611
Ganho na variação de percentual de participação - 25.344 25.344
Ajustes de avaliação patrimonial - Reflexo das 
controladas (*) - 174.262 174.262
Saldo de investimentos em 31/12/2018 - 3.225.276 3.225.276
Ágio do investimento - 403.346 403.346
Saldo de investimentos + ágio em 31/12/2018 - 3.628.622 3.628.622
(*) Os ajustes de conversão e de instrumentos financeiros reconhecidos no patrimô-
nio líquido das investidas são registrados de maneira reflexa em outros resultados 
abrangentes no momento do ajuste da equivalência patrimonial. A movimentação de 
proventos deliberados e recebidos pela Companhia, referentes aos exercícios 2018 
e 2017, está composta da seguinte forma:

2018 2017
Saldo Inicial 82.030 1.587
JCP deliberados no exercício 126.970 107.834
IRRF s/ JCP deliberados (26.155) (16.176)
Dividendos deliberados no exercício 16.664 1.525
Recebimento de JCP no exercício (182.845) (58.614)
Recebimento de dividendos no exercício (16.664) (1.525)
JCP proposto - destinação do resultado da Vale - 47.399

- 82.030
(i) Valepar S.A. e sua incorporação - Com o objetivo de viabilizar a listagem da Vale
no segmento especial do Novo Mercado da B3 e a transformá-la em uma sociedade 
sem controle definido, foi aprovada em Assembleia Geral Extraordinária, realizada 
em 27 de junho de 2017, a restruturação da governança corporativa da Vale. Essa 
operação de restruturação consistiu nas seguintes etapas: (i) Conversão voluntária 
das ações preferenciais classe A da Vale em ações ordinárias na relação de 0,9342 
ação ordinária por ação preferencial;  (ii) Alteração do Estatuto Social da Vale para 
adequá-lo, tanto quanto possível, às regras do Novo Mercado até que se possa, de 
forma efetiva, listar a Vale neste segmento especial; e  (iii) Incorporação da Valepar pela 
Vale com uma relação de substituição que contemplasse um acréscimo do número 
de ações detido pelos acionistas da Valepar de, aproximadamente, 10% em relação 
à posição acionária atual da Valepar na Vale, e representasse uma diluição de cerca 
de 3% da participação dos demais acionistas da Vale em seu capital social. Tendo em 
vista ter sido verificada a adesão de mais de 54,09% das ações preferenciais classe 
“A” (excluídas as ações em tesouraria) de emissão da Vale à conversão voluntária 
aprovada, foi realizada, em 14 de agosto de 2017 na Assembleia Geral Extraordinária 
da Valepar S.A., na qual foi aprovada a incorporação desta pela Vale. Em virtude da 
referida incorporação e consequente extinção da Valepar S.A., a Companhia passou 
a deter participação direta na Vale, aumentando sua participação no capital social da 
investida de 1,71% (indireta) para 1,87% (direta), tendo apurado um ganho de R$
45.971, que foi contabilizado diretamente no patrimônio líquido. O objeto social da
Valepar era exclusivamente o de participar como acionista no capital social da Vale, 
da qual possuía 1.716.435 mil ações ordinárias e 20.340 mil ações preferenciais
representativas de 33,70% do capital total e 53,90% do capital votante, ambos os
percentuais desconsiderando as ações em tesouraria, sendo 1.265.316 mil ações
ordinárias adquiridas em leilão de privatização, 303.272 mil ações ordinárias através 
de incorporação ao seu capital das ações detidas anteriormente pela Litel e, 168.187 
mil ações, adquiridas pela Valepar em julho de 2008, sendo 147.847 mil ações ordi-
nárias e 20.340 mil ações preferenciais, através de Oferta Global de Ações da Vale. 
Até 14 de agosto de 2017, data da sua incorporação, o capital social da Valepar era 
dividido em 1.582.187 mil ações, sendo 1.300.906 mil ações ordinárias e 281.281 mil 
ações preferenciais classe A. Nessa mesma data, o investimento direto da Litela na 
Valepar correspondia a 80.417 mil ações representativas de 5,08% do capital total 
da Valepar. Na Assembleia Geral Ordinária da Valepar realizada em 28 de abril de 
2017 foi deliberado a título de JCP o montante de R$ 67.091 e a título de dividendos 
o montante de R$ 1.525, correspondentes ao percentual de participação da Litela, e 
foram liquidados na mesma data. (ii) Vale S.A. - A Vale é uma sociedade anônima de
capital aberto com seus títulos negociado nas bolsas de São Paulo - B3 (Vale3), Nova 
York - NYSE (VALE), Paris - NYSE Euronext (Vale3) e Madri - LATIBEX (XVALO). 
A Vale é produtora global de minério de ferro e pelotas, matérias-primas essenciais 
para a indústria siderúrgica e produtores de níquel, com aplicações na indústria de 
aço inoxidável e ligas metálicas utilizadas na produção de diversos produtos. A Vale 
também produz cobre, carvão térmico e metalúrgico, manganês, ferroligas, metais 
do grupo de platina, ouro, prata e cobalto. Em 18 de outubro de 2017, foi aprovada 
na Assembleia Geral Extraordinária da Vale e na Assembleia Especial de acionistas 
titulares de ações preferenciais Classe “A” da Vale a proposta de conversão da totali-
dade das ações preferenciais Classe “A” em ações ordinárias da Vale, na proporção 
de 0,9342 ação ordinária para cada ação preferencial Classe “A” detida. Desse modo, 
o capital social da Vale ficou dividido em 5.197.432 mil ações ordinárias, excluídas as
ações em tesouraria. Em 31 de dezembro de 2017 o capital social da Vale era dividido 
em 5.197.432 mil ações ordinárias, excluídas as ações em tesouraria. Nessa mesma 
data, o investimento direto da Litela na Vale correspondia a 97.027 mil ações ordinárias, 
representativas de 1,87% do capital social total, excluídas as ações em tesouraria. 
Em 25 de julho de 2018, o Conselho de Administração da Vale aprovou um programa 
de recompra de suas ações ordinárias, limitado ao máximo de 80.000 mil ações ordi-
nárias. Esse programa será executado por um período de até 12 meses e as ações 
recompradas serão canceladas após o término do programa e/ou alienadas por meio 
dos programas de remuneração executiva. Diante disso, em 31 de dezembro de 2018, 
o capital social da Vale está dividido em 5.126.258 mil ações ordinárias, excluídas as 
ações em tesouraria, e o investimento direto da Litela na Vale corresponde a 97.027 mil 
ações ordinárias, representativas de 1,89% do capital social total, excluídas as ações 
em tesouraria. O aumento no percentual de participação gerou um ganho de capital 
de R$ 25.344. Na Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Vale realizada 
em 27 de fevereiro de 2018 foi aprovada a deliberação de juros sobre capital próprio, 
destinado no resultado da Vale de 2017, no montante de R$ 2.539.006, correspondente 
ao valor total bruto de R$ 0,488511766 por ação ordinária, cabendo a Litela o montante 
de R$ 47.399. Em Reunião do Conselho de Administração da Vale realizada em 25 de 
julho de 2018 foi aprovada a deliberação de proventos no montante de R$ 7.694.078, 
correspondente ao valor total bruto de R$ 1,480361544 por ação ordinária, cabendo 
a Litela os montantes de R$ 126.970 a título de juros sobre capital próprio e R$ 16.664
a título de dividendos. 8 Patrimônio líquido:  a. Capital social - Em 31 de dezembro
de 2018 e 2017, o capital social subscrito e integralizado é composto por 28.386.274 
ações ordinárias nominativas e sem valor nominal, correspondente ao montante de 
R$ 1.064.450 e está distribuído da seguinte forma:
Acionistas Quantidade de ações % de participação
Litel Participações S.A. 28.386.273 99,9
Outros 1 0,1

28.386.274 100
b. Reserva legal - Constituída mediante a apropriação de 5% do lucro líquido apurado
em cada exercício social, até atingir o limite fixado pela legislação societária de 20% 
do capital social. Seu saldo no exercício de 2018 é de R$ 152.632 (R$ 129.626 em 
2017). c. Reserva de lucros a realizar - Constituída em função de lucros existentes
economicamente, mas não disponíveis financeiramente, oriundos dos ajustes do
investimento pelo método da equivalência patrimonial. Essa reserva, no montante
de R$ 1.100.299 (R$ 772.470 em 2017), poderá ser distribuída como dividendos na 
medida em que os lucros forem realizados ou tornarem-se financeiramente dispo-
níveis. d. Distribuição de resultados - Aos acionistas é assegurada, anualmente,
a distribuição de dividendos obrigatórios correspondentes a 25% do lucro líquido do 
exercício, ajustado de acordo com a lei societária. Os montantes de passivos circulantes 
correspondentes aos dividendos a pagar representam obrigações da Companhia junto 
a seus acionistas. A Companhia delibera sobre o pagamento desses passivos com 
base no fluxo de dividendos que são recebidos da Vale. A administração acredita que 
os dividendos adicionais a serem recebidos de Vale no futuro, serão suficientes para 
quitar os dividendos em aberto, além dos dividendos mínimos obrigatórios gerados 
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anualmente. O saldo remanescente do resultado, após as distribuições propostas 
aprovadas em Assembleia, é destinado à reserva de lucros a realizar. A base de cálculo 
dos dividendos, bem como as antecipações efetuadas e o valor proposto relativo ao 
exercício findo em 31 de dezembro de 2018 e 2017, é como segue:

2018 2017
Lucro líquido do exercício 460.111 294.681
Constituição de reserva legal (23.006) (14.734)
Base de distribuição 437.106 279.947
Dividendo mínimo obrigatório 109.276 -
Constituição de reserva especial de dividendos não deliberados - 69.987
Total de proventos distribuído 109.276 -
Percentual da distribuição proposta em relação ao lucro líquido 
do exercício 25% -
O saldo residual do lucro líquido dos exercícios de 2018 e 2017 foi destinado à 
reserva de lucros a realizar. e. Lucro básico por ação - O lucro básico por ação é 
calculado mediante a divisão do lucro atribuível aos acionistas da Companhia, pela 
quantidade média ponderada do total de ações emitidas durante o exercício. Durante 
os exercícios de 2018 e 2017 não houve variação na quantidade de ações ordinárias 
e da Companhia.   f. Dividendos e juros sobre capital próprio - Na Assembleia 
Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia, realizada em 28 de abril de 2017, foi 
aprovada a deliberação de dividendos complementares relativos ao exercício social 
de 2016 no montante de R$ 40.506, e foi integralmente liquidado em 10 de maio de 
2017. Na Reunião do Conselho de Administração da Companhia, realizada em 28 
de abril de 2017, foi deliberado o montante de R$ 42.044 a título de JCP. Em 10 de 
maio de 2017, os diretores da Companhia autorizaram a liquidação financeira de JCP 
remanescentes da distribuição deliberada na Reunião do Conselho de Administração 
realizada em 30 de dezembro de 2011 no valor de R$ 520 e, a liquidação integral do JCP 
deliberados em Reunião do Conselho de Administração realizada em 26 de dezembro 
de 2016 no montante de R$ 11.322. Na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária 
da Companhia, ocorrida em 30 de abril de 2018, foi deliberado por unanimidade que 
os dividendos mínimos obrigatórios relativos ao resultado do exercício de 2017 de-
veriam ser destinados à reserva especial de dividendos não distribuídos, no valor de 
R$ 69.987, em função de ser incompatível com a situação financeira da Companhia 
a distribuição. Em 4 de dezembro de 2018 os diretores da Companhia autorizaram a 
liquidação financeira da parcela remanescente de JCP da distribuição deliberada na 
Reunião do Conselho de Administração realizada em 30 de dezembro de 2011 no 
valor de R$ 25.590, a liquidação integral do JCP deliberados em Reunião do Conselho 
de Administração realizada em 29 de junho de 2012 no montante de R$ 59.500, a 
liquidação integral do JCP deliberados em Reunião do Conselho de Administração 
realizada em 28 de dezembro de 2012 no montante de R$ 49.833 e, a liquidação de 
parte do JCP deliberados em Reunião do Conselho de Administração realizada em 
28 de junho de 2013 no montante de R$ 41.265. Como distribuição do resultado do 
exercício de 2018, a Companhia está propondo a deliberação de dividendos mínimos 
obrigatórios de 25%, no montante de R$ 109.276, a ser aprovado em Assembleia. 
Dessa forma, a movimentação dos proventos propostos e pagos pela Administração 
aos acionistas da Companhia, referentes ao exercício de 2018 e de 2017, está com-
posta da seguinte forma:

2018 2017
Saldo inicial 449.629 396.253
Constituição de reserva especial de dividendos não distribuídos (69.987) -
JCP deliberados no exercício - 42.044
IRRF sobre JCP deliberado no exercício - (6.307)
Pagamento de JCP no exercício (176.188) (11.842)
Pagamento de dividendos no exercício - (40.506)
Dividendos mínimos obrigatórios 109.276 69.987
Saldo final 312.730 449.629
9 Despesas administrativas:

2018 2017
Serviços (consultoria, infraestrutura e outros)  (412)  (444)
Propaganda e publicidade  (29)  (33)
Tributos (*)  (16.130) (10.074)
Outras  (6)  (38)

 (16.577) (10.589)
(*) Referem-se, basicamente, ao PIS e COFINS incidentes sobre o montante de JCP 
deliberado pela Vale. 
10 Resultado financeiro: 2018 2017
Receitas financeiras
Juros Selic s/ créditos fiscais  518  26 
Rendimento de aplicações financeiras 4.008  257 

 4.526  283 
Despesas financeiras
PIS e COFINS s/ receita financeira  (210)  (13)
IOF s/ resgate de aplicações financeiras  (33)  (94)

 (243) (107)
4.283  176 

11 Partes relacionadas e remuneração dos administradores: Em 31 de dezem-
bro de 2018 e 2017, exceto pelos dividendos e juros sobre o capital próprio a pagar 
e receber e aplicações em fundo de investimento no Banco do Brasil (conforme nota 
explicativa nº 5), a Litela não tem quaisquer saldos e/ou transações inseridas ou não 
inseridas no seu contexto operacional, bem como não possui quaisquer dependência 
econômica, financeira ou tecnológica com fornecedores, clientes ou financiadores com 
os quais a Companhia mantém uma relação comercial. Em 31 de dezembro de 2018 
e 2017, não houve qualquer remuneração do pessoal-chave da Administração, assim 
como nenhum outro tipo de benefício. 12 Eventos subsequentes: a. Abertura de 
capital - Em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 19 de fevereiro de 2019, 
foi aprovada a abertura de capital da Companhia e o consequente pedido de Registro 
de Companhia Aberta, junto a Comissão de Valores Mobiliários - CVM. O referido 
pedido junto a CVM ainda está em fase de preparação. No mesmo ato, foi aprovada a 
reforma do Estatuto Social da Companhia para corresponder às alterações necessárias 
conforme às exigências legais e regulamentares aplicáveis às companhias abertas e 
decorrentes das normas da B3, bem como as disposições sobre a administração da 
Companhia, incluindo a criação do cargo de Diretor de Relações com Investidores. b. 
Rompimento da barragem de Brumadinho da Vale - Considerando a participação 
que a Companhia possui na Vale e, por ser este o seu principal ativo, julgamos relevante 
destacar em eventos subsequentes o rompimento da Barragem I da Mina do Córrego 
do Feijão da Vale, que pertence ao Complexo Paraopebas no Sistema Sul, localizada 
em Brumadinho, Minas Gerais, Brasil (“Barragem de Brumadinho”), ocorrido em 25 de 
janeiro de 2019. Os valores que estão sendo apresentados nos parágrafos a seguir 
encontram-se em reais. A Barragem de Brumadinho estava inativa desde 2016 (sem 
descarte adicional de rejeitos) e não havia nenhuma outra atividade operacional na 
barragem. Devido ao rompimento, 306 pessoas perderam suas vidas ou estão desapa-
recidas e ecossistemas foram afetados. Aproximadamente 11,7 milhões de toneladas 
de resíduos de minério de ferro estavam depositados na Barragem de Brumadinho. 
Ainda não se sabe o exato volume que saiu da estrutura por ocasião de seu rompi-
mento. Os rejeitos percorreram cerca de 270 km de extensão, destruindo instalações 
da Vale, afetando as comunidades locais e causando impactos ao meio ambiente. O 
rio Paraopeba e seus ecossistemas também foram impactados pelo evento. A Vale 
não vem poupando esforços ao amparo das vítimas e à mitigação e reparação dos 

danos, sociais e ambientais, decorrentes do rompimento. A Vale proporcionou esse 
suporte mediante diversas frentes de ação, todas com o objetivo de assegurar toda 
a assistência humanitária necessária aos afetados pelo rompimento da barragem.
Para apurar as causas do ocorrido, a Vale contratou um painel de especialistas inde-
pendentes. Além disso, a Vale também estabeleceu três Comitês Independentes de 
Assessoramento Extraordinário para dar suporte ao Conselho de Administração, que 
são compostos por membros independentes, não relacionados com a administração 
ou as operações da mesma, para garantir que as iniciativas e ações dos comitês sejam 
imparciais. Os comitês estão relacionados a seguir:  (i) O Comitê Independente de 
Assessoramento Extraordinário de Apuração (“CIAEA”), dedicado à investigação das 
causas e responsabilidades pelo rompimento da Barragem de Brumadinho;  (ii) O 
Comitê Independente de Assessoramento Extraordinário de Apoio e Reparação 
(“CIAEAR”), dedicado ao acompanhamento das medidas tomadas para o suporte e 
reparação dos atingidos e recuperação das áreas afetadas pelo rompimento da 
Barragem de Brumadinho, assegurando que todos os recursos necessários serão 
aplicados; e (iii) O Comitê Independente de Assessoramento Extraordinário de Se-
gurança de Barragens (“CIAESB”), dedicado a assessorar o Conselho de Adminis-
tração nas questões relacionadas ao diagnóstico das condições de segurança, ge-
renciamento e mitigação de risco relacionados às barragens de rejeitos da Vale, bem 
como recomendará medidas a serem tomadas para reforçar as condições de segu-
rança das barragens utilizadas pela Vale. Adicionalmente, a Vale determinou a sus-
pensão (i) da remuneração variável de seus executivos; (ii) da Política de Remunera-
ção aos Acionistas e (iii) de qualquer outra deliberação relacionada à recompra de 
ações. c. Impactos financeiros decorrentes do rompimento da barragem - A Vale 
concluiu que o rompimento da barragem e os desdobramentos subsequentes não se 
referem a uma condição existente na data das demonstrações financeiras e, portan-
to, não origina ajustes nos valores contábeis reconhecidos em 31 de dezembro de 
2018. Portanto, todos os impactos contábeis serão refletidos em 2019. No estágio 
atual das investigações, apurações das causas e possíveis ações de terceiros, não é 
possível mensurar de forma confiável todos os potenciais custos que a Vale poderá 
incorrer para fins de divulgação nas demonstrações financeiras. Os valores que estão 
sendo divulgados relacionados a este evento foram baseados nas melhores estima-
tivas da Administração. (i) Paradas de operação e descaracterização das barragens 
a montante - Em 29 de janeiro de 2019, a Vale formalizou ao mercado e às autorida-
des brasileiras sua intenção de acelerar o plano de descaracterização de todas as 
barragens de contenção de rejeitos de mineração construídas pelo método de altea-
mento a montante (o mesmo método da Barragem de Brumadinho) existentes no 
Brasil. A descaracterização significa que a estrutura será desmobilizada e não terá 
mais suas características operacionais originais. A Vale está trabalhando na elabora-
ção dos respectivos projetos de descaracterização das barragens a montante que, 
após concluídos, serão submetidos para aprovação das autoridades competentes, 
de acordo com os regulamentos e requerimentos legais. A estimativa inicial, baseada 
em estudos preliminares, realizada em 29 de janeiro de 2019, indicava gastos de R$ 
5 bilhões para retirada e reprocessamento de todo o material existente nas barragens, 
seguido da recuperação total das áreas no processo de descaracterização. Antes do 
evento, os planos para o descomissionamento dessas barragens até então eram 
baseados em métodos que asseguravam a estabilidade física e química das estrutu-
ras, sem necessariamente prever, a retirada e processamentos dos rejeitos existentes. 
Após o evento, a Vale está trabalhando em um plano detalhado de engenharia indi-
vidual para cada uma dessas barragens que irá permitir a sua descaracterização total. 
Até o presente momento não é possível definir os custos a serem incorridos nessas 
descaracterizações e assim que uma nova estimativa concreta seja definida, a Vale 
divulgará e reconhecerá a obrigação em 2019. Para realizar com segurança a desca-
racterização das barragens, a Vale paralisou temporariamente a produção das uni-
dades onde as estruturas de barragem a montante estão localizadas. A paralisação 
resulta numa perda aproximada de produção de 40 milhões de toneladas de minério 
de ferro ao ano. Adicionalmente, a Vale possui outras operações que se encontram 
temporariamente suspensas, por decisões judiciais ou por análises técnicas das 
barragens efetuadas por ela própria, que totalizam uma potencial perda de venda de 
52,8 milhões de toneladas de minério de ferro. A Vale está trabalhando em medidas 
técnicas e legais para a retomada dessas operações. Em decorrência do rompimen-
to da Barragem de Brumadinho e revisão de critérios de segurança das demais bar-
ragens na região de Minas Gerais, pessoas foram realocadas quando necessário em 
moradias provisórias. (ii) Baixa de ativos - Como resultado do evento e em conjunto 
com a decisão de aceleração do plano de descaracterização das barragens a mon-
tante, a Vale registrará em 2019, a baixa dos ativos da mina Córrego do Feijão e os 
relacionados às barragens a montante no Brasil, resultando em uma perda de R$ 480 
milhões, que impactará o seu balanço patrimonial e a sua demonstração do resultado. 
(iii) Acordos - A Vale vem trabalhando junto às autoridades competentes e com a
Companhia para reparar os impactos ambientais e sociais decorrentes do evento. 
Nesse sentido, a Vale realizou negociações e celebrou acordos com as autoridades 
competentes, bem como com pessoas afetadas pelo evento. Ministério Público do
Trabalho - Em 15 de fevereiro de 2019, a Vale celebrou um acordo parcial com o Mi-
nistério Público do Trabalho para indenizar os empregados diretos e terceirizados da 
mina do Córrego do Feijão que foram impactados pelo término da operação. Nos
termos do acordo, a Vale manterá os empregos dos seus empregados diretos até 31 
de dezembro de 2019. Quanto aos empregados terceirizados que foram dispensados, 
a Vale auxiliará na sua recolocação no mercado ou manterá o pagamento do seu
salário até 31 de dezembro de 2019. A Vale adicionalmente manterá regularmente o 
pagamento dos salários das pessoas desaparecidas até que sejam consideradas
vítimas fatais do evento pelas autoridades competentes, assim como pagará às famí-
lias das vítimas fatais um montante equivalente à 2/3 de seus salários até 31 de de-
zembro de 2019 ou até a celebração de um acordo final com o Ministério Público do 
Trabalho. Com base nos termos propostos pela Vale e levando em consideração as 
incertezas relacionadas aos procedimentos necessários para estimar o valor total a 
ser dispendido com as indenizações, incluindo o número de indivíduos com direito a 
recebê-las, foi estimado que os acordos resultarão em uma provisão de aproximada-
mente R$ 850 milhões em 2019. A Vale fornecerá, ainda, o benefício de seguro mé-
dico vitalício aos cônjuges viúvos e um benefício semelhante aos dependentes das 
vítimas até que atinjam 22 anos. Devido ao estágio preliminar deste acordo e consi-
derando a complexidade de uma estimativa atuarial, ainda não é possível determinar 
os potenciais resultados ou estimativas confiáveis para tal medida, razão pela qual o 
montante da provisão referente a essa obrigação não pôde ser estimado. A Vale es-
pera ter essa informação durante o ano de 2019. Governo Federal, Estado de Minas 
Gerais, Ministério Público e Defensoria Pública - Em audiência judicial realizada em 
20 de fevereiro de 2019, no âmbito da ação civil pública n° 5010709-36.2019.8.13.0024, 
em trâmite perante a 6ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Belo Horizonte, a 
Vale firmou um acordo preliminar junto ao Estado de Minas Gerais, o Governo Fede-
ral, e representantes do Ministério Público Federal e do Estado de Minas Gerais e da 
Defensoria Pública Federal e do Estado de Minas Gerais nos termos do qual assumiu 
a obrigação de realizar o pagamento emergencial aos moradores de Brumadinho e 
das comunidades que estiverem localizadas até um quilômetro do leito do Rio Para-
opeba, desde Brumadinho até a cidade de Pompéu (MG), mediante prévio cadastro. 
Em razão desse acordo, a Vale vai antecipar as indenizações por meio de pagamen-
tos mensais, para cada membro da família e durante um período de 12 meses. Tais 
pagamentos mensais variam, entre outros, em função da idade. A Vale estimou ini-
cialmente que a obrigação assumida resultará em uma provisão entre R$ 1 bilhão e 
R$ 2 bilhões, a depender do número de beneficiários que serão cadastrados. O 
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acordo ainda prevê as seguintes medidas: (i) contratação de assessoria técnica inde-
pendente para que os atingidos possam, se quiserem, avaliar suas indenizações in-
dividuais; e (ii) reembolso ou custeio direto das despesas extraordinárias do Estado 
de Minas Gerais, seus órgãos e sua Administração indireta em razão do rompimento, 
inclusive despesas de transporte, alojamento e alimentação dos servidores envolvidos 
nos trabalhos de resgate e demais ações emergenciais. Os respectivos montantes 
ainda estão sendo apurados pelo Estado de Minas Gerais e serão apresentados em 
Juízo. (iv) Doações e outras despesas incorridas - Doações - A Vale ofereceu 
doações de R$ 100 mil para cada uma das famílias com entes desaparecidos ou fa-
lecidos, R$ 50 mil às famílias que residiam nas áreas da Zona de Autossalvamento 
(ZAS) da barragem rompida, R$ 15 mil àqueles que desenvolviam atividades produ-
tivas na ZAS e R$ 5 mil para cada família moradora da ZAS da barragem sul superior 
da Mina de Gongo Soco, em Barão de Cocais (MG). O valor incorrido até o momento 
é de cerca de R$ 62 milhões. Essas doações humanitárias não configuram antecipa-
ção de eventuais indenizações que a Vale poderá ter com seus beneficiários. A Vale 
também celebrou um termo de doação com o Município de Brumadinho mediante o 
qual doará ao município o valor aproximado de R$ 80 milhões, num prazo de 4 anos. 
Meio ambiente e fauna - A Vale está construindo diques de contenção para reter os 
rejeitos depositados nas áreas impactadas. A Vale também promoveu a instalação 
de barreiras antiturbidez no Rio Paraopeba, para conter a evolução da mancha de 
turbidez, além da mobilização para dragagem de parte do material liberado, incluindo 
a limpeza e o desassoreamento da calha do rio Paraopeba. Além disso, foram insta-
lados pontos de coletas diárias de água e sedimento ao longo do Rio Paraopeba, 
reservatório Três Maias e rio São Francisco. A Vale conta, ainda, com estruturas de-
dicadas e equipes especializadas para resgate, acolhimento e tratamento exclusivo 
dos animais resgatados das áreas impactadas, possibilitando o atendimento emer-
gencial e recuperação para que, após autorização veterinária, eles sejam devolvidos 
aos seus lares e respectivos tutores. Além disso, a Vale concordou em pagar multas 
administrativas impostas pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvi-
mento Sustentável - SEMAD MG, que somam cerca de R$ 99 milhões. A Vale incor-
reu nos seguintes gastos até o presente momento (em milhões de Reais):

2019
Despesas incorridas:
Sanções administrativas 100
Doações às pessoas afetadas e municípios 62
Perfuração e infraestrutura 20
Recuperação Ambiental 17
Assistência médica e outros materiais 9
Combustível e transporte 8
Outros (*) 85

301
(*) Incluem gastos com comunicação, realocações, assistência humanitária, equi-
pamentos, serviços jurídicos, água, ajuda alimentícia, impostos, entre outros. Dos 
eventos até aqui identificados, uma parcela substancial não foi desembolsada ou 
mensurada. Os custos com empregados envolvidos com as medidas relacionadas 
ao evento (incluindo mão-de-obra), equipamentos e materiais próprios da Vale não 
foram mensurados. d. Contingências e outras questões legais - A Vale está sujeita 
a contingências significativas em razão do rompimento da Barragem de Brumadinho. 
A Vale já é parte em diversas investigações e processos judiciais e administrativos 
movidos por autoridades e pessoas afetadas. Novos processos são esperados. A 
Vale ainda está avaliando essas contingências e realizará provisões, com base nas 
evoluções desses processos. Devido ao estágio preliminar das investigações e pro-
cessos, não é possível determinar um conjunto de resultados ou estimativas confiáveis 
da exposição potencial relacionada à ruptura da barragem neste momento. Ações 
judiciais - Em 27 de janeiro de 2019, após liminares concedidas relativamente aos 
requerimentos do Ministério Público do Estado de Minas Gerais e do Estado de Minas 
Gerais, a Vale sofreu bloqueios e ordens de transferências judiciais totalizando R$ 11 
bilhões em suas contas bancárias para garantir a adoção das medidas necessárias 
para assegurar a estabilidade de outras barragens do complexo de minas do Córrego 
do Feijão, proporcionar acomodação e assistência às pessoas afetadas, remediar os 
impactos ambientais, entre outras obrigações. Em 31 de janeiro de 2019, o Ministério 
Público do Trabalho ajuizou uma Ação Civil Pública e duas decisões preliminares foram 
concedidas determinando o bloqueio de R$ 1,6 bilhões nas contas bancárias da Vale 
para assegurar a indenização de empregados diretos e terceirizados que trabalhavam 
na mina Córrego do Feijão no momento do rompimento da Barragem de Brumadinho. 
Em 18 de março de 2019, Ministério Público do Estado de Minas Gerais propôs Ação 
Civil Pública, na qual foi proferida decisão liminar de forma a determinar o bloqueio de 
R$ 1 bilhão nas contas bancárias da Vale para garantir o ressarcimento das perdas 
sofridas em razão da remoção da população da área de Sebastião de Águas Claras - 
comunidade de Macacos (MG). Em 25 de março de 2019, Ministério Público do Estado 
de Minas Gerais propôs Ação Civil Pública, na qual foi proferida decisão liminar de 
forma a determinar o bloqueio de R$ 2,95 bilhões nas contas bancárias da Vale para 
garantir o ressarcimento das perdas sofridas em razão da remoção da população da 
área de Gongo Soco, Barão de Cocais. Dessa forma, ao todo, cerca de R$ 16,6 bilhões 
de disponibilidades da Vale foram bloqueadas, sendo que deste montante cerca de 
R$ 12,6 bilhões foram convertidos em depósitos judiciais. Outras ações coletivas e 
individuais relacionadas ao rompimento da Barragem de Brumadinho foram arquiva-
das. Algumas ações coletivas foram julgadas extintas pelo juízo de primeira instância. 
Sanções administrativas - Adicionalmente, a Vale foi notificada da imposição de 
multas administrativas pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis (“IBAMA”), no valor de R$ 250 milhões, além de uma multa 
diária de R$ 100 mil, lavrada em 07 de fevereiro de 2019, tendo apresentado defesas 
contra todas elas. Ademais, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Brumadinho 
também aplicou multas que somam cerca de R$ 108 milhões, que também estão 
sendo defendidas administrativamente. Ações coletivas nos Estados Unidos - A 
Vale e alguns de seus atuais executivos foram indicados como réus em requerimentos 
para possíveis ações coletivas perante Tribunais Federais de Nova York, ajuizada 
por detentores de American Depositary Receipts (“ADRs”) de emissão da Vale, com 
base na legislação federal americana sobre valores mobiliários. Os requerimentos 
iniciais alegam que a Vale fez declarações falsas e enganosas ou deixou de fazer 
divulgações relativas aos riscos e danos potenciais de um rompimento da barragem 
da mina do Córrego do Feijão. Os autores não especificaram valores dos prejuízos 
alegados nessas demandas. A Vale pretende defender-se desses processos e 
preparar uma defesa completa contra todas as alegações. Como consequência 
da natureza preliminar desses procedimentos, não é possível determinar, neste 
momento, o resultado ou estimativas confiáveis da exposição potencial, razão pela 
qual não foi possível estimar o valor da eventual provisão a eles relacionada, a qual, 
se for o caso, será reconhecida em 2019. A Vale está negociando com as seguradoras 
com base nas suas apólices de seguro de risco operacional, responsabilidade civil 
geral e riscos de engenharia, mas essas negociações ainda estão em um estágio 
inicial. Qualquer pagamento de indenizações dependerá da definição de cobertura 
dos seguros, com base nessas apólices e na avaliação do montante da perda. Em 
função das incertezas relacionadas ao tema, nenhuma indenização para a Vale foi 
reconhecida nas suas demonstrações financeiras.
Renato Proença Lopes - Diretor Presidente e de Relação com Investidores. Gilmar 
Dalilo Cezar Wanderley - Diretor Financeiro. Marilia de Oliveira Carmo - Diretora 
Administrativa.Flávio Freitas Thomaz Pereira - Contador CRC RJ 081603/O-0.

Declaração dos Diretores sobre as demonstrações financeiras Para o exercício findo em 31/12/2018. Rio de Janeiro, 10/04/2019. Os diretores da Litela, para fins do disposto nos incisos V e VI do § 1º do artigo 25 da Instrução CVM nº 480/2009, declaram 
que reviram, discutiram e concordaram com as demonstrações financeiras da Litela relativas ao exercício social findo em 31/12/2018. Atenciosamente, Renato Proença Lopes - Diretor Presidente e de Relação com Investidores. Gilmar Dalilo Cezar Wanderley - 
Diretor Financeiro. Marilia de Oliveira Carmo - Diretora Administrativa. Declaração dos Diretores sobre o Relatório dos Auditores Independentes Para o exercício findo em 31 de dezembro de 2018. Rio de Janeiro, 10/04/2019. Os diretores da Litela, para 
fins do disposto nos incisos V e VI do § 1º do artigo 25 da Instrução CVM nº 480/2009, declaram que reviram, discutiram e concordaram com as opiniões expressas no relatório da KPMG Auditores Independentes, relativamente às demonstrações financeiras 
da Litela referentes ao exercício social findo em 31/12/2018. Atenciosamente, Renato Proença Lopes - Diretor Presidente e de Relação com Investidores. Gilmar Dalilo Cezar Wanderley - Diretor Financeiro. Marilia de Oliveira Carmo - Diretora Administrativa.
Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras: Aos Acionistas, Conselheiros e Administradores da Litela Participações S.A.. Rio de Janeiro – RJ. Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras da Litela 
Participações S.A. (“Companhia”), que compreendem o balanço patrimonial em 31/12/2018 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa 
data, bem como as correspondentes notas explicativas, compreendendo as políticas contábeis significativas e outras informações elucidativas. Em nossa opinião as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os 
aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Litela Participações S.A. em 31/12/2018, o desempenho de suas operações e os seus respectivos fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis ado-
tadas 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 internacionais de 
auditoria. Nossas responsabilidades, 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 Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas 
normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Ênfase: Chamamos a atenção para a Nota Explicativa nº 12.b às demonstrações financeiras, que descreve o evento do rompimento da 
barragem de Brumadinho ocorrido nas instalações operacionais da investida Vale S.A. (“Vale”), em 25 de janeiro de 2019. Pela avaliação da Administração da Vale, o evento não se refere a uma condição existente na data das demonstrações financei-
ras e portanto, não origina ajustes nos valores contábeis reconhecidos em 31/12/2018. Os valores divulgados na nota explicativa relacionados a este evento foram baseados nas melhores estimativas da Administração da Vale, porém, no estágio atual 
das investigações, apurações das causas e possíveis ações de terceiros, não é possível mensurar de forma confiável todos os potenciais custos que a Vale poderá incorrer para fins de divulgação nas demonstrações financeiras. Nossa opinião não está 
ressalvada em relação a esse assunto. Principal assunto de auditoria: Principal assunto de auditoria é aquele que, em nosso julgamento profissional, foi o mais significativo em nossa auditoria do exercício corrente. Esse assunto foi tratado no contex-
to de nossa auditoria das demonstrações financeiras como um todo e na formação de nossa opinião sobre estas demonstrações financeiras e, portanto, não expressamos uma opinião separada sobre este assunto.  Investimentos pelo método da 
equivalência patrimonial - Conforme Notas Explicativas às demonstrações financeiras nºs 1 e 7, a Companhia participa de forma direta na Vale, cujo investimento está avaliado pelo método de equivalência patrimonial. Neste sentido, o principal ativo 
da Companhia, seu investimento, está sujeito aos mesmos riscos da Vale, e por conseguinte, os principais assuntos de auditoria da Vale são aqueles que podem afetar o resultado de equivalência patrimonial da Companhia de forma relevante, como 
descrito a seguir: • A avaliação quanto à recuperabilidade do ativo imobilizado, dos intangíveis e do ágio, e quanto à definição das Unidades Geradoras de Caixa (UGC), devido à sua relevância, a incorporar julgamentos significativos em relação a fatores 
associados ao nível de produção futura, preço das commodities, custo de produção e premissas econômicas como taxas de desconto, taxas de inflação e taxas de câmbio dos países onde a Vale opera, e ao nível de incerteza para a determinação do 
impairment relacionado, que pode impactar o valor destes ativos nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Vale; • A determinação da provisão de obrigações para desmobilização de ativos, já que  estimar os custos associados às 
obrigações para restaurar e reabilitar o meio ambiente quando do abandono de áreas, exige considerável julgamento em relação a fatores como o período de utilização de determinada área, o tempo necessário para reabilitá-la e determinadas premissas 
econômicas como taxa de desconto e taxas de moeda estrangeira, envolve montantes relevantes e nível de incerteza para a determinação da sua estimativa, que pode impactar o valor dessa provisão nas demonstrações financeiras individuais e con-
solidadas da Vale. • A determinação da estimativa com exposições fiscais e para quantificação dos passivos contingentes, já que (i) a Vale tem operações em vários países, cada um com o seu próprio regime de tributação, (ii) a natureza das atividades 
desencadeia várias obrigações fiscais, incluindo imposto sobre os lucros e as contribuições sociais, (iii) a natureza das operações de exportação das commodities da Vale também cria complexidades associadas aos preços de transferência internacional, 
a aplicação da legislação fiscal é complexa e altamente especializada, requerendo julgamento para avaliação dessa estimativa, envolve elevado nível de incerteza e de julgamento na sua determinação, que pode impactar os valores registrados nas 
demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Vale. Devido à relevância do investimento da Companhia em função dos resultados advindos da Vale em suas demonstrações financeiras, assim como a mensuração das estimativas contábeis 
da Vale envolverem julgamento significativo e ao impacto que eventuais mudanças nas premissas dessas estimativas poderiam gerar nas demonstrações financeiras da Vale e consequentemente nas demonstrações financeiras da Companhia, consi-
deramos que este é o principal assunto para a nossa auditoria. Como auditoria endereçou esse assunto - Os nossos procedimentos de auditoria incluíram o planejamento do escopo de nossos trabalhos em conjunto com os trabalhos da Vale, avalia-
ção e discussão dos riscos de distorção relevante em relação aos assuntos destacados acima que podem afetar o resultado de equivalência patrimonial da Companhia de forma relevante. Os principais assuntos de auditoria da Vale, a qual também é 
por nós auditada, estão descritos no relatório emitido em 27 de março de 2019 sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Vale para o exercício findo em 31/12/2018, e envolvem essencialmente, os riscos indicados acima. Para 
esses riscos de distorção relevante da Vale, os nossos procedimentos de auditoria incluíram, entre outros, a avaliação das evidências de auditoria obtidas e a documentação dos especialistas envolvidos na auditoria e análise dos procedimentos realiza-
dos e das conclusões obtidas, especificamente a determinação da materialidade e os procedimentos de auditoria executados para responder aos riscos destacados acima. Efetuamos também testes de recálculo da participação na investida, assim como 
os reflexos nas contas contábeis de investimento e resultado de equivalência patrimonial. Adicionalmente, analisamos o processo de identificação e avaliação da recuperabilidade do investimento efetuado pela Companhia. Avaliamos também a adequa-
ção das divulgações feitas nas demonstrações financeiras. Com base nas evidências obtidas por meio dos procedimentos acima descritos, consideramos aceitável o valor do investimento, bem como as divulgações relacionadas, no contexto das de-
monstrações financeiras tomadas em conjunto, referentes ao exercício findo em 31/12/2018. Outros Assuntos: Demonstração do valor adicionado - A demonstração do valor adicionado (DVA) referente ao exercício findo em 31/12/2018, elaborada 
sob a responsabilidade da administração da Companhia, e apresentada como informação suplementar para fins de IFRS, foi submetida a procedimentos de auditoria executados em conjunto com a auditoria das demonstrações financeiras da Companhia. 
Para a formação de nossa opinião, avaliamos se essa demonstração está reconciliada com as demonstrações e registros contábeis, conforme aplicável, e se a sua forma e conteúdo estão de acordo com os critérios definidos no Pronunciamento Técni-
co CPC 09 - Demonstração do Valor Adicionado. Em nossa opinião, essa demonstração do valor adicionado foi adequadamente preparada, em todos os aspectos relevantes, segundo os critérios definidos nesse Pronunciamento Técnico e é consisten-
te em relação às demonstrações financeiras tomadas em conjunto. Auditoria da demonstração do valor adicionado do exercício anterior - Chamamos a atenção para o fato de que não examinamos a demonstração do valor adicionado (DVA) da 
Companhia para o exercício findo em 31 de dezembro de 2017, apresentada como valor correspondente nas demonstrações financeiras do exercício corrente e, consequentemente, não expressamos uma opinião sobre ela. Outras informações que 
acompanham as demonstrações financeiras e o relatório dos auditores: A administração da Companhia é responsável por essas outras informações, que compreendem o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações finan-
ceiras não abrange o Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Adminis-
tração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações financeiras ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base 
no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito. Responsabilidade da administração e da governança pelas demons-
trações financeiras: A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários 
para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação da capacidade da 
Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a 
Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da Companhia são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elabo-
ração e divulgação das demonstrações 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 razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de 
acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detecta as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjun-
to, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras. Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de 
auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: – Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude 
ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtivemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de 
fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. – Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a 
auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos neste relatório opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia. – Avaliamos a adequação das políticas 
contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. – Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências 
de auditoria obtidas, se existe uma 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 uma incerteza relevan-
te, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas 
evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a não mais se manterem em continuidade operacional. – Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das de-
monstrações financeiras, inclusive as divulgações, e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. – 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 os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as 
eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela governança, determinamos aquele que foi considerado como mais signi-
ficativo na auditoria das demonstrações financeiras do exercício corrente e que, dessa maneira, constitui o principal assunto de auditoria. Descrevemos esse assunto em nosso relatório de auditoria, a menos que lei ou regulamento tenha proibido divul-
gação pública do assunto, ou quando, em circunstâncias extremamente raras, determinarmos que o assunto não deve ser comunicado em nosso relatório porque as consequências adversas de tal comunicação podem, dentro de uma perspectiva razo-
ável, superar os benefícios da comunicação para o interesse público. Rio de Janeiro, 10 de abril de 2019. KPMG Auditores Independentes - CRC SP-014428/O-6 F-RJ. Thiago Ferreira Nunes - Contador CRC RJ-112066/O-0.
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ALTEROSA COMÉRCIO, ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO S/A
CNPJ: 29.093.374/0001-80

Relatório de Diretoria: Senhores Acionistas, Em cumprimento as disposições legais e estatutárias, vimos submeter a V.Sas., as Demonstrações Financeiras, 
relativas ao exercício findo de 31/12/2018. Colocando-nos à inteira disposição dos Senhores Acionistas para os esclarecimentos necessários. RJ, 18/04/2019. 
Daniel André Sauer - Diretor. Demonstração de Resultados - Exercícios  findo em 31/12/2018 e 2017 

(em reais) 
2018 2017

Receita Bruta de Atividades 8.790.710 7.977.436
Serviços 165.096 356.133
Imobiliária 8.625.614 7.621.303

Deduções (324.764) (284.453)
 Tributos (324.764) (284.453)
Receita Líquida 8.465.946 7.692.983
 Custo dos Serviços (136.800) (338.195)
Lucro Operacional Bruto 8.329.146 7.354.788
Receitas / (Despesas) Operacionais (1.077.955) (2.253.196)
Receitas / (Despesas) Financeiras 2.267.703 228.893
Depreciação (652.841) (656.641)
Despesas Gerais e Administrativas (2.692.817) (1.825.448)

Resultado Operacional 7.251.191 5.101.592
Lucro Antes das Provisões 7.251.191 5.101.592
Imposto de Renda (1.090.514) (740.791)
Contribuição Social (412.025) (294.366)

Lucro líquido do exercício 5.748.652 4.066.435
Lucro líquido por lote de 1000 ações 19,15 13,55
Quantidade de ações 300.205.040 300.205.040

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido 
em 31/12/2018 e 2017 (em reais)

Capital 
Social

Reser-
va de 

Capital
Reserva 

Legal

Reserva 
Retenção  
de Lucros Total

Saldos em
 31/12/2016 12.141.058 15.758 2.574.137 26.940.804 41.671.757
Lucro Líquido do Exercício 4.066.435 4.066.435
Dividendos - - - (2.240.000) (2.240.000)
Saldos em 
 31/12/2017 12.141.058 15.758 2.574.137 28.767.239 43.498.192
Lucro Líquido do 
Exercício - - - 5.748.652 5.748.652
Dividendos - - - (14.283.000) (14.283.000)
Saldos em  
 31/12/2018 12.141.058 15.758 2.574.137 20.232.891 34.963.844

Demonstração do Fluxo de Caixa 
Método Indireto em 31/12/2018 e 2017(em reais) 

Atividades Operacionais 2018 2017
(+) Recebidos de Clientes 8.868.970 8.014.210
(+) Juros recebidos 2.270.166 234.387
(-) Pagto. IRPJ, CSLL e outros impostos (1.817.691) (1.351.577)
(-) Pagtos. Prest. Serviços (1.617.183) (1.667.277)
(-) Pagtos. Contas a Pagar (1.063.832) (1.013.977)
(=) Caixa Líquida gerada pelas atividades 
 operacionais 6.640.430 4.215.766
Atividades de Financiamentos
(-) Pagtos. Lucros e Dividendos (14.283.000) (2.240.000)
(=) Caixa Líquida gerada pelas atividades 
 financiamentos (14.283.000) (2.240.000)
Atividades de Investimentos
(-) Compra de imobilizado (1.311.712) (59.360)
(=) Caixa Líquida gerada pelas atividades 
 Investimentos (1.311.712) (59.360)
(=) Aumento / (Redução) no Caixa Equivalentes (8.954.282) 1.916.406
(-) Caixa Equivalentes (início do Ano) 28.575.998 26.656.592
(+) Caixa Equivalentes (final do Ano) 19.621.716 28.575.998
(=) Aumento / (Redução) no Caixa Equivalentes (8.954.282) 1.919.406

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras em 31/12/2018 e 2017: 
1) Contexto Operacional: A empresa tem como atividade principal, o aluguel
de imóveis próprios; 2) Apresentação das Demonstrações financeiras: As 
demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil, que compreendem as disposições da Lei das 
Sociedades por Ações e dos pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pro-
nunciamentos Contábeis - CPC. 3) Resumo das principais práticas contábeis: 
a) Caixa e equivalentes de caixa - Compreende o saldo em caixa, os depósi-
tos bancários à vista e as aplicações financeiras e estão registrados ao seu
valor de custo, acrescido dos rendimentos proporcionais até a data do balan-
ço e sem exceder o seu valor de mercado; b) Contas a receber de clientes:
representa os direitos decorrentes de aluguéis a receber; c) Investimentos:

ATIVO 2018 2017
CIRCULANTE 19.801.159 28.841.505
Caixa e Equivalentes de Caixa 19.621.716 28.575.998
Clientes 174.929 253.189
Impostos a Recuperar 691 1.887
Outros Créditos 3.823 10.431

 NÃO CIRCULANTE
Realizável a longo prazo 35.575 35.575
  Depósito judicial 35.575 35.575
Investimentos 22.720 22.720
Imobilizado 16.115.868 15.593.797
  Imobilizações 19.743.017 18.621.305
  Depreciação (3.627.149) (3.027.508)
Intangível 11.604 11.604

TOTAL DO ATIVO 35.986.926 44.505.201
PASSIVO
 CIRCULANTE 1.023.082 873.676
Impostos e contribuições a Recolher 39.356 30.601
Contas a Pagar 139.758 149
Imposto de Renda 131.589 119.528
Contribuição Social 54.983 66.187
Dividendos a pagar 651.297 651.297
Outros créditos 6.099 5.914

NÃO CIRCULANTE
Exigível a Longo Prazo - 133.333
 Luvas contratual - 133.333
PATRIMÔNIO LÍQUIDO 34.963.844 43.498.192
Capital social 12.141.058 12.141.058
Reserva de Capital 15.758 15.758
Reserva Legal 2.574.137 2.574.137
Reserva Retenção de Lucros 20.232.891 28.767.239

TOTAL DO PASSIVO 35.986.926 44.505.201

Balanço Patrimonial findo em 31/12/2018 e 2017 (em reais)

representam a titularidade de ações de outras companhias e aplicações em 
incentivos fiscais; d) Imobilizado: registrado pelo custo de aquisição, deduzido 
de depreciações calculadas pelo método linear, baseado na vida útil estima-
da dos bens: e) Passivo Circulante: Demonstrado pelos valores conhecidos 
ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável dos correspondentes encargos 
incorridos até a data do balanço; f) Passivo Não Circulante, Exigível à Longo 
Prazo: registra os valores de garantia de contratos de aluguéis; g) Reconheci-

mento de receitas, custos e despesas - é adotado o princípio de competência 
de exercícios visando reconhecer contabilmente receitas, custos e despesas. 
4) Caixa e Equivalente de Caixa: Os saldos de caixa e equivalentes de caixa
são demonstrados a seguir: 2018 2017
Bancos 234.178 820.749
Aplicações financeiras 19.387.538 27.755.249
A aplicação financeira é de renda fixa, mantida com instituições financei-
ras de primeira linha, e podem ser resgatadas a qualquer tempo, de acor-
do com as necessidades de capital de giro da Sociedade. 5) Imobilizado: 
Está representado pelo custo de aquisição. A depreciação é calculada pelo 
método linear à taxa de: edificações 4% a.a, móveis e utensílios 10% a.a, 
instalações 10% a.a e equipamentos de processamento de dados 20% a.a.

2018 2017
Terrenos 2.126.005 2.126.005
Edificações 12.305.622 12.495.622
Móveis e utensílios 3.006.116 3.006.116
Instalações 807.235 807.235
Equipamentos de processamento de dados 126.966 126.966
Obras em andamento 1.371.073 59.361
(-) Depreciação (3.627.149) (3.027.508)

16.115.868 15.593.797
6) Capital Social: O capital social da Sociedade está representado por
300.205.040 ações ordinárias nominativas, totalmente integralizadas, e cada
ação dá direito a um voto nas deliberações sociais. RJ, 31/12/2018.

Daniel André Sauer - Diretor
Mailson Ernesto Carvalho dos Santos - Contador CRC RJ 072141

SCS - COMERCIAL E SERVIÇOS QUÍMICOS LTDA
CNPJ: 01.625.195/0001-28

Controladora Consolidado
Ativo 2018 2017 2018 2017
Ativo circulante 129.857.361 119.575.761140.858.005 128.841.945
Caixa e equivalentes 
 de caixa 2.127.007 1.908.489 3.423.472 2.783.260
Aplicações financeiras 842.648 7.349.427 4.358.766 8.477.684
Contas a receber 90.373.188 86.134.414 94.603.228 86.945.968
Estoques 28.180.538 14.645.577 28.875.117 20.603.282
Adiantamento para 
 desembaraço aduaneiro 12.327 3.799.511 12.327 3.799.511
Adiantamento a
 fornecedores 3.019.351 995.508 4.053.627 1.281.370
Impostos a recuperar 4.828.613 4.328.477 4.970.773 4.434.285
Despesas antecipadas 350.811 366.012 410.743 405.633
Outros 122.878 48.346 149.952 110.952
Ativo não circulante 94.151.386 66.163.667 78.036.641 59.184.624
Aplicações financeiras 22.741.311 12.524.068 22.741.311 12.524.068
Contas a receber 344.778 - 344.778 -
IRPJ e CSLL diferidos 2.374.952 1.215.825 2.374.952 1.215.825
Impostos a recuperar 3.870.526 1.654.694 3.870.526 1.654.694
Adiantamentos - bens em 
 promessa de compra e venda             - - - 4.784.962
Depósitos judiciais 7.321.308 2.542.736 7.321.308 2.542.736
Dividendos a receber 5.836.633 4.806.134 - -
Outros 918.697 543.698 1.678.302 1.337.311

43.408.205 23.287.155 38.331.177 24.059.596
Investimentos 21.146.900 12.538.104 - -
Imobilizado 29.576.944 30.308.448 39.657.245 35.093.210
Intangível 19.337 29.960 48.219 31.818

50.743.181 42.876.512 39.705.464 35.125.028
Total do ativo 224.008.747 185.739.428218.894.646 188.026.569

Demonstrações dos resultados em 31/12/2018 e 2017 (Em reais)
Controladora Consolidado

2018 2017 2018 2017
Receita operacional 
líquida 555.869.866 444.066.636 578.238.249 463.477.980

Custos de vendas e pres-
 tação de serviços      (374.859.948) (325.430.576) (377.079.603) (327.832.002)
Lucro bruto 181.009.918 118.636.060 201.158.646 135.645.978
Despesas gerais e 
administrativas (66.812.226) (52.617.401) (69.719.357) (55.460.056)

Despesas com 
vendas (1.180.763) (1.091.799) (1.503.191) (1.304.190)

Despesas com 
pessoal (19.946.467) (18.992.087) (22.243.607) (20.965.698)

Resultado de equiva-
lência patrimonial 13.823.020 11.474.236 - -

Perdas com partici-
pações societárias (906.817) (759.741) - -

Participações dos empre-
 gados no lucro              (1.380.303) (372.045) (1.403.890) (383.924)
Outras receitas/(des-
pesas) operacionais (6.926.349) (2.372.833) (6.843.822) (2.352.782)

Resultado opera-
cional (83.329.905) (64.731.670) (101.713.867) (80.466.650)

Resultado antes do 
resultado financeiro 97.680.013 53.904.390 99.444.779 55.179.328

Receitas financeiras 11.612.237 7.103.165 12.426.967 7.576.155
Despesas financeiras (19.833.947) (10.746.061) (20.050.274) (10.981.574)
Lucro antes dos tri-
butos sobre o lucro 89.458.303 50.261.494 91.821.472 51.773.909

Imposto de renda e 
contribuição social - 
corrente (25.379.509) (11.979.475) (27.768.883) (13.581.563)

Imposto de renda e contri-
 buição social - diferido    1.159.126 1.559.843 1.159.126 1.559.843
Lucro líquido do 
exercício 65.237.920 39.841.862 65.211.715 39.752.189

Lucro líquido do exercício atribuível a:
Quotistas controla-
dores 65.237.920 39.841.862 65.237.920 39.841.862

Quotistas não
 controladores - - (26.205) (89.673)

65.237.920 39.841.862 65.211.715 39.752.189
Demonstrações dos resultados abrangentes em 31/12/2018 e 2017 

(Em reais)
Controladora Consolidado

2018 2017 2018 2017
Lucro líquido do exercício 65.237.920 39.841.862 65.211.715 39.752.189
Outros resultados abrangentes               - - - -
Resultado abrangente total 
 do exercício 65.237.920 39.841.862 65.211.715 39.752.189
Quotistas controladores 65.237.920 39.841.862 65.237.920 39.841.862
Quotistas não controladores - - (26.205) (89.673)

Demonstração das mutações do patrimônio líquido em 31/12/2018 e 2017 (Em reais)
Atribuído aos controladores

Reservas de lucros Operações
com quos-

tistas  
não con-

troladores

Participa-
ção de 

não con-
troladores

Capital 
social

Reserva 
legal

Reserva 
de lucros 

para ex-
pansão

Reserva 
de incenti-
vos fiscais

Lucros 
retidos

Lucros  
acumula-

dos
Patrimônio 

líquido
Patrimônio 

líquido total
Saldos em 31/12/2016 21.250.000 4.250.000 49.657.222 21.161.471 41.470.581 (50.000) - 137.739.274 (3.576.421) 134.162.853
Dividendos e juros sobre capital próprio        - - - - (15.179.890) - (7.706.380) (22.886.270) - (22.886.270)
Lucro líquido do exercício - - - - - - 39.841.862 39.841.862 (89.673) 39.752.189
Participação de não controladores - - - - - - - - (1.589.208) (1.589.208)
Transferência para lucros retidos - - - - 32.135.482 - (32.135.482) - - -
Saldos em 31/12/2017 21.250.000 4.250.000 49.657.222 21.161.471 58.426.173 (50.000) - 154.694.866 (5.255.302) 149.439.564
Dividendos e juros sobre capital próprio  - - - - (32.348.702) - (5.862.459) (38.211.161) - (38.211.161)
Lucro líquido do exercício - - - - - - 65.237.920 65.237.920 (26.205) 65.211.715
Participação de não controladores - - - - - - - - (2.606.009) (2.606.009)
Transferência para lucros retidos - - - - 59.375.461 - (59.375.461) - - -
Saldos em 31/12/2018 21.250.000 4.250.000 49.657.222 21.161.471 85.452.932 (50.000) - 181.721.625 (7.887.516) 173.834.109

Controladora
2018 2017 2018 2017

Atividades operacionais
Lucro antes do imposto de renda e 
contribuição social              89.458.302 50.261.494 91.821.472 51.773.909

Itens de resultado que não afetam o caixa
Depreciações e amorti-
zações 1.974.672 1.778.219 2.463.640 2.785.585

Provisão perda de estoque 1.268.803 1.033.221 1.268.803 1.033.221
Resultado de equivalên-
cia patrimonial (13.823.020) (11.474.236) - -

Perdas em participações 
societárias    906.817 759.741 - -

Imposto de renda e contri-
buição social pagos (23.290.871) (18.191.326) (25.247.863) (21.124.332)

Lucro líquido do exercício 
ajustado 56.494.703 24.167.113 70.306.052 34.468.383

Decréscimo/(acréscimo) em ativos
Aplicações financeiras (3.710.464) (1.850.856) (6.098.325) (2.292)
Contas a receber (13.192.348) (23.424.767) (8.002.038) (22.234.208)
Estoques (14.803.764) 21.262.064 (15.396.977) 19.909.424
Adiantamentos 1.763.342 232.868 1.014.928 8.020.518
Impostos a recuperar (8.653.667) (363.080) (8.690.019) (390.178)
Despesas antecipadas 15.201 (131.798) (5.110) (155.642)
Outros (449.531) 135.396 (379.993) (319.428)
(Decréscimo)/acréscimo em passivos
Empréstimos (2.981.590) 2.981.590 (2.326.440) 2.981.590
Fornecedores 856.898 3.137.660 1.196.833 3.346.078
Fornecedores - exterior 8.044.049 (19.002.560) 8.325.970 (19.002.560)
Adiantamentos de clientes 10.706 428.457 (366.570) 1.124.421
Impostos, taxas e con-
tribuições a recolher e 
obrigações trabalhistas (212.994) 126.221 (25.414) (247.210)

Controladora
2018 2017 2018 2017

Financiamentos por ar-
rendamento mercantil 1.321.413 (21.767) 1.321.413 (21.767)

Provisões tributárias 4.865.672 2.542.736 4.865.672 2.542.736
Outros (1.060.930) - (1.869.559) (142.108)
Fluxo de caixa líquido 
originado das atividades 
operacionais 28.306.696 10.219.277 43.870.423 29.877.757

Atividades de investimento
Aquisições e vendas de ativo 
 imobilizado e intangível      (1.444.793) (1.332.667) (2.630.817) (3.813.538)
Adiantamentos - bens em 
promessa de compra e venda              - - - 788.971
Fluxo de caixa líquido 
aplicado em atividades 
de investimento (1.444.793) (1.332.667) (2.630.817) (3.024.567)

Atividades de financiamento
Dividendos e JCP pagos/ 
recebidos (26.643.385) (8.974.008) (37.993.385) (24.556.537)

Participações de não 
controladores - - (2.606.009) (1.589.208)

Fluxo de caixa líquido 
originado das (consumi-
do pelas) atividades de 
financiamento (26.643.385) (8.974.008) (40.599.394) (26.145.745)

Caixa e equivalentes de 
caixa em 1º de janeiro 1.908.489 1.995.887 2.783.260 2.075.815

Caixa e equivalentes de 
caixa em 31 de dezembro 2.127.007 1.908.489 3.423.472 2.783.260

Aumento (redução) líqui-
do de caixa e equivalen-
tes de caixa 218.518 (87.398) 640.212 707.445

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

Passivo circulante 33.742.135 28.501.826 36.515.549 36.044.269
Empréstimos e financiamentos             - 2.981.590 655.150 2.981.590
Fornecedores 8.987.689 8.130.791 9.566.624 8.369.791
Fornecedores – exterior 18.615.630 10.571.581 18.897.551 10.571.581
Adiantamentos de clientes 534.835 524.129 1.060.443 1.427.013
Consignação - - - 5.856.339
Financiamentos por arren-
 damento mercantil 184.833 - 184.833 -
Impostos, taxas e contri-
 buições a recolher 2.891.161 3.853.238 3.381.590 4.171.576
Obrigações trabalhistas 2.527.987 1.778.904 2.769.358 2.004.786
Dividendos e JCP a pagar - 661.593 - 661.593
Passivo não circulante 8.544.987 2.542.736 8.544.988 2.542.736
Impostos, taxas e contri-
 buições a recolher 7.408.408 2.542.736 7.408.408 2.542.736
Financiamento por arren-
 damento mercantil 308.056 - 308.056 -
Outros 828.523 - 828.524 -
Patrimônio líquido 181.721.625154.694.866181.721.625 154.694.866
Capital social 21.250.000 21.250.000 21.250.000 21.250.000
Reserva de lucros 160.521.625133.494.866160.521.625 133.494.866
Operações com quotistas 
não controladores (50.000) (50.000) (50.000) (50.000)
Participações de não 
 controladores - - (7.887.516) (5.255.302)

181.721.625154.694.866173.834.109 149.439.564
Total do passivo e
 patrimônio líquido 224.008.747185.739.428218.894.646 188.026.569

Balanços patrimoniais 31/12/2018 e 2017 (Em reais)

Demonstração dos fluxos de caixa em 31/12/2018 e 2017 (Em reais)

Notas explicativas às demonstrações financeiras individuais e consolida-
das 31/12/2018 e 2017 (Em reais)

1. Contexto operacional: A SCS – Comercial e Serviços Químicos Ltda., com
sede na Rua do Passeio, nº 56, Centro, na cidade do Rio de Janeiro, tem por
objetivo a importação e a exportação, a compra e venda de matérias-primas,
produtos químicos, alimentos para animais, fertilizantes e mercadorias em geral; 
a prestação de serviços de agenciamento e intermediação comercial, bem como 
apoio operacional na importação e exportação, atuação como operadora portu-
ária, locação de equipamentos próprios utilizados na movimentação, empilha-
mento, ensaque e expedição de cargas por conta própria ou de terceiros no âm-
bito estadual e interestadual e participar no capital de outras sociedades, como
acionista ou sócia. Em 23/12/2013, a Assembleia Geral Extraordinária - AGE de 
acionistas aprovou a transformação da Sociedade de sociedade anônima para
sociedade limitada, que passou a operar sob a denominação SCS - Comercial
e Serviços Químicos Ltda.
As Demonstrações Contábeis em sua íntegra acompanhadas das Notas 
Explicativas e Parecer dos Auditores Independentes, encontram-se à disposição 
dos interessados na sede da Companhia.

Rogério Siqueira Ferreira de Melo 
Diretor - CPF 077.550.387-85

Fabio Pereira dos Santos
Contador – CRC/RJ 091236/O-3 – CPF 013.764.167-27

Vale entra com processo judicial contra a BSGR nos EUA
Mineradora 
diz que decisão 
resulta de fraude 
e violações e 
garantias feitas 
pela BSGR

A Vale informou nes-
ta quarta-feira que entrou, 
em 23 de abril de 2019, com 
um processo judicial contra 
a BSG Resources Limited 

(BSGR), na corte distrital do 
Southern District de Nova 
York, para fazer cumprir 
a decisão arbitral contra a 
BSGR, totalizando mais de 
US$ 1,2 bilhão (ou mais de 
US$ 2,0 bilhões, conside-
rando juros e despesas). “A 
decisão foi proferida em 4 de 
abril de 2019 por um tribunal 
de arbitragem sob os auspí-
cios da London Court of In-
ternational Arbitration”, ex-
plicou em nota a mineradora 
brasileira. A empresa acres-
centou que entrará ainda 
com processos judiciais em 
outros países contra a BSGR. 
De acordo com a Vale, a 

decisão resulta de fraude e 
violações de representação e 
garantias feitas pela  BSGR, 
uma companhia de proprie-
dade do bilionário israelense 
Beny Steinmetz, ao indu-
zir a empresa a adquirir da 
BSGR uma participação de 
51% nas concessões detidas 
pela BSGR para desenvol-
ver o que é reportado como 
sendo o maior depósito inex-
plorado de minério de ferro 
do mundo, em Simandou, 
na República da Guiné, e na 
concessão adjacente de Zo-
gota. 

A Vale pagou um preço 
inicial de US$ 500 milhões 

e investiu mais de US$ 700 
milhões, principalmente em 
Zogota, até que o governo 
da Guiné revogasse as con-
cessões, com base em evi-
dências de que a BSGR as 
teria obtido através de atos 
de corrupção envolvendo 
autoridades da República da 
Guiné. O governo da Guiné 
concluiu de forma explícita 
que a Vale não participou de 
forma alguma nesses atos de 
corrupção da BSGR.

Decisão
A decisão arbitral con-

siderou uma investigação 
do Departamento de Justiça 

dos EUA, na qual um dos 
associados de Steinmetz, 
Frederic Cilins, foi gravado 
tentando obter e destruir, 
sob as ordens de Steinmetz, 
documentos que o incrimi-
navam por conter evidências 
da corrupção, o que motivou 
a prisão de Cilins nos EUA. 
A Vale afirmou que entrou e 
irá entrar com outros proces-
sos judiciais em outros paí-
ses para fazer cumprir a de-
cisão arbitral contra a BSGR, 
assim como contra pessoas 
conectadas com o caso, as 
quais a Vale acredita serem 
responsáveis solidárias pela 
decisão, ou tenham recebido 

os pagamentos da Vale para 
BSGR, ou que tenham sido, 
de alguma maneira, respon-
sáveis pelas perdas da Vale, 
conforme determinação do 
tribunal arbitral.

A Vale também informou 
que está investigando rela-
tos recentes de que a BSGR 
teria feito um acordo com a 
República da Guiné através 
do qual a empresa receberia, 
através de uma companhia 
chamada Niron plc, os di-
reitos relacionados a Zogota 
que, caso confirmados, se-
riam ativos sujeitos ao cum-
primento da decisão arbitral 
contra a BSGR.
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Balanços Patrimoniais em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 (Em reais)

Demonstrações dos Resultados Em 31 de Dezembro de 2018 e de 2017 (Em R$)

Demonstrações de Resultados Abrangentes em 31 de Dezembro de 2018 e de 2017 (Em R$)

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 (Em reais)

Demonstrações dos Fluxos de Caixa em 31 de Dezembro de 2018 e de 2017 (Em R$)

Eduardo Antonio Augusto da Costa - Diretor Presidente | Peter Charles Tilley - Diretor Vice-Presidente

Ativo Controladora Consolidado
Circulante 2018 2017 2018 2017
Caixa e equivalente de caixa 9.862.774 9.963.796 12.126.525 11.271.023
Clientes 714.723 329.477 4.393.680 3.919.853
Estoques 1.170.965 1.146.131 3.858.226 2.599.254
Ativo Fiscal Corrente 1.109.500 896.509 1.173.739 1.376.901
Outros Créditos 58.511 583.710 73.493 342.801

Total do Ativo circulante 12.916.473 12.919.623 21.625.663 19.509.832
Não Circulante
Créditos com partes relacionadas 1.024.039 398.726 - 23.055
Outros créditos 55.500 55.500 359.163 58.500
Investimentos 3.132.470 5.208.701 - -
Imobilizado 1.584.120 1.874.177 1.938.815 2.258.678
Intangível 2.694.369 392.642 3.675.206 1.230.393

Total do Ativo não circulante 8.490.498 7.929.746 5.973.184 3.570.626
Total do Ativo 21.406.971 20.849.369 27.598.847 23.080.458
Passivo
Circulante
Fornecedores 239.444 709.943 417.182 863.858
Passivo Fiscal Corrente 123.338 170.360 489.332 928.287
Obrigações Trabalhistas e Sociais 682.822 649.711 1.042.172 914.083
Dividendos 1.037.493 361.178 1.037.493 361.178
Outras Contas a Pagar 152.399 11.751 855.028 1.203.155

Total do Passivo Circulante 2.235.496 1.902.943 3.841.207 4.270.561
Não Circulante
Conta Corrente com Sócios 64.646 274.745 64.646 274.745
Outras Contas a Pagar - - 5.493.857 -
Investimentos - Passivo a Descoberto 709.651 208.325 - -

Total do Passivo Não Circulante 774.297 483.070 5.558.503 274.745
Patrimônio líquido
Capital Social 4.243.392 3.933.414 4.243.392 3.933.414
Ações em Tesouraria - (4.772) - (4.772)
Reserva Legal 848.678 712.435 848.678 712.435
Reserva de Lucros 13.305.108 13.822.279 13.305.108 13.822.279

Patrimônio líquido atribuído aos acionistas controladores 18.397.178 18.463.356 18.397.178 18.463.356
Participação de acionistas não controladores - - (198.041) 71.796

18.397.178 18.463.356 18.199.137 18.535.152
Total do Passivo e Patrimônio Líquido 21.406.971 20.849.369 27.598.847 23.080.458

Atribuível aos acionistas da controladora Participação de acionistas 
não controladoresCapital social Ações em tesouraria Reserva legal Reserva de capital Reserva de lucros Resultados acumulados Total Patrimônio líquido

Saldos em 31/12/ 2016 3.933.414 (1.050.079) 636.397 81.360 11.742.758 - 15.343.850 (593.717) 14.750.133
Lucro líquido do exercício - - - - - 1.520.754 1.520.754 381.258 1.902.012
Venda de ações em tesouraria - 1.045.307 - 1.702.332 - - 2.747.639 - 2.747.639
Constituição de reserva legal - - 76.038 - - (76.038) - - -
Dividendos declarados e pagos no exercício - - - - - (787.709) (787.709) - (787.709)
Dividendo mínimo obrigatório - - - - - (361.178) (361.178) - (361.178)
Distribuição de dividendos – minoritários - - - - - - - (7.684.664) (7.684.664)
Distribuição de dividendos desproporcional - - - - - - - 7.968.919 7.968.919
Reserva especial de lucros - - - - 295.829 (295.829) - - -
Saldos em 31/12/2017 3.933.414 (4.772) 712.435 1.783.692 12.038.587 - 18.463.356 71.796 18.535.152
Lucro líquido do exercício - - - - - 4.286.218 4.286.218 283.407 4.569.625
Aumento de capital 309.978 - - - - - 309.978 - 309.978
Venda de ações em tesouraria - 4.772 - 9.773 - - 14.545 - 14.545
Transferência para reserva legal - - 136.243 - - (136.244) - - -
Dividendos declarados e pagos no exercício - - - - (3.639.426) - (3.639.426) - (3.639.426)
Dividendo mínimo obrigatório - - - - - (1.037.493) (1.037.493) - (1.037.493)
Distribuição de dividendos - minoritários - - - - - - - (4.875.549) (4.875.549)
Distribuição de dividendos desproporcional - - - - - - - 4.322.305 4.322.305
Reserva especial de lucros - - - - 3.112.482 (3.112.481) - - -
Saldos em 31 /12/2018 4.243.392 - 848.678 1.793.465 11.511.643 - 18.397.178 (198.041) 18.199.137

Relatório da Diretoria: Srs. Acionistas, em cumprimento às disposições legais e estatutárias, vimos submeter à 
apreciação de V. Sas. as Demonstrações Financeiras referente aos Exercícios Sociais findos em 31/12/18 e 31/12/17. 
Estamos a inteira disposição de V. Sas para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. RJ, 29/03/19.

Controladora Consolidado
2018 2017 2018 2017

Receita líquida de vendas 758.653 526.846 35.516.094 27.361.777
Custos de vendas e prestação de serviços (104.248) (602.398) (7.404.080) (5.722.021)
Lucro bruto 654.405 (75.552) 28.112.014 21.639.756
Receitas (Despesas) operacionais
Despesas com pessoal (4.034.804) (3.320.118) (4.034.804) (3.320.118)
Despesas administrativas (4.325.279) (4.053.676) (11.500.410) (7.315.219)
Outras receitas (despesas) (1.296.778) (51.602) (1.559.847) (121.450)
Resultado financeiro 221.191 361.247 (268.222) 465.364
Equivalência patrimonial 17.389.788 16.621.878 - -
Distribuição desproporcional (4.322.305) (7.961.423) (4.322.305) (7.961.423)

3.631.813 1.596.306 (21.685.587) (18.252.846)
Lucro antes do imposto de renda e contribuição social 4.286.218 1.520.754 6.426.427 3.386.910

Controladora Consolidado
2018 2017 2018 2017

Resultado líquido do exercício 4.286.218 1.520.754 4.569.625 1.902.012
Outros Resultados Abrangentes - - - -
Total do resultado abrangente do exercício 4.286.218 1.520.754 4.569.625 1.902.012

Controladora Consolidado
2018 2017 2018 2017

Lucro líquido do exercício 4.286.218 1.520.754 4.569.625 1.902.012
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades 
geradas pelas atividades operacionais
Depreciação e amortização 592.672 550.395 829.667 758.651
Perda com Investimentos - dividendo desproporcional 4.322.305 7.961.423 4.322.305 7.968.919
Resultado da Equivalência Patrimonial, líquido de impostos (17.389.788) (16.621.878) - -
Baixa de intangível 3.160 4.056 3.160 4.056
Despesa de IR + CS - - 1.856.802 1.484.898
Outros ajustes 15.490 - - -
Variações nos ativos e passivos
Redução (Aumento) Clientes (385.246) 1.995.046 (473.827) 3.536.078
Redução (Aumento) Estoques (24.835) (665.176) (1.258.971) (1.123.606)
Redução (Aumento) Ativo fiscal corrente (212.991) (753.278) 203.161 (1.184.177)
Redução (Aumento) Créditos com partes relacionadas (625.312) 2.019.513 23.055 28.545
Redução (Aumento) Outros créditos 25.199 (48.005) (31.356) (274.227)
Aumento (Redução) Fornecedores (470.499) 591.972 (446.677) 682.408
Aumento (Redução) Salários e encargos sociais 33.111 514.221 128.089 579.237
Aumento (Redução) Conta corrente com sócios (210.099) - (210.099) (289.664)
IR + CS pagos no exercício - - (1.916.826) (1.509.816)
Aumento (Redução) Passivo fiscal corrente (47.022) (111.218) (378.931) (505.022)
Aumento (Redução) Outras contas a pagar 140.648 (346.336) 5.145.729 426.486
Cxa. líq. proveniente das (aplicado nas) atividades operacionais (9.946.989) (3.388.511) 12.364.906 12.484.778
Fluxos de caixa das atividades de investimentos
Aquisição de imobilizado e intangível (2.607.502) (550.470) (2.957.777) (824.821)
Títulos e Valores Mobiliários - 1.598.373 - 1.598.373
Aquisição de participação societária (790.450) (2.754.523) - (393.526)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos (3.397.952) (1.706.620) (2.957.777) 380.026
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Aumento de capital 309.978 - 309.978 -
Venda/Compra de ações em tesouraria 14.545 2.747.639 14.545 2.747.639
Dividendos recebidos 16.920.000 12.000.000 - -
Dividendos pagos (4.000.603) (2.547.042) (8.876.150) (10.769.055)
Cxa. líq. proveniente das (aplicado nas) ativid. de financiamento 13.243.920 12.200.597 (8.551.627) (8.021.416)
Aumento do caixa e equivalentes de Caixa (101.022) 7.105.466 855.502 4.843.388
Demonstração do aumento das disponibilidades
No início do exercício 9.963.796 2.858.330 11.271.023 6.427.635
No final do exercício 9.862.774 9.963.796 12.126.525 11.271.023
Aumento do caixa e equivalentes de Caixa (101.022) 7.105.466 855.502 4.843.388

Imposto de Renda e Contribuição Social - - (1.856.802) (1.484.898)
Lucro líquido do exercício 4.286.218 1.520.754 4.569.625 1.902.012
Resultado Atribuivel A:
Acionistas controladores - - 4.286.218 1.520.754
Acionistas não controladores - - 283.407 381.258
Lucro Líquido do Exercício Por Ação
Básico 17,76 6,33 18,94 7,91
Diluído 17,76 6,33 18,94 7,91

As demonstrações financeiras completas contendo as Notas Explicativas e o  Relatório dos Auditores Independentes, encontram-se disponíveis na sede da Companhia.

Projeto de Lei prevê aumento 
de pena para crime de pirataria

A comercialização de pro-
dutos piratas em território 
brasileiro cresceu e tem in-
terferido nas contas do Te-
souro Nacional. Só em 2018, 
os cofres públicos deixaram 
de arrecadar R$ 193 bilhões 
devido às ações desse mer-
cado paralelo. O valor sone-
gado, segundo levantamento 
do Fórum Nacional Contra 
a Pirataria e a Ilegalidade 
(FNCP), é 32% maior que o 
registrado em 2017 (R$ 146 
bilhões).

E tal prejuízo tem levanta-
do discussões, sobretudo no 
Congresso Nacional. Depu-
tados e senadores da Frente 
Parlamentar Mista de Com-
bate ao Contrabando e à Fal-
sificação analisam projetos 
que pretendem inibir a prá-
tica criminosa. Entre as pro-
postas está o Projeto de Lei 
333/99, que quer acabar não 
só com a pirataria, mas com 
qualquer conduta que inter-
fira na criação de patentes e 
direitos autorais.

Um dos pontos do projeto 
prevê, por exemplo, o au-
mento da pena para a pessoa 
que comete crime de pirata-
ria. Atualmente, é prevista a 
pena de três meses a um ano 
de detenção. Pela legislação 
atual, os crimes de falsifica-
ção também remetem penas 
alternativas, como pagamen-
to de cestas básicas.

De acordo com a redação 
do PL, a pena pode variar de 
dois a quatro anos de reclu-
são, em caso de crimes como 
os cometidos contra patente 
de invenção ou de modelo e 
contra o registro de marca.

O presidente da frente 
parlamentar, deputado fe-
deral Efraim Filho (DEM-
PB), destaca que o assunto 
merece uma atenção maior, 
principalmente por parte da 
sociedade. De acordo com 
ele, a pirataria ainda é vista 

como um crime “inofensivo” 
no Brasil. Ele defende que 
essa perspectiva mude.

“A pirataria financia o cri-
me organizado, o narcotráfi-
co. A pirataria gera danos à 
saúde do consumidor, pro-
voca evasão de divisas, per-
da de arrecadação, prejudica 
o bom ambiente de negócio, 
inibe investimentos exter-
nos. Ou seja, ela é realmente 
algo muito mais nocivo para 
o país do que se vê superfi-
cialmente”, pontua Efraim 
Filho.

O projeto já foi aprovado 
na Câmara e no Senado, mas 
aguarda nova votação de de-
putados em Plenário, já que 
sofreu alterações por parte 
dos senadores.

O aumento da pena pro-
posto no PL 333/99, de cer-
ta forma, torna o crime de 
pirataria de maior potencial 
ofensivo, ou seja, mais gra-
ve. O advogado Guilherme 
Doval, que atua em casos 
de crime de pirataria, expli-
ca que essa medida retira 
os delitos da jurisdição dos 
Juizados Especiais Cíveis 
e os leva ao procedimento 
comum do processo penal. 
Isso, segundo o especialis-
ta, dá maior efetividade ao 
processo de condenação do 
infrator.

“O que se pretende é um 
endurecimento da pena que 
resulta, ao mesmo tempo, 
em um endurecimento do 
processo em si, na medida 
em que a análise dos crimes 
sairá do Juizado Especial 
justamente para permitir 
uma persecução criminal 
mais eficaz”, aponta Doval.

O jurista ressalta ainda 
que o julgamento de casos 
relacionados à pirataria no 
Juizado Especial gera uma 
“incompatibilidade”, uma 
vez que a identificação des-
ses delitos necessita de um 

trabalho técnico com perí-
cia especializada. De acordo 
com Doval, o juizado, por 
sua vez, é regido pelos prin-
cípios da oralidade, simplici-
dade e informalidade, e não 
produz prova pericial, o que 
impede uma investigação 
mais aprofundada dos ca-
sos, impossibilitando assim, 
identificar se tal produto é ou 
não falsificado.

“A complexidade exis-
te porque a pirataria é um 
braço do crime organizado. 
E, de fato, fazer uma perse-
cução criminal de crime or-
ganizado dentro do Juizado 
Especial não é a forma mais 
adequada”, argumenta.

Os R$ 193 bilhões sone-
gados em 2018, mediante 
ações de falsificação de pro-
dutos, representam a soma 
das perdas registradas em 14 
setores da indústria brasilei-
ra. O maior prejuízo foi no-
tado no segmento de vestuá-
rio, que registrou uma perda 
de R$ 58,4 bilhões para o 
mercado ilegal.

Para o presidente da Asso-
ciação Brasileira da Indústria 
Têxtil e Confecção, Fernan-
do Pimentel, situações como 
essa exigem mudança na 
legislação como as que são 
propostas no projeto de lei 
em discussão no Congresso. 
Em relação ao PL, Pimentel 
explica que o objetivo não é 
punir camelôs ou pequenos 
comerciantes, por exemplo, 
mas “as grandes estruturas 
que destroem a qualidade 
daquilo que é desenvolvido 
no Brasil e no mundo”.

Ele salienta ainda que o 
avanço da pirataria e falsifi-
cação compromete a geração 
de emprego formal no país. 
“Não haverá espaço para 
termos emprego de qualida-
de se não tivermos negócios 
formais e que respeitem o 
direito e a propriedade in-

telectual e que respeitem as 
marcas”, lembra.

Super-heróis

No mês de abril, os fil-
mes de super-heróis ficaram 
no ranking dos top 10 mais 
pirateados da Torrent Freak, 
publicação dedicada a trazer 
as últimas notícias sobre di-
reitos autorais e privacidade. 
Entre eles, estão: Aquaman, 
Capitã Marvel, Liga da Justi-
ça: Os Cinco Fatais, Homem-
Aranha: No Aranhaverso e 
Shazam. Esses downloads 
piratas reforçam não só o 
interesse dos usuários nesse 
tipo de filme, principalmente 
os da Marvel, que estão atrás 
de cada detalhe para conse-
guirem assistir Vingadores: 
Ultimato, que estreia nesta 
quinta-feira, mas também 
dos cibercriminosos, que se 
aproveitam da paixão dos fãs 
para enganá-los.

“Identificamos mais de 5 
milhões de ataques de cripto-
miners nos primeiros 9 me-
ses de 2018, sendo software 
e conteúdo pirata o grande 
vetor de ataque”, afirma Fa-
bio Assolini, analista sênior 
de segurança da Kaspersky 
Lab. “O pior é que muitas 
pessoas conhecem os riscos, 
mas ignoram os conceitos 
básicos de segurança, tan-
to que o download ilegal de 
programas e conteúdos sus-
tentou o que foi a maior his-
tória de ciberameaça do ano 
passado: o crescimento da 
mineração mal-intencionada 
de criptomoedas. De acordo 
com uma pesquisa realizada 
por nós, em parceria com a 
Corpa, 41% dos brasileiros 
admitiram ter desativado 
uma ou mais vezes a solução 
de segurança do PC ou ce-
lular porque ela bloqueou o 
download de um aplicativo”, 
explica.

Vendas no Brasil puxam 
resultado do Carrefour

O Carrefour reportou que o 
crescimento da receita acele-
rou no primeiro trimestre, im-
pulsionado por vendas robus-
tas no Brasil segundo maior 
mercado da rede. Além disso, 
o desempenho na França tam-
bém melhorou, onde as ven-
das de hipermercados ficaram 
ligeiramente positivas. Os nú-
meros foram divulgados nesta 
quarta-feira.

As vendas atingiram 20 bi-
lhões de euros, em linha com 
a mediana das estimativas dos 
analistas para vendas de 20,1 
bilhões de pesquisa para a 
Reuters compilada pela Infront 
Data. O crescimento acelerou 
para 2,7% em comparação 
com 1,9% no quarto trimestre 
de 2018. Outros mercados da 
Europa, como Espanha, Itália 
e Bélgica permaneceram em 
território negativo.  O chefe 
de Finanças, Matthieu Malige, 
disse que o desempenho tri-
mestral “confirma e reforça a 
confiança da administração na 

relevância do plano de trans-
formação iniciado em 2018”.

O Carrefour, maior varejista 
da Europa, está no meio de um 
plano de cinco anos lançado 
em janeiro de 2018 para cortar 
custos e empregos, impulsionar 
o investimento em comércio 
eletrônico e buscar parceria na 
China com a Tencent.

As vendas na França foram 
beneficiadas por cortes de pre-
ços dos produtos da marca Car-
refour em todos os formatos de 
lojas, principalmente por meio 
de programas de fidelidade, 
bem como da forte demanda 
por alimentos orgânicos. As 
vendas nas mesmas lojas dos 
hipermercados do Carrefour 
aumentaram 0,1% no primeiro 
trimestre, após queda de 2,2% 
no quarto trimestre. No Brasil, 
que está lentamente saindo de 
uma recessão, o crescimento 
das vendas de 6,6%o foi impul-
sionado por um desempenho 
relativamente forte das lojas de 
atacarejo.

Exxon fornecerá por 20 anos de 
GNL a chinesa Zhejiang Energy

A ExxonMobil, multinacio-
nal de petróleo e gás dos Estados 
Unidos, assinou um acordo de 
20 anos para fornecer gás natu-
ral liquefeito (GNL) ao grupo 
chinês de energia Zhejiang Ener-
gy. Serão 1 milhão de toneladas 
métricas de GNL todos os anos, 
segundo anúncio conjunto das 
empresas. O acordo pode ajudar 
a reduzir o custo de compras e 
satisfazer a crescente demanda 
para a energia limpa em Zhe-
jiang. 

As 1 milhão de toneladas 
de GNL são equivalentes a 
cerca de 1,4 bilhão de metros 
cúbicos de gás natural, o atu-
al consumo anual para o uso 
civil na província, de acordo 
com a Zhejiang Energy.

“Esperamos continu-

ar com nosso apoio para a 
Zhejiang Energy durante a 
construção, autorização e 
operação de seu terminal de 
recepção de GNL em Wen-
zhou”, disse Peter Clarke, 
vice-presidente sênior na 
ExxonMobil. 

Fan Xiaoning, vice-pre-
sidente da Zhejiang Energy, 
disse que o terminal de re-
cepção de GNL da empresa 
na cidade de Wenzhou está 
sob construção e planeja 
construir de dois a três ter-
minais do tipo em Ningbo e 
Zhousan, o que aumentará a 
capacidade de recepção em 
Zhejiang para mais de 40 
milhões de toneladas mé-
tricas, informou a agência 
Xinhua.




