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Capitalização já 
nasceu morta,  
diz Centrão
Aposentadoria dos 
professores e idade 
mínima são outros 
pontos a serem 
modificados

Alguns pontos do texto da re-
forma da Previdência enviado pelo 
Governo Federal são “quase nati-
mortos”, classifica o presidente da 
comissão especial que vai analisar 
o mérito da Proposta de Emenda à 
Constituição (PEC 6/19) na Câma-
ra, deputado Marcelo Ramos (PR-
AM).

Segundo ele, os partidos do Cen-
trão são contrários a mudanças 
nas regras atuais do Benefício de 
Prestação Continuada (BPC) e da 
aposentadoria rural e discordam da 
criação de um regime de capitaliza-
ção. Na avaliação de Ramos, esses 
três itens “não têm nenhuma condi-
ção política de serem superados”.

Em entrevista ao programa Re-
vista Brasil, da Rádio Nacional, o 
parlamentar também listou outros 
temas que devem ser objeto de po-
lêmica na comissão especial. “A 
questão dos professores, que a ida-
de mínima das professoras aumenta 
em dez anos sem nenhuma regra de 
transição. Isso também é uma mu-
dança muito dura que precisa ser 
revista. E o que será objeto de mui-
ta polêmica é, se as regras forem 
aprovadas, para o regime próprio 
dos servidores públicos federais, 
serão de aplicação imediata para os 

servidores públicos dos estados e 
municípios”, afirmou.

O deputado também acredita que 
haverá emendas para diminuir as 
idades mínimas de aposentadoria 
previstas no projeto do Governo 
Federal – 65 anos para homens e 62 
anos para mulheres.

O líder do governo no Senado, 
Fernando Bezerra Coelho (MDB-
PE), afirmou, em nota, que a mu-
dança para o modelo de capitaliza-
ção depende de uma ampla discus-
são. “Ainda há muitas perguntas a 

serem respondidas. A capitalização 
não pode ser feita apenas com a 
contribuição do trabalhador.”

O senador defendeu também 
um certo nível de coordenação e 
supervisão do Poder Público fe-
deral “para que se possa assegurar 
pisos mínimos de pagamentos de 
aposentadoria, para que nenhum 
brasileiro possa viver o dissabor 
de, ao chegar à sua aposentadoria, 
não ter proventos que sejam, pelo 
menos, equivalentes ao salário 
mínimo.”

Ramos prevê muita polêmica

Câmara aprova avanço do impeachment de Crivella
A comissão processante de im-

peachment da Câmara Municipal 
do Rio de Janeiro aprovou, nesta 
sexta-feira, a continuidade do pro-
cesso contra o prefeito Marcelo 
Crivella, acusado de irregularida-
des em contratos de publicidade em 

pontos de ônibus e relógios de rua, 
que teriam dado prejuízo superior a 
R$ 8 milhões.

Por 2 votos a 1, os vereadores de-
cidiram que o processo deve pros-
seguir.Votaram pela continuidade 
do processo os vereadores Willian 

Coelho (MDB) e Luiz Carlos Ra-
mos Filho (Podemos). Votou contra 
o vereador Paulo Messina (PRB), 
que deixou a Secretaria da Casa Civil 
de Crivella e reassumiu sua vaga na 
Câmara de Vereadores para reforçar 
a base de apoio da Prefeitura.

Guedes diz que ideia 
não é privatizar Petrobras, 
mas quebrar monopólios

Bolsonaro quer vender 
Correios mesmo dando lucro

A realização de estudos para 
a privatização dos Correios fo-
ram autorizados pelo presidente 
Jair Bolsonaro. A informação foi 
confirmada em publicação no 
Twitter, onde também lembra os 
casos e as suspeitas de irregulari-
dades que envolveram a estatal.

“Demos OK para estudo da 
privatização dos Correios. Te-
mos que rememorar para a po-
pulação o seu fundo de pensão. 
A empresa foi o início do foco 
de corrupção com o mensalão, 
deflagrando o governo mais 
corrupto da história. Com o 
Foro de SP, destruíram tudo em 
nome da Pátria Bolivariana”, 
escreveu o presidente. Durante 
a campanha eleitoral, Bolsona-

ro já sinalizava que a empresa 
poderia ser privatizada devido 
aos prejuízos.

Com 356 anos de existência, a 
Empresa Brasileira de Correios 
e Telégrafos é subordinada atu-
almente ao Ministério das Co-
municações, Ciência, Tecnolo-
gia e Inovação. Após prejuízos 
registrados entre 2103 e 2016, a 
estatal registrou lucro de R$ 161 
milhões em 2018 e de R$ 667,3 
milhões em 2017. A recuperação 
financeira ocorreu após lança-
mento de ações da empresa como 
renegociação de dívidas, revisão 
de contratos, redução de custos 
com pessoal, mudanças na rede 
de atendimento e cobrança de 
novas taxas.

Inflação e câmbio 
elevam custo da dívida

Antes da reunião que teve nes-
ta sexta-feira, no Rio de Janeiro, 
com o colega argentino, Nicolás 
Dujovne, o ministro da Economia, 
Paulo Guedes, disse que o governo 
não pensa em privatizar a Petro-
bras. “Não tem privatização agora 
da Petrobras. Não foi isto o que o 
presidente falou. Ele falou que pela 
primeira vez está considerando” 
declarou.

Segundo o ministro, o gover-
no quer quebrar o que ele chama 
de monopólio duplo, no refino, na 
produção de gás e nas distribuido-
ras estatais.

“A Petrobras é uma grande em-
presa brasileira. Ela foi ocupada 
por gente que distorceu as suas 
funções naturais. O que nós vamos 
fazer é devolver a Petrobras a sua 
atividade cor, que é justamente a 
exploração do petróleo. O resto, 
inclusive os monopólios, nós que-
remos tirar”.

Porém, segundo a Associação 
dos Engenheiros da Petrobras (Ae-
pet), esse monopólio duplo não 
existe na prática. “Desde 1997, não 
há monopólio no refino exercido 
pela Petrobras. O mercado brasilei-
ro é aberto e competitivo, quando a 
Petrobras pratica preços altos, aci-
ma daqueles do Golfo norte ameri-
cano, perde mercado para as refina-
rias do leste dos EUA”, escreveu o 
presidente da entidade, Felipe Cou-
tinho, em artigo publicado no site 
da Aepet em 12 de agosto de 2018.

Guedes informou também que 
vem conversando com governado-

res para o que chama de choque de 
energia barata. Este choque tem um 
prazo máximo de 60 dias para ser 
implementado, através de medidas 
normativas. O ministro revelou que 
os governadores de Rio de Janeiro 
e Espírito Santo já aderiram à ideia 
e que, no momento, mantém con-
versas com os governadores de Mi-
nas Gerais e São Paulo.

“A ideia de você levar o gás para 
as famílias brasileiras, pela metade 
do preço e reindustrializar o gás em 
cima da energia barata é algo extre-
mamente atraente para todos nós”, 
declarou.

Trabalhadores da empresa Mon-
tevideoGas, subsidiária da Petro-
bras em Montevidéu, Uruguai, de-
cidiram fazer uma greve de fome 
na próxima terça-feira na frente do 
Ministério da Indústria, Energia e 
Mineração. Eles reivindicam a re-
contratação de empregados demiti-
dos. Serão três trabalhadores a jeju-
ar por tempo indeterminado.

Na quinta-feira, após decisão ju-
dicial, cerca de 150 trabalhadores 
tiveram que desocupar a sede da 
empresa na capital uruguaia. Eles 
haviam tomado o edifício numa 
ação de controle operário (control 
obrero, em espanhol). 

A Petrobras está em conflito com 
os trabalhadores pelo anúncio da 
demissão de 37 pessoas, além da 
suspensão do contrato de trabalho 
de 20 operários, que estão em segu-
ro-desemprego. As ações foram to-
madas por uma política de redução 
de custos.

O custo médio da Dívida Pública 
Federal (DPF) – que inclui o en-
dividamento interno e externo do 
Brasil – subiu de 9,69% em feve-
reiro para 9,79% em março. O es-
toque da dívida chegou a R$ 3,917 
trilhões no mês passado, aumen-
to de 1,15%, ou R$ 44 bilhões. O 
Ministério da Economia pretende 
cortar da Previdência R$ 1,2 trilhão 
em dez anos.

O coordenador-geral de Opera-
ções da Dívida Pública da Secre-
taria do Tesouro Nacional (STN), 
Luís Felipe Vital, afirmou que a alta 
do custo médio ocorreu tanto pela 
variação cambial quanto pela alta 
da inflação. A Dívida Pública Mo-
biliária Federal interna (DPMFi) 
teve o estoque ampliado em 0,87% 

em março comparado a fevereiro e 
chegou a R$ 3,764 trilhões.

O aumento na parcela interna da 
dívida ocorreu devido à emissão lí-
quida (mais emissões do que resgates 
de títulos pelos investidores) de R$ 
8,7 bilhões e pela incorporação de 
juros, no valor de R$ 35,72 bilhões.

O estoque da Dívida Pública Fe-
deral Externa (DPFe) apresentou 
aumento de 8,3%, passando de R$ 
141,92 bilhões para R$ 153,7 bi-
lhões entre fevereiro e março deste 
ano.

Os fundos de investimento de-
têm a maior fatia da Dívida Pública 
Federal, com 27,24% de participa-
ção. Os fundos de previdência têm 
24,15%, e as instituições financei-
ras somam 22,33%.
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Telefone celular (ou a prisão do privilégio)

O Brasil e o mergulho no atraso

Não uso celular, quase 
nunca. Tenho um, velho, de 
teclas, sem câmera, que não 
lembro de carregar a bateria 
a não ser por algum motivo, 
um encontro, um evento em 
que vou precisar encontrar 
pessoas num lugar que não 
conheço bem, por algum 
motivo assim. Fora isso, o 
telefone fica esquecido no 
porta-luvas da kombi (na 
verdade um buraco sem tam-
pa furado no fundo), numa 
bolsa, num bolso da mochi-
la. Às vezes carrego e não 
adianta nada, ele não atende 
por falta de créditos há mui-
to tempo, a empresa corta até 
o recebimento de chamadas.

Tenho motivos de sobra 
pra não gostar do celular no 
meu bolso. Ganhei esse que 
uso há anos e acostumei a 
carregar sempre, por crédito 
sempre, usar sempre. Mas 
fui percebendo que a maio-
ria das chamadas só me atra-
palhavam o que estivesse 
fazendo, com propagandas, 

anúncios, oferecimentos de 
“vantagens” de todo tipo, a 
troco de mensalidades que 
eu pagaria, “módicas” pra 
quantidade de “serviços” 
que me seriam disponibiliza-
dos, ou conversas vazias de 
significado e proveito, repe-
tindo fórmulas sociais, con-
vites inaceitáveis, uma série 
interminável de inutilidades, 
entremeadas por uns poucos 
telefonemas que valiam a 
pena.

Com o tempo, o senti-
mento que me despertava 
o toque do celular no meu 
bolso, no momento mesmo 
do primeiro toque, era ruim, 
desagradável, “pqp, lá vem 
encheção de saco”. Princi-
palmente quando eu estava 
fazendo alguma coisa que 
cobrava atenção e continui-
dade, ou numa conversa de 
bom proveito, em algum 
planejamento ou acerto e a 
interrupção era inconvenien-
te – a maior parte das vezes, 
assédio comercial. Então me 

perguntei, por quê colocar 
no bolso um troço que vai 
me causar maus sentimentos 
na hora que tocar? Não fazia 
sentido, se não houvesse ne-
cessidade.

Desde então, faço minhas 
comunicações por imeio, 
pelo feicebuque, por mensa-
gens, no tempo que escolho 
pra fazer isso. Às vezes es-
tou combinando alguma coi-
sa com alguém pela internet, 
sem nenhuma dificuldade, e 
a pessoa pergunta “não tem 
um telefone pra gente con-
versar?” Uai, por quê? Não 
estamos nos entendendo tão 
bem por aqui? Qual a neces-
sidade de falar ao telefone, 
tem algum problema em es-
crever? Aliás, não é melhor 
o papo escrito, pra gente não 
esquecer nada e, se esquecer, 
poder conferir os combina-
dos?

Realmente não gosto de 
usar esse troço, de conver-
sar nele, se ficar mais de três 
minutos começa a esquen-

tar a minha orelha. Celular 
serve pra marcar encontro 
e, quando chegar e não en-
contrar, perguntar onde está 
a pessoa. Pelo jeito isso não 
acontece com muita gente, 
vejo pessoas que passam 
horas falando no celular, 
andando na rua, nos ônibus, 
em todo lugar. Ou feicebu-
queando em qualquer lugar, 
todo mundo de cabeça baixa, 
alheio do mundo, da realida-
de em volta.

Aliás é o que me diz Cla-
ra. O celular hoje tem aces-
so à internet, dá pra acessar 
de qualquer lugar, essa é a 
vantagem. Eu prefiro usar 
o computador, o lépi-tope 
que tenho desde 2015, nos 
uaifai de estrada, dos bares 
e da vida, quando estou na 
rua.

Ah, não dá pra usar em 
qualquer lugar... quem dis-
se que eu quero acessar de 
qualquer lugar? Gosto de 
olhar em volta, em estar en-
volvido no lugar onde estou, 

de viver a vida material, ob-
servar as coisas, as pesso-
as, os acontecimentos que 
rolam todo tempo em todo 
lugar. Na hora de acessar a 
internet, paro pra isso pelo 
tempo necessário – ou possí-
vel – e dedico minha atenção 
toda a isso.

Quando em viagem, é 
comum ir alguém comigo 
que tem um aparelho des-
ses, que tem até os mapas 
pra ensinar os caminhos, 
não só no traçado do mapa, 
mas “falando” por onde ir. 
É ótimo isso, mas quando 
não tem vejo o caminho 
no gúgol-méps e anoto as 
referências em papel. Via-
jo desde que nasci, chego 
mesmo sem referências, 
mas com elas se evitam os 
erros, as voltas na procu-
ra do caminho. E basta. O 
resto é improviso, criativi-
dade, superação e aventura.

Liberdade é risco. Segu-
rança é prisão. Não é à toa 
que se chama a pior prisão de 

“segurança máxima”. A se-
gurança do privilégio são as 
grades, muros e guardas dos 
condomínios, dos chópin-
centeres, dos clubes fecha-
dos, das bolhas de proteção, 
fora das quais está o medo, o 
pavor, a insegurança.

Os prisioneiros das gra-
des de ouro não sabem que 
as algemas de diamantes são 
mais profundas e difíceis de 
escapar que as de aço e ferro, 
porque aprisionam a alma. É 
preciso desapego pra viver 
mais em paz, nada é de fato 
nosso, até o corpo em que 
vivemos é um empréstimo 
da natureza e será cobrado, a 
seu tempo.

Posso ser atrasado, anti-
quado, ultrapassado, não me 
importa. Não gosto de celu-
lar na maior parte do tempo. 
Uso pouco, quando quero.

q  Eduardo Marinho
Artista de rua e 

escritor, mantém o site 
observareabsorver.info

Segundo The Economist, 
a vetusta e conservadora re-
vista britânica, algo como 
mensageiro oficial do capi-
talismo, a China decidiu res-
ponder à guerra comercial 
que lhe movem os EUA au-
mentando os investimentos 
em infraestrutura, educação, 
ciência e tecnologia, fórmula 
simples e clássica de ativar a 
economia.

Ao lado das grandes 
obras, aplica recursos cres-
centes em educação e em 
pesquisa básica e na for-
mação de mão-de-obra es-
pecializada, qualificada e 
qualificadíssima, e na pes-
quisa de ponta, em áreas 
como cibernética, explora-
ção espacial (já chegou ao 
lado escuro da Lua), e inte-
ligência artificial.

Resultado óbvio: seu 
PIB cresceu 6,4% no pri-
meiro trimestre deste ano. 
A China é hoje a segunda 
maior economia do mun-
do, caminhando para, em 
menos de uma década, su-
perar os EUA, tanto como 
economia, quanto em de-
senvolvimento científico e 
tecnológico, com todas as 
implicações daí decorren-
tes para a geopolítica e as 
estratégias de segurança e 
hegemonia que transitam 
da atual unipolaridade (he-
rança da Guerra Fria) para 
uma multipolaridade cujos 
contornos ainda não podem 
ser definidos.

Esta China, potência 
econômica, política e mi-
litar global que não cessa 
de crescer, era, em 1949, 
um país paupérrimo, ar-
ruinado pelo colonialismo 
europeu, invadido e saque-
ado ao longo de séculos, 
e, naquela altura, às voltas 
com uma revolução social. 
Era um país de campone-
ses miseráveis, quando nós 
brasileiros já aspirávamos 
à industrialização e à ur-

banização. Que fenômeno 
explica a diferença de de-
senvolvimento desses dois 
países?

Enquanto a China dispu-
ta com os EUA a liderança 
econômica e tecnológica, 
continuamos na periferia do 
capitalismo, agora domina-
dos por uma ultradireita anti-
desenvolvimentista, antipro-
gresso, atrasada, dissolvente 
das esperanças.

Seu projeto não é mais 
impedir a chegada do futu-
ro, nem apenas congelar o 
presente: é trazer de volta 
o passado. O Brasil de hoje 
suspende os investimentos 
públicos de um modo geral 
e em infraestrutura de forma 
específica, reduz os gastos 
em educação e ciência e tec-
nologia e renuncia a projetos 
estratégicos, como a ciber-
nética e o programa espacial, 
fundamentais para o desen-
volvimento e a segurança de 
qualquer país de nosso porte, 
ou que, como já almejamos, 
pretenda desempenhar um 
papel de sujeito no concerto 
internacional.

Nossa balança comercial 
retorna aos contornos do 
início do século passado, de-
pendente da exportação de 
matérias-primas sem valor 
agregado, antes pau-brasil, 
ouro, prata e pedras precio-
sas das minas gerais, depois 
açúcar e depois café; agora 
soja e carne e minério de 
ferro. Nossa participação na 
economia global atinge o 
pior nível em 38 anos; a fatia 
do país em bens e serviços 
é de 2,5%, contra um pouco 
mais de 3% em 2011.

O Brasil do capitão e dos 
generais associados corta em 
42% o orçamento do minis-
tério da Ciência, Tecnologia, 
Inovação e Comunicações, 
reduzindo as bolsas de mes-
trado e doutorado (aqui e no 
exterior) e de iniciação cien-
tífica, comprometendo ainda 

a manutenção e moderniza-
ção de laboratórios, registros 
de patentes e inovação nas 
universidades e, por óbvio, 
a qualidade do ensino e da 
pesquisa.

Compromete o papel das 
agências de financiamento, 
como o Conselho Nacional 
de Desenvolvimento Cientí-
fico e Tecnológico (CNPq), 
a Coordenação de Aper-
feiçoamento de Pessoal de 
Nível Superior (Capes), a 
Financiadora de Estudos e 
Projetos (Finep) e, na estei-
ra, as agências estaduais de 
fomento ao ensino e à pes-
quisa. De 2015 para cá, o se-
tor de conhecimento perdeu 
cerca de R$ 35 bilhões.

No plano da educação, 
o projeto de nossas clas-
ses dominantes, das quais 
o bolsonarismo é expressão 
obscena, é destruir a escola 
pública e o ensino gratuito, 
quando a educação, isto é, 
o acesso ao conhecimento, 
é o único instrumento que 
pode dar ao pobre chances 
de ascensão social e ao país 
condições de competitivida-
de num mundo que já vive a 
chamada 4ª revolução indus-
trial (perdemos o tempo de 
todas as outras) assinalada 
pela convergência de tecno-
logias digitais, físicas e bio-
lógicas.

Como lembrava Darcy 
Ribeiro, a tragédia da educa-
ção brasileira não se deve a 
erros de planejamento. Mas, 
sim, a seus acertos. Esse fra-
casso é o prêmio de um pro-
jeto bem-sucedido de nossas 
perversas classes dominan-
tes, para quem o desenvol-
vimento nacional ou a me-
lhoria da qualidade de vida 
de nosso povo jamais foram 
uma questão central.

O projeto que a casa gran-
de devota ao país, desde a 
colônia, contrasta com as 
políticas das sociedades ca-
pitalistas desenvolvidas, que 

tanto investem no ensino 
e na escola pública. O mi-
nistro da Educação do mo-
mento anuncia seu desprezo 
pelas universidades públicas 
e pelo ensino daquelas ca-
deiras, como Filosofia e So-
ciologia, que fazem o aluno 
pensar e transformar-se em 
cidadão.

Há, herdeiro dos proje-
tos fascistas, o ódio à cul-
tura e ao conhecimento, o 
ódio à inovação e à dúvida. 
Não por acaso, ao corte das 
receitas orçamentárias em 
educação e ciência e tecno-
logia, bem como em cultu-
ra, se seguem os ataques à 
autonomia universitária e à 
liberdade de cátedra, uma 
conquista de séculos. Não é 
obra do acaso, nem é trivial, 
o governador de São Paulo 
pretender reduzir os recursos 
destinados às universidades 
estaduais, como não é sem 
razão que sua maioria na As-
sembleia Legislativa consti-
tua CPI com o objetivo de, 
diz seu presidente, “acabar 
com o ‘aparelhamento’ da 
esquerda na USP”.

Na contramão do mundo 
que avançou, o Brasil reduz 
todos os seus problemas à 
crise fiscal, cuja solução, 
nos termos colocados, só 
interessa aos banqueiros 
que financiaram a aventura 
bolsonarista, e releva a pla-
no secundário o caminho 
de seu enfrentamento, que 
é o desenvolvimento eco-
nômico, a única forma até 
aqui conhecida de geração 
de riqueza. 

Resultado óbvio: o “mer-
cado”– esta entidade mítica 
– já capta sinais de que o PIB 
deste ano indicará um “cres-
cimento” zero, marchando 
para um “crescimento” ne-
gativo ainda em 2019 e se-
guramente zero, mantidos 
os dados de hoje, em 2020. 
Caminhávamos, paramos e 
agora andamos para trás.

Enquanto isso, os bancos 
tiveram, em 2018, ganhos 
que somaram R$ 100 bi-
lhões, o maior lucro desde 
o Plano Real, 17,40% supe-
riores ao resultado obtido em 
2017 sobre 2016, contrastan-
do com o PIB, que no mes-
mo período cresceu apenas 
1%.

A recuperação da ren-
da brasileira por habitante 
vive seu pior momento da 
história, 9% abaixo dos in-
dicadores de 2014. O Brasil 
perdeu em marco 43,2 mil 
empregos formais. Mas o 
Bradesco teve um lucro de 
R$ 5,8 bi no primeiro tri-
mestre deste ano, uma alta 
de 30%.

O ano, mal começado, já 
está perdido e perdido deve-
rá ser 2020 com o espectro 
da estagnação de hoje, ou 
mesmo da depressão de ama-
nhã, que o capitão acelerará 
com a inefável colaboração 
de sua equipe econômica e 
a solidariedade suicida da 
Avenida Paulista.

Está claro que a crise 
econômica, aguçada pelo 
neoliberalismo em voga, é 
o melhor fermento da crise 
política a caminho da crise 
institucional, na qual já in-
gressamos com a ativa con-
tribuição do governo e seus 
agentes provocadores, de 
dentro e de fora da famiglia, 
de dentro e de fora do Pla-
nalto, de dentro e de fora do 
Alvorada, de dentro e de fora 
da caserna.

O aumento do desem-
prego – inevitável diante da 
disfunção econômica asso-
ciada às novas relações de 
produção (que já chegou ao 
campo) fundadas na automa-
ção – é apenas um adicional 
na tessitura da crise social, 
com a qual não podem, nem 
hoje nem amanhã, se deixar 
surpreender as forças pro-
gressistas. Antes, cabe-lhes, 
antevendo o que está à vista 

no horizonte de curto prazo, 
saber o que fazer e começar 
a fazer.

Está à vista que o bol-
sonarismo – qualquer que 
seja seu projeto e suas as-
sociações civis e militares, 
econômicas e corporativas, 
nacionais e internacionais 
– investe na expectativa 
de impasse, que estimula, 
ora com essa politica neo-
liberal sabidamente gera-
dora de conflitos, ora com 
o incentivo à violência, ora 
com o choque institucio-
nal, ora com o desapreço 
ao Congresso, ora com as 
investidas contra o Poder 
Judiciário, ora incitando a 
cizânia mesmo no seio das 
hostes fundamentais para a 
sustentação de sua parcela 
de poder. É óbvio que não 
se trata, apenas, de incom-
petência, nem só de loucu-
ra, pois há muito método 
em tudo isso.

A História, uma vez 
mais, desafia as esquerdas 
brasileiras e o que se possa 
chamar de liberais progres-
sistas dizendo-lhes que, se 
continuarem se dando ao 
luxo de privilegiar suas 
vaidades e as brigas intes-
tinas, as pequenas pelejas 
e os projetos (eleitorais) 
particulares, ou disputando 
títulos imaginários de “pu-
reza” inócua, confundindo 
tática e estratégia, terão 
que reconhecer que deram 
sua parcela de contribui-
ção para o prolongamento 
e aprofundamento do maior 
regressismo político, eco-
nômico e social já visto por 
esta acidentada república.

A História nos julgará a 
todos – e as massas já estão 
julgando.

q  Roberto Amaral
Escritor, é ex-ministro de 

Ciência e Tecnologia  
(2003–2004).

www.ramaral.org
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Números do governo mostram 
que privilegiados são os outros

As esquálidas informações divulgadas pelo Ministério 
da Economia sobre a reforma da Previdência têm ao me-
nos uma virtude: demolir o discurso de que as mudanças 
se destinam a acabar com privilégios. Mais de 60% na 
tunga que o governo ameaça sobre os aposentados virão 
dos trabalhadores urbanos do setor privado. Como até 
os carpetes do Congresso sabem que os cortes no BPC, 
na aposentadoria rural e nos abonos não vão passar, a 
parcela do Regime Geral da Previdência Social (RGPS) 
urbana vai a 80%.

Quem são esses “privilegiados”? Ganham em média 
R$ 1,4 mil por mês; 65% dos benefícios é de um salário 
mínimo; e quem logra receber o teto alcança R$ 5,8 mil. 
Segundo os números do próprio governo – portanto, com 
o questionável déficit da Previdência – o RGPS urbano 
tem uma diferença entre receita e despesa de menos de 
R$ 1,5 bilhão por mês. Levando em conta o elevado de-
semprego e o desestímulo ao trabalho formal, pode-se 
dizer, mesmo com a ótica oficial, que está equilibrado. 
Pois é ele que vai pagar a conta.

E como será distribuída a “dolorosa”? Este dado o 
governo segue sonegando. E, como diz o ditado, o diabo 
mora nos detalhes. As contas oficiais, secretas, provavel-
mente embutem uma enorme quantidade de pessoas que 
contribuíram mas nunca conseguirão se aposentar. Esta é 
a fórmula para tungar quase R$ 800 bilhões.

Enquanto isso, a União pagará R$ 400 bilhões de juros 
este ano. Somando rolagem e amortizações, será torrado 
R$ 1,425 trilhão – somente este ano. Mais do que tudo 
que Paulo Guedes quer tirar dos trabalhadores em dez 
anos. Só no ano passado, os bancos lucraram R$ 100 bil-
hões. Mas a culpa de todos os males do Brasil, exceção 
da saúva, é dos “privilegiados”.

Sol e vento
Entre 2009 e 2017, os preços de painéis solares caíram 

76%, e de turbinas eólicas, 34%, tornando as duas fontes 
alternativas competitivas aos combustíveis fósseis e fon-
tes de energia de baixo carbono mais tradicionais, como 
energia hidrelétrica e nuclear. Os dados são do Fundo 
Monetário Internacional (FMI).

A geração eólica em terra já tem preços inferiores 
ao da hidrelétrica, e energia solar equiparou os valores 
da gerada pelas águas em 2017. Enquanto a energia hí-
drica atraiu o maior investimento em energia renovável 
até 2008, as turbinas eólicas assumiram a liderança em 
2009, e os painéis solares se tornaram a opção de investi-
mento dominante em 2016. Em 2017, mais foi investido 
em energia solar do que em todas as outras tecnologias 
de baixo carbono combinadas.

Enquanto os custos da geração de energia eólica e so-
lar diminuíram, os custos da energia nuclear e hidrelé-
trica subiram 21% e 9%, respectivamente, durante o 
mesmo período.

Ficção jurídica
No acordo de leniência com a Rodonorte, o MP de-

terminou que a concessionária coloque outdoors dizendo 
que desconto de 30% no pedágio é concedido por causa 
da Lava Jato. “Uma ação de marketing estranha a nos-
so Direito”, sentencia ex-presidente da OAB-SP Luiz 
Flávio Borges D’Urso.

Rápidas
A Federação Brasileira de Hospitais (FBH) elegeu 

nesta quinta-feira o urologista Adelvânio Francisco 
Morato para presidir a entidade nos próximos três anos 
*** A Feira do Lavradio, que ocorre todo primeiro 
sábado do mês, estará com programação especial para 
as mães, que comemoram seu dia no fim de semana 
seguinte *** O Laboratório de Humanidades Digitais 
(LHuD) da FGV CPDOC realiza nesta segunda, às 14h, 
no Rio, a apresentação do projeto “Pauliceia 2.0: ma-
peamento colaborativo da história de São Paulo (1870-
1940)”. Inscrições: bit.ly/2GnFTHa *** Nesta terça, 
19h, o Shopping Grande Rio recebe o cantor Pedro 
Lima para um show gratuito em homenagem ao Dia 
da Baixada *** O Instituto dos Advogados Brasileiros 
(IAB) realizará o seminário “Direito Administrativo e 
arbitragem”, 2 de maio, das 17h30 às 19h30, no Cen-
tro do Rio, com os advogados e procuradores do estado 
Alexandre Aragão e Gustavo Fernandes. Inscrições em 
iabnacional.org.br/eventos *** Até o dia 5, quem pas-
sar pelo Carioca Shopping poderá participar do circui-
to itinerante do Time Brasil, evento ligado ao Comitê 
Olímpico do Brasil. Serão quatro arenas com entreteni-
mento esportivo *** A Rede Adventista Silvestre de 
Saúde realizará nesta terça, às 10h, em Botafogo, a pal-
estra “Viva com Metas Saudáveis”, com a participação 
do cardiologista Fernando Montenegro. Inscrições pelo 
e-mail centromedico.has@hasilvestre.org.br

AEROMIL TÁXI AÉREO LTDA.
CNPJ Nº 39.488.093/0001-80 - NIRE 33.2.0480769-4

EDITAL DE CONVOCAÇÃO REUNIÃO DE SÓCIOS QUOTISTAS
Ficam os Senhores acionistas da AEROMIL TÁXI AÉREO LTDA. 
(“Sociedade”) convidados a se reunirem em Reunião de Sócios Quotistas, 
a ser realizada no dia 15 de maio de 2019, às 10:00 horas, na sede social 
da Companhia, na Av. Ayrton Senna 2541 (Rua “E” hangar 15) – Aeroporto 
de Jacarepaguá - Barra da Tijuca, cidade e estado do Rio de Janeiro,  
CEP: 22775-001, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) Deliberar 
sobre as Contas dos Administradores e as Demonstrações Contábeis da 
Sociedade relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 
2018; (ii) Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício encerrado 
em 31 de dezembro de 2018; e (iii) Ratificar o jornal escolhido para as 
publicações legais da Sociedade. Informações Gerais: Os quotistas deverão 
apresentar na sede da Sociedade, além do documento de identidade e/
ou documento societário pertinente que comprove a representação legal, 
instrumento de mandato com reconhecimento da firma do outorgante.

Rio de Janeiro, 29 de abril de 2019
Jacques Jean Daniel Coudry - Administrador

Sobe o número de pessoas 
que cuidam de parentes

Aumentou de 31,5% para 
31,8%  o número de brasi-
leiros com idade a partir de 
14 anos que passaram,na, 
virada de 2017 para 2018, 
a ser cuidados por parentes 
moradores ou não no do-
micílio. Foram 54 milhões,  
sendo que o atendimento a 
homens evoluiu de 25,6% 
para 26,1% de um ano para 
outro enquanto o das mu-
lheres permaneceu estável 
(37%).

As informações constam 
da Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios Con-
tínua (PNADC), referente a 
outras formas de trabalho, 
divulgada nesta sexta-feira 
pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística 

(IBGE). De acordo com a 
Organização Internacional 
do Trabalho (OIT), outras 
formas de trabalho compre-
endem afazeres domésticos, 
cuidados com pessoas, pro-
dução para próprio consumo 
e trabalho voluntário.

O Distrito Federal mostra 
a menor diferença entre ho-
mens e mulheres no cuidado 
com pessoas, da ordem de 6 
pontos percentuais (27,1% 
dos homens e 33,1% das 
mulheres). “É o menos desi-
gual”, apontou Maria Lúcia 
Vieira. 

O estado que realizou 
mais cuidados com pessoas, 
moradoras ou não em seu 
domicílio, em 2018, foi o 
Amapá, onde 47,3% das pes-

soas cuidam de algum paren-
te. Em contrapartida, o Rio 
de Janeiro é o que apresenta 
menor percentual: 27,5%. 
Segundo a economista, são 
as mulheres fluminenses que 
estão puxando a taxa para 
baixo.

O maior percentual de 
pessoas que recebem cuida-
dos é observado para crian-
ças de 6 a 14 anos de idade 
em todo o Brasil: 50,1%. A 
gerente da PNAD destacou 
que os cuidados podem ser 
realizados para mais de uma 
pessoa. Já o maior percentu-
al de atividade para os dois 
sexos foi registrado em mo-
nitorar ou fazer companhia 
no domicílio: 91,6 % das 
mulheres fazem companhia 

dentro de casa para as crian-
ças contra 87,9% dos ho-
mens. Quando se analisa os 
cuidados pessoais, como dar 
banho, vestir, o percentual 
de homens e mulheres muda 
bastante: 85,6% das mulhe-
res cumprem a tarefa de au-
xiliar nos cuidados pessoais, 
contra 67% de homens.

Nas atividades educa-
cionais, foram apurados os 
percentuais de 72% para as 
mulheres e 60,7% para os 
homens. Para ler, jogar ou 
brincar, as taxas foram 77% 
para as mulheres e 63,7% 
para os homens. Transpor-
tar ou acompanhar para a 
escola ou médico registra-
ram 72,6% para mulheres e 
69,3% para homens.

ANS repassou valor recorde de R$ 783,38 milhões ao SUS em 2018
No ano de 2018, a Agên-

cia Nacional de Saúde Su-
plementar (ANS) fez o re-
passe recorde de R$ 783,38 
milhões ao Sistema Único 
de Saúde (SUS). Esse foi o 
maior valor anual pago no 
ressarcimento desde o ano 
2000, quando a Agência foi 
criada e houve o primeiro re-
passe para o Fundo Nacional 
de Saúde. As informações 
completas estão na 7ª edição 
do Boletim Informativo – 
Utilização do Sistema Único 
de Saúde por Beneficiários 
de Planos de Saúde e Ressar-
cimento ao SUS, divulgado 
ontem pela ANS.

A publicação periódica 
tem informações sobre a 
identificação dos benefici-
ários de planos de saúde na 
utilização do SUS, a situ-
ação dos processos admi-
nistrativos, o detalhamento 
da cobrança, o pagamento 
realizado pelas operadoras, 
o valor repassado ao Fundo 
Nacional de Saúde, os mon-
tantes inscritos em Dívida 
Ativa, os débitos encami-
nhados para o Cadin e os de-
pósitos judiciais feitos pelas 
operadoras.

O diretor de Desenvol-
vimento Setorial da ANS, 
Rodrigo Aguiar, confirmou a 
previsão feita em meados do 
ano passado, quando houve 
também repasse recorde ao 
SUS. “A ANS arrecadou em 
2018 um valor 34% maior 
que no ano anterior e o re-

passe recorde só foi possível 
graças ao aperfeiçoamento 
no processo de cobrança pela 
ANS, que trata de maneira 
transparente as informações 
do setor da saúde suplemen-
tar”, destaca.

Desde o início do ressar-
cimento, a ANS cobrou das 
operadoras de planos de saú-
de R$ 4,38 bilhões, que equi-
valem a mais de 2,9 milhões 
de atendimentos realizados 
no SUS, sendo que, deste va-
lor, R$ 1,02 bilhão foi cobra-
do somente no ano de 2018. 
Em 2018, houve um aumen-
to de quase 39% no valor 
dos atendimentos cobrados e 
cerca de 37% no número de 
atendimentos a beneficiários 
de planos de saúde no SUS. 
Ou seja, tanto em número 
quanto em valores, no ano 
de 2018 estabeleceu-se novo 
recorde de cobrança. Nos úl-
timos 18 anos, a ANS fez um 
repasse no total de R$ 2,85 
bilhões ao Fundo Nacional 
de Saúde. Do saldo restante, 
R$ 1,14 bilhão são débitos 
vencidos e não pagos, dos 
quais R$ 740,60 milhões fo-
ram inscritos na dívida ativa. 
Além disso, mais de R$ 359 
milhões estão com a cobran-
ça suspensa por decisão ju-
dicial.

Quando a operadora de 
plano de saúde não efetua 
voluntariamente o pagamen-
to dos valores apurados, ela 
é inscrita na dívida ativa e 
no Cadastro Informativo de 

Créditos não Quitados do 
Setor Público Federal (Ca-
din), bem como fica sujeita à 
cobrança judicial. Em 2018, 
a ANS encaminhou R$ 
88,50 milhões para a dívi-
da ativa. Desde o ano 2000, 
o ressarcimento ao SUS já 
encaminhou R$ 972,88 mi-
lhões para inscrição em Dí-
vida Ativa, sendo R$ 615,58 
milhões somente no período 
de 2014 a 2018. Entre 2001 
e 2018, as quantias deposita-
das em juízo correspondem a 
R$ 359,67 milhões. Porém, 
somam-se a esse valor R$ 
112,97 milhões em juros e 
R$ 69,30 milhões em multas 
no período (caso esses depó-
sitos tenham ocorrido após 
os vencimentos das Guias 
de Recolhimento da União - 
GRUs).

A ANS também disponi-
bilizou a 3ª edição do Mapa 
de Utilização do SUS por 
Beneficiários de Planos 
Privados de Saúde, com in-
formações detalhadas so-
bre atendimentos públicos 
realizados de 2011 a 2015. 
O novo formato do boletim 
traz visualização regionali-
zada dos atendimentos no 
SUS registrados por Autori-
zação de Internação Hospi-
talar (AIH) e Autorização de 
Procedimento Ambulatorial 
(Apac). Cabe esclarecer que 
não são todos os atendimen-
tos a beneficiários de opera-
doras que justificam o res-
sarcimento, mas apenas os 

serviços que estejam previs-
tos no Rol de Procedimentos 
determinado pela Agência e 
que não sejam submetidos a 
nenhuma exclusão contratu-
al legalmente permitida.

Segundo dados do Mapa, 
em 2015, havia 49,2 milhões 
de beneficiários de planos de 
assistência médica no país. 
No mesmo ano, ocorreram 
11,3 milhões de internações 
no SUS, das quais 245,8 mil 
foram as internações identi-
ficadas de beneficiários de 
planos de saúde. A maior 
parte das internações dos 
beneficiários no SUS, por 
especialidades médicas, foi 
para a realização de cirurgia 
(38%), seguida de clínica 
médica (28,16%) e de obste-
trícia (16,83%). O parto nor-
mal foi o procedimento mais 
frequente em internações 
dos usuários dos planos de 
saúde no SUS (com 15.357 
atendimentos). Em seguida 
vem o parto cesariano (com 
11.024 procedimentos) e o 
tratamento de pneumonia 
ou influenza (gripe) com 
10.058 atendimentos.

Em relação aos valores, 
ainda em 2015, as interna-
ções identificadas no ressar-
cimento ao SUS correspon-
deram a R$ 517,4 milhões 
(sendo a Região Sudeste 
responsável pelo maior va-
lor identificado: R$ 313,7 
milhões) e as internações 
cobradas representam R$ 
210,8 milhões.

Intenção de consumo das famílias continua caindo
A Intenção de Consumo 

das Famílias (ICF) regis-
trou, em abril, queda pelo 
segundo mês consecutivo. 
O índice medido pela Con-
federação Nacional do Co-
mércio caiu 1,9% e já em 
março havia recuado em 
0,4%. O estudo divulgado 
nesta sexta-feira apontou 
variação negativa em todos 
os subíndices do indicador. 
A última vez que isso acon-

teceu foi após a greve dos 
caminhoneiros, em julho do 
ano passado.

O desemprego, a taxa de 
juros e a recuperação lenta 
da economia mostram, para 
o presidente da CNC, José 
Roberto Tadros, que as famí-
lias brasileiras estão, no mo-
mento, com maior cautela 
para consumir. “O país passa 
por uma fase de mudanças e 
ajustes. A aprovação da re-

forma da Previdência, nos 
próximos meses, pode trazer 
um alento para a economia 
brasileira”, acredita Tadros.

A Região Sudeste regis-
trou a maior queda de in-
tenção de consumo, 3,2%. 
Enquanto, o Nordeste teve 
o menor índice, 1,7%. A 
pesquisa da CNC conside-
ra como zona de satisfação 
resultados acima dos 100 
pontos. Em abril, o índice 

nacional foi de 96,2 pontos. 
Desde abril de 2015, quando 
marcou 102,9 pontos, o IFC 
não ultrapassa essa marca.

A intenção de consumo 
das famílias do Sul (102,7 
pontos) e do Norte (100,3) 
estão na zona de satisfação. 
Enquanto Sudeste e Centro-
Oeste estão no mesmo pa-
drão de insatisfação (94,7 
pontos), seguido pelo Nor-
deste (96,2 pontos).
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Balanço Patrimonial em 31 de dezembro - Em milhares de reais
Ativo 2018 2017 
Circulante 11.343  20.001
  Caixa e equivalentes de caixa (Nota 5) 4.120  13.610 
  Contas a receber de clientes (Nota 6) 5.428  4.501 
  Estoques 1.455  1.601 
  Impostos a Tributos a recuperar (Nota 7) recuperar  111  74 
  Outros ativos  229  215 
Não circulante 10.318  3.486
Realizável a longo prazo 119.070 113.853
  Depósitos judiciais  1.140  632 
  Partes Relacionadas LP  7.009  36 
  Imposto de renda e contribuição social diferido (Nota 8)  2.169  2.818 
  Outros ativos LP  -  - 
  Intangível Intangível (Nota 9) 108.752 110.367 
Total do ativo 130.413 133.854
Passivo 2018 2017 
Circulante 17.262 43.582
 Empréstimos e financiamentos (Nota 11)  9.513  37.357 
 Fornecedores (Nota 10)  3.097  1.075 
 Obrigações sociais a recolher (Nota 12)  1.578  1.749 
 Tributos a recolher (Nota 13)  798  834 
 Adiantamentos de clientes (Nota 14)  1.189  1.175 
 Outras contas a pagar  1.054  975 
 Imposto de renda e contribuição social  33  417 
Não circulante  74.716  57.837
 Empréstimos e financiamentos (Nota 11)  73.498  57.124 
 Tributos a recolher (Nota 13)  1.137  632 
 Partes relacionadas  81  81 
Total do passivo  91.978 101.419 
Patrimônio líquido (Nota 17)  38.435  32.435
 Capital social  33.398  31.648 
 Reservas  5.037  787 
Total do passivo e do patrimônio líquido 130.413 133.854 

Demonstração do resultado em 31 de dezembro - Em milhares de reais
2018 2017 

Operações continuadas
Receita (Nota 18) 60.645 83.443
Impostos Diretos e Devoluções  (6.315)  (8.664)
Receita Líquida 54.330 74.779
Custo das vendas (Nota 19) (29.895) (32.030)

Lucro bruto 24.435 42.749
Receitas (despesas) operacionais
Despesas gerais e administrativas (Nota 19)  (6.849)  (4.581)

Lucro operacional 17.586  38.168 
Despesas financeiras (Nota 20)  (3.255)  (7.420)
Receitas financeiras (Nota 20) 444  929 

Despesas financeiras, líquidas (Nota 20)  (2.811)  (6.491)
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social

14.775  31.677 
Imposto de renda e contribuição social (Nota 21)  (3.640)  (7.632)
Imposto de renda e contribuição social Diferidos  (649)  (1.538)
Lucro líquido do período 10.486  22.507 

Demonstração do resultado abrangente em 31 de dezembro
Em milhares de reais 2018 2017 
Lucro líquido do período 10.486 22.507
Outros resultados abrangentes  - - 
Resultado abrangente do período 10.486 22.507 

Demonstração das mutações no patrimônio líquido em 31 de dezembro
Em milhares de reais

Capital 
social

Reser-
va legal

Prejuízos 
acumula-

dos

Reser-
va de 

lucros

Total do 
patrimônio 

líquido
Em 31/12/2016  15.001  -  (15.004)  -  (3)
Aumento de capital  16.647 0  - 16.647
Lucro líquido do período  - 0 22.507 22.507
Distribuição de dividendos (6.716)  (6.716)
Em 31/12/2017 31.648 0  (15.004) 15.791  32.435 
Em 31/12/2017  31.648  -  (15.004) 15.791  32.435 
Lucro do período  - 10.486  10.486 
Aumento de capital  1.750  -  -  1.750 
Constit. de reserva legal  -  524  (524) -
Distribuição de dividendos  -   (6.236)  (6.236)
Em 31/12/2018  33.398  524  (15.004) 19.517  38.435 

As notas explicativas da administração são parte integrante
das demonstrações financeiras

Demonstração condensada dos fluxos de caixa em 31 de dezembro
Em milhares de reais 2018 2017 
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro antes do I.R. e da contribuição social  14.775  31.677 
Ajustes  - 
Depreciação e amortização  6.854  6.595 
Juros de empréstimos e financiamentos  3.081  6.834 

 24.710  45.106 
Variações nos ativos e passivos
Imposto a recuperar
Contas a receber de clientes  (927)  1.128 
Estoques  146  (1.361)
Outros ativos  (522)  60 
Fornecedores  2.022  (1.483)
Obrigações sociais a recolher  (171)  1.046 
Tributos a recolher  469  171 
Outros passivos  93  (614)

Caixa proveniente das operações  25.820  44.053 
Impostos de renda e contribuição social pagos  (4.061)  (6.838)
Juros de empréstimos e financiamentos  (3.224)  (9.622)
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais  18.535  27.593 
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Investimentos em ativos intangíveis  (5.239)  (4.482)
Partes relacionadas  (6.973)  (36)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos (12.212)  (4.518)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Pagamento de principal emprést. e financiamentos, 
amortização  (9.578)  (5.782)
Distribuição de dividendos  (6.236)  - 
Adiantamento para futuro aumento de capital  -  (462)
Adiantamento de dividendos distribuídos aos acionistas  -  (6.716)
Caixa líquido proveniente das atividades de 
financiamento (15.813) (12.960)
Redução líquida de caixa e equivalentes de caixa  (9.490)  10.115 
Caixa e equivalentes de caixa no início do período  13.610  3.495 
Caixa e equivalentes de caixa no final do período  4.120  13.610 

Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras em 
31/12/2018 - Em milhares de reais: 1. Informações gerais: (a) Contexto ope-
racional -  O Aqua-Rio Aquário Marinho do Rio de Janeiro S.A. (a “Cia.”), cons-
tituído em 24/07/2013, com sede na cidade do RJ, tem por objeto social a im-
plantação, a construção, a manutenção e a operação de um museu de ciência 
denominado “Aquário Marinho da Cidade do Rio de Janeiro”, cuja entrada em 
operação ocorreu em 09/11/2016. A comparação dos saldos dessas demons-
trações financeiras deve ser feita no contexto do assunto mencionado acima, 
referente ao exercício de 2018. O objetivo da Cia. é operar um equipamento 
moderno e multifuncional de lazer, entretenimento, cultura, pesquisa e educação 
ambiental, criando a oportunidade da cidade do RJ oferecer a visitação de um 
espaço único com atrações e tecnologias inovadoras. Com 22 mil m² de área 
construída e 4,2 milhões de litros de água, é o maior aquário marinho da Amé-
rica do Sul e terá, após maturação do plantel, aproximadamente 8 mil animais 
de 350 espécies diferentes em exposição. A emissão dessas demonstrações 
financeiras foi autorizada pela Administração da Cia. em 31/03/2019. (b) Outras 
considerações sobre o contexto operacional - Em 09/04/2008, o Instituto Museu 
Aquário Marinho do Rio de Janeiro (IMAM) celebrou termo de cessão, o qual 
tem como objeto o uso de imóvel localizado na Av. Rodrigues Alves na cidade 
do Rio de Janeiro (RJ) para fins específicos de viabilizar a implantação, cons-
trução, manutenção e operação de um museu de ciência denominado “Aquário 
Marinho da cidade do RJ”. Em 17/07/2010, em vista à necessidade de executar 
os investimentos e as contratações necessárias e suficientes à implantação do 
Aquário Marinho da cidade do Rio de Janeiro, foi celebrado aditivo ao termo de 
cessão para permitir ao IMAM realizar os investimentos com parceiros privados, 
a saber: Cataratas do Iguaçu S.A. (“Cataratas”), Bel-Tour Turismo e Transpor-
tes Ltda. (“Bel-Tour”) e Esfeco Administração Ltda. (“Esfeco”). Em 24/04/2013, 
foi firmado um instrumento particular de contrato de prestação de serviços e 
outras avenças, cujo objeto é a prestação de serviço por parte da Cataratas, 
Bel-Tur e Esfeco, em favor do IMAM, dos serviços necessários para a implan-
tação do “Aquário Marinho da cidade do Rio de Janeiro”. Esse contrato tem um 
prazo de 50 anos ou de eventuais prorrogações. (c) Capital circulante líquido 
negativo - Em 31/12/2018, a Cia. apresenta capital circulante líquido negativo 
no valor de R$ 5.919 (R$ 23.581 em 31/12/2017). Conforme estimativas da 
Administração, esse capital circulante líquido negativo será normalmente rever-
tido com a geração futura de caixa pela Cia., decorrente de sua própria ativida-
de operacional. Os acionistas se comprometem, se necessário, a aportar os 
recursos para fazer face a eventuais necessidades de caixa da Cia.. 1.1 Novas 
normas, alterações e interpretações de normas - As seguintes novas normas 
foram emitidas pelo IASB e entraram em vigor 01/01/2018: IFRS 15 - "Receita 
de Contratos com Clientes" - Essa nova norma traz os princípios que uma enti-
dade aplicará para determinar a mensuração da receita e quando ela é reco-
nhecida. Ela entra em vigor em 01/01/2018 e substitui a IAS 11 - "Contratos de 
Construção", IAS 18 - "Receitas" e correspondentes interpretações. A Não 
houve impactos materiais na adoção dessa norma. IFRS 9 - "Instrumentos Fi-
nanceiros" aborda a classificação, a mensuração e o reconhecimento de ativos 
e passivos financeiros. A versão completa do IFRS 9 foi publicada em julho de 
2014, com vigência para 01/01/2018. Ele substitui a orientação no IAS 39, que 
diz respeito à classificação e à mensuração de instrumentos financeiros. O IFRS 
9 mantém, mas simplifica, o modelo de mensuração combinada e estabelece 
três principais categorias de mensuração para ativos financeiros: custo amorti-
zado, valor justo por meio de outros resultados abrangentes e valor justo por 
meio do resultado. Traz, ainda, um novo modelo de perdas de crédito esperadas, 
em substituição ao modelo atual de perdas incorridas. O IFRS 9 abranda as 
exigências de efetividade do hedge, bem como exige um relacionamento eco-
nômico entre o item protegido e o instrumento de hedge e que o índice de hed-
ge seja o mesmo que aquele que a administração de fato usa para fins de 
gestão do risco. Não houve impactos relevantes na adoção dessa norma. 
Abaixo a norma que ainda não entrou em vigor e entrará a partir de 01/01/2019: 
IFRS 16 - "Operações de Arrendamento Mercantil" - com essa nova norma, os 
arrendatários passam a ter que reconhecer o passivo dos pagamentos futuros 
e o direito de uso do ativo arrendado para praticamente todos os contratos de 
arrendamento mercantil, incluindo os operacionais, podendo ficar fora do esco-
po dessa nova norma determinados contratos de curto prazo ou de pequenos 
montantes. Os critérios de reconhecimento e mensuração dos arrendamentos 
nas demonstrações financeiras dos arrendadores ficam substancialmente 
mantidos. O IFRS 16 entra em vigor para exercícios iniciados em ou após 
01/01/2019 e substitui o IAS 17 - "Operações de Arrendamento Mercantil" e 
correspondentes interpretações. A Administração não espera impactos rele-
vantes na adoção desta norma. Não há outras normas IFRS ou interpretações 
IFRIC que ainda não entraram em vigor que poderiam ter impacto significativo 
sobre a Empresa. 2. Resumo das principais políticas contábeis: As demonstra-
ções financeiras relativas ao período de doze meses findo em 31/12/2018 foram 
elaboradas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil incluindo os 
pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis para 
Pequenas e Médias Empresas (CPC PME (R1)) e evidenciam todas as infor-
mações relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, 
as quais estão consistentes com as utilizadas pela administração na sua gestão. 
As demonstrações financeiras foram preparadas, considerando o custo histó-
rico como base de valor. Estas demonstrações financeiras foram elaboradas 
seguindo princípios, práticas e critérios contábeis consistentes com aqueles 
adotados na elaboração das demonstrações financeiras anuais do exercício 
findo em 31/12/2017, emitidas em 29/03/2018, descritas na Nota 2 da referida 
demonstração e, portanto, devem ser analisadas em conjunto. As presentes 
demonstrações financeiras estão, também, sendo apresentadas para cumpri-
mento de cláusulas restritivas. Conforme instrumento particular de escritura da 
primeira emissão de debêntures simples da Aqua-Rio Aquário Marinho do Rio 
de Janeiro S.A., os índices de covenants devem representar bases combinadas, 
considerando a totalidade do resultado da Aqua-Rio Aquário Marinho do Rio de 
Janeiro S.A. (Emissora) e seus fiadores, a saber: Paineiras-Corcovado Ltda. e 
Cataratas do Iguaçu S.A. 2.1 Base de preparação - A preparação de demons-
trações financeiras em conformidade com o CPC PME (R1) requer o uso de 
certas estimativas contábeis críticas e também o exercício de julgamento por 
parte da administração da Cia. no processo de aplicação das políticas contábeis. 
As áreas que requerem maior nível de julgamento e possuem maior complexi-
dade, bem como aquelas cujas premissas e estimativas são significativas para 
as demonstrações financeiras, estão divulgadas na Nota 3. 2.2 Moeda funcional 
e moeda de apresentação - Os itens incluídos nas demonstrações financeiras 
são mensurados de acordo com a moeda do principal ambiente econômico no 
qual a Cia. atua ("moeda funcional"). As demonstrações financeiras estão 
apresentadas em milhares de reais, que é a moeda funcional da Cia. e, também, 
a sua moeda de apresentação. 2.3 Caixa e equivalentes de caixa - Caixa e 
equivalentes de caixa incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários e outros 
investimentos de curto prazo de alta liquidez. 2.4 Contas a receber de clientes 
- As contas a receber de clientes são inicialmente reconhecidas pelo valor da
transação e subsequentemente mensuradas pelo custo amortizado com o uso 
do método da taxa de juros efetiva menos a provisão para créditos de realização 
duvidosa. A provisão para créditos de realização duvidosa é constituída quando 
existe uma evidência objetiva de que a Cia. não receberá todos os valores de-
vidos de acordo com as condições originais das contas a receber. 2.5 Estoques
- Os estoques são demonstrados ao custo ou ao valor líquido de realização, dos 
dois o menor. O valor líquido de realização é o preço de venda estimado no
curso normal dos negócios, menos os custos estimados de conclusão e os
custos necessários para efetuar a venda. Os estoques são avaliados quanto ao 
seu valor recuperável nas datas de balanço. Em caso de perda por desvalori-
zação (impairment), esta é imediatamente reconhecida no resultado do exercí-
cio. 2.6 Ativos intangíveis - Decorre, principalmente, de direitos de exploração 
de infraestrutura e faz parte da concessão, cujos serviços operados pela Cia.
são regulados pelo concedente (setor público). Nesse contexto, a entidade
operadora (Aqua-Rio Aquário Marinho do Rio de Janeiro S.A.) recebe um ativo 
intangível - um direito de cobrar pelo uso do ativo do setor público que construir 
ou aperfeiçoar e em seguida operar e manter por um período específico de
tempo. Referente à amortização ao longo da vida útil, segundo o CPC PME (R1) 
- Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, a vida útil de ativo intangí-
vel que se origina de direitos contratuais ou outros direitos legais não deve ex-
ceder o período de vigência dos direitos contratuais ou outros direitos legais, 
mas pode ser inferior, dependendo do período ao longo do qual a entidade es-
pera utilizar o ativo. Caso os direitos contratuais ou outros direitos legais sejam 
conferidos por um período limitado que possa ser renovado, a vida útil do ativo 
intangível deve incluir os períodos renováveis apenas se existir evidência para 
suportar a renovação pela entidade sem custo relevante. 2.7 Provisões para 
perdas por impairment em ativos não financeiros - Os ativos não financeiros, 
exceto estoques, impostos diferidos e os ativos avaliados a valor justo são re-
visados anualmente para verificação do valor recuperável. Quando houver in-
dício de perda do valor recuperável (impairment), o valor contábil do ativo (ou a 
unidade geradora de caixa à qual o ativo tenha sido alocado) será testado. A 
perda é reconhecida quando o valor contábil do ativo excede seu valor recupe-
rável. Valor recuperável é o maior valor entre o valor justo de um ativo (ou de 
uma UGC), menos as despesas de venda, e o valor em uso comparado com o 
valor contábil residual. Para fins de avaliação de perda, os ativos são agrupados 
nos níveis mais baixos para os quais existam fluxos de caixa identificáveis se-
paradamente (Unidades Geradoras de Caixa (UGCs)). Os ativos não financei-
ros que tenham sido reduzidos ao valor recuperável, com exceção do ágio, são 
revisados para identificar uma possível reversão da provisão para perdas por 
impairment na data do balanço. Em 31/12/2017, a Cia. não tem ágio registrado 
em seu balanço patrimonial. 2.8 Empréstimos e financiamentos - Os emprésti-

mos e financiamentos são inicialmente reconhecidos pelo valor da transação 
(ou seja, pelo valor recebido do banco, incluindo os custos da transação) e 
subsequentemente demonstrados pelo custo amortizado. As despesas com 
juros são reconhecidas com base no método de taxa de juros efetiva ao longo 
do prazo do empréstimo e financiamento de tal forma que na data do vencimen-
to o saldo contábil corresponde ao valor devido. Os juros são registrados em 
despesas financeiras. Os empréstimos e financiamentos são classificados como 
passivo circulante, a menos que a Cia. tenha um direito incondicional de diferir 
a liquidação do passivo por, pelo menos, 12 meses após a data do balanço. 2.9 
Fornecedores - As contas a pagar aos fornecedores são inicialmente reconhe-
cidas pelo valor justo e, subsequentemente, mensuradas pelo custo amortizado 
tendo como referência o método de taxa de juros efetiva. 2.10 Provisões - As 
provisões são reconhecidas quando: (i) a Cia. tem uma obrigação presente ou 
não formalizada como resultado de eventos passados; (ii) é provável que uma 
saída de recursos seja necessária para liquidar a obrigação; e (iii) o valor possa 
ser estimado com segurança. As provisões são mensuradas pelo valor presen-
te dos gastos que devem ser necessários para liquidar a obrigação, por meio de 
aplicação de uma taxa de desconto acrescida dos efeitos de impostos sobre o 
lucro, que reflita as avaliações atuais do mercado para o valor do dinheiro no 
tempo e para os riscos específicos da obrigação. O aumento da obrigação em 
decorrência da passagem do tempo é contabilizado como despesa financeira. 
2.11 Capital social - As ações são classificadas no patrimônio líquido, conforme 
abertura na nota explicativa 17. 2.12 Imposto de renda e contribuição social 
corrente e diferido - O imposto de renda e a contribuição social diferidos são 
reconhecidos sobre diferenças temporárias decorrentes das diferenças entre 
as bases fiscais de ativos e passivos e seus valores contábeis nas demonstra-
ções financeiras. Na composição da base de cálculo dos diferidos são somados 
os valores de prejuízos fiscais, bases negativas de contribuição social, provisões 
e depósitos judiciais. O imposto de renda e a contribuição social diferidos são 
calculados com base em alíquotas de impostos e leis em vigor, ou substancial-
mente promulgadas, na data-base do balanço. O valor contábil do imposto de 
renda e da contribuição social diferidos ativos é avaliado anualmente e uma 
provisão para desvalorização é registrada quando o valor contábil não pode ser 
recuperado com base no lucro tributável, presente ou futuro. 2.13 Distribuição 
de dividendos - A distribuição de dividendos para os acionistas da Cia. é reco-
nhecida como passivo nas demonstrações financeiras, no período em que a 
distribuição é aprovada por eles, ou quando da proposição, pela administração, 
do dividendo mínimo obrigatório previsto no Estatuto da Cia.. 2.14 Reconheci-
mento de receita - A receita compreende o valor justo da contraprestação rece-
bida ou a receber pela comercialização de produtos e serviços no curso normal 
das atividades da Cia.. A receita é apresentada líquida de impostos, devoluções, 
abatimentos e descontos. Geralmente, o montante de receitas brutas é equiva-
lente ao valor das notas fiscais emitidas. A Cia. reconhece a receita quando: (i) 
o valor da receita pode ser mensurado com segurança; (ii) é provável que be-
nefícios econômicos futuros fluam para a entidade e (iii) critérios específicos
tenham sido atendidos para cada uma das atividades da Cia., conforme descri-
ção a seguir. (a) Venda de produto - As vendas dos produtos são reconhecidas 
quando a Cia. vende um produto para o cliente, que assume o controle do pro-
duto na mesma data em que a transação ocorre. As vendas são, geralmente,
realizadas em dinheiro ou por meio de cartão de crédito. (b) Venda de serviços
- A receita de serviços prestados é reconhecida na medida em que os serviços 
de apoio à visitação são prestados aos turistas. (c) Receita financeira - A recei-
ta financeira é reconhecida com base no método da taxa de juros efetiva. 3.
Estimativas e julgamentos contábeis críticos: As estimativas e os julgamentos 
contábeis são continuamente avaliados e baseiam-se na experiência histórica 
e em outros fatores, incluindo expectativas de eventos futuros, consideradas
razoáveis para as circunstâncias. (a) Imposto de renda e contribuição social - A 
Cia. reconhece provisões para situações em que é provável que valores adicio-
nais de impostos sejam devidos. Quando o resultado final dessas questões for
diferente dos valores inicialmente estimados e registrados, essas diferenças
afetarão os ativos e passivos fiscais atuais e diferidos no período em que o valor
definitivo for determinado. (b) Revisão da vida útil e recuperação de proprieda-
des, plantas e equipamentos - A capacidade de recuperação dos ativos que são 
utilizados nas atividades da Cia. é avaliada sempre que eventos ou mudanças 
nas circunstâncias indicarem que o valor contábil de um ativo ou grupo de ativos 
pode não ser recuperável com base em fluxos de caixa futuros. Se o valor con-
tábil destes ativos for superior ao seu valor recuperável, o valor líquido é ajus-
tado e sua vida útil readequada para novos patamares. 
4. Instrumentos financeiros por categoria: 2018 2017 
Ativos conforme o balanço patrimonial
Empréstimos e recebíveis
Caixa e equivalentes de caixa 4.120 13.610
Partes relacionadas 7.009 36
Contas a receber de clientes 5.428 4.501
Outros ativos 229 215

16.786 18.362
Passivos conforme o balanço patrimonial
Outros passivos financeiros
Empréstimos e financiamentos 83.011 94.481
Fornecedores 3.097 1.075
Adiantamento de clientes 1.189 1.175

87.297 96.731
5. Caixa e equivalentes de caixa: 2018 2017 
Caixa  412  712 
Banco conta movimento  900  128 

Aplicações financeiras  2.809 12.770 
4.120 13.610

6. Contas a receber: 2018 2017 
Cartao  1.984  3.445 
Sites parceiros de e-commerce  3.444  1.056 

5.428 4.501
Em 31/12/2018, não foi identificada pela administração necessidade de cons-
tituição de provisão para crédito de liquidação duvidosa. Adicionalmente, em 
31/12/2018, não há títulos do contas a receber vencidos.
7. Tributos a recuperar: 2018 2017 
IRPJ e CSLL a recuperar  49  5 
IRRF a recuperar  62  70 

111 75
9 Tributos diferidos: Em 31/12/2018, o valor de R$ 2.169 (R$ 2.818 em 
31/12/2017) refere-se ao imposto de renda e à contribuição social diferidos 
ativos constituídos sobre diferenças temporárias decorrentes das diferenças 
entre as bases fiscais de ativos e passivos e seus valores contábeis nas 
demonstrações financeiras. Os impostos diferidos ativos constituídos sobre 
os saldos de prejuízo fiscal e base negativa de contribuição social, foram 
contabilizados tendo em vista a expectativa da Cia. de sua realização pelas 
projeções de lucro tributável futuro. Com base nas projeções de resultados 
tributáveis, estima-se recuperar o crédito tributário decorrente de prejuízos 
fiscais e base negativa de contribuição social até o exercício de 2020. 9. 
Intangível:
Movimentação do custo acumulado 2017  Adições  Baixa 2018
Obra Civil 76.535  899  77.434 
Aquisição de animais  2.647  1.200  3.847 
Máquinas, equipamentos e instalações  36.309  1.171  37.481 
Computadores e Periféricos  231  75 (1) 304
Software  70  181 251
Outros  1.500  1.714 (1) 3.214
Veículos  143  -  143 

117.435  5.241  (2) 122.674
Movimentação da deprec. acumulada anual 2017  Adições  Baixa 2018
Obra Civil 4%  (3.465)  (3.173)  (6.639)
Máquinas, equipam. e instalações 10%  (3.481)  (3.563)  (7.044)
Veículos 20%  (65)  (29)  (93)
Software 20%  (5)  (25)  (29)
Outros 10%  (52)  (65)  (117)

 (7.068)  (6.854)  - (13.922)
Total do intangível 110.367 108.753 
O saldo do ativo intangível (conjuntamente, denominados “infraestrutura da 
concessão”) refere-se às obras de implantação e construção do Aquário Mari-
nho da cidade do Rio de Janeiro (RJ), as quais serão devolvidas ao cedente ao 
final do prazo de cessão. Essa infraestrutura da concessão decorre de direitos 
de exploração de infraestrutura cedidos pelo IMAN à Aqua-Rio Aquário Mari-
nho do Rio de Janeiro S.A através de contrato particular de cessão, conforme 
mencionado na Nota 1. A infraestrutura da concessão não foi registrada como 
ativo imobilizado da Cia. porque o contrato de concessão não transfere à Cia. o 
direito de controlar o uso da infraestrutura da concessão. A Cia. tem acesso para 
operar a infraestrutura da concessão para a prestação dos serviços públicos 
em nome do concedente, nas condições previstas no contrato de concessão. 
Nesse contexto, a Cia. recebeu um ativo intangível - um direito de cobrar pelo 
uso do ativo do setor público que construir ou aperfeiçoar e em seguida operar e 
manter por um período específico de tempo. 10 Fornecedores: As contas a pagar 
aos fornecedores no valor de R$ 3.097 (Em 31/12/2017, R$ 1.075) se referem a 

obrigações a pagar para atividades recorrentes e operacionais da empresa, in-
cluindo prestação de serviços, compra de mercadorias para revenda e aquisição 
de bens para o ativo intangível e imobilizado. 11 Empréstimos e financiamentos:

Modalidade 2017 

Pagamen-
to de prin-

cipal (-)

Paga-
mento de 

juros (-)

Juros 
apropria-

dos (+) 2018 
Leasing  48 (54) (17)  23  - 
Debêntures não-conversí-
veis públicas  38.233  (9.524)  (3.207)  3.058 28.561 
Debêntures conversíveis 
privadas  56.200  (1.750)  - - 54.450

 94.481  (11.328)  (3.224)  3.081 83.011 
(-) Circulante (37.357) (9.513)
Não circulante  57.124 73.498 
(a) Informações sobre debêntures - Em março de 2015, a Cia. emitiu debêntures 
(1ª emissão) simples, no valor de R$ 50.000, não conversíveis em ações, em
série única, da espécie com garantia real e com garantia adicional fidejussória,
sob regime de garantia firme de colocação da Cia., remuneradas à variação
acumulada de 100% das taxas médias diárias do Depósito Interfinanceiro
(DI), acrescido de sobretaxa de 3% ao ano, cujo pagamento será realizado
em parcelas trimestrais e sucessivas, a partir do 24º mês, contado da data da 
emissão, tendo o vencimento final das debêntures ao término do prazo de sete
anos. Em abril de 2015, a Cia. emitiu debêntures (2ª emissão) simples, no valor 
de R$ 13.000, conversíveis em ações, em três séries com vencimento final em
julho de 2017. Espécie com garantia real e com garantia adicional fidejussória,
sob regime de garantia firme de colocação da Cia., remuneradas à variação
acumulada de 100% das taxas médias diárias do DI, acrescido de sobretaxa
de 6,4% ao ano, cujo pagamento será realizado no resgate. Em setembro de
2015, a Cia. emitiu debêntures (3ª emissão) simples, no valor de R$ 16.400,
conversíveis em ações, em oito séries com vencimento final em novembro de
2018. Espécie com garantia real e com garantia adicional fidejussória, sob regime
de garantia firme de colocação da Cia., remuneradas à variação acumulada de
100% das taxas médias diárias do DI, acrescido de sobretaxa de 9,6% ao ano. A 
remuneração somente será devida, em relação a cada série das debêntures, na 
hipótese de resgate antecipado facultativo da respectiva série, no momento do 
resgate antecipado facultativo. Em dezembro de 2015, a Cia. emitiu debêntures 
(4ª emissão) simples, no valor de R$ 7.000, conversíveis em ações, em duas
séries com vencimento final em dezembro de 2018. Espécie com garantia real
e com garantia adicional fidejussória, sob regime de garantia firme de coloca-
ção da Cia., remuneradas à variação acumulada de 100% das taxas médias
diárias do DI, acrescido de sobretaxa de 9,6% ao ano. A remuneração somente 
será devida, em relação a cada série das debêntures, na hipótese de resgate
antecipado facultativo da respectiva série, no momento do resgate antecipado 
facultativo. Em março de 2016, a Cia. emitiu debêntures (5ª emissão) simples, 
no valor de R$ 7.000, conversíveis em ações, em duas séries com vencimento 
final em março de 2019. Espécie com garantia real e com garantia adicional
fidejussória, sob regime de garantia firme de colocação da Cia., remuneradas
à variação acumulada de 100% das taxas médias diárias do DI, acrescido de
sobretaxa de 9,6% ao ano. A remuneração somente será devida, em relação
a cada série das debêntures, na hipótese de resgate antecipado facultativo
da respectiva série, no momento do resgate antecipado facultativo. Em maio
de 2016, a Cia. emitiu debêntures (6ª emissão) simples, no valor de R$ 8.000, 
conversíveis em ações, em duas séries com vencimento final em maio de 2019.
Espécie com garantia real e com garantia adicional fidejussória, sob regime de
garantia firme de colocação da Cia., remuneradas à variação acumulada de
100% das taxas médias diárias do DI, acrescido de sobretaxa de 9,6% ao ano. 
A remuneração somente será devida, em relação a cada série das debêntures, 
na hipótese de resgate antecipado facultativo da respectiva série, no momento 
do resgate antecipado facultativo. Em junho de 2016, a Cia. emitiu debêntures 
(7ª emissão) simples, no valor de R$ 4.000, conversíveis em ações, em duas
séries com vencimento final em julho de 2019. Espécie com garantia real e com
garantia adicional fidejussória, sob regime de garantia firme de colocação da Cia.,
remuneradas à variação acumulada de 100% das taxas médias diárias do DI, 
acrescido de sobretaxa de 9,6% ao ano. A remuneração somente será devida, 
em relação a cada série das debêntures, na hipótese de resgate antecipado
facultativo da respectiva série, no momento do resgate antecipado facultativo. 
Em julho de 2016, a Cia. emitiu debêntures (8ª emissão) simples, no valor de
R$ 6.000, conversíveis em ações, em duas séries com vencimento final em
agosto de 2019. Espécie com garantia real e com garantia adicional fidejussória,
sob regime de garantia firme de colocação da Cia., remuneradas à variação
acumulada de 100% das taxas médias diárias do DI, acrescido de sobretaxa
de 9,6% ao ano. A remuneração somente será devida, em relação a cada série 
das debêntures, na hipótese de resgate antecipado facultativo da respectiva
série, no momento do resgate antecipado facultativo. Em setembro de 2016, a 
Cia. emitiu debêntures (9ª emissão) simples, no valor de R$ 13.500 conversíveis 
em ações, em seis séries com vencimento final em novembro de 2019. Sendo
um aporte no valor de R$ 6.000 em setembro de 2016, um aporte no valor de R$ 
4.000 em outubro de 2016 e um aporte no valor de R$ 3.500 em novembro de 
2016. Espécie com garantia real e com garantia adicional fidejussória, sob regime
de garantia firme de colocação da Cia., remuneradas à variação acumulada de
100% das taxas médias diárias do DI, acrescido de sobretaxa de 9,6% ao ano. 
A remuneração somente será devida, em relação a cada série das debêntures, 
na hipótese de resgate antecipado facultativo da respectiva série, no momento 
do resgate antecipado facultativo. Em outubro de 2016, a Cia. emitiu debêntures 
(10ª emissão) simples, no valor de R$ 2.000, conversíveis em ações, em duas 
séries com vencimento final em novembro de 2019. Espécie com garantia real
e com garantia adicional fidejussória, sob regime de garantia firme de coloca-
ção da Cia., remuneradas à variação acumulada de 100% das taxas médias
diárias do DI, acrescido de sobretaxa de 9,6% ao ano. A remuneração somente 
será devida, em relação a cada série das debêntures, na hipótese de resgate
antecipado facultativo da respectiva série, no momento do resgate antecipado 
facultativo. Os recursos obtidos pela Cia. por meio das emissões das debên-
tures foram destinados ao investimento na construção do Aquário Marinho da 
Cidade do Rio de Janeiros de acordo com o plano de negócios aprovado pela 
Cia.. (b) Cláusulas restritivas (“covenants”) - A primeira emissão de debêntures 
possui cláusulas restritivas vinculadas à manutenção de determinados índices 
financeiros, conforme abaixo: 1. Cálculo da dívida líquida pelo EBITDA, cujo
índice financeiro é obtido pela divisão da dívida líquida pelo EBITDA; 2. Liqui-
dez, cujo índice financeiro é obtido pela divisão do ativo circulante pelo passivo
(não financeiro) circulante; e, 3. Índice de cobertura do serviço da dívida, cujo
índice financeiro é obtido pela divisão do EBITDA pelas despesas financeiras
líquidas. Esses índices representam bases combinadas, considerando-se a
totalidade do resultado da Aqua-Rio Aquário Marinho do Rio de Janeiro S.A. e 
seus avalistas, a saber: Paineiras-Corcovado Ltda. e Cataratas do Iguaçu S.A.. 
Em 31/12/2018, a administração da Cia. avaliou que foram atendidos os índices 
financeiros mencionados acima. (c) Garantias - Foi oferecido como garantia da 
emissão de debêntures: Cessão fiduciária de direitos creditórios de titularidade
da Aqua-Rio Aquário Marinho do Rio de Janeiro S.A., da Cataratas do Iguaçu 
S.A. e da Paineiras-Corcovado Ltda., Alienação fiduciária: (a) 33,33% de ações
da Aqua-Rio Aquário Marinho do Rio de Janeiro S.A.; e, (b) 100% de ações da 
Cataratas do Iguaçu S.A., (c) 52% das quotas da Paineiras- Corcovado Ltda. 1. 
Fiança cruzada entre as três empresas devedoras, 2. Aplicações garantia no
montante de 10% do saldo devedor das dívidas.
12. Obrigações Sociais a Recolher: 2018 2017 
Salários e bonificações a pagar  741  997 
INSS a pagar  224  181 
FGTS a pagar  38  36 
Provisão para férias e 13º salário  573  529 
Outras obrigações trabalhistas  2  6 

1.578 1.749
13 Tributos a Recolher: 2018 2017 
ICMS a recolher  114  118 
PIS/COFINS a recolher 1.418  922 
IRRF a recolher  64  73 
ISS a recolher  339  353 

1.935 1.466 
(-) Circulante  (798)  (834)
Não circulante 1.137 632
14. Adiantamento de clientes: 2018 2017 
Sites de vendas e promoção  764  737 
Agências de turismo  15  - 
Vendas realizadas pelo e-commerce  410  438 

1.189 1.175 
15 Partes relacionadas: (a) Debêntures Conversíveis - Em 31/12/2018, o valor 
de R$ 54.450 (Em 31/12/2017 R$ 56.200), composto por debêntures conver-
síveis, se encontra sob gestão da Cataratas do Iguaçu S.A.. 16 Provisão para 
ações judiciais: Em 31/12/2018, a administração, baseada na opinião dos as-
sessores jurídicos externos da Cia., entende não ser necessária a constituição 

Aqua-Rio Aquário Marinho do Rio de Janeiro S.A. CNPJ Nº 19.624.745/0001-50



5Negócios & EmpresasSábado, domingo e segunda-feira, 27, 28 e 29 de abril de 2019Monitor Mercantil  n

A idade e as safras dos vinhos
Nem sempre as pessoas verificam a safra do vinho, por 

não saber exatamente o que isso representa. Afinal, o vinho, 
diferentemente de boa parte dos produtos do mercado atual, 
não apresenta data de validade. Se olhar a data de validade 
nos produtos já é um aprendizado, nem sempre observado 
ainda por todos – o que dizer daquilo que não a apresenta?

A safra indica o ano de colheita da uva com a qual o 
vinho foi feito. Se o vinho é elaborado, engarrafado e co-
mercializado logo em seguida – safra e acesso ao público 
coincidirão. Mas isso não é o mais comum, especialmente 
em países, cujas colheitas acontecem na segunda metade do 
ano, restando pouco prazo para vinificação, engarrafamento 
e comercialização coincidentes com a safra. Falando de tin-
tos, então, é normal que suas uvas sejam as últimas a serem 
colhidas e que eles demorem mais para sair da vinícola.

Mas existem exceções e isso acontece, por exemplo, 
com o Beaujolais Nouveau, vinho tinto francês, feito com 
a uva gamay, que começa a ser comercializado na terceira 
quinta-feira de novembro do mesmo ano de sua colheita, re-
alizada cerca de dois meses antes. O lançamento do Beaujo-
lais Nouveau na França e no mundo, hoje menos badalado, 
anuncia a chegada dos vinhos da nova safra.

Normalmente, os primeiros vinhos que chegam ao mer-
cado são os espumantes simples e vinhos brancos, cujas 
uvas são normalmente as primeiras a serem colhidas e cujos 
vinhos devem ser bebidos ainda jovens, de preferência em 
até três anos. Mesmo assim, teremos vinhos brancos mais 
encorpados, que podem ter passagens por barricas de car-
valho e ficar mais tempo nas próprias garrafas dentro da 
vinícola antes de serem disponibilizados ao mercado. É o 
caso dos grandes vinhos brancos da Borgonha, de muitos 
Chardonnays californianos, de vinhos espanhóis crianzas 
ou reservas, entre outros.

Os vinhos tintos tendem a chegar ao consumidor mais 
tarde, pela própria presença de taninos, que precisam ser 
suavizados antes de serem comercializados. A tendência 
do mercado contemporâneo, em muitos casos, é agilizar a 
aptidão ao consumo, mas os vinhos de mais alta gama ten-
dem a respeitar o lento amadurecimento a fim de obter mais 
complexidade organoléptica. Isso é regra, por exemplo, dos 
grand vins Bordeaux, dos Brunellos di Montalcino, Baro-
los e Amarones da Itália ou de vinhos de guarda do Novo 
Mundo. Um vinho Gran Reserva da Rioja, Espanha, por ex-
emplo, normalmente passa dois anos em barricas e três anos 
em garrafa antes de chegar ao consumidor.

A variedade de uva também tem muita influência – há 
cepas vocacionadas para vinhos jovens ou para vinhos de 

Continuação

de provisão para perdas decorrentes de processos em virtude de ser remota a 
possibilidade de ocorrência de qualquer desembolso de caixa. Adicionalmente, 
não há processos, cuja probabilidade de perda seja classificada como possível 
pelos assessores jurídicos externos. 17 Patrimônio líquido: (a) Capital social - 
Em 31/12/2018, o capital social está dividido em 115.691.592 (Em 31/12/2017, 
110.544.531). Abaixo, quantidade de ações emitidas e totalmente integralizadas:

Ações ordinárias
2018 2017 

Cataratas do iguaçu S/A 38.563.864 36.848.177
Bel Tour Turismo e Transportes Ltda. - 36.848.177
Esfeco Administração Ltda. - 36.848.177
Eco-Iguaçu S.A. 77.127.728 -

115.691.592 110.544.531
Em 04/04/2018, através de Ata de AGE, os acionistas aprovaram aumen-
to de capital social da Cia. em R$ 1.750, passando de R$ 31.648 para R$ 
33.398, decorrente da conversão da totalidade 1ª Série da 5ª Emissão da 
Cia., a saber: 23,3333 debêntures de titularidade do acionista Cataratas do 
Iguaçu S.A.; 23,3333 debêntures de titularidade da acionista Bel-Tour Tu-
rismo e Transportes Ltda. e 23,3333 debêntures de titularidade do acionista 
Esfeco Administração Ltda.. Em 05/07/2018, foi celebrado o Stock Purchase 
Agreement and Other Covenanats, por meio do qual a Cataratas, através 
da sua controladas Eco-Iguaçu S.A, adquiriu a participação societária detida 
pela Esfeco Administração Ltda, no total de 38.563.864 ações ordinárias que 
representavam 33,33% da Cia. e Bel- Tour Turismo e Transporte Ltda, no 
total de 38.563.864 ações ordinárias que representavam 33,33% da Cia.. Em 
01/08/2018, foi assinado o Instrumento Particular de Distrato do Acordo de 
Acionistas do AquaRio Aquário Marinho do Rio de Janeiro S.A, onde as par-
tes desejam rescindir e extinguir, para todos os fins e efeitos legais, o Acor-
do de Acionistas celebrado em 14/01/2014, entre as sociedades Cataratas 
do Iguaçu S.A, Esfeco Administração Ltda e Bel-Tour Turismo e Transporte 
Ltda. Nessa mesma data foi concluído o processo de aquisição de 66,66% da 
ações da Cia. pela Eco-Iguaçu S.A, uma subsidiária integral da Cataratas do 
Iguaçu S.A. Dessa forma, a Cataratas do Iguaçu S.A. passa a deter indireta-
mente 100% das ações da Cia.. (a) Distribuição de dividendos - Em 2018 foi 
distribuído dividendos no valor de R$ 6.236.
18 Receita: 2018 2017 
Receita bruta de vendas 60.645 83.443
Bilheteria  46.902  64.993 
Revenda de mercadorias  8.908  13.807 
Serviços adicionais  2.299  2.275 
Serviços tercerizados  991  1.113 
Patrocínio  1.545  1.255 
Impostos, contribuições e deduções s/vendas e deduções 
sobre vendas (6.315) (8.664)
Receita líquida 54.330 74.779
19 Custo e despesas por natureza: 2018 2017 
Custos operacionais
Custos com empregados  7.195  7.215 
Custo de venda de produtos  2.917  4.524 
Amortização do ativo intangível  6.854  6.595 
Custos de materias e utilidades  6.255  5.746 
Mão de obra terceirizada  520  671 
Prestação de serviço  6.154  7.279 
Total dos custo operacionais  29.895  32.030 
Despesas gerais administrativas
Despesas com empregados  1.734  1.977 
Despesas administrativa  5.115  2.604 
Total das despesas gerais administrativas  6.849  4.581 
20 Receitas (despesas) financeiras, líquidas: 2018 2017 
Receitas financeiras
Créditos tributários 99
Rendimentos de aplicações financeiras  433 828
Outras receitas financeiras  11 2

444 929

20 Receitas (despesas) financeiras, líquidas: (CONTINUAÇÃO) 2018 2017 
Despesas financeiras
Multa de mora (43) (74)
Despesas bancárias (75) (46)
Imposto sobre operação financeira (25) (213)
Juros de empréstimos e financiamentos (3.081) (6.834)
Outras despesas financeiras  (31)  (253)

(3.255) (7.420)
Receitas (despesas) financeiras, líquidas (2.811) (6.491)
21 Imposto de renda e contribuição social: 2018 2017 
Lucro antes dos tributos 14.775  31.677 
Adições/exclusões 1.385  1.069 
Lucro antes dos tributos - Ajustado 16.160  32.746
Prejuízo fiscal / BC Negativa CSLL (4.848)  (9.824) 
Base ajustada de IRPJ e CSLL 11.312  22.922 
Alíquota IRPJ e CSLL nominal 24% 24%
IRPJ e CSLL apurados antes do PAT (2.715)  (5.501) 
Adicional do IRPJ nominal 10% 10%
IRPJ Adicional (1.107)  (2.268)
IRPJ e CSLL apurados antes do PAT (3.822)  (7.769) 
Deduções do IRPJ a recolher 182 137 
IRPJ e CSLL apurados (3.640)  (7.632) 
Alíquota efetiva 24,64% 24,09%
IRPJ e CSLL pago antecipado 2.580 7113 
IR retido na fonte 86 102 
IRPJ e CSLL a pagar (973)  (417) 
22. Seguros: A Cia. adota a política de contratar cobertura de seguros para
os bens sujeitos a riscos por montantes considerados suficientes para co-
brir eventuais sinistros, considerando a natureza de sua atividade. Os va-
lores de cobertura de suas apólices vigentes em 31/12/2017 são como se-
gue: Bens segurados/Cobertura/Montante da cobertura: Infraestrutura e
imobilizados: incêndio, raio, explosão, implosão, queda de aeronave, entre
outros: 120.000. Responsabilidade Civil: Reclamações de terceiros: 3.000.

Diretor-Financeiro: Ricardo Beraldi Porto
Diretor-Operacional: Raphael Ricardo Silveira Lobo
Contadora: Luciana de Oliveira Marinho - CRC RJ-093457/O-3

Relatório do auditor independente sobre as demonstrações financeiras: 
Aos Administradores e Acionistas Aqua-Rio Aquário Marinho do Rio de Ja-
neiro S.A.. Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras da Aqua-Rio 
Aquário Marinho do Rio de Janeiro S.A. (“Cia.”), que compreendem o balanço 
patrimonial em 31/12/2018 e as respectivas demonstrações do resultado, do 
resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de 
caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas 
explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa 
opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequa-
damente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financei-
ra da Aqua-Rio Aquário Marinho do Rio de Janeiro S.A. em 31/12/2018, 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 
para pequenas e médias empresas - Pronunciamento Técnico CPC PME 
(R1) - “Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas”. Base para opinião: 
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e inter-
nacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais 
normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do 
auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes 
em relação à Cia., 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 res-
ponsabilidades éticas conforme essas normas. Acreditamos que a evidência 
de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. 
Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações 

financeiras: A administração da Cia. é responsável pela elaboração e adequa-
da apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil para pequenas e médias empresas - Pronuncia-
mento Técnico CPC PME (R1) - “Contabilidade para Pequenas e Médias Em-
presas” e pelos controles internos que ela determinou como necessários para 
permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção rele-
vante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das 
demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação da 
capacidade de a Cia. 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 Cia. ou cessar suas operações, ou não te-
nha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. 
Os responsáveis pela governança da Cia. são aqueles com responsabilidade 
pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras. 
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras: 
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações 
financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, inde-
pendentemente 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 distor-
ções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude 
ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em con-
junto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões 
econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações 
financeiras. Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas 
brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e 
mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identifi-
camos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações finan-
ceiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e exe-
cutamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como ob-
temos 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 relevan-
tes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados 
às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a 
eficácia dos controles internos da Cia..  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 re-
lação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em re-
lação à capacidade de continuidade operacional da Cia.. Se concluirmos que 
existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de 
auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações 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 Cia. a não mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos a 
apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, 
inclusive as divulgações e se essas demonstrações financeiras representam 
as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o 
objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis 
pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da 
época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as 
eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos 
durante nossos trabalhos. Curitiba, 31/03/2019. PricewaterhouseCoopers - 
Auditores Independentes - CRC 2SP000160/O-5. Leandro Sidney Camilo da 
Costa - Contador - CRC 1SP236051/O-7.

Aqua-Rio Aquário Marinho do Rio de Janeiro S.A. CNPJ Nº 19.624.745/0001-50

guarda. E o que fazer com estes que não estão prontos para 
serem degustados? Guardar adequadamente – em ambi-
ente climatizado, com temperaturas mais baixas, umidade 
controlada e baixa luminosidade, se possível – e aguardar. 
Difícil recomendar isso para uma sociedade acostumada 
com o consumo imediatista. Mas para vinhos de guarda 
funciona assim... ou se corre o risco de perder o melhor do 
vinho.

A difundida expressão “o vinho quanto mais velho mel-
hor” não se aplica e é bem relativa. Normalmente, cada 
vinho terá seu tempo de vida – alguns passam rapidamente, 
sem nada a acrescentar, outros vão melhorar até o seu apo-
geu, antes do declínio e oxidação. Os elementos fundamen-
tais para ocasionar a longevidade do vinho são uma boa 
constituição fenólica (antocianos, taninos, polifenóis) e a 
sua acidez, relacionada a um Ph mais baixo.

Os vinhos licorosos também tendem a durar muito, em 
função da maior presença de açúcar residual e, no caso dos 
fortificados, a alta graduação alcoólica. Mas todos depen-
dem da boa estrutura fenólica e acidez para se tornarem 
grandes vinhos longevos, mantendo sua vivacidade e uma 
complexidade de aromas e sabores memoráveis. Saber o 
tempo de vida de cada um, bem como em que ponto do seu 
percurso ele está é tarefa difícil, principalmente hoje com 
tanta variedade e métodos transformadores.

Por fim, ainda há a influência da safra: normalmente, as 
melhores safras são as que favorecem a geração de vinhos 
de guarda – afinal, estes são os best sellers, que alcançarão 
mais altas notas na crítica especializada e preços condizen-
tes com as mesmas. Certas regiões contam com mais regu-
laridade de clima e safra. Em outras, entretanto, há mais 
instabilidade, e as qualidades das safras geram altas expec-
tativas, como numa bolsa de valores – caso de Bordeaux, 
por excelência.

Para muitos tintos, o clima tipo mediterrâneo, com verão 
quente e seco favorece a colheita de uvas sadias, com bom 
equilíbrio entre açúcar e acidez. Mas isso só não garante 
a qualidade excepcional do vinho e sim uma regularidade 
de qualidade e produção. Os vinhos mais nobres frequent-
emente não são vinificados quando a safra é muito ruim, 
para manter o seu padrão de qualidade.

No próximo artigo, vou falar da relação entre locais, 
condições geoclimáticas e tipos de vinhos com as safras, 
bem como indicar como tem sido a variação da qualidade 
de algumas regiões ao longo das últimas décadas.

Para saber mais sobre eventos, turmas abertas de forma-
ção em vinhos da Escola Cafa, de Bordeaux, entre outros 
projetos realizados por Miriam Aguiar, visite www.miria-
maguiar.com.br

Um milhão em 
mercadorias interceptadas 
em aeroportos brasileiros

Os Analistas-Tributá-
rios da Receita Federal do 
Brasil (RFB) apreende-
ram mercadorias avaliadas 
em cerca de 1 milhão no 
aeroporto de Vitória/ES, 
na Ponte Internacional da 
Amizade/PR e no interior 
do estado do Paraná, entre 
o dia 19 de abril e dia 25. 
Também foram intercepta-
dos 300 kg de drogas du-
rante essa semana.

Os Analistas participa-
ram no último dia 18 da 
Operação Sincronia, que 
resultou na retenção de 
pneus e mercadorias es-
timadas em R$ 80 mil na 
Ponte Internacional da 
Amizade/PR. Ao todo fo-
ram apreendidos 156 pneus 
de automóveis e 91 volu-
mes com bens diversos, en-
tre vestuário, brinquedos e 
eletrônicos.

Ainda na Ponte Inter-
nacional da Amizade, os 
Analistas-Tributários parti-
ciparam na última terça-fei-
ra de ação conjunta com o 
BPFron e a Força Nacional 
que resultou na retenção de 
500 munições para pistola 
380. Durante a fiscaliza-
ção de rotina, as equipes 
abordaram um pedestre que 
transportava as munições 
em sua mochila. O pedestre 
e as munições foram enca-
minhadas para a Delegacia 
da Polícia Federal em Foz 
do Iguaçu.

Na última segunda-feira 
foram retidas 400 caixas de 
cigarros contrabandeados 
na PR-323, entre Sertanó-
polis e Sertaneja, no Pa-
raná. Por volta das 17h da 
tarde, uma equipe da Recei-
ta Federal realizou acompa-
nhamento tático contra um 
caminhão suspeito. O mo-
torista jogou o veículo em 
uma plantação e na sequên-
cia fugiu. A carga é avalia-
da em R$ 1 milhão.

Também no Paraná, os 
Analistas-Tributários da 
Alfândega da Receita Fe-
deral em Foz do Iguaçu 

participaram de operação 
no centro de distribuição de 
remessas postais em Cam-
po Mourão/PR que resultou 
na retenção de 583 volumes 
com produtos irregulares. 
O valor das mercadorias é 
de aproximadamente R$ 
300 mil. Os volumes segui-
riam para vários destinos 
no país.

Apreensões

Os Analistas partici-
param também no dia 
21, durante a Operação 
Fronteira Integrada, de 
ação conjunta com a For-
ça Nacional e o BPFron, 
que resultou na apreen-
são de aproximadamen-
te 148kg de maconha na 
Ponte Internacional da 
Amizade/PR. A droga 
foi encontrada no porta-
malas de um veículo com 
placa paraguaia transpor-
tando um casal e duas 
crianças.

Na segunda-feira foram 
apreendidos 14 volumes 
contendo 7,08 kg de subs-
tância com características 
compatíveis ao haxixe na 
Alfândega da Receita Fe-
deral do Brasil de Vitória, 
no aeroporto da capital. Os 
pacotes contendo a subs-
tância estavam ocultos em 
equipamentos eletrônicos 
que chegaram como mer-
cadorias importadas de 
Miami (EUA) por via aérea 
e foram detectados com a 
utilização de scanner.

Já na terça-feira (23), 
apreenderam 4,92kg de 
cocaína em fundo falso de 
duas malas no Aeroporto 
Internacional de São Pau-
lo. O passageiro, brasileiro, 
deixou para fazer check-in 
no final dos procedimentos 
de embarque, com medo de 
ser pego. Analistas-Tribu-
tários perceberam a ação e 
instauraram investigação. 
A droga tinha como destino 
final a cidade de Porto, em 
Portugal.
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DIÁRIO
Santander Telefônica Brasil

Light Magazine Luiza

Embraer Cyrela

As units do Santander terminaram cotadas a R$ 45,67, com 
perdaa de 0,044%. Dois dos três indicadores semanais mos-
tram mercado comprado e um, vendido..

As ações preferenciais da Telefônica Brasil terminaram 
cotadas a R$ 46.65, com perda de 0,11%. Um dos três indica-
dores semanais mostra mercado comprado e os outros dois, 
vendido..

As ações ordinárias da Light terminaram cotadas em R$ 
21,07 com ganho de 1,74%. Um dos três indicadores semanais 
mostra mercado comprado e os outros dois, vendido..

As ações ordinárias do Magazine Luiza terminaram cotadas a 
R$ 178,95, com desvalorização de 0,51%. Dois dos três indicado-
res semanais mostram mercado comprado e um, vendido.

As ações ordinárias da Embraer terminaram cotadas a R$ 
19,23, com valorização de 0,31%. Os três indicadores sema-
nais mostram mercado comprado.

As ações ordinárias da Cyrela terminaram cotadas a R$ 
16,04, com valorização de 0,65%. Um dos três indicadores se-
manais mostra mercado comprado e os outros dois, vendido..

Sábado, domingo e segunda-feira, 27, 28 e 29 de abril de 2019

POLO CAPITAL SECURITIZADORA S.A.
CNPJ/MF nº 12.261.588/0001-16 - NIRE 33300294163 - Código CVM 22160
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL DE TITULARES 
DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS DA 13ª SÉRIE DA 
1ª EMISSÃO DA POLO CAPITAL SECURITIZADORA S.A.
Ficam convocados os titulares dos Certificados de Recebíveis Imobiliários 
da 13ª Série da 1ª Emissão (“CRI”) da Polo Capital Securitizadora S.A. 
(“Emissora”), nos termos da cláusula décima primeira do respectivo Termo 
de Securitização de Créditos da 13ª Série da 1ª Emissão da Polo Capital 
Securitizadora S.A., a reunirem-se em Assembleia Geral de Titulares dos 
Certificados de Recebíveis Imobiliários (“AGCRI”), que será realizada, em 
1ª convocação, no dia 16 de maio de 2019, às 10hs, na Avenida Ataulfo 
de Paiva, nº 204, 10º andar, Leblon, CEP 22440-033, na cidade e Estado 
do Rio de Janeiro, sede da Emissora, para deliberarem sobre a seguinte 
Ordem do Dia: (i) aprovação ou não da proposta apresentada por potencial 
investidor (“Ofertante”), em 11 de abril de 2019, a qual será reapresentada 
na assembleia, para a aquisição da totalidade das ações de emissão da 
KPFR Empreendimentos Imobiliários S.A. (“KPFR”), detidas pela Emissora, 
na qualidade de administradora do patrimônio separado dos CRI, combinada 
com a cessão fiduciária dos direitos ao recebimento de dividendos e proventos 
das ações da KPFR, pelo Ofertante, em garantia da dívida remanescente 
dos CRI e em benefício do patrimônio separado; (ii) deliberar sobre aporte 
adicional pelos titulares dos CRI na Emissão e sua metodologia, para 
pagamentos das despesas relacionadas à manutenção dos CRI, conforme 
material disponibilizado no site da Emissora na data da convocação; (iii) 
deliberar sobre a contratação de Assessor Legal para a excussão da Garantia 
e para a Execução do Título de Crédito; e (iv) autorização para a Emissora e 
o agente fiduciário praticarem todos os atos necessários para o cumprimento
das deliberações tomadas, incluindo, mas não se limitando a assinatura dos
instrumentos contratuais cabíveis. Estão disponíveis para consulta e download
pelos Titulares dos CRI, na página eletrônica da Emissora, cópias digitalizadas
da Proposta da Emissora acerca das matérias a serem deliberadas na AGCRI.
Também estão disponíveis para consulta dos titulares dos CRI, na sede da
Emissora, cópias físicas (a) do laudo de avaliação das ações da KPFR, emitido
pela Crowe Bendoraytes & Cia. Auditores Independentes em 25 de setembro
de 2018, elaborado com base na aprovação dos titulares dos CRI manifestada
na assembleia geral realizada em 31 de agosto de 2018; (b) da Carta-Proposta
enviada pela Ofertante, datada de 11 de abril de 2019; (c) da fatura emitida
pela empresa Crowe Bendoraytes & Cia. Auditores Independentes, referente
aos serviços de avaliação independente das ações da KPFR, conforme
proposta aprovada pelos titulares dos CRI em assembleia geral realizada em
31 de agosto de 2018; e (d) da fatura emitida pelo escritório Tauil & Chequer
Advogados, referente à prestação de serviços de assessoria jurídica ao
Patrimônio Separado, conforme proposta aprovada pelos Titulares dos CRI
em assembleia geral realizada em 28 de setembro de 2018. Em benefício do
tempo, os investidores deverão encaminhar os documentos comprobatórios
de sua condição de titular de CRI e de sua representação, e procurações,
se for o caso, em até 2 dias úteis antecedentes à realização da AGCRI, para
o e-mail ri-securitizadora@polocapital.com, com cópia para contencioso@
pentagonotrustee.com.br. Até a data da AGCRI, os investidores deverão
enviar as vias originais desses mesmos documentos para a sede da Emissora, 
localizada no endereço indicado no primeiro parágrafo deste Edital, ou para a
sede do agente fiduciário, localizada na Avenida das Américas, nº 4.200, bloco
08, ala b (Ed. Genéve), salas 302, 303 e 304, Barra da Tijuca, CEP 22640-102,
na cidade e Estado do Rio de Janeiro, ou, alternativamente, os investidores
deverão comparecer na AGCRI devidamente munidos das vias originais de
tais documentos. Os Titulares dos CRI poderão obter maiores informações
sobre a AGCRI, inclusive sobre os procedimentos para participação remota e
a votação à distância, mediante solicitação à Emissora, endereçada ao e-mail
ri-securitizadora@polocapital.com. Rio de Janeiro, 26 de abril de 2019.

POLO CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - Emissora

Vale terá que esclarecer compra da Ferrous Resources
Operação pode 
ter impactos 
nos mercados de 
minério de ferro, 
segundo o Cade

A mineradora Vale terá 
que detalhar melhor a tran-
sação de aquisição da Fer-
rous Resources Limited em 
2018 por US$ 550 milhões, 
incluindo dívidas. O Conse-
lho Administrativo de De-
fesa Econômica (Cade) não 
achou suficiente as informa-
ções da mineradora sobre a 
aquisição da empresa. O ór-
gão de defesa da concorrên-
cia entendeu que a operação 
pode ter impactos sobre mer-
cados de minério de ferro e 
minério de ferro pelotizado.

O Cade disse que ao ana-
lisar a transação declarou o 

negócio como “complexo” e 
determinou a realização de 
diligência, informou a Reu-
ters. No decorrer da análise 
da operação, a Vale afirmou 
ao Cade que via a aquisição 
como uma “boa oportuni-
dade” para “ampliar sua ca-
pacidade de produção, pro-
cessamento e exportação de 
pellet feed, insumo para suas 
atividades de pelotização e 
de exportação.”

Segundo despacho do ór-
gão brasileiro de defesa da 
concorrência publicado no 
Diário Oficial da União des-
ta sexta-feira, foi solicitada 
às partes a apresentação das 
eficiências econômicas es-
peradas com a operação e 
informações adicionais para 
análise.

A aquisição da Ferrous 
Resources pela Vale foi anun-
ciada no início de dezembro 
passado pelo grupo norte-
americano Icahn Enterprises, 
que negociou fatia de 77% 
da empresa por US$ 550 mi-

lhões, incluindo dívidas.
A Vale informou em co-

municado na época que ha-
via chegado a um acordo 
definitivo para adquirir a 
Ferrous Resources Limited 
(Ferrous), companhia que 
atualmente possui e opera 
minas de minério de ferro 
localizadas em proximidade 
às operações da Vale em Mi-
nas Gerais. “A expectativa é 
de que a transação seja con-
cluída em 2019, sujeita a sa-
tisfação de várias condições 
precedentes”, frisou comu-
nicado da mineradora.   

Impactos da operação

O Cade avaliou que a 
operação pode ter impactos 
sobre mercados de minério 
de ferro e minério de ferro 
pelotizado, além do mercado 
de minério de ferro “sinter 
feed” e “pellet feed”.

O negócio também tem 
interação com o mercado 
de serviços ferroviários para 

minério de ferro da malha 
MRS e o mercado de servi-
ços portuários para minério 
de ferro.

“Tendo em vista a alta 
complexidade técnica ine-
rente aos mercados afetados 
pela presente operação, tem 
sido necessário uma cons-
tante interação com a Agên-
cia Nacional de Mineração 
(ANM) e a Agência Nacio-
nal de Transportes Aquavi-
ários (Antaq) para melhor 
compreensão e análise”, 
afirmou o Cade.

O processo sobre a aná-
lise da operação tem como 
“terceiro interessado” o 
Porto Sudeste do Brasil, 
porto privado na Ilha da 
Madeira, em Itaguaí (RJ), 
próximo de produtores de 
minério de ferro de Minas 
Gerais e seus clientes, se-
gundo o site da empresa, 
controlada pelo grupo Tra-
figura e pelo fundo de in-
vestimento Mubadala, dos 
Emirados Árabes Unidos.

Uber pretende vender até  
US$ 10,35 bilhões em ações

A Uber Technologies, 
empresa de transporte por 
aplicativo, comunicou nesta 
sexta-feira os termos para sua 
oferta pública inicial (IPO), 
onde mostra a intenção de 
vender até US$ 10,35 bilhões 
em ações. Em documento 
enviado ao órgão regulador, 
a Uber definiu uma faixa de 
preço-alvo de US$ 44 a US$ 
50 dólares por ação para seu 
IPO.

A empresa venderá 180 mi-
lhões de ações na oferta, com 
um adicional de 27 milhões 
de papéis vendidos por inves-
tidores existentes. O valor de 
mercado da companhia é de 
até US$ 91,5 bilhões, disse 
a empresa. A Uber também 
disse que o PayPal concordou 
em comprar US$ 500 milhões 
em ações em uma colocação 
privada no IPO.

No documento, a Uber 
também informou um preju-
ízo líquido atribuível à em-
presa no primeiro trimestre 
de 2019 de cerca de US$ 1 

bilhão e receita de aproxima-
damente US$ 3 bilhões. O 
envio do documento ocorre 
com a empesa se preparando 
para começar seu roadshow 
de investidores, no qual a 
administração passará os 
próximos 10 dias apresen-
tando a empresa para inves-
tidores do mercado.

A Uber enfrentará uma 
série de perguntas, inclusive 
quanto ela gerará de lucro, 
como navegará na transição 
para veículos autônomos e 
se seu modelo de negócios 
poderá suportar custos mais 
altos de motoristas a partir 
das regras do salário míni-
mo, citou a Reuters.

A avaliação que a Uber 
está buscando em seu IPO é 
menor do que os US$ 120 bi-
lhões que os bancos de inves-
timento disseram ao Uber no 
ano passado e mais perto da 
avaliação de US$ 76 bilhões 
alcançada em sua última ro-
dada privada de captação de 
recursos no ano passado.

China investirá US$ 3,59 bi em 
corrente direta de energia limpa 

O primeiro projeto do 
mundo para transmissão de 
eletricidade de corrente di-
reta em ultra-alta voltagem 
flexível e com diversos ter-
minais deve começar a ope-
rar até 2020. O projeto de 
corrente direta Wudongde da 
China Southern Power Grid 
terá investimento de 24,25 
bilhões de iuanes (US$ 3,59 
bilhões), informou nesta 
sexta-feira o jornal China 
Daily.

Depois de concluído, 
acredita-se que o projeto 
preencha as demandas de 
energia limpa da região da 
Grande Área da Baía Guang-
dong-Hong Kong-Macau. 
De acordo com a agência 
Xinhua, outra função do pro-
jeto será transmitir outros 20 
bilhões de kWh de energia 
limpa todos os anos das regi-
ões provinciais de Yunnan e 
Guangxi para a Grande Área 
da Baía. Isso reduzirá o uso 

de carvão na Grande Área da 
Baía em cerca de 6,31 mi-
lhões de toneladas métricas.

O consumo de energia na 
Grande Área da Baía ficou 
em 520 bilhões de kWh no 
ano passado.

“É uma situação de bene-
fício mútuo para a Província 
de Yunnan e a Região Au-
tônoma da Etnia Zhuang de 
Guangxi se unirem à Grande 
Área da Baía”, disse Zhang 
Yong, diretor da seção de 
transmissão de energia do 
Centro de Transmissão e 
Controle da China Southern 
Power Grid.

O projeto passa por 16 
cidades no sul da China 
e tem 3 estações conver-
soras de energia em Kun-
ming (Yunnan), Liuzhou 
(Guangxi) e Huizhou (Pro-
víncia de Guangdong), 
com linhas de transmis-
são elétrica que percorrem 
1.452 quilômetros.
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KATRIUM INDÚSTRIAS QUÍMICAS S.A.
CNPJ/MF n° 28.789.998/0001-74 - NIRE 3330031176-9

CONVOCAÇÃO. ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA. Ficam os senhores 
acionistas da KATRIUM INDÚSTRIAS QUÍMICAS S.A. convocados para 
reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se na sede da 
Companhia, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na 
Estrada João Paulo, 530, parte, Honório Gurgel, CEP 21512-000, no dia 
07 de maio de 2019, às 15:30 horas, a fim de deliberarem sobre a seguinte 
Ordem do Dia: (a) Revisão e Aprovação das Contas da Empresa até 31 de 
dezembro de 2018; (b) Eleição do Conselho de Administração. Instruções 
Gerais: Nos termos da Lei das S.A., os acionistas deverão exibir documento 
hábil de sua identidade e poderão ser representados por mandatários. Os 
documentos necessários para apreciação da Ordem do Dia prevista acima 
estarão disponíveis aos acionistas na sede da Companhia. Rio de Janeiro, 
26 de abril de 2019. Esteban Viton Ramirez - Presidente do Conselho de 
Administração; Katrium Indústrias Químicas S.A.

TERMINAL GARAGEM MENEZES CÔRTES S.A.
Cia. Aberta - CNPJ 02.664.042/0001-52 - NIRE 33.300.26031-5

AGE - Convocação - Ficam convocados, na forma da Lei, os Srs. acionistas, 
para se reunirem em AGE, a se realizar às 11h do dia 15/05/2019, na sede 
social, na Rua São José 35, 16º andar, Centro, RJ, a fim de deliberarem 
a respeito da seguinte Ordem do Dia: (a) consignação da renúncia do Sr. 
Marcello Romualdo da Silva Pereira ao cargo de Presidente do Conselho de 
Administração da Cia.; (b) eleição de substituto para ocupar o cargo vago de 
Conselheiro da Cia. RJ, 29/04/2019. Marcello Romualdo da Silva Pereira 
- Presidente do Conselho de Administração.

Desidratação
A aprovação da Reforma da Previdência na Comis-

são de Constituição e Justiça (CCJ) deixou uma gordu-
rinha a mais para a desidratação da proposta. Segundo 
os dados divulgados na última quinta-feira pelo gover-
no federal, em um prazo de 10 anos, partir de 2020, a 
reforma do jeito que está representa uma economia de 
um R$ 1,24 trilhão.  No entanto, a depender do discur-
so do próprio presidente Jair Bolsonaro, arestas serão 
cortadas e, se a economia chegar a R$ 800 bilhões, a 
reforma já está no lucro.

O presidente, que sempre se posicionou contra a re-
forma, não ajuda os planos do ministro da economia, 
Paulo Guedes. Enquanto Guedes bate na tecla de que as 
mudanças precisam gerar a economia de, pelo menos, 
R$ 1 trilhão, os pontos que devem ser alvo de ataque 
pelo chamado Centrão somam pouco mais de R$ 300 
bilhões, o que daria uma economia de R$ 900 bilhões. 
Bolsonaro se contenta com R$ 100 bi a menos. “Cada 
vez que Bolsonaro fala sobre a reforma, ele retira al-
guma coisa”, reclamou publicamente o presidente da 
Comissão Especial da Reforma na Câmara, deputado 
Marcelo Ramos (PR-AM).

Para economistas renomados, os R$ 800 bilhões não 
são o ideal, mas já ajudam. O que não pode ocorrer, 
em sua visão é uma maior desidratação da reforma. O 
enfraquecimento da proposta é provocado pelo próprio 
presidente. “Primeiro, ele disse que preferia não fazer 
a reforma, agora, a regra para aposentadoria rural e o 
BPC - benefício assistencial ao idoso e à pessoa com 
deficiência - já estão praticamente fora antes de come-
çar a tramitação. É um problema, pois acaba com o dis-
curso de que todo mundo vai dar sua cota de sacrifício”, 
afirmou José Roberto Mendonça de Barros, fundador 
da MB Associados, em evento sobre os 100 dias do go-
verno. A terceira questão listada é o fato de o governo 
propor uma reestruturação da carreira militar junto com 
a reforma para os militares.

Na análise de Mendonça de Barros, se a economia 
fiscal da reforma for reduzida para menos da metade, 
o Brasil não volta a crescer. Caso, fique mais próxi-
ma do estimado, ao redor de R$ 800 bilhões, é pos-
sível que os investimentos retornem e o crescimento 
chegue a crescer 3% no próximo ano. Ele ainda es-
tima que a reforma deve levar todo o ano para ser 
aprovada no Congresso.

A Previdência é vista como uma das principais causas 
do aumento do endividamento público, hoje em torno de 
80% do PIB, percentual alto até para os padrões de eco-
nomias emergentes. Os desencontros de Guedes e Bolso-
naro em torno da necessidade de reformar a Previdência 
é apenas um exemplo de como a questão ideológica, que 
marca o governo, está bem acima das necessidades do 
país, sejam econômicas ou sociais. Segundo o sociólogo 
Demétrio Magnoli, a união dos dois é um “Frankenstein”. 
“É inviável, é óleo e água, a doutrina liberal não se mistura 
com a nacional-populista”.

As crises de governabilidade são provocadas pelo pró-
prio governo, que nem precisa de oposição, basta ter um 
Twitter à mão. Depois do presidente da Câmara dos De-
putados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), fazer as pazes com o 
Bolsonaro, ao declarar que o presidente “começou a com-
preender melhor o que é governar o Brasil e o que é o 
Parlamento”, o alvo da vez é o vice-presidente, Hamilton 
Mourão.

“Houve um governo sem líder, um presidente e mi-
nistros mais ligados às posições ideológicas do que 
capazes de governar com estratégia. Esses 100 pri-
meiros dias foram ruins”, avaliou o doutor em socio-
logia, cientista político e professor da Universidade 
Presbiteriana Mackenzie, Rodrigo Augusto Prando, 
no mesmo evento. Ele observa que há falta de lide-
rança no governo e o problema da sobreposição da 
ideologia à estratégia.  

A governabilidade é ameaçada pelos próprios governan-
tes e a ideologia se sobrepõe à lógica. Como a economia 
vai reagir? Não reage. Tão desidratado quanto a Reforma 
da Previdência será o PIB deste ano.

Lucro da Localiza cresce 22,9% trimestre
Em fevereiro a 
rede realizou a 
emissão de ações 
da ordem de  
R$ 1,8 bilhão

A Localiza, maior rede de 
aluguel de carros da Améri-
ca do Sul, apurou resultados 
positivos no primeiro trimes-
tre de 2019, mantendo a tra-
jetória de crescimento. Entre 
os números consolidados, 
a receita liquida aumentou 
em 34,3% quando compara-
da ao primeiro trimestre de 
2018, com um Ebtida 25,4% 
maior totalizando R$ 498,5 
milhões. O lucro líquido foi 
recorde, com R$ 216,3 mi-
lhões, 22,9% acima do regis-
trado no primeiro trimestre 
do ano passado, informou a 
empresa nesta sexta-feira. 

No período, as três divi-
sões de negócios da empresa 
--aluguel de carros, gestão 
de frotas e seminovos - al-
cançaram números superio-
res em comparação ao mes-
mo período de 2018.

Decidida em aumentar o 
seu capital, a empresa fez em 
fevereiro uma oferta pública 
de distribuição primária de 
ações ordinárias com a emis-
são de ações da ordem de R$ 
1,8 bilhão.  Foi a maior cap-
tação desde a abertura de ca-
pital da Localiza, em 2005.

“Seguimos focados em 
aproveitar as oportunidades 
de crescimento e gerar valor 
para todos os stakeholders, 
como fizemos durante a 
emissão de ações. Com isso, 
seguimos comprometidos 
em utilizar os recursos na 
ampliação da frota, investir 
em inovações e melhorias 
operacionais e fortalecer o 
capital de giro!, destaca o 
CFO da Localiza, Maurício 
Teixeira.

Na divisão de aluguel de 
carros da Localiza, a fro-
ta média alugada cresceu 
26,2% em comparação ao 
1T18, totalizando 114.845 
carros. Melhorias operacio-
nais e ganhos de escala fize-
ram com que a margem Ebti-
da desta divisão aumentasse 
6,2 p.p. e alcançasse 41,9%. 
A receita líquida de aluguéis 
aumentou em 25,2%.

Na divisão de gestão de 
frotas, a frota média alugada 

apresentou crescimento de 
22,6%, com 48.733 carros 
alugados e uma margem de 
66,9%. O período resultou 
em aumento de 17,0% na 
receita líquida em relação ao 
mesmo período do ano an-
terior, com uma redução de 
3,1% na diária média. 

As vendas de carros se-
minovos totalizaram 36.651 
carros no 1T19, com cres-
cimento de 44,9%. O resul-
tado consolidado foi uma 
receita líquida de R$ 2.447,7 
milhões, 34,3% superior ao 
1T18, com lucro recorde de 
R$216,31 milhões no tri-
mestre. Ao final do trimes-
tre, a rede de seminovos es-
tava presente em 70 cidades 
no Brasil e era composta por 
108 lojas. Ao longo do ano, 
novas lojas serão abertas 
para atender à necessidade 
crescente de renovação da 
frota.

No 1T19, a Localiza to-
talizou 591 agências, sendo 
524 no Brasil e 67 em outros 
5 países da América do Sul e 
uma frota com mais de 247 
mil carros.

IFRS 16 

Desde 1º de Janeiro de 

2019, estão vigentes as 
regras contábeis do IFRS 
16 (IFRS – International 
Financial Reporting Stan-
dards), referente a leasing, 
trazendo modificações para 
os registros de arrendamen-
to das empresas. A Localiza 
explicou no balanço que o 
maior impacto que a em-
presa teve foi com os con-
tratos de locação de imó-
veis das agências e lojas. 
Foram contabilizados no 
ativo e no passivo, os valo-
res presentes dos fluxos de 
contratos existentes.

“Ao invés de despesa de 
aluguel (antes do Ebida), 
agora temos a contabiliza-
ção da depreciação do ativo 
que foi criado e a despesa 
financeira dos “juros” so-
bre esse novo passivo. No 
início dos contratos de alu-
guéis, o impacto das des-
pesas financeiras é maior 
que ao final, de forma que 
o impacto do IFRS 16 é ne-
gativo no lucro quando os 
contratos são mais novos (e 
agora no início da adoção) 
e isso se reverte ao final 
dos contratos. Ao longo de 
toda a vida do contrato, o 
impacto nos resultados é 
neutro”, atestou.

Santos Brasil capta R$ 300 milhões em debêntures
A Santos Brasil, empresa 

de operação portuária e lo-
gística, atraiu uma demanda 
de 2,8 vezes a captação-alvo 
pretendida, o equivalente 
a R$ 830 milhões, para sua 
emissão de debêntures sim-
ples, não conversíveis em 
ações. Apesar da elevada 
demanda, a companhia li-
mitou a captação ao valor 
de R$ 300 milhões, origi-
nalmente pretendido. As 
taxas de remuneração fica-
ram bem abaixo das máxi-
mas previstas.

Os papéis da primeira sé-
rie, com vencimento em cin-
co anos, fecharam em CDI 
mais 0,7% (a taxa máxima 

era 1,35%) e os papéis da 
segunda série, com venci-
mento em sete anos, em CDI 
mais 1% (a taxa máxima era 
1,65%). De acordo com Da-
niel Pedreira Dorea, diretor 
Econômico-Financeiro e de 
Relações com Investidores 
da Santos Brasil, o suces-
so da operação demonstra 
a confiança do mercado na 
empresa, na disciplina finan-
ceira do managemen t e na 
geração de valor da compa-
nhia.

Os recursos obtidos com 
a operação serão destina-
dos aos investimentos da 
primeira fase de ampliação 
e modernização do Tecon 

Santos (maior terminal de 
contêineres da América do 
Sul), que começou em 2018 
com a aquisição de equipa-
mentos e terá continuidade 
neste ano com obras para 
a extensão do cais do ter-
minal em 220 metros, de-
senvolvimento de sistemas 
de TI e outros serviços de 
cais. Ao final dessa etapa 
de investimentos, a Santos 
Brasil passará a ter capaci-
dade de receber simultane-
amente até três navios New 
Panamax (366 metros) no 
Tecon Santos e mais um 
navio no TEV (Terminal de 
Veículos).

O projeto completo de 

modernização do Tecon 
Santos prevê investimentos 
de R$ 1,3 bilhão. Aumenta 
a eficiência operacional, a 
eficiência energética, a ve-
locidade e o fluxo da opera-
ção e amplia em ao menos 
20% a capacidade de mo-
vimentação do terminal, de 
2 milhões de TEU (unida-
de de medida equivalente 
a um contêiner de 20 pés) 
para 2,4 milhões de TEU/
ano. Possibilitará o atendi-
mento de maneira eficiente 
da demanda prevista para 
o porto, com a chegada de 
novos navios New Pana-
max, capazes de transportar 
até 12.500 TEU.

Ganho líquido da Cia. Hering cresce 36%
A Cia. Hering encerrou o 

primeiro trimestre de 2019 
com uma receita bruta de 
R$ 437,8 milhões, resulta-
do 7,9% superior ao apre-
sentado no mesmo período 
do ano passado, em razão 
da performance positiva em 
todos os canais da rede. De 
acordo com o balanço divul-
gado a companhia alcançou 
R$ 162,3 milhões no lucro 
bruto, aumento de 2,6 pp na 
margem bruta e R$ 46,7 no 
lucro líquido. Já o Ebitda do 
1T19 atingiu R$ 57 milhões, 
representando um aumento 
de 25,9%, com margem de 
15,3%, sobre o mesmo tri-
mestre de 2018.

Um dos focos prioritários 
de investimentos da Cia. He-
ring – a omnicanalidade – al-
cançou avanços importantes 
no período. Além de con-
cluir a integração entre os 
canais físicos e digitais em 
100% das lojas próprias no 
ano passado, a companhia 
expandiu o modelo para 103 
lojas franqueadas no 1T19 e 
pretende ampliar esta cone-
xão para a totalidade da rede 
até o fim de 2019.

Por meio da omnicanali-
dade, a Cia Hering garante 
a melhoria na experiência de 
compra, reduzindo a ruptura 
e ampliando a eficiência na 
gestão interna da loja com 
consultas e controle de es-
toque em tempo real. Esta 
iniciativa a coloca na van-

guarda do desenvolvimento 
desse modelo de negócios 
no Brasil.

No trimestre, a empresa 
finalizou a construção da 
infraestrutura da plataforma 
interna de CRM, o que per-
mitirá, ao longo do ano, in-
crementar o relacionamento 
junto aos consumidores, de 
modo personalizado e auto-
matizado, com base em inte-
ligência artificial.

Concluído no fim do ano 
passado, o Portal Conec-
ta, plataforma B2B da Cia. 
Hering, seguiu inserido na 
estratégia de digitalização 
dos canais da empresa. Por 
meio deste recurso, a com-
panhia estreitou a conexão 
com os clientes multimarcas 
e franqueados, uma vez que 
vem propiciando a melhora 
na produtividade e a amplia-
ção dos serviços a partir da 
personalização das ofertas e 
da recomendação de com-
pra. Hoje, 100% dos repre-
sentantes comerciais e cerca 
de 35% da base de clientes 
multimarcas já realizam suas 
transações por meio desta 
ferramenta.  

Outro foco de investimen-
tos foi o avanço no ciclo de 
reformas nas lojas da He-
ring Store, que compreende 
melhorias importantes para 
o ponto de venda, como a 
disponibilidade de mais es-
paços para exposição de pro-
dutos e aumento da flexibili-

dade de eventuais ajustes de 
layout. Até o fim do primei-
ro trimestre, 52 lojas foram 
remodeladas e a empresa 
espera acelerar este proces-
so ao longo do ano. Além 
dessas áreas, a Cia. Hering 
concentrou os investimentos 
– que totalizaram R$ 9,3 mi-
lhões no trimestre – em evo-
luções no parque industrial e 
automatização de processos 
logísticos.

Canais de venda

As vendas das lojas pró-
prias acumularam R$ 73,6 
milhões, o que corresponde 
a uma elevação de 14,4% 
sobre o 1T18, impactada 
pelo aumento da produtivi-
dade por metro quadrado. 
Já em relação às franquias, 
estas alcançaram R$ 154,8 
milhões, 14,8% acima do 
mesmo período do ano an-
terior, explicado pelo de-
sempenho das vendas do 
showroom da coleção de 
outono e de parte do volu-
me faturado de inverno.

No canal multimarcas, 
que tem sido revitalizado 
pela Cia. Hering, as vendas 
representaram um incremen-
to de 0,9%, em virtude da 
maior ativação de clientes. 
A empresa também prepara 
uma evolução no modelo de 
relacionamento comercial, 
além da ampliação de ferra-
mentas de trade marketing 

a serem implementadas ao 
longo do próximo trimes-
tre. No canal e-commerce 
destaca-se o crescimento de 
31,2% nas vendas, justifi-
cado pelo aumento do fluxo 
nas plataformas e pelo forta-
lecimento dos investimentos 
em marketing.

A Cia. Hering encerrou o 
1T19 com 740 lojas, 10.665 
varejistas multimarcas e cin-
co webstores. Seguindo com 
a estratégia de sanear a rede 
de lojas, de forma a manter 
os altos níveis de performan-
ce e a saúde de toda a rede, 
foram encerradas 22 lojas e 
inaugurado um Espaço He-
ring (Outlet).

Geração de caixa

A companhia encerrou o 
primeiro trimestre de 2019 
com a geração de R$ 72 mi-
lhões de caixa livre, valor 
R$ 20,7 milhões inferior ao 
1T18, por conta do maior 
investimento em capital de 
giro devido ao crescimento 
do negócio. Nos três primei-
ros meses do ano, o retorno 
sobre capital investido da 
Cia. Hering foi de 23,3%, 
o que indica uma alta de 
2,4 p.p., comparado com 
os mesmos meses de 2018, 
justificada pela melhora do 
resultado operacional da 
empresa e pelo controle do 
capital investido nos últimos 
12 meses. 

Assine o Monitor Mercantil
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25ª REUNIÃO DE SÓCIOS-QUOTISTAS. Pelo presente instrumento,  
(i) BRITISH AMERICAN TOBACCO INTERNATIONAL (HOLDINGS) B.V., 
sociedade devidamente constituída e regida pelas leis da Holanda, com sede 
na Cidade de Amsterdam, Handelsweg 53A 1181, ZA Amstelveen, inscrita 
no CNPJ/MF sob nº 13.076.887/0001-43, neste ato representada por seu 
procurador, Sr. Marcio Eduardo Tenório da Costa Fernandes, brasileiro, 
casado, advogado, portador da carteira de identidade nº 49.021.959, 
expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 746.926.157-53, residente 
e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com 
endereço comercial na Rua Candelária nº 66, 12º andar, na Cidade do 
Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, e (ii) MOLENSTEEGH INVEST 
B.V., sociedade devidamente constituída e regida pelas leis da Holanda, 
com sede na Cidade de Amstelveen, Handelsweg 53A, inscrita no CNPJ/MF 
sob o nº 26.646.777/0001-11, neste ato representada por seu procurador, 
Sr. Marcio Eduardo Tenório da Costa Fernandes, brasileiro, casado, 
advogado, portador da carteira de identidade nº 49.021.959, expedida 
pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 746.926.157-53, residente e 
domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com 
endereço comercial na Rua Candelária nº 66, 12º andar, na Cidade do Rio 
de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, únicos sócios da SOUZA CRUZ LTDA, 
sociedade limitada, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio 
de Janeiro, na Rua Candelária, nº 66, Salas 101 a 1201, Centro, inscrita no 
CNPJ/MF sob o nº 33.009.911/0001-39, com os seus atos constitutivos 
arquivados na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro sob o NIRE 
33.210.175.238 (“Sociedade”), resolvem: 1) Aprovar a reeleição dos 
membros da Diretoria da Sociedade, todos com domicílio na Cidade 
e Estado do Rio de Janeiro, à Rua Candelária, nº 66, 11º andar, Centro: 
(a) LIEL MARCIO CINTRA MIRANDA, brasileiro, divorciado e convivente 
em união estável, administrador de empresas, portador da carteira de 
identidade nº 121422, expedida pela SSP/MS, em 06/10/1986, inscrito no 
CPF/MF sob o nº 444.686.791-15, para ocupar o cargo de Presidente; 
(b) ANDRE BASILE MENDONÇA, brasileiro, casado, engenheiro elétrico, 
portador da carteira de identidade nº 26.227.441-3, expedida pela SSP/
SP em 13/11/2002, inscrito no CPF/MF sob o nº 247.850.698-05, para 
ocupar o cargo de Diretor de Finanças e Tecnologia da Informação (IT); 
(c) DIMAR PAULO FROZZA, brasileiro, casado, administrador de empresas, 
portador da carteira de identidade nº 820.957, expedida pela SSP/SC em 
18/09/1990, inscrito no CPF/MF sob o nº 346.424.809-78, para ocupar 
o cargo de Diretor de Tabaco; (d) RINALDO CESAR ZANGIROLAMI, 
brasileiro, convivente em união estável, advogado, inscrito na OAB/SP 
115.905, portador da carteira de identidade nº 16.819.398-X, expedida 
pela SSP/SP em 02/01/2018 e inscrito no CPF/MF sob o n° 113.137.398-
71, para ocupar o cargo de Diretor Jurídico e Relações Externas (LEX); 
(e) CRISTIANO SCHRAMM ROTH, brasileiro, casado, administrador 
de empresas, portador da carteira de identidade nº 1049455312, 
expedida pela SSP/DI - RS em 19/01/2011 e inscrito no CPF/MF sob o nº 
691.587.270-91, para ocupar o cargo de Diretor de Operações; (f) HARRY 
VARGAS DURAN, costarriquenho, casado, administrador de empresas, 
portador do passaporte nº 109470355, expedido em 04/03/2015, inscrito 
no CPF/MF sob o nº 701.871.441-92, para ocupar o cargo de Diretor 
de Recursos Humanos; e (g) JESUS CARMONA ABREGO, mexicano, 
casado, economista, portador do passaporte nº G30383571, emitido em 
09/07/2018 pelos Estados Unidos Mexicanos e inscrito no CPF/MF sob o nº 
059.638.997-37, para ocupar o cargo de Diretor de Marketing. 1.1) Nos 
termos da Cláusula Sexta do Contrato Social da Sociedade, o mandato dos 
membros da Diretoria ora reeleitos é de 3 (três) anos, permitida a reeleição. 
1.2) Os membros da Diretoria da Sociedade ora reeleitos tomarão posse 
na data de assinatura dos seus respectivos Termos de Posse, devendo o 
mandato dos atuais Diretores se estender até a referida data de assinatura 
dos respectivos Termos de Posse, conforme o disposto no Artigo 150, § 4º, 
da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, aplicada 
supletivamente à Sociedade, nos termos da Cláusula Décima-Quarta do 
Contrato Social da Sociedade. 2) Em consequência das deliberações acima, 
os sócios aprovaram a alteração do Anexo 2 ao Contrato Social - Quadro da 
Diretoria, que passará a ter a seguinte configuração:
“NOME CARGO
Liel Marcio Cintra Miranda Diretor - Presidente
Cristiano Schramm Roth Diretor
Harry Vargas Duran Diretor
Andre Basile Mendonça Diretor 
Dimar Paulo Frozza Diretor
Rinaldo Cesar Zangirolami Diretor
Jesus Carmona Abrego Diretor

3) Aprovar a remuneração global anual da Diretoria da Sociedade para 
o exercício social em curso, no valor total de até R$24.163.931,84 (vinte 
e quatro milhões, cento e sessenta e três mil, novecentos e trinta e um 
reais e oitenta e quatro centavos). E, POR ESTAREM ASSIM JUSTAS E 
CONTRATADAS, AS PARTES ASSINAM O PRESENTE INSTRUMENTO EM 03 
(TRÊS) VIAS, DE IGUAL TEOR E FORMA, NA PRESENÇA DAS TESTEMUNHAS 
ABAIXO. Rio de Janeiro, 01 de abril de 2019. Sócios presentes: pp. BRITISH 
AMERICAN TOBACCO INTERNATIONAL (HOLDINGS) B.V. Marcio 
Eduardo Tenório da Costa Fernandes e pp. MOLENSTEEGH INVEST B.V. 
Marcio Eduardo Tenório da Costa Fernandes. Certifico que este documento 
foi arquivado na JUCERJA sob o nº 00003585391, em 18/04/2019. 
Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

Souza Cruz Ltda.
CNPJ/MF Nº 33.009.911/0001-39 - NIRE Nº 33.2.1017523-8

26ª REUNIÃO DE SÓCIOS-QUOTISTAS. Pelo presente instrumento,  
(i) BRITISH AMERICAN TOBACCO INTERNATIONAL (HOLDINGS) B.V., 
sociedade devidamente constituída e regida pelas leis da Holanda, com sede 
na Cidade de Amsterdam, Handelsweg 53A 1181, ZA Amstelveen, inscrita 
no CNPJ/MF sob nº 13.076.887/0001-43, neste ato representada por seu 
procurador, Sr. Marcio Eduardo Tenório da Costa Fernandes, brasileiro, 
casado, advogado, portador da carteira de identidade nº 49.021.959, 
expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 746.926.157-53, residente 
e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com 
endereço comercial na Rua Candelária nº 66, 12º andar, na Cidade do Rio 
de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, e (ii) MOLENSTEEGH INVEST B.V., 
sociedade devidamente constituída e regida pelas leis da Holanda, com 
sede na Cidade de Amstelveen, Handelsweg 53A, inscrita no CNPJ/MF sob 
o nº 26.646.777/0001-11, neste ato representada por seu procurador, Sr. 
Marcio Eduardo Tenório da Costa Fernandes, brasileiro, casado, advogado, 
portador da carteira de identidade nº 49.021.959, expedida pelo IFP/RJ, 
inscrito no CPF/MF sob o nº 746.926.157-53, residente e domiciliado 
na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com endereço 
comercial na Rua Candelária nº 66, 12º andar, na Cidade do Rio de Janeiro, 
Estado do Rio de Janeiro, únicos sócios da SOUZA CRUZ LTDA, sociedade 
limitada, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, 
na Rua Candelária, nº 66, Salas 101 a 1201, Centro, inscrita no CNPJ/MF 
sob o nº 33.009.911/0001-39, com os seus atos constitutivos arquivados 
na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro sob o NIRE 33.210.175.238 
(“Sociedade”), resolvem: PRIMEIRO - Aprovar a proposta da diretoria para 
o pagamento de juros sobre o patrimônio líquido, com base no artigo 
9° da Lei 9.249/95, no montante de R$ 24.424.740,33 (vinte e quatro 
milhões, quatrocentos e vinte e quatro mil, setecentos e quarenta reais e 
trinta e três centavos), com base no balancete levantado em 31/03/2019, 
observados os limites legais à data do pagamento, sendo que o referido 
pagamento deverá ocorrer a partir de 31/05/2019, devendo ser atualizado 
pela Taxa SELIC, a partir de 01/04/2019 até a data de seu pagamento, 
inclusive. E, POR ESTAREM ASSIM JUSTAS E CONTRATADAS, AS PARTES 
ASSINAM O PRESENTE INSTRUMENTO EM 03 (TRÊS) VIAS, DE IGUAL TEOR 
E FORMA, NA PRESENÇA DAS TESTEMUNHAS ABAIXO. Rio de Janeiro, 01 
de abril de 2019. Sócios presentes: pp. BRITISH AMERICAN TOBACCO 
INTERNATIONAL (HOLDINGS) B.V. Marcio Eduardo Tenório da Costa 
Fernandes, pp. MOLENSTEEGH INVEST B.V. Marcio Eduardo Tenório da 
Costa Fernandes. Certifico que este documento foi arquivado na JUCERJA 
sob o nº 00003582962, em 16/04/2019. Bernardo F. S. Berwanger - 
Secretário Geral.

Souza Cruz Ltda.
CNPJ/MF Nº 33.009.911/0001-39 - NIRE Nº 33.2.1017523-8

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, 29 de abril 
de 2019. JAURU TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.

BBPP HOLDINGS LTDA.
CNPJ/ME: 01.919.977/0001-70 / NIRE: 33.2.0579105-8

Ata de 36ª Alteração do Contrato Social
I. Data, Hora e Local: Às 10:00 horas, do dia 22/04/2019, na sede social da 
BBPP Holdings Ltda., sociedade empresária de responsabilidade limitada, 
localizada na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Rua da Passagem, 
83 - sala 214 (Parte), Botafogo, CEP 22290-030 (“Sociedade”). II. Convo-
cação e Presença: Dispensada a convocação em razão da presença da 
totalidade dos sócios. III. Resoluções: Foram aprovadas, pela unanimida-
de dos sócios da Sociedade, as seguintes deliberações: 1.1. A redução do 
capital social, no valor de R$ 43.707.801,00 (quarenta e três milhões, sete-
centos e sete mil, oitocentos e um reais), representados pelo cancelamento 
de 43.707.801 (quarenta e três milhões, setecentas e sete mil, oitocentas 
e uma) quotas com o valor unitário de R$1,00 cada. Após a redução, o 
capital social passará a ser de R$ 85.292.199,00 (oitenta e cinco milhões, 
duzentos e noventa e dois mil, cento e noventa e nove reais), represen-
tado por 85.292.199 (oitenta e cinco milhões, duzentas e noventa e duas 
mil, cento e noventa e nove) quotas. 1.2. O montante da presente redução 
será parcialmente imputado e devolvido aos sócios, no valor total de R$ 
43.020.000,00 (quarenta e três milhões e vinte mil reais) na proporção das 
participações societárias de cada um na Sociedade. 1.3. A redução de capi-
tal ora proposta será realizada por se considerar o capital social excessivo 
em relação ao objeto social da Sociedade, nos termos do disposto no inciso 
II do Art. 1.082 da Lei 10.406/02. 1.4. Para os efeitos do § 1°, do art. 1.084 
da Lei 10.406/02, o arquivamento dessa Alteração Contratual se dará no 
prazo de 90 (noventa) dias contados da publicação desta ata, no formato 
de extrato. 1.5. A consolidação do Contrato Social da Sociedade, na forma 
de sua 36ª Alteração Contratual. Rio de Janeiro, 22/04/2019.

INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE
CNPJ/MF – 10.939.209/0001-79

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL 
ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

Ficam os Senhores associados do Instituto de Educação, Pesquisa e Gestão 
Em Saúde (“IEPEGES”) convidados a se reunirem em Assembleia Geral 
Ordinária e Extraordinária, a ser realizada no dia 13 de maio de 2019, às 
10:00 horas, na sede social do IEPEGES na Avenida das Américas, n. 6.205, 
loja E, cidade e estado do Rio de Janeiro, para deliberar sobre a seguinte 
Ordem do Dia: Em Assembleia Geral Ordinária: (i) Apreciar o Relatório 
da administração e as contas da Diretoria relativos ao exercício social 
encerrado em 31 de dezembro de 2018; (ii) Apreciar as metas e diretrizes 
estipuladas pelo Conselho de Gestão; e (iii) Ratificar o jornal escolhido 
para publicações legais. Em Assembleia Geral Extraordinária: (iv) Aprovar 
a reforma do Estatuto Social do IEPEGES; (v) Aprovar eleição para nova 
composição do Conselho de Gestão do IEPEGES; e (vi) Aprovar a eleição 
para nova composição da Diretoria do IEPEGES. Informações Gerais:  
Os associados deverão apresentar na sede do IEPEGES, com no mínimo 
48 (quarenta e oito) horas de antecedência, o documento de identidade e/ou 
documento societário pertinente que comprove a representação legal, com 
reconhecimento da firma do outorgante.

Rio de Janeiro, 26 de abril de 2019
Charles Souleyman Al Odeh – Presidente do Conselho de Gestão

Glória de Fátima Teixeira Ciarlini - Diretora Presidente

ABRAMUS – Associação Brasileira de Música e Artes
CNPJ/MF nº 50.997.063/0001-32

Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
Ficam convocados os Srs. Associados da ABRAMUS – Associação 
Brasileira de Música e Artes, a comparecer na sede social, situada na Rua 
Castro Alves, nº 713, Aclimação, São Paulo - SP, CEP: 01532-001, no dia 
09 de maio de 2019, às 10:00 horas, em primeira convocação, e às 11:00 
horas, em segunda convocação, para deliberar sobre a seguinte ordem do 
dia: a) prestação de contas, discussão e aprovação do balanço e demais 
demonstrações financeiras referentes ao exercício de 2018; e b) análise, 
discussão e aprovação do plano de cargos e salários da associação. 

São Paulo, 29 de abril de 2019
Roberto Batalha Menescau – Diretor-Presidente.

Juros do cheque especial e rotativo chegam a 322,7%

Crescimento do crédito segue impulsionado pelo crédito livre
Chegou a R$ 3,267 tri-

lhões o saldo de todas as 
operações de crédito do sis-
tema financeiro nacional 
(SFN), com expansão de 
0,7% em março e de 0,3% 
no ano, informou o Banco 
Central (BC) nesta sexta-
feira. Já em relação a tudo 
o que o país produz – o Pro-
duto Interno Bruto (PIB), o 
crédito continuou em 47,1%. 
“O crescimento do crédito 
continua impulsionado pelo 
crédito livre”, destacou o 
chefe adjunto do Departa-
mento de Estatísticas do BC, 
Renato Baldini. O crédito 
com recursos livres é aque-
le sem destinação específica 
(excluindo assim o BNDES, 
habitação e o crédito rural). 

O crédito livre destinado 
às pessoas jurídicas atingiu 
R$ 807 bilhões (+1,9% no 
mês e + 10,3% em doze me-
ses). “As modalidades que 
mais se destacaram foram 
o desconto de duplicatas e 
recebíveis, a antecipação de 
faturas de cartão, a aquisição 
de veículos e os adiantamen-

tos sobre contratos de câm-
bio”, citou o BC.  Já o crédi-
to às empresas com recursos 
direcionados se manteve 
em declínio: 0,5% no mês e 
7,7% em doze meses, totali-
zando R$633 bilhões.

Baldini acrescentou que 
o crédito segue tendência 
de recuperação gradual, que 
vem sendo observada desde 
o segundo semestre de 2017. 
O saldo destinado a pesso-
as jurídicas cresceu 0,8%, 
somando R$1,4 trilhão, en-
quanto a carteira de pessoas 
físicas aumentou 0,6%, tota-
lizando R$1,8 trilhão.

No primeiro trimestre do 
ano, o saldo de crédito avan-
çou 0,3%. Nos últimos doze 
meses, houve expansão de 
5,7%, 9,2% no crédito às fa-
mílias e 1,6% no crédito às 
empresas. Segundo o BC, as 
concessões de crédito soma-
ram R$319 bilhões em mar-
ço (+4,4% no mês).

No acumulado do ano, 
comparativamente ao mes-
mo período do ano anterior, 
houve crescimento de 9,9% 

(+10,3% para pessoas físi-
cas e +9,5% para pessoas 
jurídicas). Considerando-se 
a série dessazonalizada, as 
concessões totais cresceram 
0,6% no mês (+4,4% no cré-
dito às famílias e -1,8% no 
crédito às empresas). O spre-
ad bancário médio referente 
às concessões totais do mês 
atingiu 19,2 p.p., com au-
mento mensal de 0,2 p.p. e 
queda de 0,7 p.p. na compa-
ração interanual.

Cartão de crédito

De acordo com as esta-
tísticas BC, os clientes de 
instituições financeiras que 
caíram no rotativo do cartão 
de crédito ou usaram cheque 
especial pagaram juros mais 
caros em março. A taxa de 
juros do cheque especial su-
biu 4,8 pontos percentuais, 
em relação a fevereiro, ao 
chegar em 322,7% ao ano, 
em março. No ano, houve 
aumento de 10,1 pontos per-
centuais na taxa de juros.

Baldini disse em entre-

vista à agência Brasil que o 
crédito rotativo (do cartão 
e cheque especial) deve ser 
evitado devido às taxas de 
juros mais altas. “O aumento 
nas taxas de juros está con-
centrado no crédito rotati-
vo”, destacou.

Lembrando que as regras 
do cheque especial muda-
ram no ano passado. Os 
clientes que utilizam mais 
de 15% do limite do cheque 
durante 30 dias consecu-
tivos passaram a receber a 
oferta de um parcelamento, 
com taxa de juros menores 
que a do cheque especial 
definida pela instituição 
financeira. A taxa média do 
rotativo do cartão de crédito 
subiu 4 pontos percentuais em 
relação a fevereiro, chegando 
a 299,5% ao ano, no mês pas-
sado. No ano, houve aumento 
de 14,1 pontos percentuais.

Perguntado sobre os moti-
vos para que as taxas de juros 
tenham subido desde o fim 
de 2018, em um ambiente 
com Selic (taxa básica de ju-
ros) estável e inadimplência 

baixa, Baldini afirmou que a 
instituição não percebe “ra-
zão macroeconômica para a 
alta dos juros rotativos nes-
te momento”. “Observamos 
que há, de fato, aumento de 
taxa de juros em algumas 
instituições”, acrescentou.

O rotativo é o crédito 
tomado pelo consumidor 
quando paga menos que o 
valor integral da fatura do 
cartão. O crédito rotativo 
dura 30 dias. Após esse pra-
zo, as instituições financei-
ras parcelam a dívida.

As taxas do cheque es-
pecial e do rotativo do car-
tão são as mais caras entre 
as modalidades oferecidas 
pelos bancos. A do crédito 
pessoal, por exemplo, fi-
cou em 123,7% ao ano em 
março, com aumento de 1,2 
ponto percentual na compa-
ração com o mês anterior. A 
taxa do crédito consignado 
(com desconto em folha de 
pagamento) chegou a 23,6% 
ao ano, com redução de 0,5 
ponto percentual em relação 
a fevereiro.

A taxa média de juros 
para as famílias subiu 0,6 
ponto percentual para 53,7% 
ao ano. A taxa média das 
empresas permaneceu em 
19,8% ao ano.

A inadimplência do crédi-
to, considerados atrasos aci-
ma de 90 dias, permaneceu 
em 4,7% para pessoas físicas 
e em 2,8% para as empresas. 
Os dados são do crédito livre 
em que os bancos têm auto-
nomia para emprestar o di-
nheiro captado no mercado.

No caso do crédito dire-
cionado (empréstimos com 
regras definidas pelo gover-
no, destinados, basicamente, 
aos setores habitacional, rural 
e de infraestrutura) os juros 
para as pessoas físicas subiu 
0,1 ponto percentual para 
7,6% ao ano. A taxa cobrada 
das empresas permaneceu em 
10% ao ano. A inadimplência 
das pessoas físicas subiu 0,1 
ponto percentual para 1,8% 
e a das empresas passou de 
1,8% em fevereiro para 2,1%, 
em março.

Ao longo do ano 
a taxa já subiu 
10,1 pontos 
percentuais

Quem usou cartão de cré-
dito ou chegue especial e ca-
íram no rotativo em março 
foram cobrados pelas finan-
ceiras juros de 322,7% ao 
ano, De acordo com dados 
divulgados pelo Banco Cen-
tral (BC) nesta sexta-feira, a 
taxa subiu 4,8 pontos percen-

tuais, em relação a fevereiro, 
e no ano já acumula aumento 
de 10,1 pontos percentuais.

As regras do cheque espe-
cial mudaram no ano passado. 
Os clientes que utilizam mais 
de 15% do limite do cheque 
durante 30 dias consecutivos 
passaram a receber a oferta de 
um parcelamento, com taxa 
de juros menores que a do 
cheque especial definida pela 
instituição financeira.

A taxa média do rotativo do 
cartão de crédito subiu 4 pon-
tos percentuais em relação a 
fevereiro, chegando a 299,5% 
ao ano, no mês passado. No 
ano, houve aumento de 14,1 
pontos percentuais. O rotativo 

é o crédito tomado pelo con-
sumidor quando paga menos 
que o valor integral da fatura 
do cartão. O crédito rotativo 
dura 30 dias. Após esse prazo, 
as instituições financeiras par-
celam a dívida.

As taxas do cheque especial 
e do rotativo do cartão são as 
mais caras entre as modalida-
des oferecidas pelos bancos. A 
do crédito pessoal, por exem-
plo, ficou em 123,7% ao ano 
em março, com aumento de 
1,2 ponto percentual na com-
paração com o mês anterior. 
A taxa do crédito consignado 
(com desconto em folha de 
pagamento) chegou a 23,6% 
ao ano, com redução de 0,5 

ponto percentual em relação a 
fevereiro. A taxa média de ju-
ros para as famílias subiu 0,6 
ponto percentual para 53,7% 
ao ano. A taxa média das em-
presas permaneceu em 19,8% 
ao ano.

O chefe adjunto do Depar-
tamento de Estatísticas do BC, 
Renato Baldini, destacou que 
o crédito rotativo (do cartão e 
cheque especial) deve ser evi-
tado devido às taxas de juros 
mais altas. “O aumento nas ta-
xas de juros está concentrado 
no crédito rotativo”, disse.

Inadimplência

A inadimplência do crédi-

to, considerados atrasos aci-
ma de 90 dias, permaneceu 
em 4,7% para pessoas físicas 
e em 2,8% para as empresas. 
Os dados são do crédito livre 
em que os bancos têm auto-
nomia para emprestar o di-
nheiro captado no mercado.

No caso do crédito direcio-
nado (empréstimos com re-
gras definidas pelo governo, 
destinados, basicamente, aos 
setores habitacional, rural e de 
infraestrutura) os juros para as 
pessoas físicas subiu 0,1 ponto 
percentual para 7,6% ao ano. 
A taxa cobrada das empresas 
permaneceu em 10% ao ano. A 
inadimplência das pessoas físi-
cas subiu 0,1 ponto percentual 

para 1,8% e a das empresas pas-
sou de 1,8% em fevereiro para 
2,1%, em março.

O saldo de todas as ope-
rações de crédito do Siste-
ma Financeiro chegou a R$ 
3,267 trilhões, com alta de 
0,7% no mês e de 0,3%, no 
ano. Em relação a tudo o que 
o país produz – o Produto 
Interno Bruto (PIB), o cré-
dito permaneceu em 47,1%. 
Segundo Baldini, o crédito 
segue tendência de recupera-
ção gradual, que vem sendo 
observada desde o segundo 
semestre de 2017. “O cres-
cimento do crédito continua 
impulsionado pelo crédito 
livre”, acrescentou.
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Relatório da Administração - Em cumprimento às determinações legais, apresentamos a seguir, relatório das principais atividades no exercício de 2018, em conjunto 
com as demonstrações contábeis elaboradas de acordo com a legislação Societária Brasileira. A Diretoria

Balanços Patrimoniais Em 31/12/2018 e 2017 (Em reais) Demonstração dos Resultados 
Exercícios Findos em 31/12/2018 e 2017 (Em reais)

Demonstração dos Fluxos de Caixa 
Exercícios Findos em 31/12/2018 e 2017 (Em reais)

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

Ativo Nota 2018 2017
Circulante:
Caixa e equivaletes de caixa 4 57.045.765 7.260.048
Contas a receber 5 73.428.771 92.883.467
Impostos a recuperar 6 3.020.108 6.284.782
Despesas antecipadas 120.930 80.242
Adiantamento a Fornecedores 7 67.626 494.168
Partes relacionadas 14 - 12.697.036

133.683.200 119.699.743
Não circulante :
Depósitos judiciais 8 4.268.780 4.268.780
Empresas Ligadas (empréstimos) 14 100.000.000 100.000.000

104.268.780 104.268.780
Intangível 9 192.999.622 81.695.801

192.999.622 81.695.801
430.951.602 305.664.324

Passivo Nota 2018 2017
Circulante:
Fornecedores 10 1.162.007 4.261.142
Impostos e contribuições 11 38.476.426 3.004.592
Salários e encargos sociais 19.077 19.052
Obrigações diversas 12 413.093 3.127.335
Adiantamento de clientes 13 - 12.708.771

40.070.604 23.120.892
Não circulante:
Partes relacionadas 14 276.718.924 232.480.602

276.718.924 232.480.602
Patrimônio Líquido:
Capital social 15 10.062.830 337.259.797
Distribuição de Dividendos (138.500.000) -
Resultados acumulados 242.599.244 (287.196.967)

114.162.074 50.062.830
430.951.602 305.664.324

Nota 2018 2017
Receita líquida 16 482.567.844 92.879.303
Custo dos serviços prestados 17 (158.399.835) (67.858.774)
Lucro bruto 324.168.010 25.020.529
Despesas administrativas 18 (7.746.692) (12.764.870)
Despesas com pessoal (1.221.704) (1.070.650)
Impostos e contribuições (18.774) (5.999.142)
Resultado financeiro, líquido 19 (28.843.789) 99.552.103

(37.830.959) 79.717.441
Prejuízo antes da provisão para 
Imposto de renda e contribuição social 286.337.051 104.737.970

Imposto de renda 20 (61.565.564) (6.970.667)
Contribuição social sobre o lucro líquido 20 (22.172.243) (2.518.080)
Lucro (prejuízo) do exercício 202.599.244 95.249.223

Fluxo de caixa das atividades operacionais: Nota 2018 2017
Lucro (Prejuízo) do exercício 202.599.244 95.249.223
Variação cambial das operações de longo prazo (4.605.373) (6.622.688)
Depreciação e amortização 152.124.311 62.623.621

350.118.182 151.250.156
Redução (aumento) de ativos
Contas a receber 5 19.454.696 (63.249.259)
Impostos a recuperar 6 3.264.674 (2.077.741)
Despesas antecipadas (40.688) (73.356)
Adiantamento a Fornecedores 7 426.542 (477.789)
Aumento de partes relacionadas - Ativo Circulante 14 12.697.036 (12.697.036)

Aumento (redução) de passivos
Fornecedores 10 (3.099.135) (5.714)
Impostos e contribuições 11 35.471.834 2.380.486
Salários e encargos sociais 26 (56.697)
Obrigações diversas 12 (2.714.242) 5.292.288
Adiantamento de clientes 13 (12.708.771) 10.604.683

Disponibilidades líquidas geradas pelas 
 atividades operacionais 402.870.155 90.890.021
Fluxo de caixa das atividades de investimentos:
Aumento de partes relacionadas 
- Ativo não Circulante 14 - (100.000.000)

Aumento de depósitos judiciais 8 - 221.499.473
Integralização de Capital - 53.034.289
Dividendos 15 (138.500.000) -
Aumento do imobilizado e intangivel 9 (263.428.132) (51.530.134)

Disponibilidades líquidas aplicadas
nas atividades de investimentos (401.928.133) 123.003.628

Fluxo de caixa das atividades de financiamentos:
Redução de partes relacionadas
- Passivo não circulante 14 48.843.695 (211.077.167)

Disponibilidades líquidas aplicadas 
 nas atividades de financiamentos 48.843.695 (211.077.167)
Aumento das disponibilidades 49.785.717 2.816.482
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 4 7.260.048 4.443.566
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 4 57.045.765 7.260.048
Aumento das disponibilidades 49.785.717 2.816.482

Capital 
social

Resultados 
acumulados Total

Saldos em 01 de janeiro de 2017 284.225.508 (382.446.190) (98.220.682)
Aumento de Capital - 
 Conforme 37ª alteração
  contratual de 21 de Junho de 2017 53.034.289 - 53.034.289
Lucro do exercício - 95.249.223 95.249.223
Saldos em 31 de dezembro de 2017 337.259.797 (287.196.967) 50.062.830
Redução de Capital - 
 Conforme 38ª alteração
  contratual de 02 de Março de 2018 (327.196.967) 327.196.967 -
Distribuição de Dividendos em:
27 de Fevereiro de 2018 (40.000.000) (40.000.000)
22 de Março de 2018 (29.500.000) (29.500.000)
03 de Maio de 2018 (29.000.000) (29.000.000)
13 de Dezembro de 2018 (40.000.000) (40.000.000)

Lucro do exercício - 202.599.244 202.599.244
Saldos em 31 de dezembro de 2018 10.062.830 104.099.244 114.162.074

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras -  Em 31/12/2018 e 
2017 (Em reais) - 1 - Contexto Operacional: A PGS Investigação Petrolífera 
Ltda. (“Sociedade”) foi constituída no Brasil em outubro de 1995 e tem como 
atividade principal Aquisição de Dados, estando classificada como Empresa de 
Aquisição de Dados (EAD), dedicando-se a cessão de direito de uso de base 
de dados sismicos não-exclusivos, ao público em geral, atividade está devida-
mente autorizada e regulamentada pela Agência Nacional de Petróleo (ANP), 
nos termos de resolução ANP nº 11, de 17/02/2011, tal como previsto na clau-
súla segunda de seu contrato social, possui ainda, uma biblioteca de dados 
sísmicos multi-clientes do subsolo brasileiro. A PGS do Brasil faz parte do gru-
po Petroleum Geo-Services (PGS) com sede em Oslo, Noruega, o grupo pos-
sui escritórios em 14 diferentes países, e escritórios regionais em Londres, 
Houston e Malásia e é listado na bolsa de Oslo (OSE). 2 - Apresentação das 
Demonstrações Financeiras: As demonstrações financeiras foram elabora-
das e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adota-
das no Brasil, em consonância com as disposições da Lei das Sociedades por 
Ações, Lei nº 6.404/76, e respectivas alterações, Lei nº 11.638/07 e Lei nº 
11.941/09, em conjunto com as normas estabelecidas pela Comissão de Valo-
res Mobiliários (CVM) e os Pronunciamentos, Interpretações e Orientações 
emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC). Na elaboração 
das demonstrações financeiras, é necessário utilizar estimativas para contabi-
lizar certos ativos, passivos e outras transações. As demonstrações financei-
ras da Sociedade incluem, portanto, estimativas referentes às vidas úteis dos 
bens do ativo imobilizado e do intangível, provisões necessárias para passivos 
contingentes, determinação de provisão para imposto de renda e outras simi-
lares. Os resultados reais podem apresentar variações em relação às estima-
tivas. A demonstração dos resultados abrangentes para o exercício findo em 
31/12/2018 não está sendo apresentada pois a Sociedade não possui outros 
resultados abrangentes, ou seja, o resultado do exercício é igual ao resultado 
abrangente total. A moeda funcional e de apresentação da Sociedade é o Real. 
Todos os valores apresentados nestas demonstrações financeiras estão ex-
pressos em reais, exceto quando indicados de outra forma. Estas demonstra-
ções financeiras foram autorizadas para emissão pelos Administradores em 
22/03/2019. 3 - Resumo das Principais Práticas Contábeis: a) Caixa e 
equivalentes de caixa - São mantidos com a finalidade de atender compro-
missos de caixa de curto prazo e estão representadas por depósitos bancários, 
com liquidez imediata e risco insignificante de mudança de valor. O fundo fixo 
foi extinto em 2017. Os ativos financeiros (circulante) mensurados ao valor 
justo em contrapartida ao resultado financeiro foram classificados como manti-
dos para negociação. b) Contas a receber - Estão registrados pelo valor no-
minal dos títulos representativos desses créditos, acrescidos das variações 
monetárias ou cambiais, quando incorridas. c) Demais ativos circulantes e 
não circulantes - Os demais ativos circulantes e não circulantes são demons-
trados aos valores de custo ou realização, incluindo, os rendimentos auferidos 
e as variações cambiais e monetárias, quando aplicáveis. d) Intangível - A 
biblioteca Multicliente consiste em levantamentos de dados sísmicos que são 
licenciados para os clientes de forma não-exclusiva. Os custos incorridos a 
partir da abertura do projeto, incluindo as fases pré-aquisição, aquisição e ima-
geamento para concluir os levantamentos sísmicos são capitalizados para a 
biblioteca de dados sísmicos Multicliente. Um projeto Multicliente é registrado 
como Ativo Intangível e os seus custos são capitalizados até o imageamen-
to ser completado, o que pode ocorrer em meses ou ultrapassando os anos 
subsequentes ao término da aquisição de dados. A Companhia registra os 
custos incorridos na biblioteca Multicliente de forma consistente com o seu in-
vestimento de capital e análise de decisões operacionais, o que geralmente 
resulta em cada componente da biblioteca Multicliente ser registrado e avalia-
do separadamente. A Companhia amortiza cada pesquisa da biblioteca Multi-
cliente com base na relação do custo total da pesquisa e a estimativa de ven-
das futuras por projeto, onde os percentuais de amortização são definidos em 
cada ano fiscal. Cada projeto/pesquisa é classificado em uma categoria de 
amortização, e com base nesta relação é definido o percentual de amortiza-
ção. Outro componente da amortização da biblioteca Multicliente é a política 
de amortização linear, quando do encerramento do projeto e a porcentagem 
específica a ser aplicada ao custo capitalizado obedece às normas definidas 
pela Sociedade em função do período restante estimado para geração de re-
ceitas de cada projeto. Em regras gerais, todas as pesquisas sísmicas, têm um 
perfil de 5 anos, começando no ano após a conclusão do projeto. e) Redução 
ao valor recuperável de ativos - O intangível, outros ativos não circulantes e 
os ativos circulantes relevantes são revisados anualmente com o objetivo de 
verificar a existência de indícios de perdas não recuperáveis. A Administração 
da Sociedade efetuou a análise de seus ativos conforme CPC 01 - Redução ao 
valor recuperável de ativos, aprovado pela Deliberação CVM nº 527/2007, e 
constatou que não há indicadores de desvalorização do Ativo imobilizado e 
intangível. f) Passivo circulante e não circulante - Demonstrados por valores 
conhecidos ou calculáveis, ajustados a valor presente quando aplicável, com 
base em taxas de desconto que refletem as melhores avaliações do mercado 
quanto ao valor do dinheiro no tempo e os riscos específicos destes passivos, 
e acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações 
monetárias e cambiais incorridos. g) Imposto de renda e contribuição social 
- Estão calculados de acordo com a legislação tributária vigente, sendo o im-
posto de renda à alíquota de 15% mais adicional de 10%, e contribuição social 
à alíquota de 9%. h) Apuração do resultado - O resultado é apurado em 
conformidade com o regime contábil de competência. A receita de venda é re-
conhecida no resultado do exercício. O custo de aquisição da biblioteca de 
dados sísmicos é amortizado levando-se em conta a estimativa de receita fu-
tura da Sociedade, utilizando o método denominado “Sales Estimated Fore-
cast”. A Sociedade revisa o valor da sua biblioteca de dados periodicamente, 
utilizando o método de amortização Linear dos projetos completos definido por 
um período máximo de 5 anos. i) Moeda estrangeira - A Administração da 
Sociedade definiu que sua moeda funcional é o Real. Transações em moeda 
estrangeira, isto é, todas aquelas que não realizadas na moeda funcional 
(Real), são convertidas pela taxa de câmbio das datas de cada transação. 
Ativos e passivos monetários em moeda estrangeira são convertidos para a 
moeda funcional pela taxa de câmbio da data do fechamento. Os ganhos e as 
perdas de variações nas taxas de câmbio sobre os ativos e os passivos mone-
tários são reconhecidos na demonstração de resultados. Ativos e passivos não 
monetários adquiridos ou contratados em moeda estrangeira são convertidos 
com base nas taxas de câmbio das datas das transações ou nas datas de 
avaliação ao valor justo quando este é utilizado. j) Instrumentos financeiros 
- Instrumentos financeiros não-derivativos incluem investimentos em instru-
mentos de dívida e patrimônio, contas a receber e outros recebíveis, caixa e 
equivalentes de caixa, empréstimos, financiamentos e contas com empresas 
ligadas, assim como contas a pagar e outras dívidas. Instrumentos financeiros 
não-derivativos são reconhecidos inicialmente ao valor justo e mensurados 
posteriormente de acordo com sua respectiva classificação. k) Estimativas 
contábeis - A elaboração de demonstrações financeiras de acordo com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil requer que a Administração da Socieda-
de use de julgamento na determinação e registro de estimativas contábeis.
Ativos e passivos significativos sujeitos a essas estimativas e premissas, in-
cluem o valor residual do ativo imobilizado e as provisões para férias e para 
perdas em investimentos. A liquidação das transações envolvendo essas esti-
mativas poderá resultar em valores diferentes dos estimados, devido a impre-
cisões inerentes ao processo de sua determinação. A Sociedade revisa as 
estimativas e premissas pelo menos anualmente. l) Normas e interpretações 
novas e revisadas já emitidas e ainda não adotadas - Na preparação das 
demonstrações financeiras, a Administração da Companhia considerou, quan-
do aplicável, as novas revisões e interpretações às IFRS e aos pronunciamen-
tos técnicos, emitidos pelo IASB e pelo CPC, respectivamente, que entraram
obrigatoriamente em vigor para períodos contábeis findos em 31/12/2018. As 
normas emitidas e que entraram em vigor em 1º/01/2019 foram:

Pronunciamento 
ou interpretação Descrição

CPC 02 (R2) / IFRS 16 Arrendamento mercantil
CPC 32 / IFRIC 23 Incerteza sobre o tratamento de impostos sobre o lucro

A Companhia avaliou os efeitos da adoção dos pronunciamentos, e entende 
que a adoção do CPC 02 e CPC 32 não trará impactos relevantes para as suas 
demonstrações financeiras.
4 - Caixa e Equivalentes de Caixa 2018 2017
Bancos conta movimento 57.045.765 7.260.048

57.045.765 7.260.048
5 - Contas a Receber 2018 2017
Azimuth 6.422.449 6.422.449
Azibras - 2.193.835
Chevron 6.278.597 3.600.361
CNOOC 19.670.417 -
Equinor ASA 26.004.006 -
Exxonmobil 1.711.256 61.026.961
Murphy Inc 12.256.837 -
Petrogal - 11.901.463
Petronas - 3.398.479
Premier Holding - 377.649
Shell Brasil 66.744 3.962.270
Total E&P 1.018.465    -

73.428.771 92.883.467

6 - Impostos a Recuperar 2018 2017
IRPJ sobre faturamento 1.016 -
COFINS sobre faturamento 2.481.257 -
PIS sobre faturamento 535.678 63.479
IRRF sobre aplicações financeiras - 6.221.303
Impostos a recuperar 2.156 -

3.020.108 6.284.782
7 - Adiantamento a Fornecedores 2018 2017
MS Logistica - 204.578
Petrobrás - 135.024
ISS Marine 67.626 70.742
Geohub - 83.824

67.626 494.168
8 - Depósitos Judiciais: Composição dos depósitos judiciais por município:

2018 2017
ISS – Rio Bonito (item 8.1) 4.188.096 4.188.096
Outros (*) 80.684 80.684

4.268.780 4.268.780
(*) Refere-se a depósitos judiciais de impostos federais. 8.1. Mandado de Se-
gurança e Ação Declaratória: PGS está em disputa de um caso no Brasil re-
lacionado com Imposto sobre Serviços (ISS), com a Prefeitura de Rio de Boni-
to (“Bonito”), o qual a ação declaratória continua em processo. Em 30/10/2017, 
o juiz decidiu o caso em favor da PGS, declarando ilegal a cobrança de ISS so-
bre as atividades de licenciamento de dados multi-cliente. A Prefeitura de Rio 
Bonito recorreu da decisão. Durante 2018, PGS foi notificada que finalmente 
ganhou o caso. Não houve apelação ao Supremo Tribunal pelas autoridades 
fiscais, portanto resta agora aguardar a liberacao para saque do depósito judi-
cial, estimado para ocorrer até o final do 1º trimestre de 2019.
9 - Intangível 2018 2017

Custo dos 
projetos

Amortização 
acumulada Líquido Líquido

Bacia Sedimentar 
 do Ceará 184.452.652 184.452.652 - -
Bacia de Santos 687.225.887 685.282.026 1.943.861 5.854.265
Bacias de Camamu 
 e Almada 209.070.782 209.070.782 - -
Bacia Potiguar 258.539.766 169.435.335 84.104.431 48.774.782
Bacia Sergipe - Alagoas 308.650.171 220.212.829 88.437.342 38.779
BS-1 94.954.446 81.889.015 13.065.431 26.130.862
Bacia de Campos 559.775.686 559.327.129 448.557 897.113
Bacia do Espírito Santo 90.302.511 90.302.511 - -
Bacia do Jequitinhonha 97.086.330 97.086.330 - -
Bacia Pará - Maranhão 144.304.794 144.304.794 - -
Dados Eletromagnéticos 19.930.217 19.930.217 - -
Well Correlation Study 135.862 135.862 - -

2.654.429.104 2.461.429.482 192.999.622 81.695.801
Nesta rubrica, substancialmente, estão registrados os custos relativos à elabo-
ração de dados sísmicos e as suas respectivas amortizações, de acordo com 
as práticas descritas na nota explicativa nº 3.d.
10 - Fornecedores 2018 2017
Acamin 53.261 1.646.392
Geohub 9.122 679.746
Engeo 11.784 116.600
Gaia Importação e Exportação - 889.439
Ovation 205.761 164.132
Instituto Biota 402.389 -
ANP 143.610 -
Fundação Proteção Tartarugas 24.000 193.000
Rig Consultoria - 28.859
Brascrew 169.221 173.241
Funcitern 129.005 135.795
Inace - 21.909
Instituto Aqualie - 120.494
Saurupt - 75.439
MS Logística 8.377 4.276
Outros 5.477 11.820

1.162.007 4.261.142
11 - Impostos e Contribuições 2018 2017
Impostos Retidos na Fonte 62.707 90.673
PIS/COFINS s/ faturamento - 289.531
ISS-RJ s/ faturamento 2.558.619 1.709.817
IRPJ/CSLL 35.807.471 835.460
IRRF 35.164 72.199
Outros 12.465 6.912

38.476.426 3.004.592
12 - Obrigações Diversas 2018 2017
Mattos Filho Advogados 151.253 -
Bichara, Barata & Costa Advogados 77.524 2.748.613
Demarest Advogados 63.326 260.021
Deloitte 53.997 -
BKR 6.110 16.753
DNV - 15.348
Dascam 3.683 12.651
Contas a Pagar – Provisão 55.956 36.204
Outros 1.244 37.745

413.093 3.127.335
13 - Adiantamento de Clientes: A Sociedade, em alguns casos, recebe de seus 
clientes adiantamentos para que possa iniciar a aquisição e o processamento de 
dados sísmicos multiclientes relacionados aos contratos. Esses adiantamentos 
são baixados a medida que o dado geofísico é disponibilizado ou entregue ao 
cliente. Todos valores foram baixados ao decorrer do ano de 2018.

2018 2017
Queiroz Galvão - 4.933.800
Anadarko Exploração e Produção Petroleo - 309.660
Statoil ASA - 1.196.285
Chevron Upstream - 6.269.026

- 12.708.771
14 - Partes Relacionadas: Estão representados por valores a receber e/ou a 
pagar relativos a transações comerciais, bem como por empréstimos remune-
rados a taxas usuais de mercado, com prazos de resgate variáveis.

2018 2017
Ativos Passivos Ativos Passivos

PGS Geophysical AS - 48.735.670 - 41.605.614
Multiklient Invest AS 100.000.000 - 100.000.000 -
PGS Exploration UK, Inc. - 32.733.950 - 27.944.956
PGS Falcon AS - - 12.697.036 -
PGS Exploration US - 71.176.552 - 60.763.383
PGS Geo-Services ASA - 37.260.907 - 67.966.056
PGS Suporte Logístico Ltda. - 84.206.885 - 31.976.739
PGS Imaging - 2.604.960 - 2.223.854

100.000.000 276.718.924 112.697.036 232.480.602
Esses saldos com partes relacionadas estão incluídos nas seguintes contas 
do balanço patrimonial:

2018 2017
Ativo e Passivo circulante: Ativos Passivos Ativos Passivos
Fornecedores (ii) - - 12.697.036 -

- - - -
- - 12.697.036 -

2018 2017
Passivo não circulante: Ativos Passivos Ativos Passivos
Empréstimos (i) 100.000.000 67.744.546 100.000.000 93.989.922
Fornecedores (ii) - 180.109.015 - 106.513.940
Contrato de mútuo - 28.865.363 - 31.976.740

100.000.000 276.718.924 100.000.000 232.480.602
(i) Os contratos de empréstimos com as empresas PGS Exploration e PGS 
Geophysical AS foram financiados em dólar, possuindo juros mensais basea-
dos na taxa libor - 3 meses acrescido de 3% (três por cento), ambos com o 
vencimento em 1.825 dias, a contar da entrada dos recursos no Brasil, que
foi no dia 04/12/2008. Os contratos foram registrados no Banco Central. A Ad-
ministração da Sociedade negociou os prazos de vencimentos dos emprés-
timos postergando os mesmos para liquidação durante o exercício de 2019.
O contrato de empréstimo com a empresa Multiklient Invest AS foram finan-
ciados em reais, sem incidência de juros e prazo de pagamento estabelecido
para 31/12/2020. O contrato foi devidamente registrado no Banco Central e
valor líquido de IOF remetido em 11/12/2017. Não existem transações com
partes relacionadas na pessoa física. (ii) Refere-se à prestação de serviços de
processamento de dados, afretamento de embarcações, dentre outros, pelas

partes relacionadas estrangeiras, sendo as operações efetuadas em dólar. O 
saldo com a PGS Falcon refere-se a pagamento antecipado de afretamento 
de embarcação (navio Tethys) referente à competência Jan/18. 15 - Capital 
Social: O capital social é de R$10.062.830 (dez milhões, sessenta e dois mil 
e oitocentos e trinta reais) totalmente subscrito e integralizado, dividido em 
10.062.830 (dez milhões, sessenta e dois mil e oitocentos e trinta reais) quotas 
no valor unitário de R$1,00. Durante o ano de 2018, a sociedade promoveu re-
dução de capital no valor de R$327.196.967 (trezentos e vinte e sete milhões, 
cento e noventa e seis mil, novecentos e sessenta e sete reais). Adicionalmen-
te durante o ano de 2018, a sociedade distribuiu dividendos, totalizando o valor 
de R$138.500.000 (cento e trinta e oito milhões e quinhentos mil reais).

Quotistas Quantidade de quotas R$
Petroleum Geo-Services ASA 4.889.017 4.889.017
PGS Geophysical AS 5.173.813 5.173.813

10.062.830 10.062.830
Os quotistas da Sociedade empenharam a totalidade das quotas, bem como, 
todos os direitos relacionados a elas que possuem, por meio de um Contrato 
de Penhor de Quotas, celebrado pelos quotistas com a PGS Finance Inc e Bar-
clays plc, na qualidade de agentes da garantia e a Sociedade em 27/08/2007, 
e seus aditamentos, sendo o último datado de 02/03/2018.
16 - Receita Líquida 2018 2017
Receita bruta de serviços - Brasil 290.919.314 89.550.928
Receita bruta de serviços - Exterior 228.741.435 155.639.670
ISS sobre vendas (10.182.868) (1.788.616)
ISS – Deposito Judicial - (142.239.218)
PIS sobre vendas (4.800.169) (1.477.590)
COFINS sobre vendas (22.109.868) (6.805.871)

482.567.844 92.879.303
17 - Custos dos Serviços Prestados 2018 2017
Bacia de Santos 3.918.713 5.664.273
Bacia de Campos 448.557 448.557
Bacia Sergipe/Alagoas 70.918.243 -
Bacia Potiguar 63.773.367 1.072.635
Bacia BS-1 13.065.431 13.065.431
Bacia Sedimentar do Ceará - 42.372.725
Hospedagem de Dados Geofísicos 1.896.938 1.023.334
Custos Diretos c/Projetos Diversos 1.936.898 893.793
Comissão s/Levantamento Sísmico 1.990.981 2.625.181
Fitas Magnéticas / Cópias 386.406 626.856
Conteúdo Local 46.144 67.781
Provisão/Reversão Custos 18.157 (1.792)

158.399.835 67.858.774
18 - Despesas Administrativas 2018 2017
Back office 2.400.000 2.400.000
Apoio Operacional 290.000 1.550.000
Serviços Contábeis e Fiscais 105.712 212.765
Consultoria 2.246.390 685.825
Serviços advocatícios 1.715.676 7.141.919
Serviço prestado – Meio ambiente 110.519 5.241
Manutenção de Software 86.361 99.948
Viagens e hospedagem 161.472 39.318
Eventos 2.508 7.521
ANP – BDEP 387.501 321.886
Auditoria 51.312 50.339
Outros 189.241 250.108

7.746.692 12.764.870
19 - Resultado Financeiro, Líquido 2018 2017
Receitas financeiras:
Variação monetária 107.146 299.720
Aplicação financeira 249.690 118.668.254
Variação cambial (i) 41.276.021 38.763.151
Outras 6.554 704

41.639.411 157.731.829
Despesas financeiras:
Variação cambial (i) (67.709.188) (36.244.001)
Descontos concedidos - (5.706.437)
IOF (1.089.068) (1.399.254)
Multa/Juros (1.654.329) (14.802.507)
Outras (30.615) (27.527)

(70.483.200) (58.179.726)
(28.843.789) 99.552.103

(i) Esta rubrica refere-se à variação cambial na rubrica “fornecedores com par-
tes relacionadas”, visto que as operações entre elas são efetuadas em dólar.
20 - Apuração do Imposto de Renda e Contribuição Social

2018 2017
Imposto de 

Renda
Contribui-
ção Social

Imposto de 
Renda

Contribui-
ção Social

Resultado antes 
 do IRPJ e CSLL 286.337.051 286.337.051 104.737.970 104.737.970
Adições 80.208.962 80.208.962 98.916.994 98.916.994
Exclusões (53.273.456) (53.273.456) (163.685.440) (163.685.440)
Compensação 
 de prejuízo fiscal (66.914.300) (66.914.300) (11.990.857) (11.990.857)
Base de cálculo 
 tributável 246.358.256 246.358.256 27.978.667 27.978.667
Alíquota 15% 9% 15% 9%
Alíquota adicional, após 
 dedução de R$20 mil 
 por mês 10% - 10% -
Impostos sobre o lucro 
 no exercício 61.565.564 22.172.243 6.970.667 2.518.080
21 - Passivos Contingentes: • Fiscalização CIDE 2008 (Nº 18470.723923/2012-
12) - Em 16/05/2012, a companhia foi autuada pela RBF através da notificação
nº. 18470.723923/2012-12, com base na alegação de que os pagamentos de
afretamento envolvendo embarcações estrangeiras são sujeitos estão sujeitos
à Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE, uma espécie de
imposto sobre combustíveis. A assessoria jurídica da empresa classificou a
possibilidade de risco neste caso como remota. Em 12/07/2012, a decisão foi
proferida no primeiro nível da esfera administrativa, recusando o desafio apre-
sentado pela Companhia. Em 21/08/2012, uma apelação voluntária foi apre-
sentada ao CARF, que ordenou que os procedimentos fossem conduzidos com 
o objetivo de obter uma compreensão mais completa da atividade da Empresa. 
Tais processos foram conduzidos e os registros dos casos foram devolvidos ao 
CARF, embora ainda estejam aguardando julgamento por tal Conselho. A PGS 
recebeu uma decisão desfavorável em 24/10/2017. A PGS apresentou embar-
go de declaração sobre a decisão proferida em 11/12/2017. PGS foi notificada 
em Maio de 2018 que o embargo de declaração foi parcialmente admitido para 
julgamento e o juiz designado para analisar o caso teria 6 (seis) meses para tal 
e posteriormente incluir o caso para julgamento, o que ocorreu em Outubro do 
mesmo ano. A corte fiscal administrativa não concordou com os argumentos 
apresentados pela PGS. Próximo passo será preparar e apresentar apelação 
especial, esperada para ser protocolada até final do 1º trimestre de 2019. • 
Fiscalização IRRF 2011 (Nº 10872.720069/2015-32) - Em 14/04/2015, a PGS 
Brasil recebeu uma fiscalização tributária da Receita Federal sobre IRRF de 
2011. O inspetor de impostos indicou que a transação de afretamento deveria 
estar sujeita a IRRF porque o navio não é para transporte de carga ou passa-
geiro. O segundo item avaliado são faturas registradas no serviço de proces-
samento de dados entre empresas e taxas de administração em 2011. Essas 
faturas ainda não foram pagas, mas o inspetor de imposto declarou que o fato 
gerador para data de vencimento do tributo é a data contábil. Em 13/05/2015, 
a PGS entrou com uma defesa relacionada ao IRRF sobre afretamento, pois a 
PGS recebeu decisão favorável sobre este assunto para o ano de 2008. PGS 
junto com Demarest acredita que nossa chance de perda é remota com base 
nos argumentos apresentados pela 2ª. Painel CARF. A PGS também decidiu 
recorrer ao IRRF sobre processamento de dados e taxa de administração. Isso 
porque, no lado do processamento de dados, a PGS remeteu o IRRF quando 
os pagamentos foram feitos em 2012. O inspetor de impostos desconsiderou 
os pagamentos. A PGS recebeu uma decisão de 1º nível em 07/04/2016, com 
o IRRF em faturas de processamento e processamento de dados confirmadas
e o mesmo imposto sobre taxa de administração é cancelado. O juiz de primei-
ro nível repetiu as razões da avaliação fiscal para manter a avaliação. Como a
PGS recebeu uma decisão favorável final sobre o mesmo contrato e a mesma
embarcação no caso de 2008, a PGS recorrerá da decisão e, juntamente com
a Demarest, ainda acredita que a PGS tem uma boa chance de prevalecer. A
PGS interpôs recurso para a decisão de 1º nível em 30/04/2016. Em
25/07/2016, o procurador federal apresentou argumentos em resposta ao re-
curso interposto pela PGS. A PGS apresentou a defesa ao contra-argumento
do procurador federal em 19/09/2016. O caso da PGS foi atribuído à mesma
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câmara, que decidiu o caso IRRF de 2008 da PGS, mas nenhum juiz foi desig-
nado para o caso ainda. PGS recebeu descisão desfavorável no CARF em 
03/07/2018. Em 03/09/2018, a PGS protocolou um embargo de declaração, 
que leva normalmente de 4 a 6 meses para decisão. • Fiscalização de 2013 
(CIDE) (Nº 10872.720340/2017-00) - A fiscalização foi instalada com alegação 
pela Receita Federal de não recolhimento CIDE sobre serviços do exterior que 
foram registrados durante do ano calendário de 2013. Valores dos débitos ori-
ginais atualizados em Dezembro de 2018: Total de R$10,828,415 aproximada-
mente. Em 02/10/2017, a PGS protocolou defesa contra a notificação de au-
tuação. A PGS aguarda decisão em 1ª Instância Administrativa. • Fiscalização 
CIDE 2011 (Nº 10872.720070/2015-67) - Em 14/04/2015, juntamente com a 
fiscalização do IRRF, a PGS Brasil também recebeu a avaliação fiscal da CIDE 
sobre a mesma operação de fretamento, transação de processamento de da-
dos e transação de taxa de administração. Além disso, o inspetor fiscal tam-
bém incluiu juros registrados relacionados a atraso no pagamento do afreta-
mento como um valor sujeito à CIDE. O imposto foi pago pela PGS quando do 
envio do pagamento de juros para o exterior. Como a PGS não recebeu a de-
cisão de segunda instancia do CARF, a PGS entende que a chance de perda 
neste caso é remota. A PGS decidiu apelar também do processamento de da-
dos, da taxa de administração e da parte de juros. Para a parte de processa-
mento de dados, a PGS remeteu a CIDE ao fazer o pagamento ao exterior em 
2012. O inspetor fiscal desconsiderou o fato. A PGS recebeu uma decisão do 
CARF de 1º instancia em 18/01/2016. A decisão aceitou o argumento de que a 
CIDE não é devida, porém, manteve a CIDE sobre fretamento, taxa de admi-
nistração da PGS ASA e fatura de Processamento de Dados da PGS. A PGS 
recorreu do processo em 17/02/2016. Como a PGS não recebeu a decisão do 
segundo CARF, a PGS considera que a chance de perda neste caso é remota 
por opinião do advogado. O procurador federal também apresentou os mes-
mos argumentos para o caso da CIDE contra o recurso da PGS. A PGS apre-
sentou a defesa para o contra-argumento em 19/09/2016. O caso foi julgado 
em 26/09/2017 e um dos juízes decidiu enviar o caso para diligência solicitan-
do a compreensão do evento do fato gerador da CIDE, seja ele com base na 
data contábil ou data de pagamento. PGS está esperando para ser contatada 
pelo inspetor fiscal. • Fiscalização IRRF, PIS/COFINS retidos 2013 (Nº 
10872.720332/2017-55 // Nº 10840.724051/2018-97) - A PGS recebeu uma 
solicitação de inspeção fiscal inicial para o ano fiscal de 2013 em meados de 
2016. A solicitação inicial está principalmente pedindo à PGS que apresente 
contrato entre empresas no contrato de afretamento. A PGS submeteu o pedi-
do em 01/06/2016. O inspetor da RFB entregou pessoalmente uma autuação 
fiscal em 01/09/2017, os documentos escritos datados de 30/08/2017. Ele in-
cluiu na autuação vários tipos de impostos sobre o afretamento que a PGS não 
considerou como incidentes sobre essas transações. O fiscal havia autuado a  
PGS para IRRF, CIDE e PIS & Cofins, e incluindo juros e multas. A PGS recor-
reu das decisões / autuações. A PGS e advogados (Demarest) acreditam que 
a avaliação não tem base legal e nenhuma provisão foi feita para a exposição. 
Em 30/01/2018, a PGS aderiu à anistia com base na Lei 13.586, referente ao 
IRRF sobre afretamento,   pagando o auto de infração no valor de R$2,048,013 
baseado nos cálculos revisados pelos advogados tributaristas, Demarest. A 
exposição foi reduzida em aproximadamente R$ 13 milhões e devido ao paga-
mento via anistia, o IRRF sofre afretamento foi eliminado. A disputa de Pis/
Cofins e CIDE referente a 2013 permanece, e o IRRF remanescente sobre 
outros serviços continuam expostos. O caso da é tratado em fiscalização sepa-
rada. • Fiscalização compensação crédito PIS/COFINS Jan e Out 2006 (Nº 
12898.002143/2009-24) - A fiscalização foi instalada com alegação pela Recei-
ta Federal de não recolhimento PIS e COFINS referente aos meses de janeiro 

e outubro de 2006. Valores dos débitos originais atualizados em Dezembro de 
2018: Total de R$9,642,025, sendo R$4,098,980 e R$5,543,045 referente aos 
débitos de Outubro e Janeiro de 2006, respectivamente, porém com a possibi-
lidade de redução de aproximadamente 73% do montante. Em 18/12/2009, a 
PGS protocolou a defesa junto à Receita Federal. Em 09/03/2013, a PGS foi 
notificada pela Receita Federal com decisão parcialmente favorável em 1ª Ins-
tância Administrativa, cancelando parte dos débitos do mês de janeiro de 2006. 
Em 02/04/2013, a PGS protocolou apelação voluntária contra a decisão em 1ª 
instância parcialmente desfavorável. Em 25/07/2017, o CARF emitiu decisão 
negando apelação mandatória da parte não favorável a PGS e concedeu deci-
são igualmente parcialmente favorável referente aos débitos do mês de Outu-
bro de 2016 através da apelação voluntária. A Procuradoria da Receita Federal 
não entrou com apelação da parcela desfavorável da Receita Federal. Em 
20/09/2017, o caso foi encaminhado à Receita Federal da cidade do Rio de 
Janeiro, assim a PGS poderia ser notificada sobre decisão do CARF e even-
tual apelação especial. Contudo, em 31/10/2017, a Receita Federal solicitou 
recálculo dos montantes remanescentes e cancelados pelo CARF. A posição 
atual é aguardando evolução do cálculo pelas autoridades tributárias e a noti-
ficação da PGS pela decisão do CARF. Os processos de natureza tributária, os 
quais estão pendentes de julgamento, estão apresentados como segue:

2018 2017

Valor 
estimado

Valor 
conta-

bilizado
Valor 

estimado

Valor 
conta-

bilizado
Processo Nº 
 12898.002143/2009-24 RFB 1.500.636 - 3.985.565 -
Processo Nº 
 18470.723923/2012-12 RFB 79.615.658 - 76.921.997 -
Processo Nº 
 10872.720069/2015-32 RFB 32.283.273 - 31.014.438 -
Processo Nº 
 10872.720070/2015-67 RFB 21.625.056 - 20.773.061 -
Processo Nº 
 10872.720340/2017-00 RFB 10.867.115 - 10.374.211 -
Processo Nº 
 10872.720332/2017-55 RFB 15.675.084 - 28.076.530 -
Processo Nº 
 10840.724051/2018-97 RFB 13.736.542 - - -

175.303.364 - 171.145.802 -
22 - Instrumentos Financeiros: O valor contábil dos ativos e passivos finan-
ceiros equivale aproximadamente ao seu valor de mercado. A Sociedade, no 
exercício de 2018, não contratou operações visando proteção contra oscilação 
de taxas de juros e/ou cambiais (operações com derivativos), bem como não 
possui instrumentos financeiros não registrados. A Sociedade opera com al-
guns instrumentos financeiros, basicamente, disponibilidades e empréstimos 
e financiamentos. Os valores contábeis dos instrumentos financeiros, ativos e 
passivos, encontram-se registrados nas contas patrimoniais por valores com-
patíveis com os praticados pelo mercado e foram determinados por meio de in-
formações disponíveis no mercado e metodologias apropriadas de avaliações. 
Julgamentos foram requeridos na interpretação dos dados de mercado para 
produzir as estimativas dos valores de realização mais adequada. Como con-
seqüência, as estimativas não indicam, necessariamente, os montantes que 
poderão ser realizados no mercado de troca corrente. O uso de diferentes me-
todologias de mercado pode ter um efeito material nos valores de realização 
estimados. A Administração desses instrumentos é efetuada por meio de es-

tratégias operacionais, visando liquidez, rentabilidade e segurança. A política 
de controle consiste em acompanhamento permanente das taxas contratadas 
versus as vigentes no mercado. A Sociedade não efetua aplicações de cará-
ter especulativo ou de proteção (“hedge”) em derivativos ou quaisquer outros 
ativos de risco. Gerenciamento de Risco Financeiro - a) Risco de crédito 
- As atividades da Sociedade a expõe a diversos riscos financeiros: risco de
mercado (incluindo risco de moeda, risco de taxa de juros de valor justo, risco
de taxa de juros de fluxo de caixa e risco de preço), risco de crédito e risco
de liquidez. O risco de Sociedade está minimizado, considerando que 100%
das operações de empréstimos foram realizadas com empresas do mesmo
grupo econômico. b) Risco de liquidez - É o risco da Sociedade não dispor de 
recursos líquidos suficientes para honrar seus compromissos financeiros, em
decorrência de descasamento de prazo ou de volume entre os recebimentos e
pagamentos previstos. Para administrar a liquidez de caixa, são estabelecidas
premissas de desembolsos e recebimentos futuros, sendo monitorados fre-
qüentemente pela Sociedade. c) Risco de mercado - Risco com taxa de juros
- O risco associado é oriundo da possibilidade da empresa incorrer em perdas
provocadas pelas flutuações nas taxas de juros que aumentem as despesas
financeiras relativas a empréstimos e financiamentos captados no mercado. d)
Riscos com taxa de câmbio - Os resultados da Sociedade estão suscetíveis
de sofrer variações em função dos efeitos da volatilidade da taxa de câmbio
sobre as transações atreladas às moedas estrangeiras, principalmente o dó-
lar. As operações com clientes também estão atreladas ao dólar, bem como,
todo o passivo de longo prazo, dessa forma, a Sociedade diminui seu risco
cambial, evitando descasamento entre valores a pagar e a receber em moeda
estrangeira. 23 - Exigências Fiscais e Tributárias: As declarações de impos-
to de renda apresentadas desde a constituição da Sociedade estão sujeitas à
revisão pelas autoridades fiscais. Outros impostos estão igualmente sujeitos à
revisão e eventual tributação, variando em cada caso o prazo de prescrição.
Não obstante, a Administração da Sociedade não espera que, em caso de
revisão, possam surgir passivos adicionais relevantes. 24 - Remuneração a
Dirigentes: A remuneração dos dirigentes da Sociedade no exercício findo em
31/12/2018 foi de R$957.807 (R$814.208 em 2017). 25 - Lucro Operacional:
Tendo em vista a retomada dos investimentos em exploração na indústria de
Oil & Gas em linha com as oportunidades que acompanham o “Pré-Sal”, 2018
demonstrou forte interesse dos clientes em acessar dados sísmicos de áreas
incluídas nas últimas rodadas de licitações da ANP, gerando incremento signi-
ficativo, em receitas de “Late Sales”, correspondendo aproximadamente a 67%
da receita bruta do ano vigente. Adicionalmente os projetos em andamento
de novas aquisições sísmicas foram constantemente gerenciados ao longo
do ano para garantir as entregas dos dados dos contratos firmados em 2017,
completando os 33% restantes da receita bruta em 2018. Outros impactos
complementares ao resultado do exercício foram, positivamente, a redução
das despesas administrativas e negativamente, a variação no câmbio entre
as transações Intercompanhias. 26 - Seguros (não auditado): A Sociedade
adota a política de contratar cobertura de seguros para os bens sujeitos a
riscos por montantes considerados suficientes para cobrir eventuais sinistros,
considerando a natureza de sua atividade. As premissas de riscos adotadas,
dada a sua natureza, não fazem parte do escopo de uma auditoria de demons-
trações financeiras, consequentemente não foram examinadas pelos auditores
independentes da PGS Investigação Petrolífera Ltda.
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Tatianne Christian Feitosa - CRC RJ 087503/O
Relatório dos Auditores Independentes Sobre As Demonstrações Financeiras - Aos Administradores e quotis-
tas da PGS Investigação Petrolífera Ltda. - Rio de Janeiro - RJ - Opinião - Examinamos as demonstrações finan-
ceiras da PGS Investigação Petrolífera Ltda. (“Sociedade”), que compreendem o balanço patrimonial, em 31/12/2018, e 
as respectivas demonstrações do resultado, da mutação do patrimônio líquido e do fluxo de caixa para o exercício findo 
nessa data, bem as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais práticas contábeis. Em nossa 
opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, 
a posição patrimonial e financeira da PGS Investigação Petrolífera Ltda., em 31/12/2018, o desempenho de suas ope-
rações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela 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 do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação à 
Companhia, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e 
nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabili-
dades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada 
para fundamentar nossa opinião. Continuidade operacional - A PGS Investigação Petrolífera Ltda. vem apresentando 
significativa recuperação no capital de giro e patrimônio líquido positivo nos últimos anos, tendo em vista a melhora do 
mercado de Oil&Gas. As demonstrações financeiras da Sociedade foram elaboradas considerando o pressuposto da 
continuidade normal das suas operações. A manutenção econômica das atividades da Sociedade está atrelada a ações 
da sua Administração em conjunto com o promissor cenário das reservas de petróleo no Brasil. As demonstrações finan-
ceiras não incluem quaisquer ajustes às contas de ativos e passivos que poderiam ser requeridos na impossibilidade de 
a Sociedade continuar operando. Outros assuntos - Auditoria dos valores correspondentes ao exercício anterior 
- Os valores correspondentes ao exercício findo em 31/12/2017, apresentados para fins de comparação, foram anterior-
mente por nós auditados, cujo relatório emitido em 21/02/2018, conteve parágrafo sobre incerteza relevante relacionada 
a continuidade operacional. Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras e o relatório do 
auditor - A administração da Sociedade é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório da 
Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras não abrange o Relatório da Administração e não ex-
pressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. Responsabilidades da administração e da 
governança pelas demonstrações financeiras - A administração é responsável pela elaboração das demonstrações 
financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como 
necessário 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 ava-
liação 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 financeiras, a não ser que 

a administração pretenda liquidar a Sociedade 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 respon-
sabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras. Responsabilidade do auditor 
pela auditoria das demonstrações financeiras - Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demons-
trações 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, planeja-
mos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria 
apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de 
fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, 
falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos controles internos relevantes 
para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias e comprovamos a eficácia 
dos controles internos da Sociedade. • 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 relevante, devemos cha-
mar 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 Com-
panhia a não mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo 
das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspon-
dentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos 
com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria 
e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos 
que identificamos durante nossos trabalhos. RJ, 22/03/2019. Lopes, Machado - Auditors, Consultants & Business 
Advisers - CRC-RJ-2026-O/5. Marcio Alves Gonçalves Marçal - Contador - CRC-RJ-106.994/O-8

TRIÂNGULO MINEIRO TRANSMISSORA S.A.
CNPJ/MF nº 17.261.505/0001-02

Balanços Patrimoniais Nota 31/12/2018 31/12/2017
Ativo 457.399.024 541.515.031
Ativo circulante 13.798.009 42.346.687
Caixa e equivalentes de caixa 4 2.038.557 5.261.989
Contas a receber 6 2.411.666 3.201.700
Impostos a recuperar 7 14.844 141.273
Estoque 1.685.821 398.665
Despesas antecipadas 2.534 36.226
Ativo contratual da concessão 8 6.733.341 32.709.370
Outros créditos 911.246 597.464

Ativo não circulante 443.601.015 499.168.344
Fundos vinculados 5 12.508.893 11.997.990
Ativo contratual da concessão 8 430.823.220 486.882.898
Imobilizado 9 224.576 228.797
Intangível 10 44.326 58.659

Passivo 457.399.024 541.515.031
Passivo circulante 24.697.691 25.481.494
Fornecedores 11 837.151 897.845
Empréstimos e financiamentos 12 22.367.839 23.109.234
Obrigações sociais e trabalhistas 13 75.144 181.687
Obrigações tributárias 14 602.581 683.496
Taxas regulamentares 429.839 313.906
Outras obrigações 385.137 295.326

Passivo não circulante 106.477.250 124.651.015
Empréstimos e financiamentos 12 100.381.086 121.718.070
Provisão para contingências 20 6.096.164 2.932.945

Patrimônio líquido 15 326.224.083 391.382.522
Capital social 243.173.500 243.173.500
Reserva legal 5.299.951 5.299.951
Reserva de lucros a realizar 77.750.632 142.909.071

Demontrações Contábeis - Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 (Em R$)
Demonstrações de Resultados Nota 31/12/2018 31/12/2017

Receita operacional líquida 16 22.697.365 102.866.037
Custo da operação 17 (20.350.803) (18.438.245)
Lucro bruto 2.346.562 84.427.792
Despesas operacionais 17 (1.802.299) (4.544.538)
Resultado bruto 544.263 79.883.254
Resultado financeiro, líquido 18 (4.668.027) (6.332.905)
Receitas financeiras 789.386 2.126.273
Despesas financeiras (5.457.413) (8.459.178)

Lucro/Prejuízo antes do IRPJ e CSLL (4.123.764) 73.550.349
IRPJ e CSLL corrente (1.421.034) (1.829.588)
IRPJ e CSLL diferido (1.417) 34.278.243
Lucro/Prejuízo líquido do exercício (5.546.215) 105.999.004
Lucro por ação - básico e diluído
Quantidade de ações subscritas
 (lote de mil ações) 243.174 243.174
Lucro/Prejuízo por ação - básico (em R$) (22,81) 435,90

Demonstrações dos Resultados Abrangentes 31/12/2018 31/12/2017
Lucro/Prejuízo líquido do exercício (5.546.215) 105.999.004
Lucro/Prejuízo líquido do exercício (5.546.215) 105.999.004

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido Reservas de lucro
Capital 
Social

Reserva 
legal

Reserva de 
lucro a realizar

Lucros/prejuízos 
acumulados Total

Saldos em 31 de dezembro de 2016 221.357.876 2.115.570 40.094.448 - 263.567.894
Integralização de capital subscrito - - - - -
Aumento de Capital 21.815.624 - - - 21.815.624
Lucro líquido do exercício - - - 105.999.004 105.999.004
Destinação do lucro do exercício: - Reserva legal - 3.184.381 - (3.184.381) -

- Reserva de lucro a realizar - - 102.814.623 (102.814.623) -
Saldos em 31 de dezembro de 2017 243.173.500 5.299.951 142.909.071 - 391.382.522
Efeitos das adoções iniciais ao CPC 470 - - (59.612.224) - (59.612.224)
Prejuízo do exercício - - - (5.546.215) (5.546.215)
Destinação do lucro do exercício: - Reserva de lucro a realizar - - (5.546.215) 5.546.215 -

Saldos em 31 de dezembro de 2018 243.173.500 5.299.951 77.750.632 - 326.224.083

Demonstrações dos Fluxos de Caixa 31/12/2018 31/12/2017
Fluxo de caixa das atividades operacionais (61.958.608) 28.191.325
Resultado do exercício (5.546.215) 105.999.004
Depreciação e amortização 36.612 27.325
Reversão dos impostos e contribuições diferidas - (86.767.949)
Provisão para Obrigações Tributárias - -
Provisão para contingências 3.163.219 2.932.945
Ajuste Ativo Contratual (59.612.224) -

Variação nos saldos de ativos e passivos (693.191) (10.410.216)
Redução/(aumento) de Contas a Receber 790.034 (3.201.700)
Redução/(aumento) de Impostos a recuperar 126.429 692.763
Redução/(aumento) de Despesas antecipadas 33.692 (36.226)
Redução/(aumento) de Estoques (1.287.156) (398.665)
Redução/(aumento) de Outras contas a receber (313.782) (587.241)
Aumento/(redução) de Fornecedores (60.694) (7.781.647)
Aumento/(redução) de Obrigações sociais e trabalhistas (106.543) (364.039)
Aumento/(redução) de Obrigações Tributárias (80.915) 657.307
Aumento/(redução) de Outras Obrigações 205.744 609.232

Caixa gerado (aplicado) nas atividades operacionais (62.651.799) 17.781.109
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Ativo contratual da Concessão 82.035.707 (19.086.989)
Adições e baixas do ativo imobilizado e intangível (18.058) 163.198
Adiantamento para futuro aumento de capital - 21.815.624
Fundos Vinculados (510.903) (6.128.095)
Encargos de empréstimos e financiamentos 
 vinculados a formação do ativo contratual - 3.298.422

Caixa líquido consumido proveniente das 
 atividades de investimentos 81.506.746 62.160
Atividades de financiamentos
Empréstimos e financiamentos
Liberação de empréstimos e financiamentos - 8.134.691
Pagamento de amortização e encargos (22.078.379) (21.528.673)

Caixa líquido gerado proveniente das atividades 
 de financiamentos (22.078.379) (13.393.982)
Redução  líquida de caixa e equivalentes de caixa (3.223.432) 4.449.287
Caixa e equivalentes no início do exercício 5.261.989 812.702
Caixa e equivalentes no fim do exercício 2.038.557 5.261.989

(3.223.432) 4.449.287

Demonstrações do Valor Adicionado 31/12/2018 31/12/2017
Receita operacional líquida 22.697.365 102.866.037
Insumos adquiridos de terceiros (21.222.634) (17.908.256)
(-) Custo de construção (11.054.094) (9.188.161)
Serviços de terceiros (6.771.023) (5.247.134)
Materiais (64.336) (204.219)
Outros custos operacionais (3.333.181) (3.268.742)

Valor adicionado bruto 1.474.731 84.957.781
Valor adicionado recebido em transferência
Receitas financeiras 789.386 2.126.273

Valor adicionado total a distribuir 2.264.117 87.084.054
Distribuição do valor adicionado
Colaboradores 864.895 5.005.453
Tributos 1.488.024 (32.379.581)
Remuneração de capitais de terceiros 
 (despesas financeiras) 5.457.413 8.459.178
Remuneração de capitais próprios (lucro/prejuízo 
 do exercício) (5.546.215) 105.999.004

Valor adicionado distribuído 2.264.117 87.084.054

As Demonstrações Contábeis completas e auditadas 
encontram-se na sede da Companhia

Diretoria Executiva
Rodrigo Bota Filho

Diretor-Presidente e Diretor Administrativo-Financeiro
Clécio José Ramalho

Diretor Técnico 
Luiz Burigo

Contador - CRC-SC-035714/O-5

Leblon lidera lista dos bairros mais caros; Pavuna, o mais barato
Segundo estudo elaborado 

mensalmente pelo portal Imo-
velweb intitulado Index RJ, 
em março deste ano o preço 
médio do metro quadrado no 
Leblon chegou a R$ 21.416. 
Já na Pavuna, o valor girou 
em torno de R$ 2.332, uma 
diferença de mais de 800%.

“Estas oscilações aconte-
cem por diferentes motivos, 
entre eles, pesa bastante a in-
fraestrutura de cada localida-
de. A questão da segurança 
pública também é um fator 
determinante para a forma-
ção de preços”, comenta o 

CEO do Imovelweb, Leo-
nardo Paz. Segundo o execu-
tivo, o mercado imobiliário 
no Rio de Janeiro passou por 
uma grande desvalorização 
até agosto de 2018, porém, 
desde então, o setor ganhou 
um pouco mais de fôlego e 
os preços dos imóveis para 
venda pararam de cair.

No último mês de março 
de 2019, o preço médio do 
metro quadrado na cidade 
maravilhosa foi cotado a R$ 
5.930. Mesmo com a estabi-
lidade registrada no período, 
a capital carioca apresentou 

desvalorização de 1,2% nos 
últimos 12 meses, uma que-
da real (IPCA-15) superior a 
5%, revela o levantamento.

Já o preço do aluguel no 
Rio de Janeiro continua em 
queda. O valor médio de um 
apartamento padrão, de 65 
m², dois dormitórios e uma 
vaga de garagem, ficou em 
R$ 1.451 mensais, acumu-
lando uma desvalorização de 
5% nos últimos 12 meses.

Sem mudanças significa-
tivas, a rentabilidade imobi-
liária no Rio de Janeiro con-
tinuou estável em março de 

2019; com a média anual de 
4%, são necessários 25 anos 
de aluguel para recuperar o 
gasto com a compra de um 
imóvel.

“O ano de 2018 foi mar-
cado por constantes quedas 
no preço médio do metro 
quadrado no Rio de Janeiro. 
Entretanto, no último trimes-
tre do ano, o setor começou 
a reagir e, desde agosto de 
2018, os valores deixaram 
de cair. Esta movimentação 
representa que a confiança 
do consumidor está mais for-
talecida, reafirmando as ex-

pectativas promissoras para 
a região”, finaliza Paz.

IPTU

O Projeto de Lei Comple-
mentar 45/19 determina que 
a isenção do Imposto Predial 
Territorial Urbano (IPTU), 
definida em lei municipal, 
levará em conta a faixa sa-
larial e os proventos de apo-
sentadoria dos contribuintes. 
O texto tramita na Câmara 
dos Deputados.

A proposta foi apresen-
tada pelo deputado Nivaldo 

Albuquerque (PTB-AL) e al-
tera o Código Tributário Na-
cional (CTN, Lei 5.172/66).

O objetivo, segundo ele, 
é estimular os municípios a 
concederem isenção do IPTU 
a pessoas de baixa renda e 
aposentados. “As faixas eco-
nômicas menos privilegiadas 
da população devem receber 
maior proteção”, disse.

O projeto será analisado 
pelas comissões de Finanças 
e Tributação; e Constituição 
e Justiça e de Cidadania. De-
pois segue para o Plenário da 
Câmara.
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Relatório da Administração - Em cumprimento às determinações legais, apresentamos a seguir, relatório das principais atividades no exercício de 2018, em 
conjunto com as demonstrações contábeis elaboradas de acordo com a legislação Societária Brasileira. A Diretoria

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

Demonstração dos Fluxos de Caixa 
Exercícios Findos em 31/12/2018 e 2017 (Em reais)

Demonstração das Mutações do Passivo a Descoberto 
Exercícios Findos em 31/12/2018 e 2017 (Em reais)

Demonstração dos Resultados 
Exercícios Findos em 31/12/2018 e 2017 (Em reais)Ativo Nota 2018 2017

Circulante:
Caixa e equivalentes de caixa 4 2.165.415 523.160
Contas a receber 5 358.821 4.904.410
Impostos a recuperar 6 1.204.934 371.310
Impostos antecipados 7 405.204 0
Despesas antecipadas 121.819 159.429
Depositos judiciais 9.189 9.357
Adiantamentos a empregados 45.963 59.611
Adiantamentos a fornecedores 2.849 0

4.314.194 6.027.277
Não circulante: 
Despesas antecipadas 145.061 7.750
Partes relacionadas 13 92.430.926 37.781.777

92.575.987 37.789.527
Imobilizado 8 2.065.561 1.909.733
Intangível 9 45.268 32.672

2.110.829 1.942.405
99.001.010 45.759.210

Passivo Nota 2018 2017
Circulante:
Impostos e contribuições 10 128.530 1.326.990
Salários e encargos sociais 11 531.071 401.881
Provisão para férias 1.412.294 1.662.456
Outras contas a pagar 12 1.028.695 2.940.394

3.100.590 6.331.721
Não circulante: 
Partes relacionadas 13 125.586.278 83.694.630

125.586.278 83.694.630
Passivo a descoberto:
Capital social 14 12.088.000 12.088.000
Resultados acumulados (41.773.858) (56.355.141)

(29.685.858) (44.267.141)
99.001.010 45.759.210

Nota 2018 2017
Receita líquida 15 98.680.564 31.842.962
Custos dos serviços prestados 16 (47.089.759) (22.529.311)
Lucro bruto 51.590.805 9.313.652
Despesas administrativas 17 (6.190.283) (8.222.150)
Despesas com pessoal (4.982.259) (6.813.248)
Impostos e contribuições (55.068) (388.648)
Outras operacionais 109.309 19.285
Resultado financeiro, líquido 18 (16.262.863) (788.840)

(27.381.164) (16.193.601)
Resultado antes do imposto de renda e da 
 contribuição social sobre o lucro 24.209.641 (6.879.949)
Contribuição social sobre o lucro líquido 19 (2.573.793) -
Imposto de renda 19 (7.054.565) -
Lucro líquido (prejuízo) do exercício 14.581.283 (6.879.949)

Fluxo de caixa das atividades operacionais: Nota 2018 2017
Lucro líquido (prejuízo) do exercício 14.581.283 (6.879.949)
Variação cambial das operações de longo prazo 16.275.934 727.217
Depreciação e amortização 1.266.540 1.113.157
Valor residual do ativo imobilizado baixado 6.284 140.363

32.130.041 (4.899.212)
Redução (aumento) de ativos
Contas a receber 5 4.545.589 (3.601.440)
Impostos a recuperar 6 (833.623) 1.802.543
Impostos antecipados 7 (405.204) 940.304
Despesas antecipadas - 
 Ativo circulante e não circulante (99.701) 198.372
Depósitos Judiciais - 
 Ativo circulante e não circulante 168 62.668
Adiantamentos a empregados 13.648 (46.543)
Adiantamentos a fornecedores (2.849) 48.700

Aumento (redução) de passivos
Impostos e contribuições 10 (1.198.459) 738.498
Salários e encargos sociais 11 129.190 (904.387)
Provisão para férias (250.164) 53.633
Outras contas a pagar 12 (1.911.699) 1.782.473
Disponibilidades líquidas geradas 
 pelas atividades operacionais 32.116.937 (3.824.392)

Fluxo de caixa das atividades de investimentos:
Redução (aumento) de partes relacionadas 
- Ativo não circulante 13 (54.649.149) (3.782.121)

Redução (aumento)  de imobilizado e intangivel 8,9 (1.441.248) (602.604)
Disponibilidades líquidas aplicadas 
 nas atividades de investimentos (56.090.397) (4.384.725)

Fluxo de caixa das atividades de financiamentos:
Aumento (redução) de partes relacionadas 
- Passivo não circulante 13 25.615.715 6.205.696

Disponibilidades líquidas aplicadas 
 nas atividades de financiamentos 25.615.715 6.205.696
Aumento (redução) das disponibilidades 1.642.255 (2.003.420)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 4 523.160 2.526.580
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 4 2.165.415 523.160
Aumento (redução) das disponibilidades 1.642.255 (2.003.420)

Capital 
social

Resultados 
acumula-

dos Total
Saldos em 01 de janeiro de 2017 12.088.000 (49.475.192) (37.387.192)
Lucro do exercício - (6.879.949) (6.879.949)
Saldos em 31 de dezembro de 2017 12.088.000 (56.355.141) (44.267.141)
Lucro do exercício - 14.581.283 14.581.283
Saldos em 31 de dezembro de 2018 12.088.000 (41.773.858) (29.685.858)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras - Em 31/12/2018 e 2017 
(Em reais) - 1 - Contexto Operacional: A PGS Suporte Logístico e Servi-
ços Ltda. (“Sociedade”) foi constituída no Brasil em 11/01/2006 e tem como 
atividade principal a aquisição e o processamento de dados sísmicos, eletro-
magnéticos, gravimétricos, dados geofísicos e geológicos, exclusivos, comer-
cialização mediante cessão, de direito de uso de dados sísmicos, para a in-
dústria de petróleo e gás, fornece mapeamento por imagens e monitoramento 
dos reservatórios de petróleo e gás, além de serviços de suporte logístico e 
administrativo na forma da regulamentação fixada pela Agência Nacional de 
Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. A PGS Suporte Logístico e Serviços 
Ltda. faz parte do grupo Petroleum Geo-Services (PGS) com sede em Oslo, 
Noruega, o grupo possui escritórios em 14 diferentes países, e escritórios re-
gionais em Londres, Houston e Malásia e é listado na bolsa de Oslo (OSE). 
2 - Apresentação das Demonstrações Financeiras: As demonstrações fi-
nanceiras foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil, em consonância com as disposições da 
Lei das Sociedades por Ações, Lei nº 6.404/76, e respectivas alterações, Lei 
nº 11.638/07 e Lei nº 11.941/09, em conjunto com as normas estabelecidas 
pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e os Pronunciamentos técnicos 
emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos contábeis (CPC). Na elaboração 
das demonstrações financeiras, é necessário utilizar estimativas para conta-
bilizar certos ativos, passivos e outras transações. As demonstrações finan-
ceiras da Sociedade incluem, portanto, estimativas referentes às vidas dos 
bens do ativo imobilizado, provisões necessárias para passivos contingentes, 
determinação de provisão para imposto de renda e outras similares. Os re-
sultados reais podem apresentar variações em relação às estimativas. A de-
monstração dos resultados abrangentes para o exercício findo em 31/12/2018 
não está sendo apresentada pois a Sociedade não possui outros resultados 
abrangentes, ou seja, o resultado do exercício é igual ao resultado abrangente 
total. A moeda funcional e de apresentação da Sociedade é o Real. Todos os 
valores apresentados nestas demonstrações financeiras estão expressos em 
reais, exceto quando indicados de outra forma. Estas demonstrações finan-
ceiras foram autorizadas para emissão pelos Administradores em 22/03/2019. 
3 - Resumo das Principais Práticas Contábeis: a) Caixa e equivalentes 
de caixa - São mantidos com a finalidade de atender compromissos de caixa 
de curto prazo e estão representadas por depósitos bancários e fundo fixo, 
com liquidez imediata e risco insignificante de mudança de valor. Os ativos 
financeiros (circulante) mensurados ao valor justo em contrapartida ao resulta-
do financeiro foram classificados como mantidos para negociação. b) Contas 
a receber - Estão registrados pelo valor nominal dos títulos representativos 
desses créditos, acrescidos das variações monetárias ou cambiais, quando 
incorridas. c) Demais ativos circulantes e não circulantes - Os demais ati-
vos circulantes e não circulantes estão demonstrados aos valores de custo ou 
realização, incluindo, os rendimentos auferidos e as variações cambiais e mo-
netárias, quando aplicáveis. d) Imobilizado - O imobilizado está demonstrado 
ao custo de aquisição deduzido da depreciação acumulada, calculada pelo 
método linear às taxas mencionadas na nota explicativa nº 8, considerando-se 
a vida útil econômica estimada dos bens. e) Intangível - Representado por 
software em uso, demonstrado pelo valor de custo, deduzido da amortização 
calculada pelo método linear, considerando-se as taxas indicadas na nota ex-
plicativa nº 8. f) Redução ao valor recuperável de ativos - O imobilizado, o 
intangível, os ativos circulantes relevantes e outros ativos não circulantes são 
revisados anualmente com o objetivo de verificar a existência de indícios de 
perdas não recuperáveis. A Administração da Sociedade efetuou a análise de 
seus ativos conforme CPC 01 - Redução ao valor recuperável do ativo, apro-
vado pela Deliberação CVM nº 527/2007, e constatou que não há indicadores 
de desvalorização do Ativo imobilizado e intangível. g) Passivo circulante e 
não circulante - Demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, ajus-
tados a valor presente quando aplicável, com base em taxas de desconto que 
refletem as melhores avaliações do mercado quanto ao valor do dinheiro no 
tempo e os riscos específicos destes passivos, e acrescidos, quando aplicável, 
dos correspondentes encargos e variações monetárias e cambiais incorridos. 
h) Imposto de renda e contribuição social - Estão calculados de acordo com 
a legislação tributária vigente, sendo o imposto de renda à alíquota de 15%
mais adicional de 10%, e contribuição social à alíquota de 9%. i) Apuração
do resultado - O resultado é apurado em conformidade com o regime contábil 
de competência de exercícios. j) Moeda funcional e moeda de apresenta-
ção - Administração da Sociedade definiu que sua moeda funcional é o Real. 
Transações em moeda estrangeira, isto é, todas aquelas que não realizadas 
na moeda funcional (Real), são convertidas pela taxa de câmbio das datas de 
cada transação. Ativos e passivos monetários em moeda estrangeira são con-
vertidos para a moeda funcional pela taxa de câmbio da data do fechamento. 
Os ganhos e as perdas de variações nas taxas de câmbio sobre os ativos e os 
passivos monetários são reconhecidos na demonstração de resultados. Ativos 
e passivos não monetários adquiridos ou contratados em moeda estrangeira 
são convertidos com base nas taxas de câmbio das datas das transações ou
nas datas de avaliação ao valor justo quando este é utilizado. k) Instrumentos 
financeiros - Instrumentos financeiros não-derivativos incluem investimentos 
em instrumentos de dívida e patrimônio, contas a receber e outros recebíveis,
caixa e equivalentes de caixa, empréstimos, financiamentos e contas com 
empresas ligadas, assim como contas a pagar e outras dívidas. Instrumen-
tos financeiros não-derivativos são reconhecidos inicialmente ao valor justo
e mensurados posteriormente de acordo com sua respectiva classificação. l)
Estimativas contábeis - A elaboração de demonstrações financeiras de acor-
do com as práticas contábeis adotadas no Brasil requer que a Administração 
da Sociedade use de julgamento na determinação e registro de estimativas
contábeis. Ativos e passivos significativos sujeitos a essas estimativas e pre-
missas, incluem o valor residual do ativo imobilizado e as provisões para férias 
e para perdas em investimentos. A liquidação das transações envolvendo es-
sas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos estimados, devido a
imprecisões inerentes ao processo de sua determinação. A Sociedade revisa
as estimativas e premissas pelo menos anualmente. m) Normas e interpreta-
ções novas e revisadas já emitidas e ainda não adotadas - Na preparação
das demonstrações financeiras, a Administração da Companhia considerou,
quando aplicável, as novas revisões e interpretações às IFRS e aos pronuncia-
mentos técnicos, emitidos pelo IASB e pelo CPC, respectivamente, que entra-
ram obrigatoriamente em vigor para períodos contábeis findos em 31/12/2018.
As normas emitidas e que entraram em vigor em 1º/01/2019 foram:

Pronunciamento 
ou interpretação Descrição

CPC 02 (R2) / IFRS 16 Arrendamento mercantil
CPC 32 / IFRIC 23 Incerteza sobre o tratamento de impostos sobre o lucro

A Companhia avaliou os efeitos da adoção dos pronunciamentos, e entende 
que a adoção do CPC 32 não trará impactos relevantes para as suas demons-
trações financeiras. Em relação ao CPC 06 (R2) / IFRS 16, que altera a forma 
de apresentação dos arrendamentos operacionais no Balanço Patrimonial das 
Sociedades arrendatárias, bem como substitui o custo linear de arrendamento 
operacional pelo custo de depreciação dos ativos objetos de direito de uso e 
pela despesa de juros sobre as obrigações de arrendamento às taxas efetivas 
de captação vigentes à época da contratação dessas transações, a Socie-
dade avaliou os possíveis impactos para as suas demonstrações financeiras 
com os contratos de arrendamento operacional vigentes em 31/12/2018, que 
se enquadram nos critérios estabelecidos no pronunciamento, apurando um 
montante líquido estimado de aproximadamente R$ 5.286.777 (Cinco milhões, 
duzentos e oitenta e seis mil, setecentos e setenta e sete reais) que seriam 
classificados no intangível em contrapartida do passivo de obrigações, no ba-
lanço patrimonial da Sociedade.
4 - Caixa e Equivalentes de Caixa 2018 2017
Bancos conta movimento 2.165.415 523.160

2.165.415 523.160
5 - Contas a Receber 2018 2017
Petrobras - 4.884.377
Petro Rio 358.821 -
Outros - 20.033

358.821 4.904.410
6 - Impostos a Recuperar 2018 2017
COFINS sobre faturamento 116.103 -
IRRF sobre faturamento 975.833 257.416
CSLL sobre faturamento 86.499 112.912
PIS sobre faturamento 25.107 -
IRRF sobre aplicações financeiras 1.392 982

1.024.934 371.310
7 - Impostos Antecipados 2018 2017
IRPJ 303.534 -
CSLL 101.670 -

405.204 -

8 - Imobilizado

Taxa 
anual de 
deprecia-

ção 2017 Adições Baixas 2018
Máquinas e 
 equipamentos 25% 180.744 - (124.404) 56.340
Computadores 
 e periféricos 33,33% 13.147.362 319.076 (5.094.301) 8.372.137
Equipamentos 
telefônicos  10% 363.109 - (42.560) 320.549

Móveis e utensílios 25% 153.246 - (143.066) 10.180
Benfeitorias 20% - 1.091.105 - 1.091.105

13.844.461 1.410.181 (5.404.331) 9.850.311
(-) Depreciação 
acumulada (11.934.728) (1.248.068) 5.398.047 (7.784.750)

1.909.733 162.113 (6.284) 2.065.561
Em 2015, conforme exigência do Pronunciamento Técnico CPC 27 – Ativo 
Imobilizado, a Sociedade efetuou a revisão da vida útil do seu ativo imobilizado 
e aplicou as novas taxas de depreciação provenientes do resultado desta revi-
são, principalmente para os seus computadores constantes no seu Centro de 
Processamento de Dados, para esse item em específico a Sociedade utilizou 
a vida útil de 3 anos conforme características técnicas próprias da operação, 
como resultado deste procedimento foram feitos os ajustes necessários.

9 - Intangível
Taxa de 

amortização (%) 2017
Adi-
ções

Bai-
xas 2018

Software 20 33.034 31.067 - 64.101
(-) Amortização acumulada (362) (18.471) - (18.833)

32.672 12.596 - 45.268
10 - Impostos e Contribuições 2018 2017
ISS retido 3.408 280
ISS sobre faturamento 67.364 670.540
PIS sobre faturamento  - 103.530
COFINS sobre faturamento - 476.837
IRRF 3.558 1.369
Outros 54.200 74.434

128.530 1.326.990
11 - Salários e Encargos Sociais 2018 2017
INSS 185.805 199.597
IRRF 268.584 148.298
FGTS 74.360 53.986
Outros 2.322 -

531.071 401.881
12 - Outras Contas a Pagar 2018 2017
Aceros Transp. 5.320 -
ACP Soluções 23.442 -
Alejandro Leon 12.990 -
Almeida Demarest 12.219 13.123
Bichara 119 4.506
BKR 5.026 15.937
Bradesco Seguros - 39.524
Braslimp - 27.953
Cabrera 55.570 -
Centurylink 353.180 368.704
Duomo 35.572 -
Ecology 183.592 606.684
Engeo - 108.800
Gaia - 70.000
Getronics - 80.488
JP Consultoria - 12.000
Omni - 1.225.655
Protel 13.266 94.553
PWC - 23.148
Schneider 26.276 1.607
STI Cabling 16.197 -
Ziriguidum 26.949 -
Provisões 200.542 62.203
Outros 58.435 185.509

1.028.695 2.940.394
13 - Partes Relacionadas: Estão representados por valores a receber e/ou a 
pagar relativos a transações comerciais, bem como por empréstimos remune-
rados a taxas usuais de mercado, com prazos de resgate variáveis.

2018 2017
Ativos Passivos Ativos Passivos

PGS Investigação Petrolífera Ltda. 84.206.885 - 31.976.739 -
PGS Imaging Inc 1.102.559 - 1.102.559 -
PGS Onshore 1.679.094 - 1.492.092 -
PGS Geophysical AS 2.179.474 75.890.494 2.179.474 41.320.721
Multiklient Invest AS 3.262.914 - 1.030.913 -
Petroleum Geo-Service ASA - 8.404.141 - 7.174.610
PGS Data Processing Inc. - 28.964.750 - 24.727.191
PGS Exploration US - 8.366.529 - 7.142.501
PGS Americas - 3.815.731 - 3.257.488
PGS Geo-Service Inc - 144.633 - 72.119

92.430.926 125.586.278 37.781.777 83.694.630
Os saldos com partes relacionadas estão distribuídos da seguinte forma no 
balanço patrimonial:

2018 2017
Ativo não circulante: Ativos Passivos Ativos Passivos
Clientes (i) 61.886.469 - 19.056.551 -
Mútuo entre partes 
 relacionadas (ii) 30.544.457 - 18.725.226 -

92.430.926 - 37.781.777 -
Passivo não circulante:
Fornecedores (iii) - 125.586.278 - 83.694.630

- 125.586.278 - 83.694.630
(i) Refere-se aos serviços prestados de “Back office” e serviços de apoio lo-
gístico pela Sociedade, à PGS Investigação Petrolífera Ltda e serviços de pro-
cessamento de dados às empresas PGS Imaging Inc, PGS Geophysical AS,
Multiklient Invest AS, assim como PGS Investigação. (ii) O mútuo registrado
no Ativo não-circulante, refere-se a contratos em que a empresa concede em-
préstimo a PGS Onshore do Brasil Ltda e PGS Investigação, através de linha
de crédito. O prazo de pagamento é de 720 dias a contar da assinatura de
cada contrato. (iii) Refere-se, basicamente, à prestação de serviços de pro-
cessamento de dados, entre outros, pelas partes relacionadas estrangeiras,
sendo as operações efetuadas em dólar, e classificados no não circulante. A 
Sociedade encontra-se em negociação dessas dívidas com as partes relacio-
nadas. Não existem transações com partes relacionadas na pessoa física. 14
- Capital Social: O capital social é de R$12.088.000 (doze milhões e oitenta
e oito mil reais) totalmente subscrito e integralizado, dividido em 12.088.000 
(doze milhões e oitenta e oito mil) quotas no valor unitário de R$1,00.

Quotistas Quantidade de quotas R$
PGS Geophysical AS 11.967.120 11.967.120
Petroleum Geo Services ASA 120.880 120.880

12.088.000 12.088.000
15 - Receita Líquida 2018 2017
Receita bruta de serviços 114.838.605 34.468.740
ISS sobre vendas 5.741.930 1.821.429
PIS sobre vendas 1.858.009 493.072
COFINS sobre vendas 8.558.102 2.271.117

98.680.564 31.842.962
16 - Custos dos Serviços Prestados 2018 2017
Custos com tripulantes 25.552.695 6.201.307
Pessoal 8.243.920 13.449.326
Despesas portuárias 266.216 21.326
Depreciação 988.539 735.744
Afretamento 2.191.442 -
Consultoria/Agenciamento 646.840 -
Helicóptero 5.663.668 1.238.795
Custos com viagem 175.424 39.244
Aluguéis 30.000 6.000
Meio ambiente 3.226.556 674.669
Provisões (69.430) 69.430
Outros 173.889 93.470

47.089.759 22.529.311

17 - Despesas Administrativas 2018 2017
Depreciação 213.552 355.049
Aluguéis 2.366.405 2.622.878
Energia elétrica 142.262 629.269
Energia térmica 89.724 417.813
Condomínio 291.166 325.989
Conservação e manutenção 353.303 323.632
Honorários advocatícios 239.537 529.925
Telefone e comunicação 463.068 433.892
Higiene e limpeza 140.162 117.353
Aluguéis de equipamentos 51.964 83.038
Contábeis e fiscais 453.587 50.314
Apoio ao RH 162.356 188.569
Auditoria 36.557 41.917
Cursos 37.066 40.351
Publicidade e propaganda 54.987 87.932
Eventos 68.443 198.172
Despesas com viagem 238.428 293.487
Provisões 138.552 (358.431)
Outros 649.164 1.841.001

6.190.283 8.222.150
18 - Resultado Financeiro, Líquido 2018 2017
Receitas financeiras
Descontos obtidos - 762
Variação monetária 9.117 117.962
Variação cambial (i) 20.111.967 8.722.233
Outras 56.359 11.091

20.177.443 8.852.048
Despesas financeiras
Variação cambial (i) (36.389.155) (9.449.450)
IOF (10.185) (15.657)
Outras (40.966) (175.781)

(36.440.306) (9.640.888)
(16.262.863) (788.840) 

19 - Apuração do 
 Imposto de Renda e 
 Contribuição Social

2018 2017
Imposto 
de renda

Contribui-
ção social

Imposto 
de renda

Contribui-
ção social

Resultado antes 
 do IRPJ e CSLL 24.209.641 24.209.641 (6.879.949) (6.879.949)
Adições 39.113.546 39.113.546 17.410.381 17.410.381
Exclusões (22.469.328) (22.469.328) (13.279.775) (13.279.775)
Compensação de 
 prejuízo fiscal (12.256.158) (12.256.158) - -
Base de cálculo tributável 28.597.702 28.597.702 (2.749.343) (2.749.343)
Alíquota 15% 9% 15% 9%
Alíquota adicional, após 
 dedução de R$20 mil mês 10% - 10% -
Incentivos (PAT, 
 Empresa Cidadã) (70.861) - - -
Impostos sobre o 
 lucro no exercício (7.054.565) (2.573.793) - -
20 - Exigências Fiscais e Tributárias: As declarações de imposto de renda 
apresentadas desde a constituição da Sociedade estão sujeitas à revisão pe-
las autoridades fiscais. Outros impostos estão igualmente sujeitos à revisão e 
eventual tributação, variando em cada caso o prazo de prescrição. Não obstan-
te, a Administração da Sociedade não espera que, em caso de revisão, pos-
sam surgir passivos adicionais relevantes. 21 - Benefícios a Empregados: A 
Sociedade oferece a seus empregados benefícios como assistência médica e 
vale alimentação, dentre outros. A contabilização desses benefícios obedece ao 
regime de competência e sua concessão cessa ao término do vínculo empre-
gatício. 22 - Instrumentos Financeiros: O valor contábil dos ativos e passivos 
financeiros equivale aproximadamente ao seu valor de mercado. A Sociedade, 
no exercício de 2018, não contratou operações visando proteção contra osci-
lação de taxas de juros e/ou cambiais (operações com derivativos), bem como 
não possui instrumentos financeiros não registrados. A Sociedade opera com 
alguns instrumentos financeiros, basicamente, disponibilidades, e empréstimos 
e financiamentos. Os valores contábeis dos instrumentos financeiros, ativos e 
passivos, encontram-se registrados nas contas patrimoniais por valores com-
patíveis com os praticados pelo mercado e foram determinados por meio de 
informações disponíveis no mercado e metodologias apropriadas de avalia-
ções. Julgamentos foram requeridos na interpretação dos dados de mercado 
para produzir as estimativas dos valores de realização mais adequada. Como 
conseqüência, as estimativas não indicam, necessariamente, os montantes 
que poderão ser realizados no mercado de troca corrente. O uso de diferentes 
metodologias de mercado pode ter um efeito material nos valores de realiza-
ção estimados. A Administração desses instrumentos é efetuada por meio de 
estratégias operacionais, visando liquidez, rentabilidade e segurança. A política 
de controle consiste em acompanhamento permanente das taxas contratadas 
versus as vigentes no mercado. A Sociedade não efetua aplicações de caráter 
especulativo ou de proteção (“hedge”) em derivativos ou quaisquer outros ati-
vos de risco. Gerenciamento de Risco Financeiro - a) Risco de crédito - As 
atividades da Sociedade a expõe a diversos riscos financeiros: risco de merca-
do (incluindo risco de moeda, risco de taxa de juros de valor justo, risco de taxa 
de juros de fluxo de caixa e risco de preço), risco de crédito e risco de liquidez. 
O risco de Sociedade está minimizado, considerando que 100% das operações 
de empréstimos foram realizadas com empresas do mesmo grupo econômico. 
b) Risco de liquidez - É o risco da Sociedade não dispor de recursos líqui-
dos suficientes para honrar seus compromissos financeiros, em decorrência
de descasamento de prazo ou de volume entre os recebimentos e pagamentos
previstos. Para administrar a liquidez de caixa, são estabelecidas premissas de
desembolsos e recebimentos futuros, sendo monitorados freqüentemente pela
Sociedade. c) Risco de mercado - Risco com taxa de juros - O risco associado
é oriundo da possibilidade da empresa incorrer em perdas provocadas pelas
flutuações nas taxas de juros que aumentem as despesas financeiras relativas
a empréstimos e financiamentos captados no mercado. d) Riscos com taxa de 
câmbio - Os resultados da Sociedade estão suscetíveis de sofrer variações em
função dos efeitos da volatilidade da taxa de câmbio sobre as transações atrela-
das às moedas estrangeiras, principalmente o dólar. As operações com clientes 
também estão atreladas ao dólar, bem como, todo o passivo de longo prazo,
dessa forma, a Sociedade diminui o risco cambial, evitando descasamento en-
tre os valores a pagar e a receber em moeda estrangeira. 23 - Remuneração
a Dirigentes: A remuneração dos dirigentes da Sociedade no exercício findo
em 31 de dezembro de 2018 foi de R$385.768 (R$453.687, em 2017). 24 -
Resultado Operacional: Tendo em vista a retomada dos investimentos em
exploração na indústria de Oil & Gas em linha com as oportunidades que acom-
panham o “Pré-Sal”, 2018 demonstrou forte interesse dos clientes em acessar
dados sísmicos de áreas incluídas nas últimas rodadas de licitações da ANP,
a PGS Brasil realizou novas aquisições sísmicas, as quais geraram incremen-
to nos serviços de apoio logístico sobre as operações, contemplando 88% da
receita bruta, além dos serviços de processamento de dados, correspondendo
10% da receita bruta em 2018. Os custos também foram revisados, resultando
no eficiente lucro operação da empresa. Outros impactos complementares ao
resultado do exercício foram, positivamente, a redução das despesas adminis-
trativas em geral e negativamente, a variação no câmbio entre as transações
Intercompanhias. 25 - Seguros (Não auditado): A Sociedade adota a política
de contratar cobertura de seguros para os bens sujeitos a riscos por montantes
considerados suficientes para cobrir eventuais sinistros, considerando a natu-
reza de sua atividade. As premissas de riscos adotadas, dada a sua natureza,
não fazem parte do escopo de uma auditoria de demonstrações financeiras,
consequentemente não foram examinadas pelos auditores independentes da
PGS Suporte Logístico e Serviços Ltda.

DIRETORIA
Sylvia Gomes Basilio de Souza - Diretora

Tatianne Christian Feitosa - CRC RJ 087503/O
Relatório dos Auditores Independentes Sobre As Demonstrações Financeiras - Aos Administradores e quotistas da PGS Suporte Logístico e Serviços 
Ltda. - Rio de Janeiro - RJ - Opinião - Examinamos as demonstrações financeiras da PGS Suporte Logístico e Serviços Ltda. (“Sociedade”), que compreendem 
o balanço patrimonial, em 31/12/2018, e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do passivo a descoberto e dos fluxos de caixa para o exercício
findo nessa data, bem as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais práticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações financei-
ras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da PGS Suporte Logístico e Serviços Ltda.,
em 31/12/2018, 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. Base para opinião - Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em
conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos
independentes em relação à 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. Incerteza relevante relacionada a continuidade operacional - A
PGS Suporte Logístico e Serviços Ltda. vem apresentando deficiência de capital de giro e passivo a descoberto. As demonstrações financeiras da Sociedade fo-
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ram elaboradas considerando o pressuposto da continuidade normal das suas operações. A manutenção econômica das 
atividades da Sociedade depende de ações da sua Administração, podendo ser necessário o aporte de recursos por par-
te do quotista controlador. As demonstrações financeiras não incluem quaisquer ajustes às contas de ativos e passivos 
que poderiam ser requeridos na impossibilidade da Sociedade continuar operando. Outros assuntos - Auditoria dos 
valores correspondentes ao exercício anterior - Os valores correspondentes ao exercício findo em 31/12/2017, apre-
sentados para fins de comparação, foram anteriormente por nós auditados, cujo relatório emitido em 21/02/2018, abor-
dou o mesmo assunto apresentado no parágrafo “Incerteza relevante relacionada a continuidade operacional”, acima. 
Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras e o relatório do auditor - A administração da 
Sociedade é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório da Administração. Nossa opinião 
sobre as demonstrações financeiras não abrange o Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma de 
conclusão de auditoria sobre esse relatório. Responsabilidades da administração e da governança pelas demons-
trações financeiras - A administração é responsável pela elaboração das demonstrações financeiras de acordo com 
as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessário 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 sua continuidade operacio-
nal e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a administração pretenda 
liquidar a Sociedade 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 financeiras. Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstra-
ções 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 audi-
toria 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 fi-
nanceiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em 
resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. 
O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude 
pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. 
• Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria 
apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos
da Sociedade. • 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 relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório
de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião,
se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até
a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a não mais se manter em
continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras,
inclusive as 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 audi-
toria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.
RJ, 22/03/2019. Lopes, Machado - Auditors, Consultants & Business Advisers - CRC-RJ-2026/O-5. Marcio Alves
Gonçalves Marçal - Contador - CRC-RJ-106.994/O-8

HOJE É O DIA QUE TRANSFORMA
TODOS OS OUTROS DIAS DO PAÍS 
EM UM PAís melhor.
a educação transforma vidas.
a educação transforma um país.

28 de abril. Dia da Educação.

Apoio:
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KATRIUM INDÚSTRIAS QUÍMICAS S.A.
CNPJ Nº 28.789.998/0001-74

Relatório da Diretoria. Senhores Acionistas: Cumprindo as disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação e deliberação de V.Sas. o Balanço 
Patrimonial, a Demonstração de Resultado, o Fluxo de Caixa das Operações e a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, referentes aos exer-
cícios encerrados em 31.12.2018 e 31.12.2017. As Notas Explicativas que acompanham as referidas demonstrações descrevem os procedimentos contábeis 
adotados. A Diretoria.

BALANÇOS PATRIMONIAIS 31/12/2018 (Em Milhares de Reais)
Ativo 2018 2017
Circulante ........................................................................... 158.996 136.579
Caixa e equivalentes de caixa (Nota 4) .............................. 10.667 3.234
Contas a receber de clientes (Nota 5) ................................ 60.076 53.592
Estoques (Nota 6) ............................................................... 52.781 56.554
Impostos a recuperar (Nota 7) ............................................ 25.806 17.101
Adiantamentos a fornecedores ........................................... 8.118 4.008
Outros créditos ................................................................... 1.548 2.090
Não circulante ..................................................................... 252.359 235.584
Tributos diferidos (Nota 8) ................................................... 26.696 15.319
Depósitos judiciais .............................................................. 249 242
Partes relacionadas (Nota 9) .............................................. 36.839 31.455
Investimentos ...................................................................... 16 16
Imobilizado (Nota 10)  ......................................................... 188.370 188.373
Intangível ............................................................................ 189 179
Total do ativo....................................................................... 411.355 372.163

Passivo 2018 2017
Circulante ........................................................................... 246.879 219.096
Fornecedores (Nota 11) ...................................................... 110.483 94.437
Empréstimos e financiamentos (Nota 12) ........................... 100.264 107.192
Impostos a recolher (Nota 13) ............................................ 4.502 913
Salários e encargos sociais (Nota 14) ................................ 8.630 9.178
INSS parcelamento............................................................. 275 877
Partes relacionadas (Nota 9) .............................................. 21.413 5.368
Outras obrigações .............................................................. 1.312 1.131
Não circulante ..................................................................... 97.895 131.246
Fornecedores (Nota 11) ...................................................... 12.544 13.400
Empréstimos e financiamentos (Nota 12) ........................... 37.122 3.289
INSS parcelamento............................................................. – 1.190
Provisões para riscos trabalhistas (Nota 15) ...................... 1.376 2.070
Partes relacionadas (Nota 9) .............................................. 46.853 111.297
Patrimônio líquido (Nota 16) ............................................... 66.581 21.821
Capital social ...................................................................... 55.859 55.859
Reserva de capital .............................................................. 130 130
Adiantamentos para futuro aumento de capital .................. 66.975 –
Prejuízos acumulados......................................................... (56.383) (34.168)
Total do passivo e do patrimônio líquido ............................ 411.355 372.163

Demonstração do Resultado exercícios findos em 31/12/2018 e 2017

Demonstração do Resultado Abrangente 
exercícios findos em 31/12/2018 e 2017

Demonstração do Fluxo de Caixa exercícios findos em 31/12/2018 e 2017
(Em Milhares de Reais)

(Em Milhares de Reais) 2018 2017
Receita líquida de vendas e serviços (Nota 17) ................ 439.972 383.956
Custo das vendas e serviços (Nota18) .............................. (380.383) (340.689)
Lucro bruto ........................................................................ 59.589 43.267
Receitas (despesas) operacionais..................................... (45.247) (44.864)
  Despesas com vendas (Nota 19) .................................... (25.123) (23.919)
  Despesas gerais e administrativas (Nota 20) .................. (20.333) (18.893)
  Outras receitas (despesas) operacionais  ....................... 209 (2.052)
Resultado operacional antes das receitas e despesas
  financeiras líquidas .......................................................... 14.342 (1.597)
Resultado financeiro, líquido (Nota 21) .............................. (49.618) (2.311)
  Receitas financeiras ........................................................ 476 20.322
  Despesas financeiras ...................................................... (20.630) (15.258)
  Variações cambiais, líquidas ........................................... (29.464) (7.375)
Prejuízo antes do I.R. e da contribuição social .................. (35.276) (3.908)
Imposto de renda e C.S. diferidos (Nota 22) ...................... 13.061 (1.090)
Prejuízo do exercício .......................................................... (22.215) (4.998)

(Em Milhares de Reais) 2018 2017
Prejuízo do exercício ............................................................ (22.215) (4.998)
Outros result. abrangentes do exercício, líq. de impostos .... (22.215) (4.998)

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
exercícios findos em 31/12/2018 e 2017 (Em Milhares de Reais)

Reserva de capital

Capital
Incen-

tivos

Adiantamen-
to para futu-
 ro aumento

Pre-
juízos

acumu-
social fiscais capital lados Total

Em 31/12/2016 ................ 55.859 130 – (29.170)26.819
Prejuízo do exercício ....... – – – (4.998) (4.998)
Em 31/12/2017 ................ 55.859 130 – (34.168)21.821
Prejuízo do exercício ....... – – – (22.215)(22.215)
Adiantamento para futuro
   aumento de capital ...... – – 66.975 – 66.975
Em 31/12/2018 ................ 55.859 130 66.975 (56.383)66.581

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Fluxos de caixa das atividades operacionais 2018 2017
 Prejuízo do exercício ............................................................. (22.215) (4.998)
 Ajustes de receitas e despesas não envolvendo caixa  
  Depreciação (Nota 10) ......................................................... 16.185 13.900
  Provisão para encargos sobre emp. e financ. (Nota 12) ...... 8.328 12.239
  Provisão (reversão) para créditos de liq. duvidosa (Nota 19) 708 (876)
  Provisão para encargos trabalhistas .................................... 531 85
  Provisão de férias e encargos sobre férias .......................... – (244)
  Provisão participação nos resultados (Nota 14) .................. 684 1.169
  Provisão para riscos trabalhistas ......................................... (364) 1.450
  Provisão para perdas de estoques ...................................... (2.370) 2.499
  Imposto de renda diferido (Nota 22) .................................... (11.377) 1.090
  Variação cambial empréstimo bancários (Nota 12) ............. 12.469 1.489
  Baixa de imobilizado (Nota 10) ............................................  40 434
Geração bruta de caixa operacional ...................................... 2.619 28.237
(Aumento) redução nos ativos operacionais
  Contas a receber de clientes ............................................... (7.192) 11.380
  Estoques .............................................................................. 6.143 (1.578)
  Impostos a recuperar ........................................................... (8.705) 2.075
  Partes relacionadas ............................................................. (5.384) (633)
  Adiantamentos a fornecedores ............................................ (4.110) 1.117
  Depósitos judiciais ............................................................... (7) (177)
  Outros créditos .................................................................... 542 (814)
Aumento (redução) nos passivos operacionais
  Fornecedores ...................................................................... 15.190 (7.700)
  Impostos a recolher ............................................................. 3.589 (2.616)
  Salários e encargos sociais ................................................. (1.763) (1.319)
  Partes relacionadas ............................................................. 18.576 26.078
  Pagamento da provisão para riscos trabalhistas ................. (330) –
  Outras obrigações ............................................................... 181 (1.222)
  ICMS parcelamento ............................................................. – (623)
  INSS parcelamento.............................................................. (1.792) 2.067
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais .............. 17.557 51.773 
Fluxos de caixa das atividades de investimentos
  Aquisições no imobilizado (Nota 10) .................................... (16.222) (29.404)
  Aquisições no intangível ...................................................... (10) (14)
Caixa líquido consumido pelas atividades de investimentos . (16.232) (29.418)
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos
Captações realizadas 156.197 114.421
  Arrendamento mercantil (Nota 12) ....................................... – 360
  Empréstimos bancários (capital de giro) (Nota 12) .............156.197 93.106
  Adiantamento contrato de câmbio (ACC) (Nota 12)............. – 20.955
 Pagamentos efetuados (150.089) (144.297)
  Arrendamento mercantil (Nota 12) ....................................... (150) (121)
  Empréstimos bancários (capital de giro) (Nota 12) .............(115.342) (121.545)
  Adiantamentos contrato de câmbio (ACC) (Nota 12) ........... (22.261) (10.121)
  Juros pagos (Nota 12) ......................................................... (12.336) (12.510)
Caixa líq. gerado (consumido) pelas atividades de financ. 6.108 (29.876)
Aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa ........... 7.433 (5.022) 
  Caixa e equiv. de caixa no início do exercício (Nota 4) ........ 3.234 8.256
  Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício (Nota 4) 10.667 3.234
Aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa ........... 7.433 (5.022) 

Notas explicativas às demonstrações financeiras 31/12/2018 e 2017 (Em 
milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma). 1. Contexto opera-
cional: A Katrium Indústrias Químicas S.A.(“Companhia”) é uma empresa de 
capital fechado que tem como finalidade, a industrialização, o comércio (in-
cluindo mercado externo) e distribuição de produtos químicos para fins indus-
triais e agrícolas. Opera, também, com prestação de serviços e com represen-
tação de companhias nacionais e estrangeiras nas áreas em que atua. Em 28 
de janeiro de 2014 a Companhia teve um aumento de capital no valor de 
R$55.493, dos quais R$47.581 foram efetivamente integralizados, mediante a 
transferência da maior parte dos ativos e passivos da Pan-Americana S.A. In-
dústrias Químicas (“Pan-Americana”). Concomitantemente, teve adquirido 
pela Química del Atlántico de Peru S.A. (“Química del Atlántico”), 75% (setenta 
e cinco por cento) de seu capital social, passando a denominação de Katrium 
Indústrias Químicas S.A. Em 24 de outubro de 2014 a Química del Atlántico 
cedeu, na totalidade, suas cotas a sua subsidiaria integral Química do Atlânti-
co Participações Ltda., uma empresa constituída no Brasil. Em 31 de dezem-
bro de 2018, a Companhia apresenta capital circulante líquido negativo em 
R$87.883 (R$82.517 em 2017). A Administração da Companhia está trabalhan-
do em conjunto com seu controlador indireto Química del Atlántico SAC de 
forma a viabilizar, seja em forma de capital (após sanadas as formalidades 
com o acionista minoritário), seja em forma de empréstimos entre compa-
nhias, ou ainda com o alongamento da dívida com captação de linhas de cré-
dito mais vantajosas para Companhia, o que permitirá a empresa gerar caixa 
e resultados líquidos positivos. Os acionistas efetuaram em 2018 um adianta-
mento para futuro aumento de capital (“AFAC”) no valor de R$66.975 e, com 
isso, fortaceleu a posição do patrimônio líquido da Companhia. A emissão das 
demonstrações financeiras foi aprovada pela Administração em 22 de abril de 
2019. 2. Base de prepração das demonstrações financeiras: 2.1. Declara-
ção de conformidade: As demonstrações financeiras foram elaboradas com 
base em diversas bases de avaliação utilizadas nas estimativas contábeis. As 
estimativas contábeis envolvidas na preparação das demonstrações financei-
ras foram baseadas em fatores objetivos e subjetivos, com base no julgamento 
da Administração para determinação do valor adequado a ser registrado nas 
demonstrações financeiras. Itens significativos sujeitos a essas estimativas e 
premissas incluem: definição de vidas úteis do ativo imobilizado, imposto de 
renda e contribuição social diferidos, perda por redução ao valor recuperável 
de ativos financeiros e provisões para riscos trabalhistas. A liquidação das 
transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores significa-
tivamente divergentes dos registrados nas demonstrações financeiras devido 
ao tratamento probabilístico inerente ao processo de estimativa. A Companhia 
revisa suas estimativas e premissas pelo menos anualmente. As demonstra-
ções financeiras foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo 
com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que compreendem os pronun-
ciamentos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”), aprovados pelo 
Conselho Federal de Contabilidade (“CFC”). Adicionalmente, a Companhia 
considerou as orientações emanadas da Orientação Técnica OCPC 07, na pre-
paração das suas demonstrações financeiras. Desta forma, as informações 
relevantes próprias das demonstrações financeiras estão sendo evidenciadas, 
e correspondem às utilizadas pela Administração na sua gestão. A Administra-
ção evidencia todas as informações relevantes das demonstrações financei-
ras, as quais correspondem àquelas utilizadas por ela na sua gestão. As polí-
ticas contábeis significativas adotadas pela Companhia estão descritas nas 
notas explicativas específicas, relacionadas aos itens apresentados, aquelas 
aplicáveis, de modo geral, em diferentes aspectos das demonstrações finan-
ceiras, estão descritas a seguir. 2.2. Base de preparação e mensuração: As 
demonstrações financeiras foram preparadas utilizando o custo histórico como 
base de valor, exceto por determinados instrumentos financeiros mensurados 
pelos seus valores justos quando requerido nas normas. 2.3. Conversão de 
moeda estrangeira: As demonstrações financeiras são apresentadas em re-
ais (R$) mil, que é a moeda funcional da Companhia. As transações em moe-
da estrangeira são inicialmente registradas à taxa de câmbio da moeda funcio-
nal em vigor na data da transação. Os ativos e passivos monetários denomina-
dos em moeda estrangeira são reconvertidos à taxa de câmbio da moeda 
funcional em vigor na data do balanço. Todas as diferenças são registradas na 
demonstração do resultado. 3. Principais práticas contábeis: a) Caixa e 
equivalentes de caixa. Os equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade 
de atender a compromissos de caixa de curto prazo, e não para investimento 
ou outros fins. A Companhia considera equivalentes de caixa uma aplicação 
financeira de conversibilidade imediata em um montante conhecido de caixa e 
estando sujeita a um insignificante risco de mudança de valor. Por conseguin-
te, um investimento, normalmente, se qualifica como equivalente de caixa 
quando tem vencimento de curto prazo, por exemplo, três meses ou menos, a 
contar da data da contratação. As contas garantidas são demonstradas no 
balanço patrimonial como “Empréstimos”, no passivo circulante. b) Contas a 
receber de clientes. São registrados e mantidos no balanço pelo valor nominal 
dos títulos desses créditos acrescidos de variações cambiais, quando aplicá-
vel, e não são ajustados a valor presente por representarem vencimentos de 
curto prazo. A provisão para créditos incobráveis é constituída em montante 
suficiente pela Administração para fazer face às eventuais perdas na realiza-
ção dos créditos. c) Estoques. São registrados ao custo médio de aquisição, 
que não excede o seu valor de mercado ou custo de reposição. d) Impostos a 
recuperar. Os impostos a compensar são representados por retenções na fon-
te, os quais serão compensados com os respectivos valores a recolher. Os 
mesmos estão sujeitos a revisões pelas autoridades fiscais durante os diferen-
tes períodos prescricionais previstos em legislações especificas. e) Imobiliza-
do. O imobilizado está registrado ao custo de aquisição, deduzido de deprecia-
ção acumulada, calculada com base no método linear ao longo das vidas úteis 
estimadas dos ativos, conforme taxas a seguir apresentadas:  Edifícações - 
4%  Instalações industriais - 10%  Móveis e utensílios - 10%  Veículos - 20% 
 Processamento de dados - 20%. Um item de imobilizado é baixado quando 

vendido ou quando nenhum benefício econômico futuro for esperado do seu 
uso ou venda. Eventual ganho ou perda resultante da baixa do ativo (calculado 
como sendo a diferença entre o valor líquido da venda e o valor contábil do 
ativo) é incluído na demonstração do resultado no exercício em que o ativo for 
baixado. O valor residual e vida útil dos ativos e os métodos de depreciação 
são revistos no encerramento de cada exercício, e ajustados de forma pros-
pectiva, quando for o caso. f) Intangível. O Intangível é composto por marcas e 
patentes, está demonstrado ao custo de aquisição e tem a vida útil indefinida, 
logo, não sofre amortização. Ganhos e perdas resultantes da baixa de um ativo 
intangível são mensurados como a diferença entre o valor líquido obtido da 
venda e o valor contábil do ativo, sendo reconhecidos na demonstração do 
resultado no momento da baixa do ativo. g) Perda por redução ao valor recu-
perável de ativos não financeiros. Os ativos da empresa são revistos anual-
mente para se identificar evidências de perdas não recuperáveis, ou ainda, 
sempre que eventos ou alterações nas circunstâncias indicarem que o valor 
contábil pode não ser recuperável.  Quando este for o caso, o valor recuperável 
é calculado para verificar se há perda e se houver a mesma é reconhecida 
pelo montante em que o valor contábil do ativo ultrapassar seu valor recuperá-
vel, que é o maior entre o preço líquido de venda e o valor em uso do ativo. Em 
2018, a Administração não identificou eventos que indicassem riscos de não 
recuperabilidade dos ativos da Companhia. h) Fornecedores. As contas a pa-
gar aos fornecedores são inicialmente reconhecidas pelo valor histórico.  O 
credor quando está sediado no exterior tem os registros das faturas em moe-
das estrangeiras, convertido em moeda nacional pela taxa de câmbio da data 
em que houve a transmissão da propriedade das mercadorias. As dívidas em 
moedas estrangeiras são atualizadas na taxa cambial da data do balanço, 
sendo a variação cambial considerada nas Despesas e Receitas Financeiras. 
As contas a pagar são classificadas como passivo circulante, a menos que a 
Companhia tenha um direito incondicional de liquidar o passivo por, pelo me-
nos, 12 meses após a data do balanço quando são classificadas no passivo 
não circulante. i) Empréstimos. Os empréstimos são inicialmente reconhecidos 
pelo valor da transação (ou seja, pelo valor recebido do banco, incluindo os 
custos da transação) e subsequentemente demonstrados pelo custo amortiza-
do. As despesas com juros são reconhecidas com base no método de taxa de 
juros efetiva ao longo do prazo do empréstimo de tal forma que na data do 
vencimento o saldo contábil corresponde ao valor devido. Os juros são incluí-
dos em despesas financeiras. Os empréstimos são classificados como passivo 
circulante, a menos que a Companhia tenha um direito incondicional de diferir 
a liquidação do passivo por, pelo menos, 12 meses após a data do balanço 
quando são classificados no passivo não circulante. j) Reconhecimento de re-
ceitas. A receita é reconhecida por um valor que reflete a contrapartida a que 
uma entidade espera ter direito em troca de transferência de bens ou serviços 
para um cliente. A Companhia reconhece a receita proveniente de um contrato 
com cliente quando a expectativa de recebimento for provável, levando em 
consideração a intenção de pagamento do cliente. Caso a expectativa seja de 
não recebimento, a Companhia avalia se a respectiva receita será apresentada 
líquida de perdas estimadas. k) Receitas e despesas financeiras. As receitas 
financeiras abrangem receitas de juros sobre as aplicações financeiras, varia-
ções no valor justo de ativos financeiros mensurados pelo valor justo por meio 
do resultado, quando aplicável. A receita de juros é reconhecida no resultado, 
através do método dos juros efetivos. As despesas financeiras abrangem des-
pesas com juros sobre financiamentos, variações no valor justo de ativos fi-
nanceiros mensurados ao valor justo por meio do resultado. Custos de finan-
ciamentos que não são diretamente atribuíveis à aquisição, construção ou 
produção de um ativo qualificável são mensurados no resultado através do 
método de juros efetivos. l) Imposto de renda e contribuição social. O imposto 
de renda e a contribuição social do exercício corrente e diferido são calculados 
com base nas alíquotas de 15%, acrescidas do adicional de 10% sobre o lucro 
tributável excedente de R$240 para imposto de renda e 9% sobre o lucro tribu-
tável para contribuição social sobre o lucro líquido, e consideram a compensa-
ção de prejuízos fiscais e base negativa de contribuição social, limitada a 30% 
do lucro real do exercício. A despesa com imposto de renda e contribuição 
social compreende os impostos de renda e contribuição social correntes e di-
feridos. O imposto corrente e o imposto diferido são reconhecidos no resultado 
a menos que estejam relacionados à combinação de negócios ou a itens dire-
tamente reconhecidos no patrimônio líquido ou em outros resultados abran-
gentes. Os impostos diferidos ativos são reconhecidos para todas as diferen-

ças temporárias dedutíveis, créditos e prejuízos tributários não utilizados, na 
extensão em que seja provável que lucros tributáveis futuros estejam disponí-
veis para que as diferenças temporárias possam ser realizadas e os créditos e 
prejuízos tributários possam ser utilizados. O valor contábil dos ativos fiscais 
diferidos é revisado em cada data do balanço e baixado na extensão em que 
não é mais provável que lucros tributáveis estarão disponíveis para permitir 
que todo ou parte do ativo fiscal diferido venha a ser utilizado. Ativos fiscais 
diferidos baixados são revisados a cada data do balanço e são reconhecidos 
na extensão em que se torna provável que lucros tributáveis futuros permitirão 
que os ativos fiscais diferidos sejam recuperados. m) Instrumentos financeiros. 
A Companhia classifica os instrumentos financeiros de acordo com a finalida-
de para qual foram adquiridos e determina a classificação no reconhecimento 
inicial. Instrumentos financeiros - reconhecimento inicial e mensuração 
subsequente: Ativos financeiros: Reconhecimento inicial e mensuração. 
A Companhia reconhece os recebíveis inicialmente na data em que foram ori-
ginados. A classificação dos ativos financeiros no reconhecimento inicial de-
pende das características dos fluxos de caixa contratuais do ativo financeiro e 
do modelo de negócios da Companhia para a gestão destes ativos financeiros. 
Um ativo financeiro, que não possua um componente de financiamento signifi-
cativo, é inicialmente mensurado pelo valor justo acrescido, para um item que 
não é valor justo por meio do resultado, dos custos de transação que são dire-
tamente atribuíveis à sua aquisição ou emissão. Um recebível sem um compo-
nente de financiamento significativo é inicialmente mensurado pelo preço da 
transação. Mensuração subsequente. Para fins de mensuração subsequen-
te, a Companhia classifica seus ativos de acordo com a seguinte categoria: 
Ativos financeiros ao custo amortizado. A Companhia mensura os ativos 
financeiros ao custo amortizado se ambas as seguintes condições forem aten-
didas:  O ativo financeiro for mantido dentro de modelo de negócios cujo obje-
tivo seja manter ativos financeiros com o fim de receber fluxos de caixa contra-
tuais e;  Os termos contratuais do ativo financeiro derem origem, em datas 
especificadas, a fluxos de caixa que constituam, exclusivamente, pagamentos 
de principal e juros sobre o valor do principal em aberto. Os ativos financeiros 
ao custo amortizado são subsequentemente mensurados usando o método de 
juros efetivos e estão sujeitos a redução ao valor recuperável. Ganhos e per-
das são reconhecidos no resultado quando o ativo é baixado, modificado ou 
apresenta redução ao valor recuperável. Ativos financeiros ao custo amortiza-
do compreendem equivalentes de caixa, contas a receber de clientes e crédi-
tos com partes relacionadas. Desreconhecimento de ativos financeiros. Um 
ativo financeiro (ou, quando for o caso, uma parte de um ativo financeiro ou 
parte de um grupo de ativos financeiros semelhantes) é desreconhecido quan-
do:  Os direitos de receber fluxos de caixa do ativo expiraram; e  A Companhia 
transfere seus direitos de receber fluxos de caixa do ativo ou assumem uma 
obrigação de pagar integralmente os fluxos de caixa recebidos sem atraso 
significativo a um terceiro nos termos de um contrato de repasse transferindo 
substancialmente todos os riscos e benefícios do ativo, ou nem transferindo 
nem retendo substancialmente todos os riscos e benefícios do ativo, mas 
transferindo o controle do ativo. Passivos financeiros. Reconhecimento ini-
cial e mensuração. Todos os passivos financeiros são mensurados inicial-
mente ao seu valor justo, mais ou menos, no caso de passivo financeiro que 
não seja ao valor justo por meio do resultado, os custos de transação que se-
jam diretamente atribuíveis à emissão do passivo financeiro. Mensuração 
subsequente. Para fins de mensuração subsequente, a Companhia classifica 
seus passivos de acordo com a seguinte categoria: Passivos financeiros ao 
custo amortizado. Após o reconhecimento inicial, empréstimos e financia-
mentos contraídos e concedidos sujeitos a juros são mensurados subsequen-
temente pelo custo amortizado, utilizando o método da taxa de juros efetiva. 
Ganhos e perdas são reconhecidos no resultado quando os passivos são bai-
xados, bem como pelo processo de amortização da taxa de juros efetiva. O 
custo amortizado é calculado levando em consideração qualquer deságio ou 
ágio na aquisição e taxas ou custos que são parte integrante do método da 
taxa de juros efetiva. A amortização pelo método da taxa de juros efetiva é in-
cluída como despesa financeira na demonstração do resultado. Essa categoria 
geralmente se aplica aos empréstimos e financiamentos, fornecedores nacio-
nal e estrangeiro e débitos com partes relacionadas. Para mais informações 
acerca dos empréstimos e financiamentos, vide Nota 12. Desreconhecimento 
de passivos financeiros. Um passivo financeiro é baixado quando a obriga-
ção sob o passivo é extinta, ou seja, quando a obrigação especificada no 
contrato for liquidada, cancelada ou expirar. Quando um passivo financeiro 
existente é substituído por outro do mesmo mutuante em termos substancial-
mente diferentes, ou os termos de um passivo existente são substancialmente 
modificados, tal troca ou modificação é tratada como o desreconhecimento do 
passivo original e o reconhecimento de um novo passivo. A diferença nos res-
pectivos valores contábeis é reconhecida na demonstração do resultado. n) 
Estimativas contábeis. A elaboração de demonstrações financeiras de acordo 
com os CPCs requer que a Administração da Companhia faça julgamentos, 
estimativas e tome decisões que afetam a aplicação das políticas contábeis e 
os montantes apresentados de contas patrimoniais e de resultado. As estima-
tivas e premissas são revisadas periodicamente. Mudanças em estimativas 
contábeis podem afetar apenas o período no qual a revisão foi feita, ou perío-
dos futuros. Com base em premissas, a Companhia faz estimativas com rela-
ção ao futuro. Por definição, as estimativas e julgamentos contábeis são conti-
nuamente avaliados e baseiam-se na experiência histórica e em outros fato-
res, incluindo expectativas de eventos futuros, consideradas razoáveis para as 
circunstâncias. As estimativas contábeis raramente serão iguais aos respecti-
vos resultados reais. As estimativas e premissas que apresentam um risco 
significativo, com probabilidade de causar um ajuste relevante nos valores 
contábeis de ativos e passivos para o próximo exercício social, estão contem-
pladas a seguir. Imposto de renda e contribuição social correntes e diferidos. 
A Companhia está sujeita ao imposto de renda. Em muitas operações, a deter-
minação final do imposto é incerta. A Companhia também reconhece provi-
sões por conta de situações em que é provável que valores adicionais de im-
postos sejam devidos. Quando o resultado final dessa avaliação é diferente 
dos valores inicialmente estimados e registrados, essas diferenças afetam os 
ativos e passivos fiscais atuais e diferidos no período em que o valor definitivo 
é determinado (Nota 8). Reconhecimento para crédito de liquidação duvido-
sa. A provisão para créditos de liquidação duvidosa das contas a receber é 
constituída em montante considerado suficiente para cobrir as perdas espera-
das em sua realização. A política contábil para estabelecer a provisão requer a 
análise individual das faturas de clientes inadimplentes em relação às medidas 
de cobrança adotadas por departamento responsável e, de acordo com o es-
tágio da cobrança, é estimado um montante de provisão a ser constituída. 
Valor justo de instrumentos financeiros. O valor justo de instrumentos financei-
ros ativamente negociados em mercados financeiros organizados é determi-
nado com base nos preços de compra cotados no mercado no fechamento dos 
negócios na data do balanço, sem dedução dos custos de transação. O valor 
justo de instrumentos financeiros para os quais não haja mercado ativo é de-
terminado utilizando técnicas de avaliação. Essas técnicas podem incluir o uso 
de transações recentes de mercado (com isenção de interesses); referência ao 
valor justo corrente de outro instrumento similar; análise de fluxo de caixa des-
contado ou outros modelos de avaliação. Provisões para riscos trabalhistas. A 
Companhia reconhece provisão para causas trabalhistas. A avaliação da pro-
babilidade de perda inclui a avaliação das evidências disponíveis, a hierarquia 
das leis, as jurisprudências disponíveis, as decisões mais recentes nos tribu-
nais e sua relevância no ordenamento jurídico, bem como a avaliação dos 
advogados externos. As provisões são revisadas e ajustadas para levar em 
conta alterações nas circunstâncias, tais como prazo de prescrição aplicável, 
conclusões de inspeções fiscais ou exposições adicionais identificadas com 
base em novos assuntos ou decisões de tribunais. o) Pronunciamentos novos 
ou revisados aplicados pela primeira vez em 2018. A Companhia aplicou pela 
primeira vez determinadas alterações às normas, em vigor para períodos anu-
ais iniciados em 1º de janeiro de 2018 ou após esta data. A Companhia decidiu 
não adotar antecipadamente nenhuma outra norma, interpretação ou altera-
ção que tenham sido emitidas mas ainda não vigentes. A natureza e o impacto 
de cada uma das novas normas e alterações são descritos a seguir: CPC 47 
- Receita de contrato com cliente. O CPC 47 substituiu as orientações de 
reconhecimento da receita presente no CPC 17 (R1) - Contratos de Constru-
ção e do CPC 30 (R1) – Receitas e as interpretações relacionadas e se aplica, 
com exceções limitadas, a todas as receitas decorrentes de contrato com 
cliente. O CPC 47 estabelece um modelo de cinco etapas para contabilização 
das receitas decorrentes de contratos com clientes. De acordo com a norma, a 
receita é reconhecida por um valor que reflete a contrapartida a que uma enti-
dade espera ter direito em troca de transferência de bens ou serviços para um 
cliente. A norma exige que as entidades exerçam julgamento, levando em con-
sideração todos os fatos e circunstâncias relevantes ao aplicar cada etapa do 
modelo a contratos com seus clientes. A norma determina que a receita deve 
ser reconhecida de forma líquida de contraprestação variável. Eventuais des-
contos, abatimentos, restituições, créditos, concessões de preços, incentivos, 
bônus de desempenho, penalidades ou outros itens similares são classifica-
dos pela norma como contraprestação variável. A Companhia realizou uma 

avaliação detalhada do CPC 47 e não identificou impactos significativos para 
as demonstrações financeiras. CPC 48 - Instrumentos financeiros. O CPC 
48 substitui o CPC 38 para períodos anuais com início a partir de 1º de janeiro 
de 2018, reunindo todos os três aspectos da contabilização de instrumentos 
financeiros: classificação e mensuração; redução ao valor recuperável; e con-
tabilidade de hedge. A Companhia adotou o CPC 48 com aplicação inicial a 
partir de 1º de janeiro de 2018, aproveitando a isenção que lhe permite não 
reapresentar informações comparativas de períodos anteriores decorrentes 
das alterações na classificação e mensuração de instrumentos financeiros, 
incluindo perdas de crédito esperadas. A adoção do CPC 48 não trouxe altera-
ção na situação patrimonial e financeira da Companhia. O CPC 48 contém três 
principais categorias de classificação para ativos financeiros: mensurados ao 
custo amortizado, ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes e 
ao valor justo por meio do resultado e para os passivos financeiros: custo 
amortizado, valor justo por meio do resultado ou como derivativos designados 
como instrumentos de hedge em um hedge efetivo, conforme apropriado. A 
norma elimina as categorias existentes no CPC 38 de mantidos até o venci-
mento, empréstimos e recebíveis e disponíveis para venda. A seguir estão 
apresentadas as mudanças na classificação dos principais ativos e passivos
financeiros da Companhia: 

Ativo

Valor contábil original 
de acordo com o 

 CPC 38 Em 31/12/2017

Novo valor contábil de 
acordo com  

CPC 48 Em 01/01/ 2018
Caixa e equivalentes de 

caixa
Valor justo por meio de 

resultado Custo amortizado
Contas a receber de 

clientes
Empréstimos e 

recebíveis Custo amortizado
Créditos com partes 

relacionadas
Empréstimos e 

recebíveis Custo amortizado
Passivo

Fornecedores em moeda 
nacional

Outros passivos 
financeiros Custo amortizado

Fornecedores em moeda 
estrangeira

Outros passivos 
financeiros Custo amortizado

Empréstimos e 
financiamentos

Outros passivos 
financeiros Custo amortizado

Débitos com partes 
relacionadas

Outros passivos 
financeiros Custo amortizado

Instrumentos financeiros derivativos e contabilidade de hedge. Os novos 
requerimentos gerais para contabilidade de hedge mantiveram os três tipos de 
mecanismos de contabilização presentes no CPC 38 que são: hedge de fluxo 
de caixa, hedge de valor justo e hedge de investimento líquido no exterior. O 
CPC48 traz maior flexibilidade para quais tipos de transação são elegíveis 
para a contabilidade de hedge, especialmente expandindo dos tipos de instru-
mentos que se qualificam como instrumento de hedge e os tipos de compo-
nentes de risco de itens não financeiros elegíveis para a contabilidade de hed-
ge. A Companhia não opera com contabilidade de hedge (hedge accounting) 
e não possui operações com instrumentos financeiros derivativos. Redução 
ao valor recuperável (impairment). O CPC 48 substitui o modelo de “perdas 
incorridas” do CPC 38 por um modelo prospectivo de “perdas esperadas”. Essa 
alteração do modelo, tem como objetivo reconhecer perdas de crédito espe-
radas para todos os instrumentos financeiros para os quais houve aumentos 
significativos no risco de crédito desde o reconhecimento inicial, avaliados de 
forma individual ou coletiva, considerando todas as informações razoáveis e 
sustentáveis, incluindo informações prospectivas. O novo modelo de perda es-
perada se aplica aos ativos financeiros mensurados ao custo amortizado ou 
ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes, com exceção de in-
vestimentos em instrumentos patrimoniais. Na avaliação do modelo de perdas 
em crédito esperadas, a Companhia levou em consideração seu procedimento 
atual de provisão esperada para créditos de liquidação duvidosa, as caracte-
rísticas de risco de crédito das operações, seus segmentos de atuação e dos 
clientes, sua taxa histórica de inadimplência, estimativas futuras de perdas e 
indicadores de crescimento aplicáveis à área da atuação.  Em função do atual 
procedimento de gerenciamento de risco e de crédito, a adoção do CPC 48 
não trouxe alteração na situação patrimonial e financeira da Companhia. In-
terpretação IFRIC 22 Transações em moeda estrangeira e adiantamento 
de contraprestação. Esta interpretação esclarece a forma de determinar a 
data da transação com o objetivo de estabelecer a taxa de câmbio a ser usada 
em transações em moeda estrangeira, quando a contraprestação é paga ou 
recebida antes de reconhecer os ganhos, despesas ou ativos relacionados. 
Para esses fins, a data da transação é a data em que uma entidade reconhece 
inicialmente o ativo ou passivo não monetário decorrente do adiantamento 
da contraprestação. Essa Interpretação não tem impacto nas demonstrações 
financeiras da Companhia. Os demais pronunciamentos que entraram em vi-
gor pela primeira vez em 2018 não são aplicáveis as atividades operacionais 
da Companhia e por conta disso não produziram qualquer impacto sobre as 
demonstrações financeiras da Companhia. p) Pronunciamentos emitidos mas 
que não estão em vigor em 31 de dezembro de 2018. As normas e interpreta-
ções novas e alteradas emitidas, mas não ainda em vigor até a data de emis-
são das demonstrações financeiras da Companhia, estão descritas a seguir. A 
Companhia pretende adotar estas normas e interpretações novas e alteradas, 
se cabível, quando entrarem em vigor: CPC 06 (R2) | IFRS 16 - Operações 
de Arrendamento Mercantil (“CPC 06 (R2)”). O CPC 06 (R2) - Operações 
de arrendamento mercantil, emitido pelo CPC é equivalente à norma interna-
cional IFRS 16 - Leases, emitida em janeiro de 2016 em substituição à versão 
anterior da referida norma (CPC 06 (R1), equivalente à norma internacional 
IAS 17), vigora para períodos anuais iniciados a partir de 1º de janeiro de 2019 
e tem como objetivo unificar o modelo de contabilização do arrendamento, 
exigindo dos arrendatários reconhecer os passivos assumidos em contrapar-
tida aos respetivos ativos correspondentes ao seu direito de uso para todos 
os contratos de arrendamento, a menos que apresente as seguintes carac-
terísticas que estão no alcance da isenção da norma: (i) arrendamento de 
curto prazo (prazo inferior ou igual a doze meses); e (ii) arrendamentos para 
os quais o ativo é de baixo valor ou tenha como base pagamentos variáveis 
de arrendamento. A avaliação da Companhia dos impactos da nova norma 
está em andamento. Na opinião da Administração a expectativa é que a apli-
cação desta norma não deverá ter um efeito significativo nas demonstrações 
financeiras. IFRIC 23 (ICPC 22) - Incertezas sobre tratamentos de imposto 
de renda. Esta Interpretação (ainda sem correspondência equivalente emitida 
pelo CPC no Brasil, mas que será emitida como ICPC 22) esclarece como 
aplicar os requisitos de reconhecimento e mensuração do CPC 32 quando há
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incerteza sobre os tratamentos de tributo sobre o lucro. Nessa circunstância, a 
entidade deverá reconhecer e mensurar seu tributo corrente ou diferido ativo 
ou passivo, aplicando os requisitos do CPC 32 com base em lucro tributável 
(prejuízo fiscal), bases fiscais, prejuízos fiscais não utilizados, créditos fiscais 
não utilizados e alíquotas fiscais determinados, aplicando esta interpretação. A 
interpretação vigora para períodos anuais iniciados a partir de 1º de janeiro de 
2019, mas são disponibilizadas determinadas isenções de transição. A Com-
panhia está avaliando os efeitos da adoção dessa nova norma e não espera 
que a aplicação desta norma tenha um efeito significativo nas demonstrações 
financeiras. Outras alterações. As seguintes normas alteradas e interpreta-
ções não deverão ter um impacto significativo nas demonstrações financeiras 
da Companhia:  Modificações à IAS 19 (CPC 33 (R1)) - Benefícios a Empre-
gados;  Modificações à IAS 28 (CPC 18 (R2)) - Investimento em Coligada, em 
Controlada e em Empreendimento Controlado em Conjunto;  Alterações na 
IFRS 10 (CPC 36 (R3) e na IAS 28 (CPC 18 (R2)): Venda ou contribuição de 
ativos entre um investidor e uma coligada ou empreendimento controlado em 
conjunto; e  Modificações à IFRS 3 (CPC 15 (R1)), IAS 31 (CPC 19 (R2)), IAS 
23 (CPC 20 (R1)) e IAS 12 (CPC 32) - Ciclos de melhorias anuais 2015-2017.
4. Caixa e equivalentes de caixa 2018 2017
Caixa e contas correntes bancárias ................................... 2.264 969
Aplicações financeiras ........................................................ 7.655 1.265
Títulos de capitalização ...................................................... 748 1.000

10.667 3.234
O excedente de caixa da Companhia é aplicado de forma conservadora em 
ativos financeiros de baixo risco, sendo os principais instrumentos financeiros 
representados por CDBs (Certificados de Depósitos Bancários). Os investi-
mentos têm alta liquidez, sendo prontamente conversíveis em recursos dispo-
níveis de acordo com as necessidades de caixa da Companhia em um valor 
conhecido e com risco insignificante de perda. As aplicações financeiras da 
Companhia buscam rentabilidade compatível às variações do CDI. Dada à 
natureza e característica das aplicações financeiras, as mesmas já estão re-
conhecidas pelo seu valor justo, em contrapartida ao resultado.
5. Contas a receber de clientes 2018 2017
Contas a receber de clientes ............................................... 65.216 58.024
Provisão para créditos de liquidação duvidosa .................... (5.140) (4.432)
Contas a receber de clientes, líquidas ................................. 60.076 53.592
Em 31 de dezembro de 2018 e 2017, a composição do saldo de contas a rece-
ber de produtos faturados por idade de vencimento está demonstrada a seguir: 

2018 2017
A vencer .............................................................................. 59.664 52.029
Vencido, com atraso de
  01 a 30 dias ....................................................................... 997 1.362
  31 a 60 dias ....................................................................... 214 208
  61 a 90 dias ....................................................................... 240 3
  Mais de 91 dias ................................................................. 4.101 4.422
Total ..................................................................................... 65.216 58.024
 A Companhia monitora seus contas a receber em atraso, sendo a provisão 
para crédito de liquidação duvidosa registrada, quando aplicável, com base 
em estimativas da Administração em valor suficiente para cobrir prováveis 
perdas. A movimentação do saldo da provisão para créditos de liquidação
duvidosa está demonstrada a seguir: 2018 2017
Saldo no início do exercício ................................................. (4.432) (5.542)
(Adições) e reversões .......................................................... (708) 876
Baixas .................................................................................. – 234
Saldo no final do exercício ................................................... (5.140) (4.432)
6. Estoques 2018 2017
Produtos acabados ............................................................. 3.755 2.266
Produtos em processo ........................................................ 1.145 785
Mercadorias para revenda .................................................. 499 3.141
Matérias primas e embalagens .......................................... 16.840 11.938
Mercadoria em depósito ..................................................... 19.344 11.172
Mercadoria de terceiros ...................................................... 398 484
Outros materiais (principalmente manutenção) .................. 10.443 12.082
Mercadoria em trânsito ....................................................... 659 17.358
Provisão para perdas de estoques ..................................... (302) (2.672)

52.781 56.554
A movimentação do saldo da provisão para perdas de estoques está 
demonstrada a seguir: 2018 2017
Saldo no início do exercício ................................................ 2.672 173
Adições ............................................................................... (2.370) 2.499
Saldo no final do exercício .................................................. 302 2.672

7. Impostos a recuperar 2017 2017
Imposto sobre circulação de mercadorias e serviços - ICMS..... 9.554 7.161
Contribuição para financiamento da seguridade social - COFINS 12.916 7.717
Programa de integração social - PIS .......................................... 2.989 1.741
Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI ............................ 90 385
Imposto de renda - IRPJ ............................................................. – –
Contribuição social - CSLL ......................................................... 67 –
Outros ......................................................................................... 190 97

25.806 17.101
8. Tributos diferidos: A Companhia, fundamentada em seu plano de 
negócios, que demonstra a capacidade de geração de lucros tributá-
veis futuros, constituiu o crédito fiscal do imposto de renda e da contri-
buição social decorrentes de prejuízos fiscais, base negativa de con-
tribuição social e diferenças temporárias. Abaixo segue disposta a
composição dos créditos fiscais: 2018 2017
Prejuízos fiscais .................................................................. 14.565 8.233
Provisão para créditos de liquidação duvidosa ................... 1.285 874
Provisão para riscos trabalhistas ........................................ 647 518
PLR ..................................................................................... 569 571
Variação monetária............................................................. 2.563 1.069
Diferenças temporárias ....................................................... 5.064 3.032
Imposto de renda diferido ................................................... 19.629 11.265
Base negativa ..................................................................... 5.243 2.964
Provisão para créditos de liquidação duvidosa ................... 463 314
Provisão para riscos trabalhistas ........................................ 233 186
PLR ..................................................................................... 205 205
Variação monetária............................................................. 923 385
Diferenças temporárias ....................................................... 1.824 1.090
Contribuição social diferida ................................................ 7.067 4.054
Total de tributos diferidos .................................................... 26.696 15.319
A Administração espera iniciar a realização do ativo fiscal diferido a partir de 
2020. 9. Partes relacionadas: Abaixo segue a composição das contas com 
partes relacionadas em 31 de dezembro de 2018 e 2017:

Circulante
Ativo Passivo Ativo Passivo

2018 2017
Quimpac Corp S.A.C ............................... – 21.413 – 5.368

– 21.413 – 5.368

Não circulante
Ativo Passivo Ativo Passivo

2018 2017
Pan-Americana S.A.  ............................... 36.413 – 31.090 66.975
Quimpac de Colômbia S.A....................... – 786 – 2.246
Quimpac del Atlântico S.A.C. (a) ............. – 15.499 – 13.231
Química do Atlântico Participações Ltda. 
(a) ............................................................ 426 – 365 –
Quimpac Corp S.A.C (b) .......................... – 19.914 – 19.148
Proin Projetos Industriais Ltda. (c) ........... – 10.654 – 9.697

36.839 46.853 31.455 111.297
Essas contas não são garantidas e não estão sujeitas a juros nem correção 
monetária. As operações realizadas com companhias associadas, com exce-
ção da Proin Projetos Industriais Ltda. (“Proin”), Quimpac Corp S.A.C. e Quími-
ca do Atlântico Participações Ltda., são feitas em condições normais de mer-
cado. O passivo com a Pan-Americana S.A. no valor de R$66.975 foi transfor-
mado em AFAC com capitalização no futuro. (a) Os valores devidos a Química 
del Atlántico S.A.C., tem prazo de pagamento ainda não determinados entre 
os acionistas, porém serão pagos em USD, sem juros e sem qualquer atuali-
zação monetária; (b) Os valores devidos a Quimpac Corp S.A.C., referem-se 
substancialmente a mútuos, realizados entres os meses outubro de 2017 e 
junho de 2018, com amortizações em parcelas mensais e taxa juros de 7% 
a.a.; e (c) Os valores devidos a Proin, empresa ligada a Pan-Americana S.A., 
tem prazo de pagamento ainda não determinados entre os acionistas, porém 
com as seguintes condições: (i) 50% pagos sem juros e sem qualquer atuali-
zação; e (ii) 50% convertidos em USD quando da captação no mês de janeiro 
de 2014 e atualizados até a data de pagamento, quando definida, pagos sem 
juros. Segundo as normas internacionais - IAS 39 (AG 74 a AG 79), o ganho 
apenas deveria ser feito no reconhecimento inicial da operação, se o valor 
justo pudesse ser diretamente observável no mercado, em instrumentos simi-
lares, ou se a técnica de avaliação utilizada utilizasse variáveis que incluíssem 
somente informações observáveis no mercado, a partir de transações recen-
tes em condições usuais de mercado e entre contrapartes independentes, que 
conheçam e desejem efetuar a transação. Por este motivo não foi realizado o 
reconhecimento do ganho pelo ajuste a valor presente. Além disso, não existe 
um fluxo de caixa 100% definido para essa operação, o que tornaria qualquer 
exercício de cálculo de ajuste a valor presente uma estimativa com alto grau 
de incerteza. Transações com partes relacionadas. As seguintes transações 
foram conduzidas com partes relacionadas: a) Venda de produtos e serviços. 
Vendas de produtos para 2018 2017
  Pan-Americana S.A. ......................................................... 86.567 80.213
  Quimpac ........................................................................... 1.425 1.736
  Química del Atlântico (serviços) ....................................... – 6.724
  Química del Pacífico  ........................................................ 1.498 523
Os produtos são vendidos com base nas tabelas de preço em vigor e nos 
termos que estariam disponíveis para terceiros. b) Compra de produtos e ser-
viços.
Compras de produtos e serviços com a 2018 2017
  Pan-Americana S.A. ......................................................... 87.406 85.932
  Quimpac ........................................................................... 88.064 71.882
c) Remuneração do pessoal-chave da administração. O pessoal-chave da 
administração inclui o Conselho da Administração (diretores executivos e não 
executivos) e todos os administradores da Companhia. A remuneração paga  
ao pessoal-chave da administração por serviços prestados no exercício findo 
em 31 de dezembro de 2018 foi de R$2.505 (R$2.380 em 2017). d) Saldos do 
fim do exercício, decorrentes da venda e compra de produtos e prestação de 
serviços

2018 2017
Contas a receber de partes relacionadas
Pan-Americana S.A. ........................................................... 29 29
Quimpac ............................................................................. 365 107
Química Del Pacífico .......................................................... 1.184 523
Contas a pagar a partes relacionadas
Quimpac ............................................................................. 43.942 35.540

10. Imobilizado 2018 2017
Taxa de Depreciação Saldo Depreciação Saldo

Descrição depreciação (%) Custo acumulada líquido Custo acumulada líquido
Terrenos ........................................................... 16.875 – 16.875 16.875 – 16.875
Edificações ...................................................... 4 32.013 (6.069) 25.944 32.013 (4.845) 27.168
Instalações industriais ..................................... 10 161.606 (53.663) 107.943 126.789 (39.722) 87.067
Móveis e utensílios .......................................... 10 1.046 (430) 616 1.025 (329) 696
Veículos ........................................................... 20 2.568 (1.361) 1.207 2.430 (969) 1.461
Processamento de dados ................................ 20 2.536 (1.923) 613 2.511 (1.397) 1.114
Total do imobilizado em serviço....................... 216.644 (63.446) 153.198 181.643 (47.262) 134.381
Obras em andamento ...................................... 35.172 – 35.172 53.992 – 53.992
Total do imobilizado em curso ......................... 35.172 – 35.172 53.992 – 53.992
Total do imobilizado ......................................... 251.816 (63.446) 188.370 235.635 (47.262) 188.373
Abaixo é demonstrada a movimentação do imobilizado no exercício:

Descrição 31/12/2017 Adições Baixa Depreciação Transferências 31/12/2018
Terrenos ........................................................................................ 16.875 – – – – 16.875
Edificações ................................................................................... 27.168 – – (1.224) – 25.944
Instalações industriais .................................................................. 87.067 3.547 –   (13.942) 31.271 107.943
Móveis e utensílios ....................................................................... 696 21 – (101) – 616
Veículos ........................................................................................ 1.461 171 (33) (392) – 1.207
Processamento de dados ............................................................. 1.114 32 (7) (526) – 613
Obras em andamento ................................................................... 53.992 12.451 – – (31.271) 35.172

188.373 16.222 (40) (16.185) – 188.370
Descrição 31/12/2016 Adições Baixa Depreciação Transferências 31/12/2017

Terrenos ........................................................................................ 16.875 – – – – 16.875
Edificações ................................................................................... 27.249 1.154 – (1.235) – 27.168
Instalações industriais .................................................................. 80.879 8.404 (338) (11.717) 9.839 87.067
Móveis e utensílios ....................................................................... 767 30 – (101) – 696
Veículos ........................................................................................ 1.728 216 (96) (387) – 1.461
Processamento de dados ............................................................. 1.340 234 – (460) – 1.114
Obras em andamento ................................................................... 44.465 19.366 – – (9.839) 53.992

173.303 29.404 (434) (13.900) – 188.373

11. Fornecedores:
2017 2016

Circu-
lante

Não cir-
culante

Circu-
lante

Não cir-
culante

Fornecedores nacionais
Agility Logistica Internacional ..................... 578 – 46 –
CEG Cia Dist de Gás do RJ ....................... 224 – 683 –
Cooperativa de Transp. De Cargas ............. 304 – 852 –
Ernst & Young Auditores Independentes ..... 144 – 120 –
Flumar Transp. De Químicos e Gases ........ 182 – – –
De Nora do Brasil Ltda ............................... 374 – 143 –
Libra Terminal ............................................. 144 – 543 –
Mersen do Brasil Ltda ................................. 146 – 40 –
Multirio Operadores Portuarios S/A ............ 201 – – –
News Color Comércio Atacadista de Tintas 171 – 17 –
BWA Transp de Liquidos ............................. 910 – 618 –
José Herculano da Cruz ............................. 723 – 731 –
Trelsa Logística ........................................... 387 – 137 –
Light Serviços de Eletricidade .................... 2.588 – 899 –
Braskem ..................................................... 1.916 – 1.572 –
Starr Internacional Brasil Segura ................ 287 – – –

2017 2016
Circu-

lante
Não cir-
culante

Circu-
lante

Não cir-
culante

Engie Brasil Energia ................................... 4.051 – 1.856 –
Triunfo Operadora Portuaria Ltda ............... 118 – 151 –
Verzani e Sandrini Seg. Patrimonial Ltda ... 168 – – –
Outras contas a pagar ................................ 13.223 – 12.133 –
Total de fornecedores nacionais ................. 26.839 – 20.541 –
Fornecedores estrangeiros
Kali und Salz GmbH ................................... 11.832 12.544 17.695 13.400
ACC Resources Inc .................................... 1.547 – 3.132 –
MFC Trade & Financial ............................... 1.467 – 2.212 –
Canpotex Limited ........................................ 10.489 – 7.155 –
Copac Europe SAS ..................................... 6.073 – 7.718 –
Quimpac S.A. .............................................. 43.942 – 35.541 –
Outros ......................................................... 8.294 – 443 –
Total de fornecedores estrangeiros ............ 83.644 12.544 73.896 13.400
Total de fornecedores ................................. 110.483 12.544 94.437 13.400
Os valores dos fornecedores estrangeiros são contabilizados em R$, levando-
se em conta o valor original em USD convertidos pela taxa de câmbio de 
fechamento do mês.

12. Empréstimos e financiamentos: 
As principais informações a respeito dos empréstimos e financiamentos são:
Empréstimos Moeda 2018 2017 Início Vencimento Tipo de amortização Garantias
Banco Bradesco S.A. ............................... R$ – 102 09/06/2015 10/06/2019 Mensal Bem financiado
Banco Bradesco S.A. ............................... R$ – 200 11/06/2015 11/06/2019 Mensal Bem financiado
Banco Bradesco S.A. ............................... R$ – 23 16/10/2015 16/10/2019 Mensal Bem financiado
Banco Bradesco S.A. ............................... R$ – 15 03/10/2014 03/10/2018 Mensal Bem Móvel
Banco Bradesco S.A. ............................... R$ – 38 29/09/2014 29/09/2018 Mensal Bem Móvel
Banco Bradesco S.A. ............................... R$ – 14 08/01/2016 08/01/2019 Mensal Bem Móvel
Banco Bradesco S.A. ............................... R$ 219 309 11/05/2017 06/06/2021 Mensal Bem Móvel
Banco Guanabara S.A. ............................ R$ – 171 26/04/2016 26/04/2018 Mensal Títulos
Banco Guanabara S.A.  ........................... R$ – 426 24/10/2016 24/10/2018 Mensal Títulos
Banco Guanabara S.A. ............................ R$ – 518 22/12/2016 24/12/2018 Mensal Títulos
Banco Guanabara S.A. ............................ R$ – 1.530 28/12/2016 28/12/2018 Mensal Títulos
Banco Guanabara S.A. ............................ R$ – 643 07/03/2017 07/03/2019 Mensal Títulos
Banco Guanabara S.A. ............................ R$ – 2.057 08/06/2017 09/12/2019 Mensal Títulos
Banco Guanabara S.A. ............................ R$ – 857 06/07/2017 06/01/2020 Mensal Títulos
Banco Guanabara S.A. ............................ R$ 1.619 – 18/09/2018 18/02/2019 Mensal Títulos
Banco Guanabara S.A. ............................ R$ 1.525 – 09/10/2018 09/04/2019 Mensal Títulos
Banco Itaú S.A. ........................................ R$ 24 45 09/05/2016 09/05/2019 Mensal Bem Móvel
Banco Itaú S.A. ........................................ R$ – 16.081 15/08/2017 15/08/2018 Ao final Títulos
Banco Itaú Unibanco S.A. ........................ R$ 25.236 – 15/08/2018 20/08/2021 Ao final Corporativa + títulos
Banco Itaú Unibanco S.A. ........................ R$ 10.080 – 27/11/2018 13/12/2021 Ao final Corporativa + títulos
Banco J. P. Morgan S.A. ........................... R$ 16.067 17.214 23/06/2016 02/07/2019 Ao final Corporativa
Banco Safra S.A. ..................................... R$ – 753 25/09/2015 10/09/2018 Mensal Títulos
Banco Santander S.A. ............................. USD – 1.921 08/05/2017 06/09/2018 Ao final Corporativa + títulos
Banco Santander S.A. ............................. USD – 4.766 12/06/2017 06/09/2018 Ao final Corporativa + títulos
Banco Santander S.A. ............................. USD – 15.549 13/09/2017 06/09/2018 Ao final Corporativa + títulos
Banco Santander S.A. ............................. R$ 23.185 – 06/09/2018 06/09/2021 Ao final Títulos
Banco Scotia Bank .................................. USD 5.017 5.018 16/12/2015 13/12/2019 Ao final Corporativa
Banco Scotia Bank .................................. R$ 10.504 10.504 29/12/2016 26/12/2019 Mensal Corporativa
Banco Scotia Bank .................................. USD – 672 21/08/2017 16/02/2018 Ao final Corporativa
Banco Scotia Bank .................................. USD – 2.523 22/08/2017 16/02/2018 Ao final Corporativa
Banco Scotia Bank .................................. USD – 2.327 31/08/2017 31/01/2018 Ao final Corporativa
Banco Scotia Bank .................................. USD – 3.355 11/09/2017 09/03/2018 Ao final Corporativa
Banco Scotia Bank .................................. USD – 3.012 29/09/2017 28/03/2018 Ao final Corporativa
Banco Scotia Bank .................................. USD – 3.197 17/10/2017 13/04/2018 Ao final Corporativa
Banco Scotia Bank .................................. USD – 1.677 11/09/2017 09/03/2018 Ao final Corporativa
Banco Scotia Bank .................................. USD – 3.329 10/11/2017 09/05/2018 Ao final Corporativa
Banco Scotia Bank .................................. USD – 3.318 07/12/2017 27/12/2018 Ao final Corporativa
Banco Scotia Bank .................................. USD – 3.318 07/12/2017 05/06/2018 Ao final Corporativa
Banco Scotia Bank .................................. USD 1.575 – 14/09/2018 11/01/2019 Ao final Corporativa
Banco Scotia Bank .................................. USD 1.574 – 20/09/2018 18/01/2019 Ao final Corporativa
Banco Scotia Bank .................................. USD 3.931 – 26/09/2018 24/01/2019 Ao final Corporativa
Banco Scotia Bank .................................. USD 4.536 – 15/10/2018 12/04/2019 Ao final Corporativa
Banco Scotia Bank .................................. USD 5.113 – 15/10/2018 12/04/2019 Ao final Corporativa
Banco Scotia Bank .................................. USD 6.856 – 23/11/2018 22/05/2019 Ao final Corporativa
Banco Scotia Bank .................................. USD 7.701 – 10/12/2018 07/06/2019 Ao final Corporativa
Banco Sofisa S.A. .................................... R$ – 1.723 28/08/2015 28/08/2018 Mensal Títulos
Banco Sofisa S.A. .................................... R$ – 1.729 04/12/2015 04/12/2018 Mensal Títulos
Banco Sofisa S.A. .................................... R$ – 1.547 10/08/2016 12/08/2019 Mensal Títulos
Banco Sofisa S.A. .................................... R$ 1.000 – 21/12/2018 21/03/2019 Ao final Títulos
IDB Bank ................................................. USD 11.624 – 15/08/2018 15/02/2019 Ao final Corporativa
Total de empréstimos e financiamentos .. 137.386 110.481
Circulante ................................................ 100.264 107.192
Não circulante .......................................... 37.122 3.289
Nas contratações em moeda local, as taxas variam de CDI+3,25% a.a. A 
CDI+6,67% a.a, e nas contratações em moeda estrangeira, as taxas variam de 
Libor + 3,25 % a.a a Libor + 4,75% a.a. Abaixo segue disposta a movimentação 
dos empréstimos e financiamentos:

Arren-
damento

Emprés-
timos

Adiantamentos 
contrato de

mercantil bancários câmbio Total
Saldo em 31/12/2017 ............. 407 87.837 22.237 110.481
Captações ............................. – 156.197 – 156.197
Pagamentos ........................... (150) (115.342) (22.261)(137.753)
Variações cambiais ................ – 7.581 4.888 12.469
Juros provisionados ............... 50 7.882 396 8.328
Juros pagos ........................... (64) (7.012) (5.260) (12.336)
Saldo em 31/12/2018 ............. 243 137.143 – 137.386
Circulante .............................. 116 100.148 – 100.264
Não circulante ........................ 127 36.995 - 37.122
As obrigações da Companhia em relação aos contratos mantidos junto às ins-
tituições financeiras são basicamente para a manutenção de uma parte da 
carteira de cobrança, ou do recebimento de certos contratos, como garantia 
bancária junto a estas instituições. A Companhia não possui obrigações finan-
ceiras especiais estabelecidos em seus contratos de empréstimo e financia-
mentos.
13. Impostos a recolher: 2018 2017
ICMS ......................................................................................... 4.029 405
Impostos retidos (IRRF, ISS, INSS, Lei 10.833) ....................... 473 508

4.502 913
14. Salários e encargos sociais 2018 2017
INSS e FGTS  ........................................................................... 1.617 1.795
Previdência privada (Nota 20) .................................................. 23 23
Participações no resultado ....................................................... 683 1.169
Provisões .................................................................................. 2.358 2.800
Férias ........................................................................................ 1.772 2.077
Encargos de férias .................................................................... 586 723
Encargos previdenciários ......................................................... 3.923 3.391
Outras taxas e contribuições .................................................... 26 –

8.630 9.178
15. Provisão para riscos trabalhistas: A Companhia, com base na opinião 
de seus advogados, constituiu provisão para riscos trabalhistas no valor de 
R$1.376. A Administração considera que as provisões constituídas são sufi-
cientes para cobrir eventuais perdas com os processos em andamento. A 
movimentação da provisão para riscos trabalhistas pode ser demonstrada da 
seguinte forma:

2017 Constituição Reversão Pagamentos 2018
Trabalhistas .................2.070 849 (1.213) (330) 1.376

2.070 849 (1.213) (330) 1.376
As principais causas trabalhistas provisionadas são relacionadas a pagamento 
de horas extras, responsabilidade subsidiária e solidária, verbas rescisórias, 
e etc. Contingências passivas com risco possível: A Companhia possui 
ações de natureza cível e trabalhista que envolvem risco de perda classificado 
pela Administração e por seus advogados e consultores legais como possível, 
as quais totalizam aproximadamente R$2.233 em 31 de dezembro de 2018 
(R$1.411 em 2017), dos quais R$1.020 encontram-se provisionados.  16. Patri-
mônio líquido: a) Capital social: O capital social da Companhia, subscrito e in-
tegralizado está representado por 152.621 ações ordinárias, nominativas com 
valor nominal de R$366 (trezentos e sessenta e seis reais) cada, totalizando 
R$55.859. A composição do capital social em 31 de dezembro de 2018 e 2017 
está demonstrada abaixo: Acionistas-R$; Pan-Americana S.A. (38.156 ações 
ordinárias)-13.965; Química do Atlântico Participações Ltda. (114.465 ações 
ordinárias)-41.894; Capital social integralizado-55.859; Em 28 de dezembro 
de 2018, foi reconhecido como AFAC o valor de R$66.975 correspondente ao 
passivo com a Pan-Americana S.A. para capitalização no exercício de 2019. b) 
Dividendos: O estatuto prevê a distribuição de dividendos mínimos, da ordem 
de 15% do lucro líquido ajustado, em conformidade com o artigo 202 da Lei 
nº 6.404/76s. Nenhuma distribuição se fez necessário no exercício de 2018, 
em virtude do prejuízo apresentado pela Companhia. c) Reserva legal: Será 
constituída à razão de 5% do lucro líquido apurado em cada exercício nos 

termos do artigo 193 da Lei nº 6.404/76, até o limite de 20% do capital social. 

A Companhia poderá deixar de constituir a reserva legal no exercício em que o 

saldo dessa reserva, acrescido do montante das reservas de capital, exceder 

de 30% do capital social. Esta reserva deve ser utilizada para compensar pre-

juízos ou aumentar o capital. Em 31 de dezembro de 2018 e 2017, a Companhia 

não constituiu reserva legal em virtude dos prejuízos apurados nos referidos 

exercícios. 17. Receita líquida de vendas e serviços:

A composição das receitas é a seguinte: 2018 2017
Receita bruta de vendas ..................................................... 543.615 443.972
Receita de serviços ............................................................ – 6.536
Devoluções e abatimentos ................................................. (9.620) (2.943)
Deduções sobre as receitas ............................................... (94.023) (63.609)
IPI ....................................................................................... – (40)
ICMS ................................................................................... (59.581) (33.540)
PIS ...................................................................................... (6.144) (5.357)
COFINS .............................................................................. (28.298) (24.672)
Receita líquida .................................................................... 439.972 383.956

18. Custos das vendas e serviços: 2018 2017
Custos dos produtos vendidos (fabricação própria) ........... 230.213 181.445
Matérias primas .................................................................. 186.729 138.216
Embalagens ........................................................................ 903 797
Materiais auxiliares ............................................................. 4.857 4.935
Depreciação ....................................................................... 9.591 7.671
Mão de obra ....................................................................... 13.833 14.629
Serviços de terceiros .......................................................... 2.083 2.210
Custos fixos e outros .......................................................... 12.217 12.987
Custos de mercadorias revendidas .................................... 150.170 159.244
Matérias primas .................................................................. 63.668 550
Mercadorias ........................................................................ 86.501 158.573
Embalagens ........................................................................ 1 121
Total dos custos das vendas e serviços ............................. 380.383 340.689

19. Despesas com vendas 2018 2017
Despesas com vendas nacionais ....................................... 20.730 20.533
Fretes .................................................................................. 17.688 17.680
Provisão (reversão) para créditos de liquidação duvidosa .. 708 (876)
Brindes e amostras............................................................. 235 1.260
Outras ................................................................................. 2.099 2.469
Despesas com vendas por exportações ............................ 4.394 3.386
Aluguel de tanques para armazenamento .......................... 1.276 878
Comissões sobre contratos de câmbio ............................... 45 17
Fretes .................................................................................. 3.073 2.491
Total das despesas com vendas......................................... 25.123 23.919

20. Despesas gerais e administrativas 2018 2017
Pessoal  .............................................................................. 10.773 10.786
Seguros .............................................................................. 227 92
Auditoria externa ................................................................. 427 356
Consultorias administrativas e financeiras ......................... 593 572
Despesas com veículos ...................................................... 177 259
Contribuições e doações .................................................... 5 15
Serviços de terceiros .......................................................... 1.784 1.556
Taxas e emolumentos ......................................................... 624 773
Consultorias jurídicas ......................................................... 976 450
Associações de classes ..................................................... 252 207
Cartórios e publicações legais ............................................ 45 109
Provisões (reversão) para riscos trabalhistas ..................... (363) 1.450
Provisão para encargos previdenciários ............................. – 468
Depreciações ...................................................................... 744 300
Aluguéis, condomínios, luz e água ..................................... 1.270 672
Despesas com viagens ...................................................... 394 412
Outras ................................................................................. 2.405 416
Total .................................................................................... 20.333 18.893
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Abaixo segue disposta a composição das despesas
  com pessoal: 2018 2017
Salários (férias e 13° salário) e honorários ......................... 6.285 6.148
Encargos sociais (INSS e FGTS) ........................................ 2.562 1.935
Participações no resultado (i) .............................................. 392 412
Previdência privada (ii) ........................................................ 136 133
Benefícios (assistência médica, seguros, vale-transporte
  e refeições) ........................................................................ 1.055 1.282
Indenizações trabalhistas .................................................... 343 876
Total ..................................................................................... 10.773 10.786
(i) A participação no resultado se baseia em itens relacionados não somente 
a lucratividade, mas em fatores de produção e qualidade. (ii) A Companhia 
oferece a todos os seus colaboradores a participação em um plano de previ-
dência do tipo contribuição definida. O plano é administrado pelo Banco Bra-
desco, através do Bradesco Asset Management (“BRAM”). Pela natureza do 
plano, não há risco atuarial a ser reconhecido nas demonstrações financeiras 
da Katrium e o risco dos investimentos é dos participantes do mesmo. O regu-
lamento vigente prevê a participação dos funcionários do percentual entre 4% 
a 8% do salário, sendo que a patrocinadora contribui com 100% do montante 
aportado pelos funcionários.
21. Resultado financeiro, líquido: 2018 2017
Receitas financeiras
Receita de juros sobre ativos financeiros mensurados
 pelo custo amortizado ....................................................... 111 182
Descontos obtidos de fornecedores ................................... 158 19.710
Outras receitas financeiras ................................................. 207 430
Total das receitas financeiras ............................................. 476 20.322
Despesas financeiras
Despesas de juros sobre obrigações financeiras
  mensuradas pelo custo amortizado.................................. (10.377) (8.161)
Juros de mora ..................................................................... (2.971) (1.465)
Encargos sobre saldo devedor ........................................... (325) (91)
Abatimentos sobre duplicatas............................................. (895) (640)
IOF s/empréstimos e outros ............................................... (1.036) (239)
Multas de mora ................................................................... (1.943) (525)
Outras despesas financeiras .............................................. (3.107) (2.364)
PIS sobre receitas financeiras ............................................ (3) (130)
COFINS sobre receitas financeiras .................................... (19) (798)
Encargos sobre parcelamentos .......................................... 46 (845)
Total das despesas financeiras........................................... (20.630) (15.258)
Variação cambial ativa ........................................................ 43.053 20.408
Variação cambial passiva ................................................... (72.517) (27.783)
Total das variações cambiais, líquidas ............................... (29.464) (7.375)
Resultado financeiro, líquido............................................... (49.618) (2.311)
22. Imposto de renda e contribuição social: O imposto de renda e a con-
tribuição social, calculados com base nas alíquotas oficiais vigentes, estão 
reconciliados com os valores registrados como despesas de imposto de renda 
e de contribuição social, conforme apresentado abaixo:
Composição das despesas de IRPJ e CSLL ...................... 2018 2017
Prejuízo antes do I.R. e da contribuição social ................... (35.276) (3.908)
Imposto de renda e contribuição social alíquota de 34% ... 11.993 (1.329)
Adições e exclusões permanentes ..................................... – 579
Outros ................................................................................. 1.068 (340)
Total .................................................................................... 13.061 (1.090)
Imposto de renda e contribuição social diferidos 13.061 (1.090)
Os exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 apresentaram pre-
juízo fiscal.  23. Objetivos e políticas para gestão de risco financeiro: Os 
principais fatores de riscos que surgem no curso normal dos negócios da Com-
panhia são: (i) exposição em moeda estrangeira; (ii) taxa de juros; (iii) preços 
de matérias primas; (iv) risco de liquidez; e (v) risco de crédito. A Companhia 
analisa cada um desses riscos tanto individualmente como em uma base in-
terconectada, e define estratégias para gerenciar o impacto econômico sobre 
o desempenho da Companhia. Embora não possua uma política formal para a 
gestão de riscos financeiros, a Companhia executa suas operações baseada 
em quatro pontos principais: (i) estrutura de capital, financiamentos e liquidez, 
(ii) riscos transacionais relacionados ao negócio, (iii) riscos de conversão de 
balanços e (iv) riscos de crédito de contrapartes financeiras. Essas diretrizes 
estabelecem que todos os passivos e ativos financeiros devem ser mantidos 
em suas respectivas moedas locais, e os controles necessários para identifica-
ção, sempre que possível, mensuração e minimização de riscos de mercado, 
tais como variações nos níveis de câmbio, juros e do preço da principal matéria 
prima (cloreto de potássio) que possam afetar o valor das receitas, custos e/ou 
investimentos da Companhia. As operações da Companhia estão sujeitas aos 
fatores de riscos descritos abaixo: a) Risco de mercado: a.1) Risco de taxa de 
câmbio: A Companhia incorre em risco cambial sobre empréstimos, compras 
e despesas/receitas com juros sempre que eles são denominados em moeda 
diferente de sua moeda funcional. A Companhia possui 65% de seus produtos 
fabricados, precificados em USD, desta forma proporciona uma proteção na-
tural a seus custos. Em cada operação em moeda estrangeira a Companhia 
avalia a necessidade de proteção, seja por meio de NDF ou de Swaps. a.2) 
Risco de taxa de juros: A Companhia aplica uma abordagem dinâmica de hed-
ge de taxa de juros segundo a qual a composição de destino entre a dívida de 
taxa fixa e flutuante é revista periodicamente. O objetivo da política da Com-
panhia é alcançar um equilíbrio ideal entre custo de captação e a volatilidade 
dos resultados financeiros, levando em conta as condições do mercado, bem 
como a estratégia de negócios. b) Risco de crédito: Concentração de risco 

de crédito de contraparte: O risco de crédito é reduzido em virtude da grande 
pulverização da carteira de clientes e dos procedimentos de controle que o 
monitoram. Em 2017 e 2018, a Companhia não realizou investimentos, mesmo 
assim, a fim de minimizar o risco de crédito de numerários mantidos em con-
ta corrente, a Companhia adotou políticas de alocação de caixa, levando em 
consideração limites e avaliações de créditos de instituições financeiras, não 
permitindo concentração de crédito, ou seja, o risco de crédito é monitorado 
e minimizado, pois as alocações são realizadas apenas com um seleto grupo 
de contrapartes altamente qualificado. Concentração de risco de crédito de 
contraparte A definição das instituições financeiras autorizadas a operar como 
contrapartes da Companhia estabelece limites máximos de exposição a cada 
contraparte com base na classificação de risco e na capitalização de cada 
contraparte. Os valores contábeis de caixa e equivalentes de caixa, aplicações 
financeiras, contas a receber de clientes e demais contas a receber, excluin-
do pagamentos antecipados e impostos a recuperar representam a exposição 
máxima de risco de crédito em 31 de dezembro de 2018 e 2017. Não havia ne-
nhuma concentração de risco de crédito relevante com quaisquer contrapartes 
em 31 de dezembro de 2018 e 2017. c) Risco de liquidez: A Administração da 
Companhia entende que os fluxos de caixa das atividades operacionais, caixa 
e equivalentes de caixa e investimentos de curto prazo, junto com o acesso 
a empréstimo, bem como o suporte do grupo, são suficientes para financiar 
as despesas de capital e o passivo financeiro. d) Gerenciamento de capital: 
Mensuração do valor justo: A Companhia está constantemente otimizando sua 
estrutura de capital visando maximizar o valor do investimento dos acionistas, 
mantendo a desejada flexibilidade financeira para executar os projetos estra-
tégicos. Ao analisar sua estrutura de capital, a Companhia utiliza a mesma 
relação de dívida e classificações de capital aplicada nas suas demonstrações 
financeiras. O valor justo dos ativos e passivos financeiros é incluído no valor 
pelo qual o instrumento poderia ser trocado em uma transação corrente entre 
partes dispostas a negociar, e não em uma venda ou liquidação forçada. Todos 
os ativos e passivos para os quais o valor justo seja mensurado ou divulga-
do nas demonstrações financeiras são categorizados dentro da hierarquia de 
valor justo descrita abaixo, com base na informação de nível mais baixo que 
seja significativa à mensuração do valor justo como um todo. • Nível 1 - Dados 
provenientes de mercado ativo (preço cotado não ajustado) de forma que seja 
possível acessar diariamente inclusive na data da mensuração do valor justo. 
• Nível 2 - Dados diferentes dos provenientes de mercado ativo (preço cotado 
não ajustado) incluídos no Nível 1, extraído de modelo de precificação basea-
do em dados observáveis de mercado. • Nível 3 - Dados extraídos de modelo 
de precificação baseado em dados não observáveis de mercado. O valor justo 
hierárquico, contábil e de mercado dos principais instrumentos financeiros da 
Companhia em 31 de dezembro 2018 e 2017 são como segue:

    2018 2017

Categoria
Ní-
vel

Contá-
bil

Valor 
justo

Contá-
bil

Valor
 justo

Ativo
Caixa e equivalentes de 
caixa .................................

Custo 
amortizado 2 10.667 10.667 3.234 3.234

Contas a receber de 
clientes .............................

Custo 
amortizado 2 60.076 60.076 53.592 53.592

Créditos com partes 
relacionadas .....................

Custo 
amortizado 2 36.839 36.839 31.455 31.455

Passivo
Fornecedores em moeda 
nacional ............................

Custo 
amortizado 2 26.839 26.839 20.541 20.541

Fornec. em moeda 
estrangeira ........................

Custo 
amortizado 2 96.188 96.188 87.296 87.296

Empréstimos e 
financiamentos .................

Custo 
amortizado 2 137.386 137.386 110.481 110.481

Débitos com partes 
relacionadas .....................

Custo 
amortizado 2 68.266 68.266 116.665 116.665

24. Em 31 de dezembro de 2018 o montante de cobertura dos bens segurados 
é de R$185.929, onde a Administração julga ser suficiente para o caso de 
ocorrência de eventuais sinistros, em razão do risco fracionado, com um limite 
máximo de indenização no montante de R$115.832.
Risco operacional coberto Data de vigência Valor da
  (localidades) De Até cobertura
Honório Gurgel .................................. 15/10/2018 15/10/2019 151.846
Santa Cruz ......................................... 15/10/2018 15/10/2019 32.545
Escritório central ................................ 15/10/2018 15/10/2019 1.302
São Paulo .......................................... 15/10/2018 15/10/2019 236

José Rosenberg Furer - Diretor - CPF 062.985.987-66; 
Anderson de Azevedo Lopes Assumpção - Diretor - CPF 035.164.847-05

CONTADORA - Sueli Bedendo da SIlva CRC-RJ 093806/O-6
Relatório do auditor independente sobre as demonstrações financeiras: 
Aos Administradores e Acionistas da Katrium Indústrias Químicas S.A. Rio 
de Janeiro - RJ Opinião com ressalva Examinamos as demonstrações finan-
ceiras da Katrium Indústrias Químicas S.A. (“Companhia”), que compreendem 
o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2018 e as respectivas demons-
trações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio 
líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como 
as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais po-
líticas contábeis. Em nossa opinião, exceto pelos efeitos do assunto descrito 
na seção a seguir intitulada “Base para opinião com ressalva”, as demonstra-
ções financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os 
aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Katrium Indústrias 
Químicas S.A. em 31 de dezembro de 2018, o desempenho de suas operações 

e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com 
as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para opinião com ressalva 
Como apresentado na Nota 8, em 31 de dezembro de 2018, a Companhia 
possui créditos fiscais diferidos no valor de R$ 26.696 mil (R$ 15.319 mil em 
31 de dezembro de 2017) decorrentes de prejuízos fiscais, bases negativas e 
diferenças temporárias, registrado no decorrer dos anos. Como determinado 
pelo CPC 32 - Tributos sobre o lucro, uma condição para a manutenção dos 
referidos créditos registrados é que os mesmos estejam e continuem supor-
tados por projeções de lucros tributáveis que demonstrem a sua recuperação 
em um futuro próximo, com alto grau de previsibilidade e confiabilidade. Para o 
exercício findo em 31 de dezembro de 2018, a Administração nos apresentou 
projeções que não atendiam a esses critérios. Consequentemente, entende-
mos que, em 31 de dezembro de 2018, o ativo não circulante deveria ter sido 
revertido. Assim, o ativo não circulante e o patrimônio líquido em 31 de dezem-
bro de 2018 se encontram apresentados a maior e o prejuízo do exercício findo 
nessa data se encontra apresentado a menor em R$ 26.696 mil (R$ 15.319 mil 
em 31 de dezembro de 2017). Nossa auditoria foi conduzida de acordo com 
as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, 
em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada 
“Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. 
Somos independentes em relação à Companhia, de acordo com os princí-
pios 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 apro-
priada para fundamentar nossa opinião com ressalva. Responsabilidades 
da Administração e da governança pelas demonstrações financeiras A 
Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das 
demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para 
permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção rele-
vante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das 
demonstrações financeiras, a Administração é responsável pela avaliação da 
capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicá-
vel, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso des-
sa 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 opera-
ções. Os responsáveis pela governança da Companhia são aqueles com res-
ponsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações 
financeiras. Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstra-
ções 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 even-
tuais 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 fi-
nanceiras. Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasi-
leiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e man-
temos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: Identificamos 
e avaliamos os riscos de distorção 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 evi-
dência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. 
O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior 
do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar 
os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas 
intencionais. Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a 
auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circuns-
tâncias, 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 incerteza relevante em relação 
a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à 
capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que 
existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de 
auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou 
incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. 
Nossas conclusões estão 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. Ava-
liamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações 
financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras repre-
sentam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível 
com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os respon-
sáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance e da 
época dos trabalhos de auditoria planejados e das constatações significativas 
de auditoria, inclusive as deficiências significativas nos controles internos que, 
eventualmente, tenham sido identificadas durante nossos trabalhos. Rio de Ja-
neiro, 22 de abril de 2019. ERNST & YOUNG - Auditores Independentes S.S.  
- CRC-2SP015199/O-6; Walter G. Neumayer - Contador - CRC-RJ091659/O

KATRIUM INDÚSTRIAS QUÍMICAS S.A.
CNPJ Nº 28.789.998/0001-74

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

Relatório da Administração – 2018: Senhores Acionistas: Submetemos à apreciação de V.Sas. as demonstrações financeiras relativas ao exercício findo em 
31 de dezembro de 2018. Permanecemos à disposição de V.Sas. para quaisquer esclarecimentos necessários. Rio de Janeiro, 22 de abril de 2019.

F. AB. ZONA OESTE S.A.
CNPJ/MF Nº 14.863.079/0001-99

DIRETORIA: 

Sinval Araújo de Andrade Filho - Diretor Presidente

Nelson Antonio Gomes Gonçalves - Diretor de Operações

Leonardo Borges Garcia – Contador – CRC RJ 108810/O

As demonstrações financeiras completas da Companhia, auditadas pela 
ERNST & YOUNG Auditores Independentes S.S.,  

estão disponíveis no site www.zonaoestemais.com.br

ATIVO 2018 2017
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa  ........................................... 37.799 48.222
Caixas restritos  .................................................................. 7.444 4.360
Contas a receber, líquidas  ................................................. 72.530 73.948
Adiantamentos a fornecedores  .......................................... 1.832 694
Tributos a recuperar  ........................................................... 6.006 14.174
Estoques  ............................................................................ 3.014 4.746
Outros ativos  ...................................................................... 435 680

129.060 146.824
Não circulante 
Contas a receber, líquidas  ................................................. 6.535 5.287
Fundos restritos  ................................................................. 19.473 18.360
Tributos a recuperar  ........................................................... 7.106 2.349
Partes relacionadas  ........................................................... 12 82
Depósitos judiciais  ............................................................. 18.563 7.763
Outros ativos  ...................................................................... 4.958 6.467

56.647 40.308
Imobilizado  .......................................................................... 2.983 2.475
Intangível  ............................................................................. 567.497 541.407

627.127 584.190

Total do ativo  ..................................................................... 756.187 731.014

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2018 2017
Circulante 
Fornecedores  ..................................................................... 15.195 9.301
Empréstimos e financiamentos  .......................................... 17.005 14.962
Debêntures  ......................................................................... 23.444 24.098
Salários e encargos sociais  ............................................... 6.559 6.159
Tributos a pagar  ................................................................. 4.290 3.505
Obrigações com o poder concedente  ................................ 17.228 8.783
Dividendos a pagar  ............................................................ 2.391 2.147
Outros passivos  ................................................................. 8.007 6.733

94.119 75.688
Não circulante 
Empréstimos e financiamentos  .......................................... 487.361 466.320
Debêntures   ........................................................................ 9.030 31.910
Imposto de renda e contribuição social diferidos  ............... 5.691 4.681
Partes relacionadas  ........................................................... 904 665
Provisões para contingências  ............................................ 4.181 2.918

507.167 506.494
Patrimônio líquido  
Capital social    .................................................................... 139.624 139.624
Reservas de lucros  ............................................................ 15.277 9.208

154.901 148.832
Total do passivo e patrimônio líquido  ............................. 756.187 731.014

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido (em milhares de reais)
Capital social Reservas de lucros Lucros 

acumu-
ladosSubscrito

Reserva 
legal

Retenção 
de lucros Total

Em 1º/01/2017 ......... 139.624 2.314 7.375 149.313
Dividendos comple-
mentares.................. (7.375) (7.375)
Lucro líquido do 
exercício .................. 9.041 9.041
Dividendos mínimos 
obrigatórios .............. (2.147) (2.147)
Constituição de 
reservas ................... 452 6.442 (6.894)
Em 31/12/2017 ........ 139.624 2.766 6.442 148.832
Dividendos comple-
mentares.................. (1.607) (1.607)
Lucro líquido do 
exercício .................. 10.067 10.067
Dividendos mínimos 
obrigatórios .............. (2.391) (2.391)
Constituição de 
reservas ................... 503 7.173 (7.676)
Em 31/12/2018 ........ 139.624 3.269 12.008 154.901

Demonstrações do resultado abrangente
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017
(em milhares de reais) 

2018 2017
Lucro líquido do exercício ........................................... 10.067 9.041
Outros resultados abrangentes ......................................
Total do resultado abrangente do exercício .............. 10.067 9.041

Demonstrações do resultado
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017
(em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
Operações continuadas 2018 2017
Receita líquida de serviços............................................. 259.198 227.938
Custos dos serviços prestados....................................... (152.101) (132.804)
Lucro bruto ................................................................... 107.097 95.134
Despesas operacionais
Gerais e administrativas ................................................. (70.894) (57.741)
Outras despesas líquidas ............................................... (55) (33)
Lucro operacional ........................................................ 36.148 37.360
Resultado financeiro
Receitas financeiras ....................................................... 10.053 11.450
Despesas financeiras ..................................................... (30.907) (34.991)
Resultado financeiro, líquido ...................................... (20.854) (23.541)
Lucro antes do IR e da CS ........................................... 15.294 13.819
Imposto de renda e contribuição social correntes .......... (4.217) (3.051)
Imposto de renda e contribuição social diferidos ........... (1.010) (1.727)
Lucro líquido do exercício ........................................... 10.067 9.041
Lucro por ação básico e diluído de operações con-
tinuadas atribuível aos acionistas da Companhia 
durante o exercício (expresso em R$ por ação)........ 0,07 0,06

Demonstrações dos fluxos de caixa - Exercícios findos em 31 de 
dezembro de 2018 e 2017 (em milhares de reais)
Fluxos de caixa das atividades operacionais 2018 2017
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social . 15.294 13.819
Ajustes

Depreciação e amortização .............................................. 27.439 25.354
Valor residual do ativo imobilizado baixado ...................... 72 37
Provisão para perdas esperadas com créditos de liquida-
ção duvidosa ..................................................................... 42.264 28.774
Provisão para contingências ............................................. 5.643 5.846
Margem de lucro de construção ....................................... (1.050) (947)
Juros e variações monetárias, líquidos ............................. 29.943 34.367

119.605 107.250
Variações nos ativos e passivos

Caixas restritos ................................................................. (3.084) (2.631)
Contas a receber .............................................................. (42.094) (32.872)
Adiantamentos a fornecedores ......................................... (935) (78)
Tributos a recuperar .......................................................... 3.411 6.059
Estoques ........................................................................... 1.732 859
Depósitos judiciais ............................................................ (2.506) 196
Outros ativos ..................................................................... 1.754 3.019
Fornecedores .................................................................... (4.538) (12.362)
Salários e encargos sociais .............................................. 400 2.469
Tributos a pagar ................................................................ 241 (345)
Obrigações com o poder concedente ............................... 151 149
Provisões para contingências ........................................... (4.380) (4.244)
Outros passivos ................................................................ 1.277 4.172

Caixa proveniente das operações ................................... 71.034 71.641
Imposto de renda e contribuição social pagos .................. (3.673) (112)

Caixa líquido proveniente das atividades operacionais 67.361 71.529
Fluxos de caixa das atividades de investimentos

Fundos restritos ................................................................ (1.113) (11.475)
Adições ao imobilizado ..................................................... (1.478) (526)
Adições ao intangível ........................................................ (36.355) (28.055)

Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos (38.946) (40.056)
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos

Ingressos de empréstimos e financiamentos .................... 37.563 30.665
Amortizações de empréstimos e financiamentos ............. (14.525) (10.315)
Juros pagos de empréstimos e financiamentos ................ (29.136) (17.767)
Amortizações das debêntures .......................................... (22.880) (16.680)
Juros pagos de debêntures .............................................. (6.415) (7.792)
Dividendos pagos ............................................................. (3.754) (9.833)
Partes relacionadas .......................................................... 309 (5.681)

Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamentos (38.838) (37.403)
Redução líquida de caixa e equivalentes de caixa......... (10.423) (5.930)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício .... 48.222 54.152
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício ...... 37.799 48.222

Registro Geral
LOS ANGELES - No 

último dia 20, o Grupo de 
Teatro do Oprimido Cor 
do Brasil realizou a sua 
segunda apresentação em 
Los Angeles, nos Estados 
Unidos. Dessa vez, no Cen-
tro Prisional Juvenil BJN 
para jovens encarcerados, 
profissionais da prisão e 
alunas e alunos da UCLA 
que participam da ação de 
Teatro Legislativo e Justiça 
Racial. A apresentação in-

tegra a programação do 
Circuito Teatro do Oprim-
ido 2018/2020 e tem pa-
trocínio da Petrobras.

PAINEL MARIAS – 
Acontece nesse sábado, na 
sede do Sindicato dos Ad-
ministradores do Rio, o 4º 
Painel Temático do Teatro 
do Oprimido, chamado 
“Grupo Marias do Brasil e 
Odete Maria da Conceição”. 
Organizado pelas Marias do 

Brasil, Grupo de Mulheres 
Trabalhadoras Domésticas, e 
Sindicato das Trabalhadoras 
Domésticas do Município 
do Rio de Janeiro, o 4º pai-
nel debate a legislação tra-
balhista para a trabalhadora 
doméstica após a aprovação 
da PEC em 2013 e da lei 
150 em 2015, que institui, 
na constituição, os direitos 
trabalhistas para a categoria, 
e como a reforma atingirá as 
domésticas. O painel, que 

acontece no mesmo dia em 
que se comemora o dia das 
trabalhadoras domésticas no 
Brasil, terá entre as convida-
das para debate, a deputada 
federal (PT-RJ), Benedita da 
Silva. Os painéis temáticos 
integram as atividades do 
Circuito Teatro d@ Oprim-
id@ Petrobras, no período 
2018/2020. O sindicato dos 
administradores fica na Av. 
Treze de Maio 13, 8º andar, 
Centro do Rio.
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Vale do São Bartolomeu Transmissora de Energia S.A.
CNPJ/MF nº 18.748.842/0001-91

Balanços Patrimoniais Nota 31/12/2018 31/12/2017
Ativo 502.480.588 538.776.957
Ativo circulante 45.508.458 21.041.857
Caixa e equivalentes de caixa 4 1.715.807 2.395.123
Contas a receber 6 4.397.522 1.049.898
Impostos recuperar 7 61.900 281.922
Estoques 2.730.574 2.578.532
Despesas antecipadas 189.134 98.096
Ativo contratual da concessão 8 36.392.170 14.212.139
Outras contas a receber 21.351 426.147

Ativo não circulante 456.972.130 517.735.100
Fundos vinculados 5 7.222.199 6.174.250
Ativo contratual da concessão 8 449.584.976 511.365.220
Imobilizado 9 148.044 167.477
Intangível 10 16.911 28.153

Passivo e patrimônio líquido 502.480.588 538.776.957
Passivo circulante 33.671.474 47.818.093
Fornecedores 11 3.704.323 22.179.782
Empréstimos e financiamentos 13 22.050.038 20.068.035
Obrigações sociais e trabalhistas 14 393.061 3.333.659
Obrigações tributárias 15 3.273.943 2.119.122
Taxas regulamentares 202.780 82.627
Outras obrigações 12 4.047.329 34.868

Não circulante 102.469.093 113.920.625
Fornecedores Diversos 11 2.730.573 2.578.532
Empréstimos e financiamentos 13 95.528.836 110.875.075
Tributos 1.459.306 -
Provisão para contingências 22 2.750.378 467.018

Patrimônio líquido 16 366.340.021 377.038.239
Capital social 270.626.631 259.626.631
Reserva legal 5.875.627 5.875.627
Reserva de lucros a realizar 89.837.763 111.535.981

Demonstrações de Resultados Nota 31/12/2018 31/12/2017
Receita operacional líquida 17 35.340.866 204.120.462
Custo da operação 18 (16.908.135) (126.700.610)
Lucro bruto 18.432.731 77.419.852
Despesas operacionais 18 (2.054.888) (3.881.501)
Resultado bruto (16.377.843) 73.538.351
Resultado financeiro, líquido 19 (2.881.140) (3.217.078)
Receitas financeiras 721.257 1.338.373
Despesas financeiras (3.602.397) (4.555.451)

Lucro antes do IRPJ e CSLL 13.496.703 70.321.273
IRPJ e CSLL corrente 20 (1.102.822) (642.439)
IRPJ e CSLL diferido - 19.563.496

Lucro/Prejuízo líquido do exercício 12.393.881 89.242.330
Lucro por ação – básico e diluído
Quantidade de ações subscritas 
 (lote de mil ações) 270.627 259.627
Lucro/Prejuízo por ação - básico (em R$) 45,80 343,73

Demonstrações das mutações Reservas de lucro
Capital 
Social

Reserva 
legal

Reserva de 
lucro a realizar

Lucros 
acumulados Total

Saldos em 31 de dezembro de 2016 159.627.631 1.413.510 26.755.768 - 187.796.909
Integralização de capital 99.999.000 - - - 99.999.000
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital - - - - -
Lucro líquido do exercício - - - 89.242.330 89.242.330
Destinação dos lucros do exercício: - Reserva legal - 4.462.117 - (4.462.117) -

- Reservas de lucros a realizar - - 84.780.213 (84.780.213) -
Saldos em 31 de dezembro de 2017 259.626.631 5.875.627 111.535.981 - 377.038.239
Integralização de capital 11.000.000 - - - 11.000.000
Efeitos das adoções iniciais ao CPC 47 - - (34.092.099) - (34.092.099)
Lucro/Prejuízo líquido do exercício
Destinação dos lucros do exercício: - Reserva legal - - - 12.393.881 12.393.881

Saldos em 31 de dezembro de 2018 270.626.631 5.875.627 89.837.763 - 366.640.022

Demonstrações dos Fluxos de Caixa 31/12/2018 31/12/2017
Fluxo de caixa das atividades operacionais (17.515.143) 36.904.948
Resultado do exercício 12.393.881 89.242.330
Depreciação e amortização 27.717 26.180
Reversão dos impostos e contribuições diferidas - (52.830.580)
Provisão para Obrigações Tributárias 1.871.997 -
Provisão para contingências 2.283.360 467.018
Ajuste Ativo Contratual (34.092.098) -

Variação nos saldos de ativos e passivos (19.355.158) 20.872.405
Redução/(aumento) de Contas a Receber (3.347.624) (860.366)
Redução/(aumento) de Impostos a recuperar 220.022 738.013
Redução/(aumento) de Despesas antecipadas (91.038) (57.179)
Redução/(aumento) de Estoques (152.042) -
Redução/(aumento) de Outras contas a receber 404.796 (289.127)
Aumento/(redução) de Fornecedores (18.323.418) 17.307.802
Aumento/(redução) de Obrigações sociais 
 e trabalhistas (2.940.598) 2.300.133
Aumento/(redução) de Obrigações Tributárias 742.130 1.978.545
Aumento/(redução) de Outras Obrigações 4.132.614 (245.416)

Caixa gerado (aplicado) nas
 atividades operacionais (36.870.301) 57.777.353
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Ativo Contratual da Concessão 39.600.213 (164.149.898)
Adições e baixas do ativo imobilizado 
 e intangível 2.958 5.497
Adiantamento para futuro aumento de capital 11.000.000 99.999.000
Fundos Vinculados (1.047.949) 1.565.098

Caixa líquido consumido proveniente das 
 atividades de investimentos 49.555.222 (62.580.303)
Atividades de financiamentos
Empréstimos e financiamentos
Liberação de empréstimos e financiamentos - 5.428.281
Pagamento de amortização e encargos (13.364.237) (18.617.225)

Caixa líquido gerado proveniente das 
 atividades de financiamentos (13.364.237) (13.188.944)
Redução líquida de caixa e equivalentes 
 de caixa (679.316) (17.991.894)
Caixa e equivalentes no início do exercício 2.395.123 20.387.017
Caixa e equivalentes no fim do exercício 1.715.807 2.395.123

(679.316) (17.991.894)

Demonstrações do valor adicionado 31/12/2018 31/12/2017
Receita operacional líquida 35.340.866 204.120.462
Insumos adquiridos de terceiros (17.934.715) (127.094.977)
(-) Custo de construção (8.024.894) (123.961.176)
Serviços de terceiros (7.147.377) (2.349.443)
Materiais (9.277) (29.920)
Outros custos operacionais (2.753.167) (754.438)

Valor adicionado bruto 17.406.151 77.025.485
Valor adicionado recebido em transferência
Receitas financeiras 721.257 1.338.373

Valor adicionado total a distribuir 18.127.408 78.363.858
Distribuição do valor adicionado
Colaboradores 1.022.663 3.466.149
Tributos Federais 1.108.467 (18.900.072)
Remuneração de capitais de terceiros 
 (despesas financeiras) 3.602.397 4.555.451
Remuneração de capitais próprios 
 (lucro do exercício) 12.393.881 89.242.330

Valor adicionado distribuído 18.127.408 78.363.858

Demonstrações dos Resultados Abrangentes 31/12/2018 31/12/2017
Lucro/prejuízo líquido do exercício 12.393.881 89.242.330
Lucro líquido do exercício 12.393.881 89.242.330

Demonstrações Contábeis Exercícios - Findos em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 (Em R$)

As Demonstrações Contábeis completas e auditadas 
encontram-se na sede da Companhia

Diretoria Executiva
Rodrigo Bota Filho

Diretor-Presidente e Diretor Administrativo-Financeiro
Clécio José Ramalho

Diretor Técnico 
Luiz Burigo - Contador - CRC-SC-035714/O-5

 Fonte: Coad

03 A 30 DE ABRIL/2019
CALENDÁRIO FISCAL

DIA ESPECIFICAÇÃO

18 COFINS – FINANCEIRAS E EQUIPARADAS - PESSOAS OBRIGADAS: 
Bancos comerciais, bancos de investimentos, bancos de desenvolvimento, 
caixas econômicas, agências de fomento previstas no artigo 1º da Medida 
Provisória 2.192-70/2001, sociedades de crédito, financiamento e investimento, 
sociedades de crédito imobiliário, sociedades corretoras, distribuidoras de títulos 
e valores mobiliários, empresas de arrendamento mercantil, cooperativas de 
crédito, empresas de seguros privados e de capitalização, agentes autônomos 
de seguros privados e de crédito, entidades de previdência complementar 
privada e associações de poupança e empréstimo.
FATO GERADOR: Receitas auferidas no mês de março/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o 
cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO - 
PESSOAS OBRIGADAS: Cooperativas de trabalho obrigadas a descontar e 
recolher a contribuição previdenciária devida por seus cooperados contribuintes 
individuais.
FATO GERADOR: Remuneração repassada ou creditada ao cooperado, no mês 
de março/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o 
cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – EMPREGADOR - PESSOAS 
OBRIGADAS: Empregadores, com exceção dos domésticos e contribuintes 
individuais.
FATO GERADOR: Remuneração de março/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o 
cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PRODUTOR RURAL - PESSOAS 
OBRIGADAS: Produtor rural, pessoa jurídica e pessoa física com empregados, 
segurado especial, o adquirente, o consignatário ou a cooperativa de produto 
rural que ficam sub-rogados nas obrigações do produtor rural. Também estão 
obrigadas ao recolhimento as agroindústrias, com exceção da piscicultura, 
carcinicultura, suinocultura e avicultura. O produtor rural, pessoa jurídica ou 
pessoa física, deverá recolher a contribuição de terceiros e a descontada dos 
empregados.
FATO GERADOR: Comercialização de produtos rurais no mês de março/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o 
cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – RECEITA BRUTA - PESSOAS 
OBRIGADAS: Empresas que desenvolvam as atividades sujeitas ao 
recolhimento da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta, enquadradas 
na Lei 12.546/2011, e que tenham optado pela contribuição substitutiva.
FATO GERADOR: Receita bruta do mês de março/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o 
cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – RETENÇÃO DOS 11% - PESSOAS 
OBRIGADAS: Empresa contratante de serviços executados mediante cessão 
de mão de obra ou empreitada, inclusive em regime de trabalho temporário.
FATO GERADOR: Emissão da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação 
de serviços no mês de março/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o 
cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
CSLL – PIS – COFINS – RETENÇÃO NA FONTE - PESSOAS OBRIGADAS: 
Com exceção das pessoas jurídicas optantes pelo Simples Nacional, 
todas as demais, inclusive associações, entidades sindicais, federações, 
confederações, centrais sindicais e serviços sociais autônomos; sociedades 
simples, sociedades cooperativas; fundações de direito privado; e condomínios 
de edifícios, que efetuaram pagamentos a outras pessoas jurídicas de direito 
privado, referentes à prestação dos seguintes serviços: limpeza, conservação, 
manutenção, segurança, vigilância, transporte de valores, locação de mão de 
obra, assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção e riscos, 
administração de contas a pagar e a receber, inclusive quando prestados por 
empresas de factoring, e de serviços profissionais, sujeitos à retenção na fonte 
à alíquota de 4,65%.
FATO GERADOR: Pagamento dos serviços relacionados anteriormente, 
efetuado no mês de março/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o 
cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
DARF NUMERADO (DCTFWEB MENSAL) – CONTRIBUIÇÃO 
PREVIDENCIÁRIA - PESSOAS OBRIGADAS: As entidades empresariais 
obrigadas à entrega da DCTFWeb Mensal.
FATO GERADOR: Contribuições Previdenciárias relativas à competência 
março/2019.
OBSERVAÇÕES: As entidades promotoras de espetáculos desportivos deverão 
recolher o Darf pertinente à DCTFWeb Diária até o 2º dia útil após a realização 
do evento desportivo. Nas localidades onde não houver expediente bancário, o 
cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
IR/FONTE - PESSOAS OBRIGADAS: Contribuintes que pagaram ou creditaram 
rendimentos sujeitos ao IR/Fonte a pessoas físicas ou jurídicas, residentes ou 
domiciliadas no País, inclusive rendimentos do trabalho.
FATO GERADOR: Pagamento ou crédito dos rendimentos efetuado no mês de 
março/2019.
OBSERVAÇÕES: Este prazo não alcança o IR/Fonte decorrente de juros sobre 
o capital próprio e aplicações financeiras, prêmios, multa e qualquer vantagem, 
rendimentos e ganhos distribuídos pelos fundos de investimento imobiliário, 
serviços prestados por transportador paraguaio, e rendimentos provenientes 
do trabalho assalariado pagos a empregado doméstico, que possuem prazos 
específicos relacionados neste Calendário, bem como aquele incidente 
sobre a remuneração indireta ou pagamentos efetuados a beneficiários não 
identificados, que deverá ser recolhido na data da ocorrência do fato gerador. 
Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta 
obrigação deve ser antecipado.
PIS – FINANCEIRAS E EQUIPARADAS - PESSOAS OBRIGADAS: Bancos 
comerciais, bancos de investimentos, bancos de desenvolvimento, caixas 
econômicas, agências de fomento previstas no artigo 1º da Medida 
Provisória 2.192-70/2001, sociedades de crédito, financiamento e 
investimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades corretoras, 
distribuidoras de títulos e valores mobiliários, empresas de arrendamento 
mercantil, cooperativas de crédito, empresas de seguros privados e de 
capitalização, agentes autônomos de seguros privados e de crédito, 
entidades de previdência complementar privada e associações de 
poupança e empréstimo.
FATO GERADOR: Receitas auferidas no mês de março/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o 
cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.

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

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

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

24 IOF - PESSOAS OBRIGADAS: Instituições financeiras; empresas de factoring; 
pessoa jurídica que conceder o crédito, nas operações de mútuo de recursos 
financeiros; instituições autorizadas a operar em câmbio; seguradoras; 
instituições autorizadas a operar na compra e venda de títulos e valores 
mobiliários; bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas; 
administrador do fundo de investimento; instituição que intermediar recursos, 
junto a clientes, para aplicações em fundos de investimentos administrados 
por outra instituição; e as instituições autorizadas pelo Bacen que efetuarem 
a primeira aquisição do ouro, ativo financeiro, ou instrumento cambial, dentre 
outras.
FATO GERADOR: Operações de crédito, câmbio, seguro ou relativas a títulos 
ou valores mobiliários, exceto derivativos financeiros.
OBSERVAÇÕES: O vencimento do IOF toma por base a aquisição, no caso de 
ouro, ativo financeiro, e a cobrança ou o registro contábil, nos demais casos, 
efetuados no 2º decêndio de abril/2019. Nas localidades onde não houver 
expediente bancário, deve ser refeita a contagem do 3º dia útil subsequente ao 
fato gerador.
IR/FONTE - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas que efetuaram retenção 
na fonte nos pagamentos ou créditos decorrentes de juros sobre capital próprio 
e aplicações financeiras, inclusive os atribuídos a residentes ou domiciliados 
no exterior, e títulos de capitalização; prêmios, inclusive os distribuídos sob a 
forma de bens e serviços, obtidos em concursos e sorteios de qualquer espécie 
e lucros decorrentes desses prêmios; e de multa ou qualquer vantagem, de que 
trata o artigo 70 da Lei 9.430/96.
FATO GERADOR: Pagamento ou crédito efetuado no 2º decêndio de abril/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, deve 
ser refeita a contagem do 3º dia útil subsequente ao fato gerador.

25 COFINS – DEMAIS EMPRESAS - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas 
de direito privado e as que lhes são equiparadas pela legislação do Imposto de 
Renda, exceto instituições financeiras e equiparadas.
FATO GERADOR: Receitas auferidas no mês de março/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o 
cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
IPI – DEMAIS PRODUTOS - PESSOAS OBRIGADAS: Estabelecimentos 
importadores, industriais e os a estes equiparados, com exceção das empresas 
que tenham prazos específicos.
FATO GERADOR: Apuração no mês de março/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o 
cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
PIS – DEMAIS EMPRESAS - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas de 
direito privado e as que lhes são equiparadas pela legislação do Imposto de 
Renda, exceto instituições financeiras e equiparadas.
FATO GERADOR: Receitas auferidas no mês de março/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o 
cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
PIS – FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAS OBRIGADAS: Entidades sem fins 
lucrativos, inclusive condomínios, e as cooperativas que excluírem da base de 
cálculo do PIS-Faturamento ou da Cofins qualquer das receitas elencadas nos 
artigos 15 da Medida Provisória 2.158-35/2001 ou 30-A da Lei 11.051/2004.
FATO GERADOR: Folha de pagamento de março/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o 
cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
TAXA PELA UTILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS CONTADORES DE 
PRODUÇÃO - PESSOAS OBRIGADAS: Os fabricantes de cigarros classificados 
na posição 2402.20.00 da Tipi, excetuados os classificados no Ex 01, obrigados 
à instalação do Sistema de Controle e Rastreamento da Produção de Cigarros 
(Scorpios); e os estabelecimentos industriais envasadores de bebidas obrigados 
à instalação do Sistema de Controle de Produção de Bebidas (Sicobe).
FATO GERADOR: Utilização de equipamento contador de produção de cigarros 
e bebidas no mês de abril/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o 
cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.

30 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – ESTIMATIVA - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas 
jurídicas que apuram o IRPJ com base na receita bruta e acréscimos ou no lucro 
real apurado em balanço/balancete de redução/suspensão.
FATO GERADOR: Receita bruta, ganhos de capital, ganhos líquidos e 
rendimentos de aplicações financeiras e demais receitas e resultados obtidos 
(artigos 29 e 30 da Lei 9.430/96), ou o resultado contábil ajustado na forma da 
legislação vigente, referentes ao mês de março/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o 
cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – LUCRO PRESUMIDO – 1º TRIMESTRE DE 2019 – 
1ª QUOTA OU QUOTA ÚNICA - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas que 
optaram pela tributação com base no lucro presumido.
FATO GERADOR: Receita bruta, ganhos de capital, ganhos líquidos e 
rendimentos de aplicações financeiras e demais receitas e resultados (artigos 
29 e 30 da Lei 9.430/96), obtidos no 1º trimestre/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o 
cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – LUCRO REAL – 1º TRIMESTRE DE 2019 – 1ª 
QUOTA OU QUOTA ÚNICA - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas que 
adotaram o regime trimestral de apuração do lucro real, na forma do artigo 1º 
da Lei 9.430/96.
FATO GERADOR: Resultado contábil do 1º trimestre/2019, devidamente 
ajustado na forma da legislação vigente.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o 
cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL – PESSOAS FÍSICAS - PESSOAS 
OBRIGADAS: Pessoa física, residente no Brasil, ainda que ausente no exterior, 
que no ano-calendário de 2018:
a) recebeu rendimentos tributáveis, sujeitos ao ajuste na declaração, cuja soma 
foi superior a R$ 28.559,70;
b) recebeu rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na 
fonte, cuja soma foi superior a R$ 40.000,00;
c) obteve, em qualquer mês, ganho de capital na alienação de bens ou direitos, 
sujeito à incidência do imposto, ou realizou operações em bolsas de valores, de 
mercadorias, de futuros e assemelhadas;
d) relativamente à atividade rural:
– obteve receita bruta em valor superior a R$ 142.798,50;
– pretenda compensar, no ano-calendário de 2018 ou posteriores, prejuízos de 
anos-calendário anteriores ou do próprio ano-calendário de 2018;
e) teve, em 31 de dezembro, a posse ou a propriedade de bens ou direitos, 
inclusive terra nua, de valor total superior a R$ 300.000,00;
f) passou à condição de residente no Brasil em qualquer mês e nessa condição 
encontrava-se em 31 de dezembro; ou 
g) optou pela isenção do Imposto de Renda incidente sobre o ganho de capital 
auferido na venda de imóveis residenciais, cujo produto da venda seja aplicado 
na aquisição de imóveis residenciais localizados no País, no prazo de 180 
dias, contado da celebração do contrato de venda, nos termos do art. 39 da Lei 
11.196/2005.
DME – DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES LIQUIDADAS COM MOEDA EM 
ESPÉCIE - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas físicas ou jurídicas residentes ou 
domiciliadas no Brasil que tenham recebido valores em espécie cuja soma seja 
igual ou superior a R$ 30.000,00, ou o equivalente em outra moeda, decorrentes 
de alienação ou cessão onerosa ou gratuita de bens e direitos, de prestação 
de serviços, de aluguel ou de outras operações que envolvam transferência de 
moeda em espécie, realizadas com uma mesma pessoa física ou jurídica.
FATO GERADOR: Valores recebidos em espécie no mês de março/2019.
OBSERVAÇÕES: O limite de RS 30.000,00 será aplicado por operação se 
esta for realizada entre o declarante e mais de uma pessoa física ou jurídica, 
independentemente do valor recebido de cada pessoa. As instituições financeiras 
e as instituições autorizadas a funcionar pelo Bacen estão dispensadas da 
apresentação da DME.

IMPOSTO DE RENDA – PESSOAS FÍSICAS – 1ª QUOTA OU QUOTA ÚNICA 
- PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas físicas que apuraram imposto a pagar na 
Declaração de Ajuste Anual do exercício de 2019, ano-calendário de 2018.
FATO GERADOR: Recebimento de rendimentos tributáveis no ano-calendário 
de 2018.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o 
cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
IR – GANHOS EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA VARIÁVEL - 
PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas físicas ou jurídicas, inclusive isentas.
FATO GERADOR: Ganhos obtidos no mês de março/2019, em operações na 
bolsa de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhados, em alienação de 
ouro, ativo financeiro, fora de bolsa, e alienação de participação societária, por 
pessoa jurídica, fora de bolsa.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o 
cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
IRPF – CARNÊ-LEÃO - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas físicas residentes no 
País que receberam:
a) rendimentos de outras pessoas físicas que não tenham sido tributados na 
fonte no País, tais como decorrentes de arrendamento, subarrendamento, 
locação e sublocação de móveis ou imóveis, e os decorrentes do trabalho não 
assalariado, assim compreendidas todas as espécies de remuneração por 
serviços ou trabalhos prestados sem vínculo empregatício;
b) rendimentos ou quaisquer outros valores de fontes do exterior, tais como 
trabalho assalariado ou não assalariado, uso, exploração ou ocupação de bens 
móveis ou imóveis, transferidos ou não para o Brasil, lucros e dividendos;
c) emolumentos e custas dos serventuários da Justiça, como tabeliães, notários, 
oficiais públicos e outros, independentemente de a fonte pagadora ser pessoa 
física ou jurídica, exceto quando forem remunerados exclusivamente pelos 
cofres públicos;
d) importância paga em dinheiro, a título de pensão alimentícia em face 
das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão 
judicial, inclusive a prestação de alimentos provisionais, acordo homologado 
judicialmente, ou de separação consensual ou divórcio consensual realizado 
por escritura pública;
e) rendimentos em função de prestação de serviços a embaixadas, repartições 
consulares, missões diplomáticas ou técnicas ou a organismos internacionais 
de que o Brasil faça parte.
FATO GERADOR: Recebimento dos valores relacionados nas letras “a” a “e” 
anteriores, no mês de março/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o 
cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
IRPF – GANHO DE CAPITAL - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas físicas que 
auferiram ganhos na alienação de bens ou direitos de qualquer natureza, exceto 
moeda estrangeira mantida em espécie.
FATO GERADOR: Ganhos auferidos na alienação de bens ou direitos no mês 
de março/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o 
cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
IRPF – GANHO DE CAPITAL – ALIENAÇÃO DE MOEDA ESTRANGEIRA EM 
ESPÉCIE - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas físicas que auferiram ganhos na 
alienação de moeda estrangeira mantida em espécie.
FATO GERADOR: Ganhos auferidos na alienação de moeda estrangeira 
mantida em espécie no ano-calendário de 2018.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o 
cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
IRPJ – ESTIMATIVA - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas tributadas 
com base no lucro real que optaram pela apuração anual, com recolhimentos 
mensais do imposto calculado sob a forma de estimativa.
FATO GERADOR: Receita bruta e acréscimos do artigo 32 da Lei 8.981/95, 
ou lucro real apurado em balanço/balancete de redução, referentes ao mês de 
março/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o 
cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
IRPJ – GANHO DE CAPITAL – ME e EPP OPTANTES PELO SIMPLES 
NACIONAL - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas optantes pelo Simples 
Nacional que apuraram ganho de capital na alienação de ativos.
FATO GERADOR: Ganhos percebidos na alienação de ativos no mês de 
março/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o 
cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.

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

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

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

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

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

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

NOTA: As Tabelas de Recolhimento em  
Atraso são divulgadas no Portal COAD, em Tabelas Dinâmicas.
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ASSOCIAÇÃO FRANCO BRASILEIRA
CNPJ Nº 33.543.356/0001-20

Demonstração do Superávit/Déficit do Exercício - R$ (Reais)
NE 31.12.2018 31.12.2017

Receitas por Atividade  72.330.612,82  67.956.196,00 
Área de Educação  30.529.669,68  31.561.883,49 

Receitas Operacionais  39.495.034,16  39.230.970,59 
- Receitas Educacionais 12-A  38.921.579,05  38.669.177,57 
- Outras Receitas Educacionais 12-A  573.455,11  561.793,02 
(-) Dedução das Receitas 22 (10.838.996,90) (10.309.257,12)

- Bolsas 22 (10.825.936,17) (10.282.526,14)
- Receitas Educacionais Canceladas 12-A  (13.060,73)  (26.730,98)
Receitas de Convênio c/Ent. Privadas 4-I  89.639,34  113.001,78 
Receitas Alugueres 12-A  267.959,42  326.323,70 
Receitas Diversas 12-A  438.474,51  538.025,70 
Receitas Financeiras 12-A  1.077.559,15  1.662.818,84 

Área de Saúde  37.016.787,71  30.433.508,14 
Receitas do SUS 12-B  20.956.568,87  15.539.057,07 

- SUS Internações 12-B  10.620.381,72  9.624.795,05 
- SUS outros Serviços 12-B  10.336.187,15  5.914.262,02 

(-) Dedução das Receitas 12-B (11.574,71)  (2.000,00)
Receitas Operacionais 12-B  -  2.904.842,79 
Receitas de Convênio c/Ent. Pública 4-I  7.222.892,72  6.530.602,73 
Receitas de Convênio c/Ent. Privada 4-I  8.685.734,75  5.080.188,22 
Receitas Diversas 12-B  153.131,56  339.581,68 
Receitas Financeiras 12-B  5.034,52  8.531,85 
Receitas Assistenciais 12-B  5.000,00  32.703,80 

Área de Assistência Social  4.784.155,43  5.960.804,37 
Receitas Operacionais  1.864.599,47  1.537.885,38 
(-) Dedução das Receitas 24  (334.855,98)  (373.732,64)
Receitas de Convênio c/Ent. Privada  4-I  1.054.431,51  836.676,36 
Receitas de Convênio c/Ent. Pública  4-I  -  25.000,00 
Ganho na Alienação de Bens Patrimoniais  2.000.000,00  3.722.000,00 
Receitas Diversas  12-C  178.983,98  141.685,83 
Receitas Financeiras  12-C  20.996,45  71.289,44 

Despesas por Atividade  72.414.436,02  63.426.468,79 
Área de Educação  29.567.775,46  28.361.271,79 

Despesas com Pessoal  12-A  20.644.949,84  21.233.060,58 
Despesas Tributárias  12-A  49.616,53  43.694,27 
Despesas Financeiras  12-A  174.640,32  143.469,15 
Despesas Administrativas  12-A  6.386.560,81  4.451.779,20 
Despesas de Provisão  12-A  1.077.676,18  1.078.720,03 
Serviços Profissionais Contratados  12-A  787.354,57  977.458,29 
Outras Despesas  12-A  5.870,95  1.156,02 
Depreciação 4-G  441.106,26  431.934,25 
Despesas Isenções Usufruídas 12-A  4.819.306,09  4.935.509,34 
Despesas Isenções Usufruídas 

(retificadora) 12-A  (4.819.306,09)  (4.935.509,34)
Área de Saúde  37.380.578,88  29.399.436,74 

Despesas com Pessoal 12-B  12.701.864,99  10.730.559,55 
Despesas Tributárias 12-B  41.099,50  9.342,50 
Despesas Financeiras 12-B  1.087.837,28  316.649,61 
Despesas Administrativas 12-B  10.470.062,85  9.758.874,39 
Serviços Profissionais Contratados 12-B  11.433.770,74  7.948.497,42 
Outras Despesas 12-B  155.933,69  22.006,95 
Depreciação 4-G  1.490.009,83  613.506,32 
Despesas Isenções Usufruídas 12-B  2.846.369,40  2.349.040,46 
Despesas Isenções Usufruídas 

(retificadora) 12-B (2.846.369,40) (2.349.040,46) 
Área de Assistência Social  5.466.081,68  5.665.760,26 

Despesas com Pessoal  12-C  2.611.070,12  2.654.689,30 
Despesas Tributárias  12-C  21.740,37  87.539,37 
Despesas Financeiras  12-C  26.888,42  89.203,01 
Despesas Administrativas  12-C  1.785.525,64  1.728.895,35 
Serviços Profissionais Contratados  12-C  796.314,77  869.003,79 
Depreciação 4-G  224.542,36  236.429,44 
Despesas Isenções Usufruídas 12-C  626.258,41  630.454,23 
Despesas Isenções Usufruídas 

(retificadora) 12-C (626.258,41) (630.454,23) 
Superávit/Déficit do Exercício 11 (83.823,20)  4.529.727,21 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Método Indireto 
Demonstração dos Fluxos de Caixa para o 

Exercício findo em 31 de dezembro de 2018 e 2017
Fluxos de Caixa das Ativid. Operacionais 2018 2017
Superávit (Déficit) Líquido (83.823,20)  4.529.727,21 
Ajustes p/Reconciliar o Superávit (Déficit) 

Líquido c/Caixa Líquido
Aplicado/Obtido nas/das Ativ. Operacionais:

Depreciação e Amortização  2.155.400,80  1.183.186,79 
Aum. (Dim.) das Contas do Ativo e Passivo Circ.:

Contribuições a Receber  713.101,34  (3.991.852,96)
Estoques  52.493,56  (149.950,93)
Outros Créditos Curto e Longo Prazo  (3.731.268,68)  (1.943.245,70)
Fornecedores  6.514.871,28  1.375.818,39 
Salários e Encargos Sociais  670.769,03  839.670,66 
Outras Déb./Contas a Pagar - Curto e LP  2.371.459,49  3.472.319,06 

Caixa Líquido Obtido/(Aplicado) das/nas 
Atividades Operacionais  8.663.003,62  5.315.672,52 

Fluxos de Caixa das Ativ. de Investimentos
Aquisição de Investimentos Permanentes -  39.320,00 
Aquisição de Bens do Ativo Imobilizado (9.365.477,37) (7.409.422,90)
Caixa líquido Obtido/(aplicado) nas/das 

Atividades Investimentos  (9.365.477,37)  (7.370.102,90)
Fluxos de Caixa das Ativ. de Financiamento
Variação em Empréstimos  5.262.189,77  3.385.717,77 
Variação no Patrimônio Social  

(Exceto Reserva de Superávit)  (1.209.663,55)  734.808,84 
Caixa Líquido Obtido/(aplicado) nas/das 

Atividades Financiamentos  4.052.526,22  4.120.526,61 
Aumento (Diminuição) Líquido no Caixa e 

Caixa Equivalentes  3.350.052,47  2.066.096,23 
Caixa e Caixa Equivalentes em 01/01/2018  20.418.775,48  18.352.679,25 
Caixa e Caixa Equivalentes em 31/12/2018  23.768.827,95  20.418.775,48 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

 Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - Em R$ (Reais)

Descrição Conta
Patrimônio

Social
Resultado do

Exercício
Patrimônio 

Líquido
Saldo em 31.12.2016 44.372.734,83 3.529.311,22 47.902.046,05
Resultado Exercício  4.529.727,21  4.529.727,21 
Ajuste de Exerc. Anteriores  247.931,29  247.931,29 
Variações  4.016.188,77 (3.529.311,22)  486.877,55 
Saldo em 31.12.2017 48.388.923,60 4.777.658,50 53.166.582,10
Resultado Exercício (83.823,20) (83.823,20) 
Ajuste de Exerc. Anteriores (1.317.416,51) (1.317.416,51) 
Variações  4.885.411,46 (4.777.658,50)  107.752,96 
Saldo em 31.12.2018 53.274.335,06 (1.401.239,71) 51.873.095,35

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis
administrativa, financeira e patrimonial, tendo como atividade preponderante a 
educação. É imune a incidência de impostos por força do artigo 150, inciso VI 
alínea “c” e seu parágrafo 4º e artigo 195 parágrafo 7º da Constituição Federal 
de 05 de outubro de 1988, e, para tanto: a) não distribui qualquer parcela de 
seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título; b) aplica integralmente no 
país os recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais; e, c) man-
tém a escrituração de suas receitas e despesas em livros contábeis emitidos 
de forma eletrônica. Nota 20 - Benefícios com a Isenção das Contribuições 
Sociais: O benefício usufruído pela entidade com a isenção da cota patronal 
do INSS e outros está demonstrado no quadro abaixo:
Descrição 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2016
INSS - Isenção da cota 

patronal e autônomos- 20% 6.108.923,10 5.917.070,89 5.564.631,27
INSS - Isenção terceiros - 

5,8% ou 4,5% 1.488.006,62 1.330.412,71 1.227.710,46
INSS - Isenção R.A.T. 1% a 3% 695.004,18 615.246,23 615.246,23
Total das Isenções 8.291.933,90 7.407.587,96 7.407.587,96
Nota 21- Unidade Mantida: Associação Franco Brasileira (antes denominada 
Sociedade Franco Brasileira), mantém 7 - Escola(s) de Educação Básica e a 
Educação fundamental, denominada(s) Colégio dos Santos Anjos localizadas: 
RJ, SP, MG, SC devidamente reconhecido (s) pelo Ministério da Educação. 
1- Hospital, Hospital Maicé localizado em SC devidamente reconhecido pelo
Ministério da Saúde. 2 - Instituições na Assistência Social, Residencial Madre
Maria São Miguel e Casa Irmã Felicidade localizadas no RJ e MG. Nota 22
- Dos Fins Filantrópicos - Educação:  22.1 - Proporcionalidade de uma
Bolsa Integral - Um Aluno - Para Cada Cinco (5) Pagantes: Para a conces-
são de gratuidades em 2018, a Entidade seguiu os critérios previstos na Lei nº
12.101 de 27 de novembro de 2009, Decreto nº 8.242/2014, com respaldo no
artigo 16 da Lei 12.868 de 15 de outubro de 2013. 
1) Lei 12.101/2009 (Atualizada) - Aplicação 1 x 5 - Ano 2018

Descrição Alunos 2018
Total de alunos matriculados 3.509
(-) Alunos com bolsas de 100% 562
(-) Outras Bolsas de 100% - Dissídio, Convenção, etc. 175
(-) Inadimplentes mais de 90 dias 108
(=) Alunos pagantes 2.664
Proporção: 1 aluno para cada cinco (5) alunos pagantes 533
Bolsas Assistenciais Integrais (100%) concedidas 562
Bolsas Assistenciais Parciais (50%) concedidas 123
2) Lei 12.101/2009 (Atualizada) - aplicação 1 x 5

Educação Básica
Alunos 
pagantes

Exigência - 
Lei 12.101/09

Bolsas 
Concedidas 

Ano 2018: 2.664 533 624

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis encerradas em 31 de dezembro de 2018 e 2017
Nota 01 - Contexto Operacional: Associação Franco Brasileira (antes deno-
minada Sociedade Franco Brasileira), constituída e organizada pelas Religio-
sas da Congregação dos Santos Anjos, fundada em 15 de outubro de 1831, na 
França, com seus atos constitutivos registrados no Cartório de Registros Espe-
ciais de Pessoas Jurídicas, sob n° 81947, inscrito no CNPJ sob n° 
33.543.356/0001-20 é uma associação civil, com personalidade Jurídica de 
Direito Privado, de caráter educacional, hospitalar, social, sem fins lucrativos, 
com autonomia administrativa, financeira e patrimonial, tendo como atividade 
preponderante a educação, com sede e foro na rua Alzira Brandão, nº 241, 
Bairro Tijuca, Estado do Rio de Janeiro, Brasil. Associação Franco Brasileira 
tem por finalidade: a) Promover educação integral em seus vários níveis; b) 
Promover a saúde preventiva e curativa; c) Criar, desenvolver e manter ativi-
dades para se autossustentar e qualificar seus serviços; d) Estimular o desen-
volvimento da cidadania nas áreas de Saúde, Educação e Assistência Social; 
e) Promover a assistência social e integração de grupos e indivíduos excluí-
dos, infância, adolescência, velhice, aos necessitados em geral, a fim de que
possam ter acesso aos direitos sociais; f) Fortalecer os vínculos familiares; g)
Promover a ecologia. Nota 02 - Apresentação das Demonstrações Contá-
beis: Na elaboração das demonstrações contábeis de 2018, a Entidade ado-
tou a Lei 11.638/2007, a Lei 11.941/09 que alteraram os artigos da Lei 6.404/76
em relação aos aspectos relativos à elaboração e divulgação das demonstra-
ções contábeis. Essas demonstrações foram elaboradas em observância às
práticas contábeis adotadas no Brasil, características qualitativas da informa-
ção contábil, Resolução CFC  Nº 1.374/11 (NBC TG), que trata da Estrutura
Conceitual para a Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis,
Resolução CFC Nº 1.185/2009 (NBC TG 26), que trata da Apresentação das
Demonstrações Contábeis, Resolução CFC nº 1.305/2010, que aprovou a
NBC TG 07 - Subvenção e Assistência Governamentais, Deliberações da Co-
missão de Valores Mobiliários (CVM) e as Normas emitidas pelo Conselho
Federal de Contabilidade (CFC) em especial a Resolução CFC Nº 1.409/12
que aprovou a ITG 2002, que estabelece critérios e procedimentos específicos
de avaliação, de registros dos componentes e variações patrimoniais e de es-
truturação das demonstrações contábeis, e as informações mínimas a serem
divulgadas em nota explicativa das entidades sem finalidade de lucros. Nota
03 - Formalidade da Escrituração Contábil Resolução CFC  nº 1.330/11
(NBC ITG 2000): A Entidade mantém um sistema de escrituração uniforme
dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. O re-
gistro contábil contém o número de identificação dos lançamentos relaciona-
dos ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em 
elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administra-
tivos. As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, elaboradas 
por disposições legais e estatutárias, serão enviadas aos órgãos públicos atra-
vés da Escrituração Contábil Digital que é parte do Sistema Público de Escri-
turação Digital (SPED) e sua implantação se deu em substituição da escritura-
ção contábil realizadas em livros fiscais contábeis. A documentação contábil
da Entidade é composta por todos os documentos, arquivos digitais, papéis,
registros e outras peças, que apoiam ou compõem a escrituração contábil. A
documentação contábil é hábil, revestida das características intrínsecas ou ex-
trínsecas essenciais, definidas na legislação, na técnica contábil ou aceitas
pelos “usos e costumes”.  A Entidade mantém em boa ordem a documentação 
contábil. Nota 04 - Principais Práticas Adotadas: a) Caixa e Equivalentes
de Caixa: Conforme determina a Resolução do CFC Nº 1.296/2010 (NBC TG
03) - Demonstração do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC Nº 1.185/2009
(NBC TG 26) - Apresentação das Demonstrações Contábeis, os valores con-
tabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista 
em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas caracte-
rísticas de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) 
dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor. b) Aplica-
ções de liquidez imediata: As aplicações financeiras estão demonstradas 
pelos valores originais aplicados, acrescidos dos rendimentos pró-rata até a 
data do balanço. c) Ativos e passivos circulantes: Os ativos e passivos cir-
culantes estão sendo demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis 
acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos até a 
data do balanço patrimonial. Quando aplicável, os ativos e passivos circulantes 
são registrados com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e 
o risco de cada transação. d) Investimentos: Os investimentos estão contabi-
lizados pelos valores originais conhecidos, atualizados, quando aplicável, até 
o encerramento do exercício. e) Imobilizado: Os ativos imobilizados foram
avaliados ao valor justo em exercícios anteriores e as aquisições posteriores 
ou construções estão contabilizados pelo seu valor de aquisição. Outros gas-
tos são capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios econômi-
cos desse item do imobilizado. Qualquer outro gasto é reconhecido como des-
pesa quando incorrido. f) Intangível: Os ativos intangíveis são registrados 
pelo custo de aquisição. g) Depreciações e Amortizações: Foram calculadas 
e estão sendo apresentadas pelo método linear com base nas taxas mencio-
nadas na nota 08 e leva em consideração a vida útil e utilização dos bens 
(Resolução CFC Nº 1.177/09 (NBC TG 27). h) Provisão para férias e encar-
gos: As férias, bem como os seus encargos, foram provisionados com base 
nos direitos adquiridos pelos empregados até a data do balanço. i) As receitas 
e as despesas: Foram apropriadas pelo regime de competência. As receitas 
e despesas são reconhecidas, respeitando todos os princípios contábeis.  
j) Apuração do resultado: O resultado foi apurado segundo o regime de com-
petência. Os rendimentos e encargos incidentes sobre os Ativos e Passivos e
suas realizações estão reconhecidos no resultado. k) Prazos: Os ativos reali-
záveis e os passivos exigíveis, até o encerramento do exercício seguinte, são
classificados como circulante. Os valores exigidos após o exercício seguinte
foram classificados como longo prazo. l) Doações e contribuições de tercei-
ros: A entidade recebeu em 2018, referente a convênio público R$ 2.244.233,50,
Subvenções e Auxílios Municipais R$ 4.618.794,30, Subvenções e Auxílios
Estaduais R$ 300.000,00, Subvenções e Auxílios Federais R$ 59.864,92, 
Doações  de Pessoas  Físicas R$ 65.149,59, Doações  de Pessoas  Jurídicas
R$ 345.253,95 e Recursos das Associadas R$ 1.126.216,11. A entidade rece-
beu, em ambos os exercícios, subvenções e/ou assistências públicas. m)
Transferências Internas: As Contas Correntes Intercasas referem-se às mo-
vimentações de recursos entre as Casas, sempre com a intervenção da Sede
referentes à alocação de recursos em programas de assistência social entre as 
Casas da Associação, de acordo com a orientação da Sede. Nota 05 - Esto-
ques: Os estoques foram avaliados pelo custo ou valor líquido realizável, dos
dois o menor. Os valores de estoques contabilizados não excedem os valores
de mercado e referem-se a livros e outras mercadorias destinadas para a co-

mercialização. Nota 06 - Ativo Não Circulante (Realizável a Longo Prazo): 
Os saldos apresentados nesta conta estão atualizados até a data do balanço 
e referem-se a depósitos judiciais e créditos juntos diversas pessoas jurídicas, 
com prazo de realização/recebimento superior a doze (12) meses. Nota 07 - 
Ativo não Circulante (Investimentos): Os saldos apresentados neste grupo 
referem-se a ações de outras empresas e estão sendo apresentadas pelo va-
lor original. Nota 08 - Ativo não Circulante (Imobilizado): O ativo imobilizado 
da entidade foi avaliado a valor justo, cujo processo foi concluído em 2010. As 
aquisições posteriores foram registradas pelo custo de aquisição. O valor de 
recuperação dos bens e direitos do imobilizado é periodicamente avaliado para 
que se possa efetuar o registro de perdas potenciais ou uma revisão dos crité-
rios das taxas de depreciação na finalidade de atender a Lei Nº 11.638/07, 
Deliberação CVM  Nº 583/2009 e Resolução do CFC Nº 1.177/2009 (NBC TG 
27). Nota 09 - Das Obrigações a Curto Prazo (Passivo Circulante): As obri-
gações foram cumpridas nos prazos e as provisionadas estão representadas 
pelo seu valor nominal, original e representa o saldo credor de obrigações fis-
cais, empregatícias, tributárias, fornecedores e outras obrigações bem como a 
provisões sociais. Nota 10 - Patrimônio Líquido: O patrimônio líquido com 
saldo inicial de R$ 53.166.582,10 passou a R$ 51.873.095,35, tendo ocorrido, 
no decorrer do exercício, as seguintes modificações: 
 Patrimônio Social 107.752,96
 Ajuste de Exercícios anteriores  (1.317.416,51) 
 Superávit/Déficit do Exercício (83.923,20)
 Variação (1.293.486,75)

Foram realizados lançamentos na conta de Ajuste de exercícios anteriores, 
os seguintes lançamentos: 28/02/2018 - Valor pago ao Conselho de Farmá-
cia referente a debito de anos anteriores - 6315,42;  31/05/2018-Valor lan-
çado indevidamente na conta de empréstimos (Passivo), referente a juros - 
1.283.881,82. Hospital Maicé; 30/09/2018 - Nota fiscal emitida em 29/09/2015 
Healing Essenciais lançada em adiantamento, a nota foi extraviada, o forne-
cedor enviou uma cópia. 1.377,50;  31/12/2018 - Autorização da Diretoria re-
gistrada em Ata, para proceder a baixa do caixa de Além Paraíba. 273.773,06. 
Nota 11 - Resultado do Exercício: O superávit do exercício de 2017 foi de 
R$ 4.529.727,21 e o déficit de 2018 R$ 83.823,20, e será absorvido pela conta 
patrimônio social em conformidade com as exigências legais, estatutárias e de 
acordo com a resolução 1.409/2012 que aprovou a ITG 2002 - Entidades sem 
finalidade de lucros em seu item 15. Nota 12 - Classificação das Receitas 
e Despesas: As receitas e despesas da entidade foram classificadas em três 
grandes grupos, sendo eles receitas e despesas educacionais, outras receitas 
e despesas educacionais, receitas e despesas hospitalares, receitas e des-
pesas assistencial e outras receitas e despesas. 1) Comparativo de Custo x 
Valor Res. CFC 1.409/2012 - ITG 2002: a) Área da Educação:

31/12/2018 31/12/2017
Serviços Prestados Educação 30.529.669,68 31.561.883,49
Custo Serviços Educação 29.567.775,46 28.361.271,79

Não houve custos 
não cobertos

Não houve custos 
não cobertos

b) Área da Saúde:
31/12/2018 31/12/2017

Serviços Prestados Saúde 37.016.787,71 30.433.508,14
Custo Serviços Saúde 37.380.578,88 29.399.436,74

Custos não Cobertos 363.791,17
Não houve custos 

não cobertos
Percentual de Custos não Cobertos  0,99%

c) Área da Assistência Social:
31/12/2018 31/12/2017

Serviços Prestados Assistência Social 4.784.155,43 5.960.804,37
Custo Serviços Assistência Social 5.466.081,68 5.665.760,26

Custos não Cobertos 681.926,25
Não houve custos 

não cobertos 
Percentual de Custos não Cobertos 12,47% Sem ocorrência

Nota 13 - Provisão para Perdas: A entidade, para o ano de 2018, efetuou a 
provisão para perdas de recebimento de crédito conforme preconiza a Resolu-
ção CFC nº 1.409/2012, item 14. Nota 14 - Provisão de Passivos Contingen-
tes: Em atendimento à Resolução CFC 1.180/09 a administração da entidade 
entendeu não ser necessário o registro contábil de contingências ativas e/ou 
passivas, por não existirem, até a data do balanço, processos com possíveis 
ou prováveis perdas.  Nota 15 - Seguros Contratados: A entidade mantém 
seguros para os bens do imobilizado, em montante considerado suficiente pela 
Administração para cobrir eventuais riscos envolvidos, decorrentes de suas 
atividades. Nota 16 - Dos Recursos: Os recursos da entidade foram aplicados 
nas finalidades institucionais de conformidade com o Estatuto, demonstrados 
pelas despesas e investimentos patrimoniais. Nota 17 - Demonstração do 
Fluxo de Caixa: A demonstração do fluxo de caixa foi elaborada em con-
formidade com a resolução do Conselho Federal de Contabilidade CFC nº 
1.226/2010 que aprovou NBC TG 03 - Demonstração dos Fluxos de Caixa e 
também de acordo com a resolução 1.152/09 que aprovou a NBC TG 13. O flu-
xo de caixa elaborado pela entidade adotou o método indireto. Nota 18 - Ajus-
te a Valor Presente: Em cumprimento à Resolução 1.151/09 e à Lei 11.638/07 
a Entidade não efetuou o ajuste de valor presente das contas de Ativos e Pas-
sivos Circulantes (saldos de curto prazo), pois a sua administração entendeu 
que tais fatos não representam efeitos relevantes. Ainda, em atendimento à le-
gislação supracitada, a Entidade deve efetuar o Ajuste a Valor Presente (AVP) 
em todos os elementos integrantes do ativo e passivo quando decorrentes de 
operações de longo prazo. O valor presente representa o valor de um direito ou 
obrigação e descontadas as taxas, possivelmente de mercado, implícitas em 
seu valor original, buscando-se registrar essas taxas como despesas ou recei-
tas financeiras. Em análise efetuada nos saldos contábeis dos itens que estão 
compondo os ativos e passivos não circulantes da Entidade, a administração 
entendeu não ser necessário efetuar o Ajuste a Valor Presente, pois estas 
rubricas não se enquadram nos critérios de aplicação e mensuração da Reso-
lução 1.151/09. Nota 19 - Requisitos da Imunidade Tributária: Associação 
Franco Brasileira (antes denominada Sociedade Franco Brasileira), é uma as-
sociação civil, com personalidade Jurídica de Direito Privado, de caráter edu-
cacional, hospitalar, social, beneficente, sem fins lucrativos, com autonomia 

Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2018 - Em R$ (Reais)
Ativo NE 31/12/2018 31/12/2017
Ativo Circulante

Caixa e Equivalente de Caixa 4-a  23.768.827,95  20.418.775,48 
Contas a Receber a Curto Prazo 4-c  10.453.639,54  14.319.641,66 
Subvenções 4-c  6.152.900,78  3.000.000,00 
Adiant. (a Fornecedores) Diversos 4-c  1.503.152,47  1.681.279,28 
Outros Créditos 4-c  57.738,19  54.403,53 
Valores a Receber de Permuta 4-c  1.400.000,00  - 
Estoques (Materiais Expediente) 5  671.739,47  724.233,03 
Deved. Diversos (direitos compensáveis) 4-c  2.826,80  11.471,62 
Desp. do Exerc. Seguinte (Antecipadas) 4-c  4.433.943,98  1.785.316,07 
(-) Prov. p/créd. de liquidação duvidosa 13  (4.123.566,24)  (3.044.693,64)

Total do Ativo Circulante  44.321.202,94  38.950.427,03 
Ativo não Circulante
Realizável a Longo Prazo  8.433.704,25  7.488.753,91 

Transferência interna 4-m  6.079.469,30  5.281.342,71 
Depósitos Judiciais 6  2.354.234,95  2.207.411,20 

Investimentos  330.130,00  330.130,00 
Investimentos 4-d  330.130,00  330.130,00 

Imobilizações  45.209.293,92  37.996.743,35 
Obras e Edificações 4-e  33.059.639,47  30.834.383,66 
Instalações 4-e  543.411,31  543.411,31 
Maquinas , Equipamentos e Aparelhos 4-e  15.622.916,24  8.972.970,12 
Equip. para Apoio e Manutenção 4-e  988.587,90  990.557,20 
Moveis e Utensílios 4-e  3.034.728,32  3.018.764,61 
Veículos 4-e  716.888,82  714.782,82 
Equip. Processamento Eletrônico 4-e  1.221.404,80  1.188.603,58 
Outras Imobilizações 4-e  58.582,39  58.582,39 
Bens em Comodato 4-e  443.847,81  - 
(-) Depreciações 4-g  (10.480.713,14)  (8.325.312,34)

Intangíveis 4-f  1.108.398,45  1.108.398,45 
Software, Sistemas e etc 4-f  1.088.818,45  1.088.818,45 
Marcas e Patentes e Licença de Uso 4-f  19.580,00  19.580,00 

Total do Ativo não Circulante 4-f  55.081.526,62  46.924.025,71 
Total do Ativo  99.402.729,56  85.874.452,74 
Contas Extrapatrimoniais

Isenções Contribuições Sociais 20  8.291.933,90  7.915.004,03 
Passivo NE 31/12/2018 31/12/2017
Passivo Circulante

Fornecedores 9 9.134.218,86 2.619.347,58 
Contas a Pagar 9 6.486.259,90 4.856.016,79
Subvenções para investimento 5.126.435,26 4.489.499,26
Subvenções para custeio 157.000,00 1.570.000,00
Obrigações c/Pessoal 9 3.035.302,93 2.778.552,41 
Obrigações Tributárias Retidas 9 500.007,37 406.878,59 
Receitas Antecipadas (Adiant. Clientes) 9 1.426.788,29 1.383.455,26 
Provisões Trabalhistas 4-h 2.847.316,60 2.433.298,09
Empréstimos Bancários 4.444.382,37 -

Total do Passivo Circulante 33.157.711,58 20.537.047,98 
Passivo não Circulante
Exigível a Longo Prazo

Transferência interna 4-m 6.126.046,75 5.186.601,99
Empréstimos Bancários 9 7.802.028,07 6.984.220,67 
Comodato 9 443.847,81 -

Total do Passivo não Circulante 14.371.922,63 12.170.822,66 
Patrimônio Líquido 51.873.095,35 53.166.582,10 

Patrimônio Social 10 53.274.335,06 48.388.923,60 
Ajuste de Exercícios anteriores 10  (1.317.416,51) 247.931,29 
Superávit/Déficit do Exercício 11 ( 83.823,20) 4.529.727,21 

Total do Passivo 99.402.729,56 85.874.452,74 
Contas Extrapatrimoniais

Isenções Contribuições Sociais 20 8.291.933,90  7.915.004,03 
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Demonstração do Resultado do Exercício
NE 31/12/2018 31/12/2017

Receita Operacional Bruta  82.400.922,72  76.898.545,63 
Receitas de Serviços Educacionais 12-A  39.495.034,16  39.230.970,59 
Receitas de Serviços Hospitalares 12-B  24.257.094,03  20.041.117,41 
Subvenções e Auxílios Municipais 12-B  4.618.794,30  2.224.885,86 
Subvenções e Auxílios Estaduais 12-B  300.000,00  25.000,00 
Subvenções e Auxílios Federais 12-B  59.864,92  - 
Receitas Serviços da Área Assistencial 12-C  1.864.599,47  1.537.885,38 
Receitas Diversas 4-I  984.736,41  4.945.684,56 
Ganho na alienação de Bens Patrim. 23  2.000.000,00  - 
Receitas de Convênios e Doações 12  8.759.512,37  8.767.189,48 
Outras Receitas  61.287,06  125.812,35 

(-) Deduções da Receita Bruta 22 (11.173.900,02) (10.684.989,76)
Bolsas Sociais/Descontos 

Incondicionais/Devoluções 22 (11.173.900,02) (10.684.989,76)
Receita Líquida  71.227.022,70  66.213.555,87 
(-) Despesas Operacionais 12 (71.125.070,00) (62.877.147,02)

Administrativa e Gerais 12 (18.708.103,38) (15.922.336,36)
Despesas com Pessoal 12 (32.160.304,18) (31.056.497,45)
Desps.c/Encargos Sociais e Taxas 12  (3.795.278,77)  (3.702.388,12)
Desps. de Serv. Terceiros 12 (13.019.115,80)  (9.794.959,50)
Despesas de Provisão 12  (1.078.332,46)  (1.078.720,03)
Outras Despesas 12  (208.276,96)  (40.375,55)
Depreciação 4-G  (2.155.658,45)  (1.281.870,01)

= Resultado Operacional  101.952,70  3.336.408,85 
(+/-) Resultado Financeiro  (185.775,90)  1.193.318,36 
 (+)  Receitas Financeiras 12  1.103.590,12  1.742.640,13 
 (-) Despesas Financeiras 12  (1.289.366,02)  (549.321,77)
Superávit/Déficit do Exerc. (Resultado) 11  (83.823,20)  4.529.727,21 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Demonstração do Valor Adicionado dos 
exercícios findos em 31 de dezembro 2018 E 2017 (Informação 

Suplementar) Em R$ (Reais)
31/12/2018 31/12/2017

1. Geração do Valor Adicionado 82.400.922,72 76.898.545,63
 Receitas de Serviços Educacionais 39.495.034,16 39.230.970,59
 Receitas de Serviços Hospitalares 24.257.094,03 20.041.117,41
 Subvenções e Auxílios Municipais 4.618.794,30 2.224.885,86
 Subvenções e Auxílios Estaduais 300.000,00 25.000,00
 Subvenções e Auxílios Federais 59.864,92
 Receitas Serviços da Área Assistencial 1.864.599,47 1.537.885,38
 Receitas Diversas 2.984.736,41 4.945.684,56
 Receitas de Convênios e Doações 8.759.512,37 8.767.189,48
 Outras Receitas 61.287,06 125.812,35
(-) Deduções da Receita Bruta (11.173.900,02) (10.684.989,76)
 Receitas Operacionais
 Menos:
 Materiais (22.037.288,57) (18.323.301,95)
 Serviços de Terceiros (13.019.085,80) (9.794.959,50)
 Deduções da Receita (11.173.900,02) (10.684.989,76)
2. Valor Adicionado Bruto 36.170.648,33 38.095.294,42
3. Valor Adicionado Líquido Gerado 36.170.648,33 38.095.294,42
 Receita Financeira 1.103.590,12 1.742.640,13
4. Valor Adicionado a Distribuir 37.274.238,45 39.837.934,55
5. Distribuição do Valor Adicionado
 Remuneração do Trabalho 35.956.239,23 34.618.309,43
 Governo(Impostos e Contribuições) 112.456,40 140.576,14
 Encargos Financeiros 1.289.366,02 549.321,77
 Superávit/Déficit (83.823,20) 4.529.727,21
6. Valor Distribuído  37.274.238,45  39.837.934,55 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis
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ASSOCIAÇÃO FRANCO BRASILEIRA
CNPJ Nº 33.543.356/0001-20

Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contábeis
À Diretoria da Associação Franco Brasileira - Rio de Janeiro - RJ. 1. Opinião: Examinamos as demonstrações 
contábeis da ASSOCIAÇÃO FRANCO BRASILEIRA, 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, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas 
explicativas. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis anteriormente referidas apresentam adequadamente, 
em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da ASSOCIAÇÃO FRANCO BRASILEIRA 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. 2. Base para a opinião: Nossa auditoria foi conduzida 
de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com 
tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “RESPONSABILIDADES DO AUDITOR PELA AUDITORIA 
DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS”. Somos independentes em relação à Entidade, de acordo com os princípios 
éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional 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. 3. Outras 
informações que acompanham as demonstrações contábeis e o relatório do auditor: A administração da 
Entidade é responsável por 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 
uma distorção relevante no Relatório da Administração somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a 
relatar a este respeito. 4. Responsabilidades da administração pelas demonstrações contábeis: A administração 
da Entidade é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com 
as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para 
permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por 
fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da 
capacidade de a Entidade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua 
continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a 
administração pretenda liquidar a Entidade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista 
para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela administração da Entidade são aqueles com 
responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis. 5. Responsabilidades 
do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis: Nossos trabalhos visam obter segurança razoável de 
que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se 
causada por fraude ou erro e, assim, emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um 
alto nível de segurança, mas não uma garantia de que uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras 
e internacionais de auditoria sempre detectarão 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. Alem disso: a) 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. b) Comunicamo-nos com os responsáveis pela 
administração a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria, inclusive as eventuais 
deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. c) Identificamos e 
avaliamos os riscos de distorção relevante, 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. d) 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 Entidade. e) Avaliamos a 
adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações 
feitas pela administração. f) 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 Entidade. Se concluirmos que existe uma 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 inevidências de 
auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Entidade a não 
mais se manter em continuidade operacional. g) 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 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. Fornecemos também aos responsáveis pela administração declaração 
de que cumprimos com as exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência, e 
comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar consideravelmente nossa 
independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas. 6. Outros assuntos: Demonstração do 
Valor Adicionado – Examinamos, também, a demonstração individual do valor adicionado (DVA) referente ao 
exercício findo em 31 de dezembro de 2018, cuja apresentação é requerida pela legislação brasileira e normas 
contábeis brasileiras, e como informação suplementar pelas IFRS que não requerem a apresentação da DVA. Essa 
demonstração foi submetida ao mesmo procedimento de auditoria descrito anteriormente e, em nossa opinião, está 
adequadamente apresentada, em todos os seus aspectos relevantes, em relação às demonstrações contábeis 
tomadas em conjunto. Auditoria dos valores correspondentes ao exercício anterior – Os valores correspondentes 
ao exercício findo em 31 de dezembro de 2017, apresentados para fins de comparação, foram auditados por nós, 
conforme relatório datado de 13 de abril de 2018, o qual não conteve qualquer modificação. 

Porto Alegre, 15 de abril de 2019. 
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3) Lei 12.101/2009 (Atualizada) - Aplicação 1 x 9

Educação Básica
Alunos 
pagantes

Exigência - 
Lei 12.101/09

Bolsas 
Concedidas 

2017 3.384 376 556
2018 2.664 296 562
Nota 23 - Dos Fins Filantrópicos - Saúde: O Hospital cumpriu as exigências 
da Lei 12.101 de 27/11/2009, Decreto 8.242/2014, Portaria 1970/2011, Portaria 
n. 834 de 26 de abril de 2016 e Portaria Consolidação n.01 de 28 de setembro 
de 2017, comprovando a prestação de serviços ao SUS em percentual superior 
a 60% de acordo com a metodologia de cálculo da referida portaria com base 
nos indicadores de atividades abaixo.

Descrição 31/12/2018
Paciente/dia SUS e UTI Geral  24.892
Paciente/dia não SUS e UTI Geral 5.039
Atendimentos SIA 108.991
Atendimentos ambulatoriais não SUS 15.224
Faturamento SIH (R$) 8.011.053,59
Faturamento SIA (R$) 1.150.568,84
Faturamento ambulatorial não SUS (R$)  938.193,42
Percentual de serviços prestados ao SUS 83,16%
Obs.: Cálculo efetuado sobre o número total de internações paciente-dia.  
Saúde - Quadro Demonstrativo do SUS, Lei 12.102/2009, de 8.242/2014 
e Portaria nº 1.970/2011: Dos fins filantrópicos

Total de Leito Dia - 2018
Tipo SUS Não SUS Total
Total 97 38 135

Percentual 71% 29% 100%

Item Ano 2018
Internações
Total de atendimento SUS 5.407
Total de atendimento não SUS 1.798
Soma das Internações 7.205
% Internações SUS 75%

Ambulatorial Ano 2018
Total de atendimento SUS 108.991
Total de atendimento não SUS 15.224
Soma dos atendimentos ambulatoriais 124.215
% Total de Atendimentos Paciente-Dia (Incluindo UTI) 83.16%

Nota 24 - Dos Fins Filantrópicos - Assistência Social.:  Demonstração do cumprimento da aplicação e atendimentos sociais: Nas aplicações em gra-
tuidades por meio dos Programas de Assistência Social foram observados os preceitos da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, em consonância com a Re-
solução nº 109, de 11 de novembro de 2009, que aprovou a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais; dentro desses parâmetros os programas ins-
tituídos estão caracterizados como de Serviço de Proteção Social Básica e Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade, demonstrado a seguir: 
Casa Irmã Felicidade (Serviço de Proteção Social Básica por meio do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos)
Nome do Projeto: Casa Irmã Felicidade/Projeto Valorizando a Vida
Aplicação e Atendimentos Sociais 2018 2017
Projeto Atendimentos

Criança/adolescente: 9.259
Famílias: 7.524
Total: 16.783

Valores aplicados
261.991,11

Atendimentos
Criança/adolescente: 10.050
Famílias: 8.694
Total: 18.744

Valores aplicados
50.738,98

Residencial Madre Maria São Miguel 
(Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade por meio do Acolhimento Institucional especializado à pessoa idosa)
Aplicação e Atendimentos Sociais 2018 2017
Projeto
41 usuários

Atendimentos
15.725

Valores aplicados
2.670.332,76

Atendimentos
16.944

Valores aplicados
2.511.803,08

Total Geral 2.670.332,76 2.511.803,08
Nota 25 - Ganho na Alienação de Bens Patrimoniais: O valor de R$ 2.000.000,00 na conta de Ganho na Alienação de Bens Patrimoniais refere-se a venda 
de bem recebido em doação conforme escritura pública, não registrado contabilmente. 
Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2018. Marina Andrade -  Presidente da Associação Franco Brasileira - CPF 151.274.408-57; Ana Lúcia dos Reis Santos 
- CRC RJ 087209/O-0 - CPF 852.843.007-34.

DE 27 A 29 DE JUNHO - SÃO PAULO

Inscreva-se em 
congresso.abraji.org.br
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ATE VIII Transmissora de Energia S.A.
CNPJ/MF nº 10.515.756/0001-27

Relatório anual da Administração
Senhores, A Administração da ATE VIII Transmissora de Energia S.A., em cum-
primento às disposições legais e estatutárias, submete à apreciação de V.Sas. o 
Relatório da Administração e as suas correspondentes Demonstrações Financeiras 
referentes ao exercício findo em 31/12/2018, acompanhadas do Parecer dos Audi-
tores Independentes e do Parecer do Conselho Fiscal.
1. A Companhia. A ATE VIII Transmissora de Energia S.A. (“ATE VIII” ou “Com-
panhia”) é uma sociedade por ações, de capital fechado e prazo indeterminado,
com sede e foro na cidade do Rio de Janeiro - RJ. A Companhia tem como objeto 
social, único e exclusivo, a implantação, construção, operação e manutenção de
instalações de transmissão, composto pela Linha de Transmissão Itacaiúnas – Ca-
rajás, em corrente contínua, em 230kV, no Anexo 6G-CC do Edital do Leilão na
007/08-ANEEL. A Companhia possui uma Receita Anual Permitida (RAP) de R$ 7
milhões, valor que é reajustada anualmente nos meses de julho.
2. Acionistas. Seus acionistas são Seville Transmission Assessoria em Investimen-
tos S.A. (“Seville”) e a Empresa Brasileira de Desenvolvimento e Participações Ltda. 
– EMBRADE, sendo 50% de participação acionária cada um. Em 30/05/2018 o
TPG concluiu a aquisição dos sistemas de transmissão da Abengoa, que totalizam 
3.532km, pagando pelos empreendimentos, R$491 milhões após aprovação da 
ANEEL para a transferência da titularidade da participação nas linhas, com a anu-
ência do BNDES para a substituição da acionista interveniente dos financiamentos 
relativos aos empreendimentos, além do Banco da Amazônia e dos debenturistas. 
Após a conclusão da aquisição das linhas de transmissão, a Seville (veículo utilizado 
pelo TPG no Brasil), passou a deter 50% das ações ordinárias da ATE VIII.
3. Desempenho operacional. A ATE VIII demonstra competência técnica e ca-
pacidade de manter a disponibilidade dos seus ativos em elevados patamares,
alcançando 100% de disponibilidade em 2018.
4. Desempenho econômico-financeiro. Lucro líquido. A ATE VIII vem obtendo
lucros conforme demonstrado:

Destacamos os principais fatores que influenciaram o lucro líquido do exercício de 
2018: Em 2018, a Receita Operacional Bruta totalizou 10 milhões, aumento de 
15% comparado a 2017. Esse aumento é explicado, principalmente, pela adoção 
do CPC 47 a partir de 1°/01/2018 (2,6 milhões) e pelo aumento da receita de O&M 
justificado pela variação positiva do IPCA/IGPM do ciclo da RAP de 2017/2018 
para 2018/2019.
EBITDA 2018 2017 Variação (%)
Receita operacional líquida 9.548 7.443 28%
EBITDA 7.788 5.713 36%
Margem EBITDA 82% 77% 6%
Lucro líquido do exercício 5.476 3.823 43%
Resultado financeiro (281) (152) 85%
Imposto de renda e contribuição social 2.593 2.042 27%
Depreciação e amortização - - 0%
EBITDA 7.788 5.713 36%
5. Projetos de Pesquisa e Desenvolvimento. A ATE VIII tem a premissa de alo-
car adequadamente recursos humanos e financeiros em projetos que demonstrem 
a originalidade, aplicabilidade, relevância e a viabilidade econômica de produtos e 
serviços, nos processos e usos finais de energia. Atualmente a ATE VIII está inves-
tindo no desenvolvimento de um sistema inteligente de detecção e monitoramen-
to para evitar possíveis sinistros e para reduzir o tempo de detecção numa possível 
ocorrência com queda de torres de transmissão de energia. Desta forma, busca

promover a cultura da inovação, estimulando a pesquisa e desenvolvimento no 
setor elétrico brasileiro, criando novos equipamentos e aprimorando a prestação 
de serviços que contribuam para a segurança do fornecimento de energia elétrica, 
a modicidade tarifária, a diminuição do impacto ambiental do setor e da depen-
dência tecnológica do país
6. Responsabilidade Socioambiental. A ATE VIII vem operando em conformi-
dade com a legislação brasileira, atendendo a todos os requisitos de meio am-
biente e exigências de saúde, higiene, segurança e medicina do trabalho. Na fase 
de operação de seu empreendimento, em atendimento a Licença de Operação
111285/2018 -SEMA/PA, são desenvolvidos os Programas Ambientais visando mi-
tigar e compensar os impactos ao meio ambiente. Compensação ambiental é um 
termo de compromisso assumido pelo empreendedor com o Órgão Ambiental
licenciador cujo objeto é a fixação das medidas compensatórias decorrentes do
processo de licenciamento ambiental cuja aplicação obedece à legislação corres-
pondente. No processo de licenciamento da Companhia não foi exigido compen-
sação ambiental.
7. Auditores Independentes. Em atendimento à instrução CVM nº 381/2003,
a ATE VIII informa que a Ernst & Young Auditores Independentes prestou apenas 
serviços relacionados à Auditoria das demonstrações financeiras do exercício de 
2018. 
8. Agradecimentos. Registramos nossos agradecimentos aos membros da Dire-
toria e Conselho de Administração pelo apoio prestado no debate e encaminha-
mento das questões de maior interesse da Companhia. Nossos especiais reco-
nhecimentos à dedicação e empenho do quadro funcional. Também queremos
deixar consignados nossos agradecimentos aos prestadores de serviços, usuários, 
entidades financeiras, seguradoras, demais agentes do Setor Elétrico e a todos
que direta ou indiretamente, colaboraram para o êxito das atividades da ATE VIII.

A Administração

Nota 31/12/2018 31/12/2017
Ativo
Circulante 16.515 13.064
Caixa e equivalentes de caixa 4 7.095 5.755
Contas a receber 5 851 818
Tributos a recuperar 13 -
Ativo financeiro da concessão 8.1 - 6.287
Ativo contratual da concessão 8.2 7.433 -
Outros ativos 1.123 204
Não circulante 69.409 103.264
Partes relacionadas 6 - 329
Ativo financeiro da concessão 8.1 - 102.935
Ativo contratual da concessão 8.2 65.533 -
Imposto de renda e contribuição social diferidos 13.a 3.641 -
Imobilizado 196 -
Intangível 39 -
Total do Ativo 85.924 116.328
Passivo e Patrimônio líquido
Circulante 3.455 5.942
Fornecedores 9 272 46
Partes relacionadas 6 328 131
Tributos a recolher 7 1.223 691
Provisões 10 233 -
Encargos setoriais 11 189 573
Dividendos a pagar 14.3 908 4.206
PIS e COFINS diferidos 12 262 244
Outros passivos 40 51
Não circulante 6.888 16.684
Fornecedores 9 1.004 1.017
Provisões 10 461 -
PIS e COFINS diferidos 12 5.423 8.836
Imposto de renda e contribuição social diferidos - 6.831
Patrimônio líquido 75.581 93.702
Capital social 14.1 80.201 80.201
Prejuízo acumulado/Reserva de lucros 14.2 (4.620) 13.501
Total do passivo e do patrimônio líquido 85.924 116.328

Operações continuadas Nota 31/12/2018 31/12/2017
Receita líquida 15 9.176 7.443
Custos de serviços prestados 16 (1.156) (1.375)
Lucro bruto 8.020 6.068
Despesas operacionais 16 (604) (355)
Lucro operacional antes do resultado financeiro 7.416 5.713
Resultado financeiro 17
Receitas financeiras 344 253
Despesas financeiras (63) (101)

281 152
Lucro antes do imposto de renda
 e contribuição social 7.697 5.865
Imposto de renda e contribuição social 13.b
Correntes (1.100) (336)
Diferidos (1.493) (1.706)

(2.593) (2.042)
Lucro líquido do exercício 5.104 3.823
Lucro básico e diluído por ação 14.4 0,06 0,05

31/12/2018 31/12/2017
Lucro líquido do exercício 5.104 3.823
Outros componentes do resultado abrangente - -
Total do resultado abrangente do exercício 5.104 3.823

Reserva de lucros Pre-
juízos 

Acumu-
lados

Total 
Patri-

mônio 
líquidoNota

Capital 
social

Re-
serva 
legal

Reten-
ção de 
lucros Total

Em 31/12/2016 80.201 694 9.892 10.586 - 90.787
Resultado líquido
 do exercício - - - - 3.823 3.823
Destinação do lucro líquido:
Constituição de reservas 14.2 - 191 2.724 2.915 (2.915) -
Dividendos propostos 14.3 - - - - (908) (908)
Em 31/12/2017 80.201 885 12.616 13.501 - 93.702
Adoção do CPC 47,  
efeito em 01/01/2018 2.15.1 - - - - (23.225) (23.225)
Lucro líquido do exercício - - - - 5.104 5.104
Absorção de prejuízos
 acumulados - (885) (12.616) (13.501) 13.501 -
Em 31/12/2018 80.201 - - - (4.620) 75.581

Fluxos de caixa de atividades operacionais Nota 31/12/2018 31/12/2017
Lucro antes imposto de renda e da contribuição social 7.697 5.865
Ajustes de:
Remuneração do ativo financeiro da concessão 15 - (7.769)
Remuneração do ativo contratual da concessão 15 (8.478) -
Provisões 694 -
Variação no capital circulante:
Contas a receber (33) (28)
Partes relacionadas 526 243
Ativo contratual da concessão (103.265) 6.305
Ativo financeiro da concessão 109.222 -
Tributos a recuperar (13) -
Fornecedores 213 23
Tributos a recolher (180) (88)
Encargos setoriais (384) 25
Créditos fiscais diferidos 192 98
Outros ativos e passivos (930) (160)
Caixa aplicado nas operações 5.261 4.514
Imposto de renda e contribuição social pagos (388) (353)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais 4.873 4.161
Fluxos de caixa de atividades de investimento
Aquisição imobilizado (196) -
Aquisição intangível (39) -
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento (235) -
Fluxos de caixa de atividades de financiamento
Pagamento de dividendos (3.298) -
Caixa líquido aplicado nas atividades
 de financiamento (3.298) -
Aumento líquido no caixa e equivalentes de caixa 1.340 4.161
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 5.755 1.594
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 7.095 5.755
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 1.340 4.161

 █ 1.Informações gerais
A ATE VIII Transmissora de Energia S.A. (“ATE VIII” ou “Companhia”) é uma socieda-
de por ações, de capital fechado e prazo indeterminado, com sede e foro na cidade 
do Rio de Janeiro - RJ, constituída em novembro de 2008.  Seus acionistas são Seville 
Transmission Assessoria em Investimentos S.A. (“Seville”) e a Empresa Brasileira de De-
senvolvimento e Participações Ltda. – EMBRADE, sendo 50% de participação acionária 
cada um. A Companhia tem como objeto social, único e exclusivo, a implantação, cons-
trução, operação e manutenção de instalações de transmissão, composto pela Linha de 
Transmissão Itacaiúnas – Carajás, em corrente contínua, em 230kV, bem como pelas 
demais instalações necessárias às funções de medição, supervisão, proteção, comando, 
controle, telecomunicação, administração e apoio, nos termos do Contrato de Con-
cessão firmado com a União Federal, por meio da Agência Nacional de Energia Elétrica 
- ANEEL. A Companhia não desenvolveu, nos exercícios findos em 31/12/2018 e de
2017, atividades não vinculadas ao objeto de suas concessões. A emissão destas de-
monstrações financeiras foi aprovada pela Diretoria em 29/03/2019. 1.1. Concessão.
A ATE VIII detém a concessão do serviço público de transmissão de energia elétrica ou-
torgada, nos termos do Contrato de Concessão n° 007/2011 - ANEEL em 16/06/2011, 
pelo prazo de 30 anos, contados a partir da sua celebração, para construção, operação e 
manutenção das instalações de transmissão de energia elétrica caracterizadas no Anexo 
6G-CC do Edital do Leilão na 007/08-ANEEL. A Companhia entrou em operação em
31/10/2014 e recebe pela prestação do serviço público de transmissão de energia uma 
Receita Anual Permitida-RAP de R$7.134 (salvo o montante necessário à cobertura das 
contribuições sociais recuperáveis relativas ao PIS e COFINS). O valor da RAP é reajustado 
anualmente, no mês de julho, nos termos do Contrato de Concessão. 1.2. Aquisição 
de Participação do Antigo Acionista. Como parte do processo de recuperação ju-
dicial do antigo acionista, Abengoa Concessões Brasil Holding S.A – Em recuperação
judicial (“Abengoa Concessões”), houve leilão judicial para alienação da participação
societária de determinados ativos, inclusive da ATE VIII; tendo sido proferida decisão
de primeira instância adjudicando a proposta do Texas Pacific Group - TPG, por meio
de sua afiliada TSI Management LLC, em 18/12/2017.Em 30/05/2018 o TPG concluiu a 
aquisição dos sistemas de transmissão da Abengoa, que totalizam 3.532km, pagando 
pelos empreendimentos, R$491 milhões após aprovação da ANEEL para a transferência 
da titularidade da participação nas linhas, com a anuência do BNDES para a substituição 
da acionista interveniente dos financiamentos relativos aos empreendimentos, além do 
Banco da Amazônia e dos debenturistas. Após a conclusão da aquisição das linhas de
transmissão, a Seville (veículo utilizado pelo TPG no Brasil), passou a deter 50% das ações 
ordinárias da ATE VIII.

 █ 2. Resumo das principais políticas contábeis
As principais políticas contábeis aplicadas na preparação destas demonstrações fi-
nanceiras estão definidas abaixo. Estas políticas foram aplicadas de modo consisten-
te no exercício apresentado, salvo quando indicado de outra forma. 2.1. Base de 
preparação e apresentação. As demonstrações financeiras foram elaboradas e 
estão sendo apresentadas com base no custo histórico, exceto por determinados 
instrumentos financeiros mensurados pelos seus valores justos, quando aplicável, 
conforme descrito nas práticas contábeis a seguir. A preparação de demonstrações fi-
nanceiras requer o uso de certas estimativas contábeis críticas e também o exercício 
de julgamento por parte da Administração da Companhia no processo de aplicação 
das políticas contábeis. Aquelas áreas que requerem maior nível de julgamento e 
possuem maior complexidade, bem como as áreas nas quais premissas e estimati-
vas são significativas para as demonstrações financeiras, estão divulgadas na Nota 3.  
2.2. Moeda funcional e moeda de apresentação. Os itens incluídos nas demons-
trações financeiras são mensurados usando a moeda do principal ambiente econômico 
no qual a Companhia atua (“moeda funcional”). As demonstrações financeiras estão 
apresentadas em Reais (R$), que é a moeda funcional e a de apresentação da Compa-
nhia. 2.3. Transações em moeda estrangeira. As operações com moedas estrangei-
ras são convertidas para a moeda funcional, utilizando as taxas de câmbio vigentes nas 
datas das transações ou da avaliação, na qual os itens são remensurados. Os ganhos 
e as perdas cambiais resultantes da liquidação dessas transações e da conversão pe-
las taxas de câmbio do final do período, referentes a ativos e passivos monetários em 
moedas estrangeiras, são reconhecidos na demonstração do resultado. 2.4. Caixa e 
equivalentes de caixa. Caixa e equivalentes de caixa incluem dinheiro em caixa, os 
depósitos bancários e outros investimentos de curto prazo de alta liquidez e com risco 
insignificante de mudança de valor, normalmente com vencimentos originais de até 
três meses da data de contratação. Os equivalentes de caixa são mantidos com a fina-
lidade de atender a compromissos de caixa de curto prazo e não para investimento ou 
outros fins. 2.5. Instrumentos financeiros. A Companhia aplicou os requerimentos 
do CPC 48 – Instrumentos Financeiros, a partir de 1º/01/2018, relativos a classificação 
e mensuração dos ativos e passivos financeiros e a mensuração e o reconhecimento de 
perdas por redução ao valor recuperável. 2.5.1. Ativos financeiros. a) Classificação 
e mensuração. Com a adoção do CPC 48 os instrumentos financeiros passaram a ser 
classificados em três categorias: mensurados ao custo amortizado, ao valor justo por 
meio do resultado (“VJR”) e ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes 
(“VJORA”). A norma também elimina as categorias existentes no CPC 38 de mantidos 
até o vencimento, empréstimos e recebíveis e disponíveis para venda. A classificação 
dos ativos financeiros no reconhecimento inicial depende das características dos fluxos 
de caixa contratuais e do modelo de negócio para a gestão destes ativos financeiros. A 
partir de 1º/01/2018 a Companhia passou a apresentar os instrumentos financeiros de 
acordo com as categorias anteriormente mencionadas: ■ Custo amortizado. Um ativo 
financeiro é classificado e mensurado pelo custo amortizado quando tem finalidade de 
recebimento de fluxos de caixa contratuais e gerar fluxos de caixa que sejam “exclusiva-
mente pagamentos de principal e de juros” sobre o valor do principal em aberto. Esta 
avaliação é executada em nível de instrumento. Os ativos mensurados pelo valor de 
custo amortizado utilizam método de juros efetivos, deduzidos de qualquer perda por 
redução de valor recuperável. A receita de juros, ganhos e perdas cambiais e impairment 
são reconhecidos no resultado. Em 31/12/2018 e 2017, os principais ativos financeiros 
classificados nesta categoria são as contas a receber de clientes e o ativo contratual. 
■ Ativos financeiros ao valor justo por meio de resultado. Os ativos financeiros
ao valor justo por meio do resultado compreendem ativos financeiros mantidos para
negociação, ativos financeiros designados no reconhecimento inicial ao valor justo por 
meio do resultado ou ativos financeiros a ser obrigatoriamente mensurados ao valor
justo. Ativos financeiros com fluxos de caixa que não sejam exclusivamente pagamentos 
do principal e juros são classificados e mensurados ao valor justo por meio do resultado. 
As variações líquidas do valor justo são reconhecidas no resultado. Até 31/12/2017, o
ativo financeiro da concessão, era classificado como um ativo financeiro, na categoria
de recebíveis. A partir de 1º/01/2018, passou a ser classificado como ativo contratual
a valor justo por meio de resultado. Em 31/12/2018 e 2017, outros ativos financeiros
classificados nesta categoria estão relacionados aos equivalentes de caixa e depósitos
vinculados. ■ Ativos financeiros ao valor justo por meio de outros resultados
abrangentes. Esses ativos são mensurados a valor justo e mantidos dentro de mo-
delo de negócios cujo objetivo é atingido tanto pelo recebimento de fluxos de caixa
contratuais quanto pela venda de ativos financeiros; e seus termos contratuais geram,
em datas especificadas, a fluxos de caixa que constituam exclusivamente pagamentos
de principal e juros. A Companhia não possui ativos financeiros com estas característi-
cas. A tabela a seguir demonstra as categorias de mensuração originais no CPC 38 e
as novas categorias de mensuração do CPC 48 para cada classe de ativos financeiros:

Ativos financeiros
Classificação 

CPC 48
Classificação 

CPC 38 01/01/2018 31/12/2017
Caixa e equivalentes
 de caixa

Valor justo por 
meio do resultado

Valor justo por 
meio do resultado 5.755 5.755

Contas a receber Custo amortizado
Empréstimos e 

recebíveis 818 818

Partes relacionadas Custo amortizado
Empréstimos e 

recebíveis 329 329
6.902 6.902

b) Redução ao valor recuperável de ativos financeiros. O CPC 48 substituiu o modelo de 
“perdas incorridas” do CPC 38 por um modelo prospectivo de “perdas de crédito espe-
radas”. O novo modelo de perdas esperadas se aplicará aos ativos financeiros mensura-
dos ao custo amortizado ou ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes, 
com exceção de investimentos em instrumentos patrimoniais. c) Baixa de ativos financei-
ros. A baixa (desreconhecimento) de um ativo financeiro ocorre quando os direitos
contratuais aos fluxos de caixa do ativo expiram, ou quando são transferidos a um ter-
ceiro os direitos ao recebimento dos fluxos de caixa contratuais sobre um ativo financei-
ro em uma transação na qual, substancialmente, todos os riscos e benefícios da titulari-
dade do ativo financeiro são transferidos. Qualquer participação que seja criada ou
retida pela Companhia em tais ativos financeiros transferidos é reconhecida como um
ativo ou passivo separado. 2.5.2. Passivos financeiros. a) Classificação e mensuração.
Os passivos financeiros são classificados como mensurados ao custo amortizado ou VJR. 
Um passivo financeiro é classificado ao VJR se for classificado como mantido para nego-
ciação, caso seja um derivativo ou caso seja designado como tal no momento do reco-
nhecimento inicial. Os passivos financeiros ao VJR são mensurados pelo valor justo e os 
ganhos e perdas líquidos, incluindo qualquer despesa de juros, são reconhecidos no re-
sultado. Os passivos financeiros são classificados como ao valor justo por meio do resul-
tado quando são mantidos para negociação ou designados ao valor justo por meio do 
resultado. Os outros passivos financeiros (incluindo empréstimos) são mensurados pelo 
valor de custo amortizado utilizando o método de juros efetivos. b) Desreconhecimento 
de passivo financeiro. A Companhia baixa o passivo financeiro (ou parte do passivo fi-
nanceiro) de seu balanço patrimonial quando, e apenas quando, ele é extinto, ou seja, 
quando a obrigação especificada no contrato é liquidada, cancelada ou expirada. A di-
ferença entre o valor contábil do passivo financeiro extinto e a contrapartida paga, in-
cluindo quaisquer ativos não monetários transferidos ou passivos assumidos, é reconhe-
cida no resultado. 2.5.3. Compensação de saldos. Os ativos e passivos financeiros são
compensados e o valor líquido apresentado no balanço patrimonial quando, e somente 
quando, a Companhia tem um direito legal de compensar os valores e pretende liquidá-
-los em uma base líquida ou realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente.
2.6. Ativo de concessão. Os Contratos de Concessão de Serviços Públicos de Energia
Elétrica celebrados entre a União (Poder Concedente - Outorgante) e a ATE VIII regula-
mentam a exploração dos serviços públicos de transmissão pela Companhia. De acordo 
com o contrato de concessão, a Companhia é responsável por transportar a energia dos 
centros de geração até os pontos de distribuição. Para cumprir essa responsabilidade, a 
Companhia possui como obrigação de desempenho manter e operar a infraestrutura de 
transmissão. Ao cumprir essa obrigação de desempenho, a Companhia mantém sua
infraestrutura de transmissão disponível para os usuários e em contrapartida recebe uma 
remuneração denominada Receita Anual Permitida (RAP), durante toda a vigência do
contrato de concessão. Estes recebimentos amortizam os investimentos feitos nessa in-
fraestrutura de transmissão. Eventuais investimentos não amortizados geram o direito 
de indenização do Poder Concedente, que recebe toda a infraestrutura de transmissão 
ao final do contrato de concessão. Até 31/12/2017, a infraestrutura de transmissão era 
classificada como ativo financeiro sob o escopo do ICPC 01 / IFRIC 12 e mensurada ao 
custo amortizado. Eram contabilizadas receitas de construção e de operação com mar-
gem zero, além da receita de remuneração da infraestrutura de concessão com base na 
TIR do projeto, juntamente com a variação do IPCA. Com a entrada em vigor em
1º/01/2018 do CPC 47 – Receita de Contrato com Cliente, o direito à contraprestação 
por bens e serviços condicionado ao cumprimento de obrigações de desempenho e não 
somente a passagem do tempo enquadram a Companhia nessa norma. Com isso, as
contraprestações passam a ser classificadas como um “Ativo contratual da concessão”.  
As receitas relativas à infraestrutura de transmissão passam ser mensuradas da seguinte 
forma: (i) Reconhecimento de receita de construção, tendo por base a parcela da RAP 
destinada ao investimento do ativo, que considera a margem de construção de acordo 
com as projeções iniciais do projeto. Toda a margem de construção é reconhecida du-
rante a obra e variações positivas ou negativas do custo de construção são alocadas
imediatamente ao resultado, no momento que incorridas. Para estimativa referente a
Receita de Construção, a Companhia utilizou um modelo que apura o custo de financiar
o cliente (no caso, o poder concedente). A taxa definida para o valor presente líquido da 
margem de construção (e de operação) é definida no momento inicial do contrato e não 
sofre alterações posteriores, sendo apurada de acordo com o risco de crédito do cliente 
e prazo de financiamento. (ii) Reconhecimento da receita de operação e manutenção
decorrente dos custos incorridos e necessários para cumprir obrigações de performance 
de operação e manutenção previstas em contrato de concessão, após o término da fase 
de construção. (iii) Reconhecimento de receita de remuneração sobre o ativo contratual 
da concessão reconhecido, registra-se também uma receita de remuneração financeira, 
a partir da entrada em operação, sob a rubrica Remuneração do ativo contratual da
concessão, utilizando a taxa de desconto definida no início do contrato. A infraestrutura 
recebida ou construída da atividade de transmissão é recuperada através de dois fluxos 
de caixa, a saber: (i)  Parte através de valores a receber garantidos pelo poder conceden-
te relativa à RAP durante o prazo da concessão. Os valores da RAP garantida são deter-
minados pelo Operador Nacional do Setor Elétrico - ONS conforme contrato e recebidos 
dos participantes do setor elétrico por ela designados pelo uso da rede de transmissão 
disponibilizada. (ii) Parte como indenização dos bens reversíveis no final do prazo da
concessão, a ser recebida diretamente do Poder Concedente ou para quem ele delegar 
essa tarefa. 2.8. Fornecedores. Referem se a obrigações a pagar por bens ou serviços
que foram adquiridos no curso normal dos negócios, sendo classificadas como passivos 
circulantes se o pagamento for devido no período de até 1 ano da data de encerramen-
to do balanço. Caso contrário, as contas a pagar são apresentadas como passivo não
circulante. As contas a pagar aos fornecedores são, inicialmente, reconhecidas pelo valor 
justo e, subsequentemente, mensuradas pelo custo amortizado com o uso do método 
de taxa efetiva de juros. 2.9. Provisões.As provisões são reconhecidas quando: (i) a
Companhia tem uma obrigação presente, legal ou não formalizada (constructive obliga-
tion), como resultado de eventos já ocorridos; (ii) é provável que uma saída de recursos
seja necessária para liquidar a obrigação; e (iii) o valor puder ser estimado com seguran-
ça. 2.10. Imposto de renda e contribuição social correntes e diferidos. As despesas
de imposto de renda e contribuição social do período compreendem os impostos cor-
rentes e diferidos. Os impostos sobre a renda são reconhecidos na demonstração do
resultado, exceto na proporção em que estiverem relacionados com itens reconhecidos 
diretamente no patrimônio líquido, quando aplicável. Nesse caso, o imposto também é 
reconhecido no patrimônio líquido. A Administração avalia, periodicamente, as posições 
assumidas pela Companhia nas declarações de impostos de renda com relação às situa-
ções em que a regulamentação fiscal aplicável dá margem a interpretações. Estabelece 
provisões, quando apropriado, com base nos valores estimados de pagamento às auto-
ridades fiscais. O imposto de renda e a contribuição social são mensurados pelo regime 
de lucro real. A provisão para imposto de renda é constituída à alíquota de 15%, acres-

cida do adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente aos limites fiscais estabele-
cidos, conforme determina a legislação em vigor. A provisão para contribuição social 
sobre o lucro líquido é constituída à alíquota de 9% sobre o lucro tributável, também de 
acordo com a legislação vigente. O imposto de renda e contribuição social diferidos são 
reconhecidos sobre as diferenças temporárias decorrentes de diferenças entre as bases 
fiscais dos ativos e passivos e seus valores contábeis apresentados nas demonstrações 
financeiras. As alíquotas desses tributos, definidas atualmente para determinação des-
ses impostos diferidos, são de 25% para o imposto de renda e de 9% para a contribui-
ção social. Impostos diferidos ativos são reconhecidos na extensão em que seja possível 
que o lucro futuro tributável esteja disponível para ser utilizado na compensação das 
diferenças temporárias, com base em projeções de resultados futuros elaboradas e fun-
damentadas em premissas internas e em cenários econômicos futuros que podem, 
portanto, sofrer alterações. Impostos diferidos passivos são integralmente reconhecidos. 
Os impostos de renda diferidos ativos e passivos são compensados quando há um direi-
to exequível legalmente de compensar os ativos fiscais correntes contra os passivos fis-
cais correntes e quando os impostos de renda diferidos ativos e passivos se relacionam 
com os impostos de renda incidentes pela mesma autoridade tributável sobre a entidade 
tributária ou diferentes entidades tributáveis onde há intenção de liquidar os saldos 
numa base líquida. 2.11. Capital social. O capital social da Companhia é composto por 
ações ordinárias, sendo estas classificadas no patrimônio líquido. 2.12. Lucro por ação. 
O lucro básico por ação é calculado dividindo-se o resultado do período pela quantidade 
média ponderada de ações em circulação no exercício. 2.13. Dividendos. Os dividen-
dos aprovados são reconhecidos como um passivo nas demonstrações financeiras do 
exercício, com base no estatuto social da Companhia e deliberações tomadas pelos 
acionistas. Qualquer valor acima do mínimo obrigatório somente é provisionado na data 
em que estes são devidamente aprovados pelos acionistas. 2.14. Reconhecimento de 
receita. A Companhia aplicou o CPC 47 a partir de 01/01/2018. Informações adicionais 
sobre as práticas contábeis da Companhia relacionadas a contratos com clientes e o 
efeito da aplicação inicial do CPC 47 estão descritos nas Notas 2.15.1 e 3.1. As conces-
sionárias devem registrar e mensurar a receita dos serviços que prestam obedecendo aos 
pronunciamentos técnicos CPC 47 e CPC 48, mesmo quando prestados sob um único 
contrato de concessão. As receitas são reconhecidas quando ou conforme a entidade 
satisfaz as obrigações de performance assumidas no contrato com o cliente, e somente 
quando houver um contrato aprovado; for possível identificar os direitos; houver subs-
tância comercial e for provável que a entidade.■ Receita de infraestrutura - Refere-se 
aos serviços de implementação da infraestrutura, ampliação, reforço e melhorias das 
instalações de transmissão de energia elétrica. As receitas de infraestrutura são reconhe-
cidas conforme os gastos incorridos e calculadas acrescendo-se as alíquotas de PIS e 
COFINS ao valor do investimento, uma vez que os projetos embutem margem suficiente 
para cobrir os custos de implementação da infraestrutura e encargos, considerando que 
boa parte de suas instalações é implementada através de contratos terceirizados com 
partes não relacionadas. As variações positivas ou negativas em relação à margem esti-
mada são alocadas no resultado ao fim de cada obra. Toda a margem de construção é 
recebida durante a obra e variações positivas ou negativas são alocadas imediatamente 
ao resultado, no momento que incorridas. Para estimativa referente a Receita de Cons-
trução, a Companhia utilizou um modelo que apura o custo de financiar o cliente (no 
caso, Poder Concedente). A taxa definida para o valor presente líquido da margem de 
construção (e de operação) é definida no momento inicial do projeto e não sofre altera-
ções posteriores, sendo apurada de acordo com o risco de crédito do cliente e prazo de 
financiamento. ■ Remuneração do ativo contratual de concessão - Refere-se aos 
juros reconhecidos pelo método linear com base na taxa que melhor representa a remu-
neração dos investimentos da infraestrutura de transmissão, por considerar os riscos e 
prêmios específicos do negócio. A taxa busca precificar o componente financeiro do 
ativo contratual, determinada na data de início do contrato de concessão. A taxa de re-
torno incide sobre o montante a receber do fluxo futuro de recebimento de caixa.  
■ Receita de operação e manutenção - Refere-se aos serviços de operação e manu-
tenção das instalações de transmissão de energia elétrica, que tem início após o término 
da fase de construção e visa a não interrupção da disponibilidade dessas instalações.
2.15. Principais mudanças nas políticas contábeis. A Companhia adotou os novos
pronunciamentos e interpretações revisadas pelo CPC, CVM e IASB, com aplicação ini-
cial a partir de 01/01/2018, que são: 2.15.1. CPC 47 – Receita de Contratos com
Clientes. A Companhia adotou a CPC 47 usando o método de efeito cumulativo, não
reproduzindo os efeitos deste CPC para o exercício comparativo de 2017, com aplicação 
inicial da norma na data de 01/01/2018. Os ajustes dos saldos contábeis em função da 
adoção inicial foram registrados em reserva de retenção de lucros. O CPC 47 estabelece 
um modelo de cinco etapas para contabilização das receitas decorrentes de contratos
com clientes. A referida norma determina ainda que a Companhia só pode contabilizar 
os efeitos de um contrato com um cliente quando for provável que receberá a contra-
prestação à qual terá direito em troca dos bens ou serviços que serão transferidos. A
Companhia avaliou suas operações à luz das novas normas contábeis e que a atividade 
de implementação da infraestrutura é afetada pelo novo CPC, uma vez que o direito à 
contraprestação por bens e serviços está condicionado ao cumprimento de outra obri-
gação de desempenho. Como consequência da aplicação do CPC 47, as Contas a rece-
ber de Implementação da Infraestrutura, até então, classificado como ativo financeiro da 
concessão, e cujo saldo totalizava, em 01/01/2018 R$109.222 passa a ser classificado
como ativo contratual da concessão, no montante de R$70.445. A diferença dos crité-
rios de mensuração, no montante de R$23.225 foi contabilizada diretamente em preju-
ízos acumulados.A tabela a seguir resume o impacto, líquido de impostos, da transição 
para o CPC 47 sobre prejuízos acumulados em 01/01/2018:

Ref. Impacto da adoção do CPC 47
Prejuízos acumulados
Ativo contratual da concessão (a) 70.665
Imposto de renda e contribuição social diferidos (b) (15.464)
Impacto em 01/01/2018 55.201
As tabelas a seguir resumem os impactos da adoção do CPC47 no balanço patrimonial 
e demonstração de resultado da Companhia em 01/01/2018, em cada uma das linhas 
afetadas, como demonstrado a seguir:

Balanço Patrimonial 31/12/2017 Ref.
Impactos da  

adoção do CPC 47 01/01/2018
Ativo
Ativo contratual da concessão - (a) 70.665 70.665
Ativo financeiro da concessão 109.222 (a) (109.222 ) -
IR e CS diferidos - 6.831 6.831
Ativos não impactados 7.106 - 7.106
Total do Ativo 116.328 (31.726) 84.602
Passivo
PIS e COFINS diferidos 9.080 (b) (3.567) 5.513
IR e CS diferidos 6.831 (b) (5.066) 1.765
Passivos não impactados 6.715 - 6.715
Total do Passivo 22.626 (8.418) 13.993
Patrimônio Líquido
Capital social 80.201 - 80.201
Reserva de lucros/Prejuízos 
acumulados 13.501 (c) (23.093) (9.592)
Total do Patrimônio Líquido 93.702 (23.093) 70.609

Balanço Patrimonial (em milhares de reais) Demonstração do resultado do exercício 
(em milhares de reais, exceto o lucro líquido por ação)

Demonstração do resultado abrangente
(em milhares de reais)

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

Demonstração dos fluxos de caixa (em milhares de reais)

Notas explicativas às demonstrações financeiras 
(em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)



n Monitor Mercantil Financeiro20 Sábado, domingo e segunda-feira, 27, 28 e 29 de abril de 2019

ATE VIII Transmissora de Energia S.A.
CNPJ/MF nº 10.515.756/0001-27

(a) Implementação do CPC47, que define o ativo financeiro da concessão como ativo
contratual da concessão, conforme descrito na Nota 8.2; (b) Impacto dos impostos di-
feridos sobre a adoção do ativo contratual da concessão; (c) Efeito dos ajustes foram
refletidos no patrimônio líquido, diretamente na conta de reserva de retenção de lu-
cros (Nota 14.2). Não houve impacto material na demonstração dos fluxos de caixa da 
Companhia para o exercício findo em 31/12/2018. 2.15.2. CPC 48 - Instrumentos
financeiros. O CPC 48 reúne os três aspectos do projeto de contabilização de instru-
mentos financeiros: classificação e mensuração, redução ao valor recuperável do ativo e 
contabilização de hedge. a) Classificação e Mensuração – Ativos e passivos financeiros. A 
referida norma contém três principais categorias de classificação para ativos financeiros: 
(i) mensurados ao custo amortizado, (ii) mensurados ao valor justo por meio de outros
resultados abrangentes (VJORA) e (iii) mensurados ao valor justo por meio do resultado 
(VJR). A norma elimina as categorias existentes no CPC 38 de mantidos até o venci-
mento, empréstimos e recebíveis e disponíveis para venda. Os novos requerimentos de 
classificação não produziram impactos na mensuração dos ativos e passivos financeiros 
da Companhia, não havendo assim impacto significativo nas informações contábeis da 
Companhia. A partir de 01/01/2018, os recebíveis das transmissoras passaram a ser 
classificados como ativo contratual, sob o escopo do CPC 47. b) Redução ao valor re-
cuperável (impairment) - Ativos financeiros e ativos contratuais. O CPC 48 substitui o 
modelo de “perdas incorridas” do CPC 38 por um modelo prospectivo de “perdas de 
crédito esperadas”. O novo modelo de perdas esperadas se aplicará a ativos contratuais 
e aos ativos financeiros mensurados ao custo amortizado ou ao VJORA, com exceção 
de investimentos em instrumentos patrimoniais. A nova norma não produziu impacto 
na redução ao valor recuperável dos ativos e passivos financeiros da Companhia, não 
havendo assim impacto significativo nas demonstrações financeiras da Companhia.  
2.16. Normas e interpretações novas e revisadas e ainda não adotadas. Os 
pronunciamentos, aplicáveis a Companhia, que passarão a vigorar a partir do exercí-
cio financeiro iniciado em 01/01/2019: CPC 06 (R2) - Operações de Arrendamento 
Mercantil. O CPC 06 (R2) estabelece os princípios para o reconhecimento, mensura-
ção, apresentação e divulgação de operações de arrendamento mercantil e exige que 
os arrendatários contabilizem todos os arrendamentos conforme um único modelo de 
balanço patrimonial, similar à contabilização de arrendamentos financeiros nos mol-
des do CPC 06 (R1).  O CPC 06 (R2), que vigora para períodos anuais iniciados a partir 
de 01/01/2019, exige que os arrendatários e os arrendadores façam divulgações mais 
abrangentes do que as previstas no CPC 06 (R1). Não é esperado impactos significativos 
para a Companhia quando da adoção. ICPC 22 - Incerteza sobre o tratamento dos 
tributos sobre a renda. Essa interpretação, vigente para exercícios financeiros a partir 
de 01/01/2019, esclarece como aplicar os requisitos de reconhecimento e mensuração 
quando há incerteza sobre a aceitação dos tratamentos adotados pela autoridade fiscal, 
aplicando os requisitos do CPC 32. A Companhia está em processo de avaliação das 
incertezas e não espera impactos significativos em suas demonstrações financeiras. CPC 
20 (R1) - Custos de empréstimos - As alterações esclarecem que a entidade deve tratar 
como parte dos empréstimos gerais qualquer empréstimo que tenha sido contraído 
originalmente para desenvolver um ativo qualificável quando substancialmente todas 
as atividades necessárias para preparar o ativo para uso ou venda forem concluídas. A 
entidade deverá aplicar estas alterações aos custos de empréstimos incorridos a partir 
do início do período anual em que a entidade adotá-las pela primeira vez. A entidade 
deve aplicar estas alterações a períodos anuais com início a partir de 01/01/2019, sendo 
permitida sua aplicação antecipada. Como a prática atual da Companhia está alinhada a 
estas alterações, não se espera nenhum impacto sobre suas demonstrações financeiras. 
Alterações ao CPC 11 na aplicação do CPC 38. As alterações abordam preocupações 
decorrentes da implementação da nova norma de instrumentos financeiros, CPC 48, 
antes de implementar a IFRS 17 Contratos de Seguros (ainda não promulgada pelo 
CPC), que substitui o CPC 11. As alterações introduzem duas opções para entidades 
que emitem contratos de seguro: uma isenção temporária da aplicação do CPC 48 e 
uma abordagem de sobreposição. Estas alterações não são aplicáveis a Companhia.

 █ 3. Estimativas e julgamentos contábeis críticos
As estimativas e os julgamentos contábeis são continuamente avaliados e baseiam-se 
na experiência histórica e em outros fatores, incluindo expectativas de eventos futuros, 
consideradas razoáveis para as circunstâncias. As estimativas, julgamentos e premissas 
utilizadas pela Administração da Companhia consideradas as mais críticas na elaboração 
destas demonstrações financeiras estão contempladas a seguir: 3.1. Ativo contratual 
da concessão (vigente a partir de 01/01/2018). No contrato de concessão da Com-
panhia estão presentes duas obrigações de performance claramente identificáveis: i) a 
obrigação de constituição da infraestrutura que será objeto da concessão por 30 anos, 
ou pelo seu aprimoramento ao longo da concessão e ii) obrigação de operar e manter 
a infraestrutura construída disponível para o Sistema Interligado Nacional – SIN. O ativo 
contratual se origina na medida em que a concessionária satisfaz a primeira obrigação, 
sendo a receita reconhecida ao longo do tempo desta constituição, porém o recebimen-
to do fluxo de caixa está condicionado à satisfação da obrigação de desempenho de 
operação e manutenção. Assim a Companhia faz jus a Receita de Construção durante 
a fase de construção do projeto, mas só fará jus ao fluxo de caixa contratado após a 
entrada em operação comercial do empreendimento. O valor do ativo contratual das 
concessionárias de transmissão de energia é formado por meio do valor presente dos 
seus fluxos de caixa futuros. O fluxo de caixa futuro é estimado no início da concessão, 
ou na sua prorrogação, e as premissas de sua mensuração são revisadas na Revisão Tari-
fária Periódica (RTP). Os fluxos de caixa são definidos a partir da Receita Anual Permitida 
(RAP), que é a contraprestação que as concessionárias recebem pela prestação do servi-
ço público de transmissão aos usuários. Estes recebimentos amortizam os investimentos 
nessa infraestrutura de transmissão e eventuais investimentos não amortizados (bens 
reversíveis) geram o direito de indenização do Poder Concedente ao final do contrato 
de concessão. As premissas utilizadas pela Companhia para determinação do ativo con-
tratual da concessão são as seguintes: ■ Ativo contratual indenizável - a Companhia 
reconhece o valor residual dos ativos de transmissão ainda não amortizados, como ativo 
contratual, determinado com base nas taxas de depreciação aprovadas pela ANEEL, 
tendo como base o valor contábil. ■ Ativo contratual amortizável pela RAP – as 
adições decorrentes das ampliações, reforços ou melhorias da infraestrutura de trans-
missão são registradas como ativo contratual. ■ Remuneração do ativo contratual 
– a Companhia reconhece em suas demonstrações financeiras, a título de receita ope-
racional, valor de remuneração calculado pela taxa de desconto que melhor representa 
a estimativa da Companhia para a remuneração financeira dos investimentos da infra-
estrutura de transmissão, por considerar os riscos e prêmios específicos do negócio. A
taxa para precificar o componente financeiro do ativo contratual é estabelecida na data 
do início do contrato de concessão. Quando o Poder Concedente revisa ou atualiza a
receita que a Companhia tem direito a receber, a quantia escriturada do ativo contratual 
é ajustada para refletir os fluxos revisados, sendo o ajuste reconhecido como receita
ou despesa no resultado. ■ Determinação das receitas de infraestrutura - Quando
a concessionária presta serviços de implementação da infraestrutura, é reconhecida a
receita de infraestrutura pelo valor justo e os respectivos custos relativos aos serviços de 
implementação da infraestrutura prestados levando em consideração que os projetos
embutem margem suficiente para cobrir os custos de implementação da infraestrutura 
e encargos. ■ Receita de operação e manutenção - a Companhia reconhece em
suas demonstrações financeiras receita de operação e manutenção (O&M) pelo valor
justo, tendo como um dos parâmetros os valores estimados pelo Poder Concedente e os 
respectivos custos, conforme contraprestação dos serviços. 3.2. Provisões para riscos 
tributários, trabalhistas e cíveis.  A Companhia é parte de diversos processos judiciais
e administrativos. Provisões são constituídas para todas as contingências referentes a
processos judiciais para os quais é provável que uma saída de recursos seja feita para
liquidar a contingência/obrigação e uma estimativa razoável possa ser feita. A avaliação 
da probabilidade de perda inclui a avaliação das evidências disponíveis, a hierarquia das 
leis, as jurisprudências disponíveis, as decisões mais recentes nos tribunais e sua rele-
vância no ordenamento jurídico, bem como a avaliação dos advogados externos. As
provisões são revisadas e ajustadas para levar em conta alterações nas circunstâncias,
tais como prazo de prescrição aplicável, conclusões de inspeções fiscais ou exposições
adicionais identificadas com base em novos assuntos ou decisões de tribunais.

 █ 4. Caixa e equivalentes de caixa
31/12/2018 31/12/2017

Recursos em conta corrente 720 550
Certificados de depósitos bancários - CDB (*) 6.375 5.205

7.095 5.755
(*) Referem-se a aplicações financeiras indexadas pelo CDI, de alta liquidez, prontamen-
te conversíveis em montante conhecido de caixa, com compromisso de recompra pelas 
instituições financeiras, e estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor.

 █ 5. Contas a receber
31/12/2018 31/12/2017

Concessionárias e permissionárias 851 818
851 818

As contas a receber estão assim distribuídas por vencimento: 31/12/2018 31/12/2017
A vencer 729 720
Vencidos até 90 dias 24 22
Vencidos mais de 90 dias 98 76

851 818
A Administração entende que não é necessário o reconhecimento de provisão para 
créditos de liquidação duvidosa em relação aos seus Contas a receber, pois o CUST ce-
lebrando entre a Companhia e o ONS garante o recebimento dos valores devidos pelos 
usuários pelos serviços prestados por meio do Contrato de Constituição de Garantia – 
CCG e da Carta de Fiança Bancária - CFB.

 █ 6. Partes relacionadas
31/12/2018

Circulante
Contas a 
receber

Contas 
a pagar

Dividendos 
a pagar

Custo de 
serviços

Seville (i) (ii) - 328 454 -
EMBRADE (ii) - - 454 -

- 328 908 -
31/12/2017

Contas a 
receber

Contas 
a pagar

Dividendos 
a pagar

Custo de 
serviços

Circulante - 131 4.206 (916)
Omega Brasil Operação e Manutenção S.A. (iii)               - 74 - (882)
ATE IV São Mateus Transmissora de Energia (iii)                      - 34 - (34)
EMBRADE - - 2.103 -
Abengoa Concessões - - 2.103 -
Manaus Transmissora de Energia S.A. - 23 - -
Não circulante 329 - - -
Abengoa Construção Brasil Ltda.
 – Em recuperação judicial (iv) 329 - - -
Circulante - - - -
(i) Refere-se a reembolso de gastos diversos. (ii) Em 31/12/2018 refere-se aos dividendos
a pagar aos acionistas referente aos lucros líquidos de 2017 e 2018 (Nota 14.3). Os 
dividendos referentes aos lucros líquidos de 2014 a 2016 foram pagos à EMBRADE e à 
Abengoa Concessões (antigo acionista) em maio e julho de 2018, respectivamente, no 
montante de R$3.298 (50% para cada). Os dividendos referentes ao lucro líquido de 
2017 foram pagos em janeiro de 2019, já os dividendos referentes ao lucro líquido de 
2018 serão pagos até o final do exercício de 2019. (iii) Refere-se aos serviços de operação 
e manutenção da linha de transmissão de energia da Companhia. (iv) Refere-se ao adian-
tamento feito à Abengoa Construção pelo gerenciamento da obra da ATE VIII especifica-
do em contrato firmado entre as partes. As transações com partes relacionadas são de-
correntes de operações normais da Companhia, não se constituindo como empréstimos 
ou transações não usuais. Sobre os saldos em aberto não há incidência de juros e atuali-
zação monetária. Devido à venda das ações do acionista Abengoa Concessões à Seville 
(Nota 1.2), a Companhia deixou de ser parte relacionada das sociedades pertencentes 
ao Grupo do antigo acionista. Desta forma, os saldos a pagar à Omega Brasil e os saldos 
a receber da Abengoa Construção estão divulgados como saldos a pagar a fornecedo-
res (Nota 9) e outros ativos, respectivamente, nas demonstrações financeiras de 2018.

 █ 7. Tributos a recolher 
31/12/2018 31/12/2017

Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ 837 440
Contribuição Social sobre Lucro Líquido - CSLL 329 180
Contribuição para financiamento da Seguridade 
Social - COFINS 39 36
Programa de Integração Social – PIS 9 8
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS - 11
Outros tributos a recolher 9 16

1.223 691
 █ 8. Concessão do serviço público

8.1. Ativo financeiro da concessão 31/12/2018 31/12/2017
A ser recebido na operação (i) - 98.123
A ser recebido por indenização (ii) - 11.099

- 109.222
Circulante - 6.287
Não circulante - 102.935
(i) Valores de fluxo de caixa futuros da Companhia que serão recebidos dentro do prazo da 
concessão por meio da RAP. (ii)   Parcela de valores residual de ativos permanentes ao fim 
do contrato de concessão. Com a adoção do CPC 47, as contas a receber de implementa-
ção da infraestrutura, até então, classificado como ativo financeiro, passa a ser classificado 
como ativo contratual conforme detalhado na Nota 8.2. 8.2. Ativo contratual da con-
cessão. Abaixo a movimentação do ativo contratual da Companhia no exercício de 2018:
Saldo em 31/12/2017 -
Adoção inicial CPC 47 em 01/01/2018 70.445
Remuneração do ativo contratual 8.478
Amortização do ativo contratual (5.957)
Saldo em 31/01/2018 72.966
Circulante 7.433
Não circulante 65.533
Conforme mencionado nas Notas 2.15.1 e 3.1, a Companhia adotou o CPC 47 a partir 
de 01/01/2018, usando o método de efeito cumulativo, não reproduzindo os efeitos 
deste CPC para o exercício comparativo de 2017. O impacto da adoção inicial resultou 
em um ajuste de R$(38.777), reconhecido em prejuízos acumulados. Contrato de con-
cessão de serviços. A seguir estão descritas as principais características do Contrato de 
Concessão do serviço público de transmissão para construção, operação e manutenção 
das instalações de transmissão (Nota 1): ■ Receita Anual Permitida  RAP - A prestação 
do serviço público de transmissão dar-se-á mediante o pagamento à transmissora da 
RAP a ser auferida, a partir da data de disponibilização para operação comercial das 
instalações de transmissão. A RAP é reajustada anualmente pelo Índice de Preço ao 
Consumidor Amplo - IPCA. ■ Faturamento da receita de operação, manutenção 
e construção - Pela disponibilização das instalações de transmissão para operação 
comercial, a transmissora terá direito, ao faturamento anual de operação, manuten-
ção e construção, reajustado e revisado anualmente. Parcela variável - A receita de 
operação, manutenção e construção estará sujeita a desconto, mediante redução em 
base mensal, refletindo a condição de disponibilidade das instalações de transmissão, 
conforme metodologia disposta no Contrato de Prestação de Serviços de Transmissão 
- CPST. A parcela referente ao desconto anual por indisponibilidade não poderá ultra-
passar 12,5% da RAP de operação, manutenção e construção da transmissora, relativa 
ao exercício contínuo de 12 meses anteriores ao mês da ocorrência da indisponibilidade, 
inclusive este mês. Caso seja ultrapassado o limite supracitado, a transmissora estará 
sujeita à penalidade de multa, aplicada pela ANEEL nos termos da Resolução nº318/98, 
no valor máximo por infração incorrida de 2% do valor do faturamento anual de opera-
ção, manutenção e construção dos últimos 12 meses anteriores à lavratura do auto de 
infração. ■ Ativo contratual indenizável - Extinção da concessão e Reversão de Bens 
Vinculados ao Serviço Público de Energia Elétrica - o advento do termo final do contrato 
de concessão determina, de pleno direito, a extinção da concessão, facultando-se à 
ANEEL, a seu exclusivo critério, prorrogar o referido contrato até a assunção de uma 
nova transmissora. A extinção da concessão determinará de pleno direito, a reversão, 
ao Poder Concedente dos bens vinculados ao serviço, procedendo-se aos levantamen-
tos e às avaliações, bem como à determinação do montante da indenização devida à 
transmissora, observados os valores e as datas de sua incorporação ao sistema elétrico. 
O valor da indenização dos bens reversíveis será aquele resultante de inventário realizado 
pela ANEEL ou por preposto especialmente designado, e seu pagamento será realizado 
com os recursos da Reserva Global de Reversão - RGR, na forma do artigo 33 do Decreto 
nº 41.019/57, Regulamento dos Serviços de Energia Elétrica, e do artigo 4º da Lei nº 
5.655/71, alterado pelo artigo 9º da Lei n° 8.631/93, depois de finalizado o processo 
administrativo e esgotados todos os prazos e instâncias de recursos, em uma parcela, 
corrigida monetariamente até a data de pagamento. A Companhia não é obrigada a 
remunerar o Poder Concedente pela concessão da linha de transmissão de energia por 
meio de investimentos adicionais quando da reversão dos bens vinculados ao serviço 
público de energia elétrica. A administração entende que a melhor estimativa para o va-
lor de indenização é o valor residual do ativo imobilizado Regulatório. ■ Renovação ou 
rescisão - A critério exclusivo da ANEEL e para assegurar a continuidade e qualidade do 
serviço público, o prazo da concessão poderá ser prorrogado por no máximo, igual exer-
cício, de acordo com o que dispõe o parágrafo 3º do artigo 4º da Lei n° 9.074/95, me-
diante requerimento da transmissora. A eventual prorrogação do prazo da concessão 
estará subordinada ao interesse público e à revisão das condições estipuladas no contra-
to de concessão. ■ Aspectos ambientais - A transmissora deverá construir, operar e 
manter as instalações de transmissão, observando a legislação e os requisitos ambientais 
aplicáveis, adotando todas as providências necessárias com o órgão responsável para 
obtenção de licenciamentos, por sua conta e risco, e cumprir todas as suas exigências. 
Independentemente de outras exigências do órgão licenciador ambiental, a transmisso-
ra deverá implementar medidas compensatórias, na forma prescrita no artigo 36 da Lei 
n° 9.985/00, que trata de “reparação de danos ambientais causados pela destruição de 
florestas e outros ecossistemas”, a serem detalhadas na apresentação do Projeto Básico 
Ambiental, de sua responsabilidade, junto ao órgão competente, submetendo-se, ain-
da, às exigências dos órgãos ambientais dos Estados onde serão implantadas as linhas 
de transmissão. ■ Descumprimento de penalidades - Nos casos de descumprimento 
das penalidades impostas por infração, ou notificação ou determinação da ANEEL e dos 
procedimentos de rede, para regularizar a prestação de serviços, poderá ser decretada a 
caducidade da concessão, na forma estabelecida na lei e no contrato de concessão, sem 
prejuízo da apuração das responsabilidades da transmissora perante o Poder Conce-
dente, a ANEEL e os usuários e terceiros, e das indenizações cabíveis. Alternativamente à 
declaração de caducidade, poderá a ANEEL propor a desapropriação do bloco de ações 
de controle da transmissora e levá-lo a leilão público. O valor mínimo definido para o 
leilão será o montante líquido da indenização que seria devida no caso da caducidade. 
Aos controladores será transferido do montante apurado, o valor equivalente às suas 
respectivas participações.

 █ 9. Fornecedores
31/12/2018 31/12/2017

Serviços 1.169 1.055
Materiais - 5
Outros 107 3

1.276 1.063
Circulante 272 46
Não circulante (i) 1.004 1.017

1.276 1.063
(i) Referem-se serviços prestados por fornecedores os quais estão sendo discutidos em
juízo (Nota 10b). Por este motivo, os referidos saldos estão mantidos no passivo circulan-
te até que haja a conclusão dos processos. 

 █ 10. Provisões
31/12/2018 31/12/2017

Circulante 233 -
Ambientais 233 -
Não circulante 461 -
Fundiário 461 -
Provisões ambientais.Referem-se a provisão de programas ambientais para atendimen-
to às condicionantes do licenciamento ambiental., sendo eles: programa de educação am-
biental e gestão de resíduos. Fundiário. Correspondem aos valores relacionados aos proces-
sos de servidão administrativa (indenizações, perícias, processos judiciais, dentre outros).
a) Movimentação das provisões Ambientais Fundiário Total
Em 31/12/2017 - - -
Adições 233 461 694
Em 31/12/2018 233 461 694
b) Passivos Contingentes. A Companhia tem processos classificados como possíveis de 
perda, com base na avaliação de seus assessores jurídicos externos, para as quais não 
há provisão constituída em 31/12/2018, conforme CPC 25 – Provisões, Passivos Contin-
gentes e Ativos Contingentes. 

31/12/2018 31/12/2017
Cíveis (i) 2.391 2.307
Fundiários 64 -

2.455 2.307
(i) Refere-se a uma ação indenizatória movida por fornecedor pleiteando danos morais 
e danos materiais, mediante rescisão unilateral. O departamento jurídico da Companhia
mantém acompanhamento constante dos mesmos. Não é esperado nenhum passivo
relevante resultante dos passivos contingentes.

 █ 11. Encargos setoriais
31/12/2018 31/12/2017

Reserva Global de Reversão - RGR 24 465
Pesquisa e Desenvolvimento - P&D 163 106
Taxa de Fiscalização de Serviços de Energia Elétrica – TFSEE 2 2

189 573
Reserva Global de Reversão - RGR. A contribuição para a formação da RGR é de res-
ponsabilidade das Empresas Concessionárias do Serviço Público de Energia Elétrica, me-
diante uma quota denominada Reversão e Encampação de Serviços de Energia Elétrica, 
de até 2,5% do valor dos investimentos dos concessionários e permissionários, limitado 
a 3% da receita anual. O valor da quota é computado como componente do custo do 
serviço das concessionárias. Conforme art. 20 da Lei nº 12.431, de 2011, a vigência des-
te encargo, cuja extinção estava prevista para o final do exercício de 2010, foi prorrogada 
até 2035. Pesquisa e Desenvolvimento - P&D. As concessionárias de energia elétrica 
estão obrigadas a aplicar, anualmente, o montante de, no mínimo, 1% de sua receita 
operacional líquida ajustada, em pesquisa e desenvolvimento do setor elétrico, nos ter-
mos da Lei nº 9.991, de 24/07/2000. Os recursos do P&D têm a finalidade de custear os 
estudos e pesquisas de planejamento da expansão do sistema energético, bem como os 
de inventário e de viabilidade necessários ao aproveitamento dos potenciais hidrelétri-
cos. Taxa de Fiscalização de Serviços de Energia Elétrica – TFSEE. A Taxa de Fiscalização 
de Serviços de Energia Elétrica – TFSEE foi criada, pela Lei 9.427, de 26/12/1996, e regu-
lamentada pelo Decreto 2.410, de 28/11/1997, com a finalidade de constituir a receita 
da Agência Nacional de Energia Elétrica cobertura das suas despesas administrativas e 
operacionais. Em 11/01/2013, a Lei n°12.783, reduziu a TFSEE equivale a 0,5% do valor 
econômico agregado pelo concessionário, permissionário ou autorizado, inclusive no 
caso de produção independente e autoprodução, na exploração de serviços e instala-
ções de energia elétrica, para 0,4%. A TFSEE é devida desde 1º/01/1997, sendo fixada 
anualmente pela ANEEL e paga em doze cotas mensais. 

 █ 12. PIS e COFINS diferidos
Refletem os efeitos fiscais diferidos do PIS e da COFINS na aplicação dos procedimentos 
contábeis relacionados ao CPC 47 - Receita de Contrato com Clientes. O recolhimento 
ocorre à medida dos faturamentos mensais, conforme previsto na Lei 12.973/14. 

 █ 13. Imposto de renda e contribuição social
a) Imposto de renda e contribuição social
diferidos apresentados no balanço patrimonial. 31/12/2018 31/12/2017
IRPJ e CSLL sobre diferenças temporárias, líquidas 3.641 (6.831)

3.641 (6.831)

b) Reconciliação das despesas de IRPJ e contribuição social. 31/12/2018 31/12/2017
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social 7.697 5.865
Alíquota nominal 34% 34%
IRPJ e contribuição social às alíquotas da legislação (2.694) (1.994)
Outras adições/ (exclusões) 101 (48)
IRPJ e contribuição social reconhecidos no resultado (2.593) (2.042)
Correntes (1.100) (336)
Diferidos (1.493) (1.706)

(2.593) (2.042)
 █ 14. Patrimônio liquido

14.1. Capital social. Em 31/12/2018 o capital social é representado por 80.201.000 
ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, assim distribuídas: 

31/12/2018 31/12/2017

Acionistas
Quantidade 

de ações
Partici-

pação %
Quantidade 

de ações
Partici-

pação %
Seville Transmission Assessoria
 em Investimentos S.A. 40.100.500 50% -- -
Abengoa Concessões Brasil Holding 
S.A. – Em recuperação judicial - - 40.100.500 50%
Empresa Brasileira de Desenvolvimen-
to e Participações Ltda. - EMBRADE 40.100.500 50% 40.100.500 50%

80.201.000 100,0% 80.201.000 100,0%
Em 30/05/2018 a Seville efetivou a compra de 50% das ações ordinárias detidas pelo 
acionista Abengoa Concessões após aprovação da ANEEL para a transferência da ti-
tularidade da participação. 14.2. Reservas de lucros. a) Reserva de Lucros. Consti-
tuída pela destinação de 5% do lucro líquido do exercício social, limitada a 20% do 
capital social, em atendimento à legislação societária brasileira em vigor. b) Reserva 
de retenção de lucros O saldo da reserva de retenção de lucros foi utilizado para ab-
sorver o prejuízo gerado na adoção do CPC 47 (Nota 2.15.1) no exercício de 2018. 
14.3. Dividendos. Nos termos do Estatuto Social da Companhia, é garantido aos acio-
nistas um dividendo mínimo de 25% do lucro líquido do exercício, apurado de acor-
do com a Lei das Sociedades por Ações. Devido ao impacto da adoção do CPC 47, 
o lucro auferido no exercício de 2018 foi utilizado para absorver prejuízo acumulado
no final do exercício. Não havendo, portanto, base para distribuição de dividendos.
14.4. Lucro por ação. O cálculo do lucro básico por ação foi realizado utilizando como base
a média ponderada das ações ordinárias em circulação, conforme apresentado a seguir:
Nº de ações ordinárias em circulação no 31/12/2018 31/12/2017
início do exercício (milhares) 80.201 80.201

Nº de ações ordinárias em circulação ao término do exercício
(milhares) 80.201 80.201
Lucro líquido do exercício 5.104 3.823
Nº médio ponderado das ações ordinárias (milhares) no exercício 80.201 80.201
Lucro básico e diluído por ação 0,06 0,05
A Companhia não possui instrumentos conversíveis em ação que devam ser consi-
derados para o cálculo do resultado por ação diluído referente ao exercício findo em 
31/12/2018. Consequentemente, o lucro por ação básico e diluído são iguais. 

 █ 15. Receita líquida
31/12/2018 31/12/2017

Receita bruta: 10.272 8.970
Remuneração do ativo financeiro da concessão - 7.769
Remuneração do ativo contratual da concessão 8.478 -
Receita de operação e manutenção 1.794 1.201
Deduções da receita: (1.096) (1.527)
Impostos sobre serviços (PIS e COFINS) (912) (786)
Encargos setoriais (i) 9 (465)
Outras deduções (193) (276)
Receita líquida 9.176 7.443
(i) Refere-se substancialmente a baixa de provisões de taxas regulatórias de anos ante-
riores, no montante de R$430. 

 █ 16. Custos e despesas por natureza
31/12/2018 31/12/2017

Serviços de terceiros 1.056 1.476
Fundiário 461 -
Meio ambiente 233 -
Seguro Seguros 32 83
Outras despesas/(receitas) operacionais (22) 171

1.760 1.730
Classificadas como:
Custo de serviços 1.156 1.375
Despesas operacionais 604 355

1.760 1.730
 █ 17. Resultado financeiro

31/12/2018 31/12/2017
Receitas financeiras: 344 253
Rendimentos de aplicações financeiras 344 253
Despesas financeiras: (63) (101)
Juros e multas (30) (98)
Atualização monetária (29) -
Despesas bancárias (4) (3)
Resultado financeiro, líquido 281 152

 █ 18. Instrumentos financeiros
18.1. Gestão de riscos. As atividades exercidas pela Companhia estão expostas a diversos 
riscos financeiros: risco de mercado (incluindo risco cambial, risco de taxa de juros e risco de 
inflação), risco de crédito e risco de liquidez. As normas internas de gestão proporcionam 
políticas escritas para a gestão de risco, assim como para as áreas concretas como risco 
cambial, risco de crédito, risco de taxa de juros, risco de liquidez, emprego de instrumentos 
de cobertura e derivativos. Os principais riscos financeiros identificados no processo de 
gerenciamento de riscos são: a) Riscos de mercado. É o risco de alterações em variáveis de 
mercado, tais como, inflação e taxas de juros. O objetivo do gerenciamento de risco de 
mercado é gerenciar e controlar as exposições aos riscos de mercado, dentro de parâmetros 
aceitáveis, e ao mesmo tempo otimizar o retorno. ■ Risco cambial – Em 31/12/2018, a 
Companhia não apresenta operações relevantes em moeda estrangeira, não sendo espe-
rado nenhum efeito relevante relativo à variação cambial. ■ Risco de taxa de juros – Este 
risco surge principalmente dos passivos financeiros com taxas de juros variáveis. ■ Risco 
de inflação - A receita da Companhia atuando no segmento de transmissão é atualizada 
anualmente por índices de inflação. Em caso de deflação, a concessionária terá suas receitas 
reduzidas. Em caso de repentino aumento da inflação a concessionária poderia não ter as 
suas receitas ajustadas tempestivamente e com isso incorrer em impactos nos resultados. 
b) Riscos de crédito. É o risco de incorrer em perdas decorrentes do não cumprimento de 
obrigações contratuais por parte de terceiros. Neste sentido, as principais exposições ao 
risco de crédito na data das demonstrações financeiras estão relacionadas a seguir: ■ Caixa 
e equivalentes de caixa – Nota 4. Para controlar o risco de crédito do caixa e equivalentes 
de caixa, a Companhia possui critérios que estabelecem que as contrapartes devam ser 
sempre instituições financeiras de 1ª linha e dívida pública de alto nível de qualificação de 
crédito assim como política estabelecida de limites máximos a investir ou contratar com 
revisão periódica dos mesmos. ■ Contas a receber e Concessão do serviço público 
– Notas 5 e 8. A Administração entende que não há risco de crédito em relação aos seus 
Contas a receber, pois o Contrato de Uso Sistema de Transmissão – CUST, celebrado entre 
a Companhia e o Operador Nacional do Sistema Elétrico – ONS, garante o recebimento
dos valores devidos pelos usuários pelos serviços prestados por meio do Contrato de Cons-
tituição de Garantia – CCG e da Carta de Fiança Bancária - CFB.As principais vantagens
desses mecanismos de proteção são: (i) riscos diluídos, pois todos os usuários pagam a
todos os transmissores; (ii) as garantias financeiras são fornecidas individualmente pelos
usuários; e (iii) negociações de pagamento são feitas diretamente entre transmissores e
usuários. No caso de não pagamento, as controladas, como agentes de transmissão, po-
derão solicitar ao ONS o acionamento centralizado da garantia bancária do usuário relativa 
ao CCG ou à CFB. A RAP de uma companhia de transmissão é recebida das companhias 
que utilizam sua infraestrutura por meio de tarifa de uso do sistema de transmissão - TUST. 
Essa tarifa resulta do rateio entre os usuários de transmissão de alguns valores específicos; 
(i) a RAP de todas as transmissoras; (ii) os serviços prestados pelo ONS; e (iii) os encargos
regulatórios. O poder concedente delegou às geradoras, distribuidoras, consumidores li-
vres, exportadores e importadores o pagamento mensal da RAP, que por ser garantida 
pelo arcabouço regulatório de transmissão, constitui-se em direito contratual incondicio-
nal de receber caixa ou outro ativo financeiro e deste modo o risco de crédito é baixo.  
c) Risco de liquidez. É o risco da Companhia encontrar dificuldades em cumprir com as
obrigações associadas com seus passivos financeiros que são liquidados com pagamentos à 
vista ou com outro ativo financeiro. A política de liquidez e de financiamento da Companhia 
tem como objetivo assegurar a disponibilidade de recursos suficientes para cumprir com 
seus compromissos financeiros. As tabelas a seguir mostram em detalhes o prazo de ven-
cimento dos principais instrumentos financeiros não derivativos detidos pela Companhia:

31/12/2018
Até 3 meses De 3 meses a 1 ano De 1 a 5 anos Após 5 anos

Fornecedores 272 - 1.004 -
Partes relacionadas 328 - - -

600 - 1.004 -
31/12/2017

Até 3 meses De 3 meses a 1 ano De 1 a 5 anos Total
Fornecedores 46 - 1.017 1.063
Partes relacionadas 108 23 - 131

154 23 1.017 1.194
18.2. Gerenciamento do capital. Os objetivos da Companhia ao administrar seu ca-
pital são os de salvaguardar a capacidade de continuidade da Companhia para oferecer 
retorno aos acionistas e benefícios às outras partes interessadas, além de manter uma 
estrutura de capital ideal. A Companhia monitora o capital com base nos compromissos 
previstos, assim como monitora o nível de dividendos para os acionistas. 18.3. Estimati-
va do valor justo. O valor justo dos instrumentos financeiros, para fins de divulgação, é 
estimado mediante o desconto dos fluxos de caixa contratuais futuros pela taxa de juros 
vigente no mercado, que está disponível para a Companhia para instrumentos financeiros 
similares.  Atualmente, a Companhia não efetua aplicações de caráter especulativo, em 
derivativos ou quaisquer outros ativos de risco. A Companhia aplica CPC 40/ IFRS 7 para 
instrumentos financeiros mensurados no balanço patrimonial pelo valor justo, o que re-
quer divulgação das mensurações do valor justo pelo nível da seguinte hierarquia: ■ Nível 
1 - Preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos e idênticos. ■ 
Nível 2 - Outras informações disponíveis, exceto preços cotados, incluídos no Nível 1, que 
são observáveis para o ativo ou passivo, diretamente (ou seja, como preços) ou indireta-
mente (ou seja, derivados dos preços). ■ Nível 3 - Premissas, para o ativo ou passivo, que 
não são baseadas em dados adotados no mercado (ou seja, inserções não observáveis).
Ativos financeiros Nível 31/12/2018 31/12/2017
Caixa e equivalentes de caixa 2 7.095 5.755
Ativo financeiro da concessão 2 - 109.222
Não houve instrumentos financeiros alocados ao Nível 1 e ao Nível 3, nem ocorreram trans-
ferências de níveis nas datas ora apresentadas. A Administração da Companhia entende 
que os valores justos de seus ativos financeiros se aproximam dos seus valores contábeis. 
18.4. Instrumentos financeiros 31/12/2018 31/12/2017
por categoria

Nota

Valor justo 
por meio do 

resultado

Custo 
 amor-
tizado

Valor justo 
por meio do 

resultado

Custo 
 amor- 
tizado

Ativos financeiros: 7.095 851 5.755 110.040
Caixa e equivalentes de caixa 4 4 7.095 - 5.755 -
Contas a receber 5 - 851 - 818
Ativo financeiro da concessão 8 8.1 - - - 109.222
Passivos financeiros: - 1.604 - 1.194
Fornecedores 1 9 - 1.276 - 1.063
Partes relacionadas 6 9 6 - 328 - 131
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SANTO AVITO PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ nº 09.299.954/0001-11

Notas Explicativas: 1. Contexto operacional: A Cia. é uma holding de capital 
fechado, que tem por objeto social a participação na Carioca Christiani-Nielsen 
Engenharia S.A.. 2. Apresentação das DFs.: Foram elaboradas e estão sendo 
apresentadas com base nas políticas contábeis adotadas no Brasil, as quais 
incluem as disposições da Lei das S.A., as normas estabelecidas pelo CFC 
e os pronunciamentos emitidos pelo CPC. Todas as informações relevantes 
próprias das DFs., e somente elas, estão sendo evidenciadas, e correspondem 
aquelas utilizadas pela Administração na sua gestão. As DFs. são apresentadas 
em Real, que é a moeda funcional da Cia. e foram arredondadas para milhares 
de reais, exceto quando indicado de outra forma. A Diretoria da Cia. autorizou 
a conclusão das DFs., do exercício findo em 31/12/18, em 05/04/19. As DFs. 
consolidadas da Santo Avito Participações S.A. incluem a empresa Carioca 
Christiani-Nielsen Engenharia S.A. para efeito de consolidação, como segue:
Empresa Participação Classificação
Carioca Christiani-Nielsen Engenharia S.A. 100% Controlada
O processo de consolidação das contas patrimoniais e de resultado correspon-
de à soma das contas de ativo, passivo, receitas e despesas. Segundo a sua 
natureza, com as seguintes eliminações: i) Das participações nos balanços, re-
servas e resultados mantidos entre elas; ii) Dos saldos de partes relacionadas, 
adiantamento para futuro aumento de capital e outras integrantes do ativo e/ou 
passivo, mantidas entre as empresas cujos balanços patrimoniais foram conso-
lidados; iii) Do patrimônio líquido da empresa controlada; e iv) Dos efeitos de-
correntes de transações realizadas entre as empresas. 2.1. Caixa e equivalen-
tes de caixa: A Cia. classifica como caixa e equivalentes de caixa, os 
investimentos de curto prazo, de alta liquidez, que são prontamente conversí-
veis em um montante conhecido decaixa e que estão sujeitos a um insignifican-
te risco de mudança de valor. Estes recursos têm conversibilidade imediata 
para atender a compromissos de caixa de curto prazo. As aplicações financei-
ras, disponíveis para venda, são demonstradas pelo valor da aplicação acresci-
dos da rentabilidade pro-rata temporis até a data das DFs.. São representadas 
basicamente por operações compromissadas e por CDB com garantia de re-
compra diária pelo banco emitente e os saldos não excedem o seu valor justo. 
2.2. Contas a receber de clientes: A conta é constituída pelas notas fiscais 
emitidas e não recebidas, e dos serviços medidos e não faturados até 31/12/18. 
A Cia., no exercício findo em 31/12/18, avaliou não haver necessidade de regis-
tro da provisão para créditos de liquidação duvidosa. A referida provisão é cons-
tituída quando existe uma evidência objetiva de que a Cia. não será capaz de 
recuperar os saldos a receber. 2.3. Estoques: Demonstrados pelo valor de cus-
to do estoque, incluindo todos os custos de aquisição, bem como outros custos 
indiretos. Não estão registrados por quantias superiores àquelas que se espera 
que sejam realizadas com seu uso ou venda. 2.4. Ativos e passivos tributá-
rios: Ativos e passivos tributários correntes do último exercício e de anos ante-
riores são mensurados ao valor recuperável esperado ou a ser recolhido para 
as autoridades fiscais. A Administração, periodicamente, avalia a posição fiscal 
das situações nas quais a regulamentação fiscal requer interpretação e estabe-
lece provisões quando apropriado. 2.5. Investimentos: Os investimentos em 
sociedades coligadas e controladas são contabilizados pelo método de equiva-
lência patrimonial. De acordo com esse método, a participação da Cia. no au-
mento ou na diminuição do patrimônio líquido das coligadas e controladas, após 
a aquisição, em decorrência da apuração de lucro líquido ou prejuízo no período 
ou em decorrência de ganhos ou perdas em reservas de capital ou de ajustes 
de exercícios anteriores, é reconhecida como receita (ou despesa) operacional. 
As DFs. das sociedades coligadas e controladas são elaboradas para o mesmo 
período de divulgação que a Cia. Caso necessário, são efetuados ajustes para 
que as políticas contábeis estejam de acordo com as adotadas pela Cia. 2.6. 
Imobilizado: O custo de um item de um ativo tangível é reconhecido como ativo 
quando, é provável que futuros benefícios econômicos associados ao item flui-
rão para a Cia. e o custo do item pode ser mensurado confiavelmente. O valor 
depreciável dos ativos é apropriado separadamente de forma sistemática ao 
longo da sua vida útil estimada. O valor residual, a vida útil e o método de de-
preciação dos ativos são revisados pelo menos ao final de cada exercício. 2.7. 
Fornecedores: Os títulos emitidos por fornecedores estão registrados pelo seu 
valor nominal, acrescidos, quando aplicável, dos encargos financeiros incorri-
dos. 2.8. Parcelamento de tributos: Em conformidade com a Lei 13.496/17, a 
Cia. efetuou adesão ao Pert, na Secretaria da Receita Federal do Brasil, para 
parcelamento de débitos relativos ao IR e à Contribuição Social. Em 27/12/18, 
os valores foram consolidados pela RFB e o saldo devedor atualizado conforme 
a modalidade pretendida. 2.9. Parcelamento com órgão público: Em decor-
rência do acordo de leniência celebrado entre a Cia. e o CADE, o Tribunal Ad-
ministrativo de Defesa Econômica homologou o TCC, que resulta na obrigação 
do recolhimento de contribuição pecuniária por parte da Cia. O valor total da 
contribuição pecuniária deverá ser pago em 20 parcelas anuais, corrigidas a 
cada ano conforme a taxa SELIC. 2.10. IR e Contribuição Social: Aplicando-se 
a metodologia de apuração do IR e Contribuição Social do Lucro Real, as par-
celas atribuíveis ao IR e a Contribuição Social são calculadas com base nas 
alíquotas vigentes. Nos casos de contratos de LP firmados com pessoa jurídica 
de direito público a Cia. difere a tributação do lucro até a sua realização. A pro-
visão correspondente encontra-se destacada no ativo e passivo não circulante. 

Impostos diferidos são reconhecidos para todas as diferenças tributárias tempo-
rárias entre as bases fiscais de ativos e passivos. São mensurados à taxa do 
imposto que é esperada de ser aplicável no ano em que o ativo será realizado 
ou o passivo será liquidado, com base nas taxas de imposto e lei tributária vi-
gentes na data do balanço. 2.11. Provisões trabalhistas: A Cia. registra nessa 
rubrica a provisão de férias calculada com base nas remunerações no período 
aquisitivo pro-rata temporis dos funcionários ao final de cada exercício. 2.12. 
Adiantamentos de clientes: Refere-se a adiantamentos de clientes decorren-
tes de parcelas recebidas antecipadamente à produção de serviços. 2.13. Re-
tenções contratuais: A empresa retém um percentual estipulado em contrato 
com os seus fornecedores e após a conclusão dos serviços, desde que não 
existam pendências contratuais e ou ações trabalhistas ainda não julgadas, a 
retenção é liberada, mediante Termo de Encerramento e Quitação do Contrato. 
2.14. Receitas: A Cia. aplicou pela 1ª vez o CPC 47/IFRS 15 - Receita de Con-
trato com cliente - conforme legislação contábil em vigor, para períodos anuais 
iniciados em 1º/01/18 ou após esta data. CPC 47/IFRS 15 estabelece um mode-
lo de 5 etapas para contabilização das receitas decorrentes de contratos com 
clientes. A receita é reconhecida por um valor que reflete a contrapartida a que 
a entidade espera ter direito em troca de transferência de bens ou serviço para 
um cliente. Esta norma substituiu o CPC 30/IAS 18 - Receitas, o CPC 17/IAS 11 
- Contratos de Construção e interpretações relacionadas. A Cia. adotou o CPC
47 usando o método de efeito cumulativo, com efeito de adoção da norma reco-
nhecida na data da aplicação inicial em 1º/01/18. Com base em avaliações e
estudos internos, não ocorrem ajustes significativos nas DFs. da Cia. na adoção
integral do CPC 47. 2.15. Custos: Os custos dos contratos compreendem todos 
os dispêndios que se relacionem diretamente com um contrato específico, os
que forem atribuíveis à atividade de contratos em geral e puderem ser alocados 
ao contrato e outros que forem diretamente debitáveis ao cliente, nos termos do 
contrato. 2.16. Outras operacionais, líquidas: Compreendem nesse grupo to-
das as demais receitas e despesas operacionais da Companhia, onde podemos 
destacar para o ano de 2018, os valores ganhos de acordos judiciais. 2.17.
Obras em consórcios: As participações em consórcio são registradas linha a
linha no resultado e no balanço conforme percentual de participação em cada
um deles. 2.18. Avaliação do valor recuperável de ativos (teste de “impair-
ment”): A Administração da Cia. revisa o valor contábil líquido dos ativos com o 
objetivo de avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas, ope-
racionais ou tecnológicas, que possam indicar deterioração ou perda de seu
valor recuperável. Quando tais evidências são identificadas, e o valor contábil
líquido excede o valor recuperável, é constituída provisão para deterioração
ajustando o valor contábil líquido ao valor recuperável. As principais contas su-
jeitas à avaliação de recuperabilidade são: Investimentos, Imobilizado. 2.19.
Declaração de conformidade: As DFs. da Cia. compreendem: As DFs. indivi-
duais da controladora foram preparadas de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil e IFRS. As DFs. consolidadas foram preparadas de acordo
com as IFRSs emitidas pelo IASB e as práticas contábeis adotadas no Brasil. As 
práticas contábeis adotadas no Brasil compreendem aquelas incluídas na legis-
lação societária brasileira e os Pronunciamentos, as Orientações e as Interpre-
tações emitidas pelo CPC e aprovados pelo CFC e pela CVM.
3. Caixa e equivalentes de caixa: 2018 2017
Caixa e Bancos 1.238 454
Aplicações Financeiras 13.544 31.353

14.782 31.807
Incluem caixa, depósitos bancários à vista e aplicações financeiras de liquidez ime-
diata, representados, principalmente, por CDBs, os quais são registrados pelos va-
lores nominais, acrescidos dos rendimentos auferidos até as datas dos balanços. 
4. Créditos e Débitos com partes relacionadas: 2018 2017
Créditos (Outras partes relacionadas) 40.178 23.674
Débitos (Controlada) 21.171 24.960
As transações com partes relacionadas são realizadas em condições definidas 
entre elas. Não há encargos financeiros nem prazos de vencimento para essas 
transações. 5. Depósitos Judiciais, Cauções e Retenções: A Cia. é parte en-
volvida em processos trabalhistas, cíveis e tributários, e está discutindo essas 
questões tanto na esfera administrativa como na judicial. As previsões para as 
eventuais perdas consideradas prováveis decorrentes desses processos são 
estimadas e atualizadas pela Administração, amparadas na opinião de seus 
consultores legais com baixo risco de perdas, para as quais não há provisão 
constituída. Os saldos apresentam a seguinte composição:

2018 2017
Depósitos judiciais trabalhistas 4.176 3.284
Depósitos judiciais - ISS 74 74
Depósitos judiciais - PIS 259 245
Depósitos judiciais - COFINS 1.598 1.507
Outros depósitos e garantias 11.172 6.401

17.279 11.511
6. Investimentos (controladora): Participação 2018 2017
Carioca Christiani-Nielsen Engenharia S.A. 100,00% 217.010 299.812
Ágio 5.536 5.536

222.546 305.348

Relatório da Administração: Srs. Acionistas, Submetemos à apreciação de V.Sas. as DFs. relativas ao exercício social findo em 31/12/18.
Balanços Patrimoniais em 31/12/18 e 2017 (Em MR$)

7. Imobilizado: Taxa de  
depreciação 

anual

2018 2017

Custo
Depreciação 

acumulada
Líqui-

do
Líqui-

do
Máquinas e equipamentos 10% a 16,66% 117.141 (116.839) 302 3.089
Veículos 20% 33.557 (32.315) 1.242 2.553
Equip. de informática 20% 2.623 (2.623) - -
Outros imobilizados 15% 5.112 (2.784) 2.328 2.329

158.433 154.651 3.872 7.971
8. Patrimônio líquido: 8.1. Capital social: O capital social, em 31/12/18, está
representado por 335.586.638 ações (323.784.312 em 31/12/17) ordinárias,
nominativas e sem valor nominal, totalmente subscrito e integralizado. 8.2. Re-
servas de lucros: Em 31/12/18, as reservas de lucros não foram constituídas
devido à Cia. ter apresentado prejuízo no exercício. Os saldos remanescentes
foram utilizados para absorção do prejuízo do exercício, conforme preconiza
o Art. 189 e 200 da Lei 6.404/76. 9. Seguros: A Cia. adota a política de man-
ter cobertura de seguros para os bens próprios de seu ativo imobilizado, em
montante considerado suficiente para cobrir todos os riscos existentes. Possui
também apólices de riscos nomeados, com cobertura determinada, definida por
orientação de especialistas, levando em consideração a natureza e grau de
risco do negócio, em montantes considerado suficientes para cobrir eventuais
perdas em seus ativos e/ou responsabilidades. 10. Instrumentos financeiros:
Os instrumentos financeiros encontram-se registrados em contas patrimoniais
em 31/12/18 e 2017 por valores compatíveis com os praticados pelo mercado
nessa data. A Administração desses instrumentos é efetuada através de es-
tratégias operacionais visando liquidez, rentabilidade e segurança. A política
de controle consiste em acompanhamento permanente das taxas contratadas
versus as vigentes no mercado. A Cia. não tem a prática de operar com deri-
vativos ou quaisquer outros ativos de risco. A Cia. possui exposição para os
seguintes riscos resultantes de instrumentos financeiros: risco de crédito, ris-
co de liquidez e risco de mercado. As políticas de gerenciamento de risco da
Cia. foram estabelecidas para identificar e analisar os riscos, definir limites de
riscos e controles apropriados, e para monitorar os riscos e a aderência aos
limites impostos. As políticas de risco e os sistemas são revistos regularmente
para refletir mudanças nas condições de mercado e atividades do grupo. 11.
Eventos Subsequentes: A Cia. avaliou os acontecimentos entre a data base
da presente DF. e a data de divulgação das mesmas e não encontrou eventos
subsequentes a serem divulgados nas linhas gerais das normas contábeis per-
tinentes ao assunto.

Diretoria
Contadora - Andreia Cardoso de Lima - CRC-RJ 094712/O-2

Controladora Consolidado
Notas 2018 2017 2018 2017

Ativo 224.796 306.399 382.219 411.538
Circulante 1.045 1.039 240.146 280.279

 Caixa e equivalentes de caixa (2.1/3) 997 1.012 14.782 31.807
 Contas a receber de clientes (2.2) - - 206.195 216.850
 Estoques (2.3) - - 1.338 2.588
 Adiantamentos a fornecedores - - 4.516 2.192
 Créditos tributários (2.4) 48 27 12.179 25.053
 Despesas antecipadas - - 192 621
 Outros créditos - - 944 1.168

Não circulante 223.751 305.360 142.073 131.259
Realizável a LP 1.205 12 67.333 52.300

 Créditos com partes relacionadas (4) 1.191 - 40.178 23.674
 Adiantamento para futuro aumento
 de capital - - 6.286 6.176
 IR e contribuição social diferidos (2.10) - - 2.689 -
 Depósitos, cauções e retenções (5) 14 12 17.279 11.511
 Outros realizáveis a LP - - 901 10.939

Investimentos (2.5/6) 222.546 305.348 70.868 70.988
Imobilizado (2.6/7) - - 3.872 7.971

Demonstrações dos Resultados em 31/12/18 e 2017 
(Em MR$, exceto o lucro líquido por ação)

Demonstrações dos Resultados Abrangentes em 31/12/18 e 2017 (Em MR$)

Controladora Consolidado
Notas 2018 2017 2018 2017

Receita bruta da prestação de 
serviços (2.14) - - 71.786 232.694
 Impostos e contribuições sobre serviços - - (4.945) (6.145)

Receita operacional líquida - - 66.841 226.549
 Custo dos serviços prestados (2.15) - - (56.179) (113.020)

Lucro bruto - - 10.662 113.529
Receitas (despesas) operacionais (80.308) 64.374 (90.954) (27.720)
 Gerais e administrativas (39) (52) (105.318) (45.241)
 Depreciação e amortização - - (2.524) (4.585)
 Financeiras, líquidas 56 78 (609) 15.770
 Resultado de equivalência  
 patrimonial (2.5/6) (80.325) 64.348 (153) (789)
 Outras operacionais, líquidas (2.16) - - 17.650 7.125

Lucro (prejuízo) antes do IR e CS (80.308) 64.374 (80.292) 85.809
 IR e contribuição social (3) (5) (19) (21.440)

Lucro líquido (prejuízo) do exercício (80.311) 64.369 (80.311) 64.369
Quantidade de ações (por lotes mil) 335.587323.784 335.587 323.784
Lucro líquido (prejuízo) por ação - R$ (0,24) 0,20 (0,24) 0,20

Notas 2018 2017
Lucro líquido (prejuízo) do exercício (80.311) 64.369
Itens que serão reclassificados subsequentemente 
 para o resultado:
- Ajuste de avaliação patrimonial (2.14) (7.647) (24.965)
Resultado abrangente do exercício (87.958) 39.404

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido em 31/12/18 e 2017 (Em MR$)

Capital 
social

Reserva  
de capital

Ações em 
tesouraria

Reservas de lucros Ajuste de Lucros
Patrimônio 

líquidoAFAC Legal Investimento
avaliação  

patrimonial
(prejuízos)  

acumulados
Saldos em 01/01/17 268.960 582 - (45.914) - - 23.826 (44.501) 202.953
Aumento de capital social 39.640 (582) - - - - - - 39.058
Lucro líquido do exercício - - - - - - - 64.369 64.369
Reserva legal - - - - 993 - - (993) -
Reserva para investimento - - - - - 18.875 - (18.875) -
Ajuste de avaliação patrimonial - - - - - - (24.965) - (24.965)
Saldos em 31/12/17 308.600 - - (45.914) 993 18.875 (1.139) - 281.415
Aumento de capital social 10.150 - - - - - - - 10.150
Prejuízo do exercício - - - - - - - (80.311) (80.311)
Absorção do prejuízo do exercício - - - - (993) (18.875) - 19.868 -
Ajuste de avaliação patrimonial - - - - - - (7.647) - (7.647)
Saldos em 31/12/18 318.750 - - (45.914) - - (8.786) (60.443) 203.607

Demonstrações dos Fluxos de Caixa em 31/12/18 e 2017 (Em MR$)
Controladora Consolidado

Fluxo de caixa das atividades operacionais: 2018 2017 2018 2017
Lucro líquido (prejuízo) do exercício (80.311) 64.369 (80.311) 64.369
Ajustes para conciliar o result. com os 
 recursos líq. gerados (aplicados) pelas 

ativ. operacionais 80.325 (64.348) 2.677 5.374
 Depreciação e amortização - - 2.524 4.585
 Equivalência patrimonial 80.325 (64.348) 153 789

Variações nos ativos e passivos 
 operacionais (12.656) (63.965) 48.917(166.959)
 Contas a receber de clientes - - 10.655 (68.206)
 Créditos tributários (21) (10) 12.874 (4.325)
 Partes relacionadas (1.191) - (16.504) 2.041
 Impostos diferidos - - (2.689) -
 Outros ativos (2) (4) 3.739 3.978
 Fornecedores (12) 12 (2.522) (25.270)
 Tributos e obrigações sociais 6 2 916 (1.761)
 Parcelamentos - - 55.975 (32.724)
 Partes relacionadas (3.789) (39.000) 21.221 -
 Imposto de renda e contribuição social - - (11.517) (2.314)
 Juros sobre financiamentos pagos - - - (27)
 Ajuste de avaliação patrimonial (7.647) (24.965) (7.647) (24.965)
 Outros passivos - - (15.584) (13.385)

Recursos líq. aplicados nas ativ. 
 operacionais (12.642) (63.944) (28.717) (97.216)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos:
 Adições ao imobilizado - - 1.575 15.540
 Investimentos 2.477 24.957 (33) (228)

Recursos líq. gerados nas ativ. de 
 investimentos 2.477 24.957 1.542 15.312
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos:
 Amortização de financiamentos - - - (1.632)
 Financiamento de imobilizado - - - (6.415)
 Aumento de capital social 10.150 39.640 10.150 39.640
 Adiantamento para futuro aumento 
 de capital - (582) - (582)

Recursos líq. gerados nas ativ. de 
 financiamentos 10.150 39.058 10.150 31.011
Aumento (redução) no caixa e equiv. 
 de caixa (15) 71 (17.025) (50.892)
Demonstração do aumento (redução) no 
 caixa e equiv. de caixa:
 No início do exercício 1.012 941 31.807 82.699
 No final do exercício 997 1.012 14.782 31.807

Aumento (redução) no caixa e equiv. 
 de caixa (15) 71 (17.025) (50.892)

Controladora Consolidado
Notas 2018 2017 2018 2017

Passivo 224.796 306.399 382.219 411.538
Circulante 21.189 24 67.498 72.475

Fornecedores (2.7) - 12 16.812 19.334
Tributos e obrigações sociais (2.4) 18 12 10.331 9.415
Parcelamento de tributos (2.8) - - 3.973 7.637
IR e contribuição social (2.10) - - - 10.283
Provisões trabalhistas (2.11) - - 4.499 4.245
Adiantamentos de clientes (2.12) - - 10.662 21.457
Financiamentos - - - 104
Débitos com partes relacionadas (4) 21.171 - 21.221 -

Não circulante - 24.960 111.114 57.648
Parcelamento de tributos (2.8) - - 36.983 40.840
Parcelamento com órgão público (2.9) - - 63.496 -
IR e contribuição social diferidos (2.10) - - - 1.234
Débitos com partes relacionadas (4) - 24.960 - -
Retenções contratuais e outros (2.13) - - 10.635 15.574

Patrimônio líquido (8) 203.607 281.415 203.607 281.415
Capital social 318.750 308.600 318.750 308.600
Ações em tesouraria (45.914) (45.914) (45.914) (45.914)
Reservas de lucros - 19.868 - 19.868
Ajuste de avaliação patrimonial (2.14) (8.786) (1.139) (8.786) (1.139)
Prejuízos acumulados (60.443) - (60.443) -

ATE VIII Transmissora de Energia S.A.
CNPJ/MF nº 10.515.756/0001-27

 █ 19. Compromissos assumidos
19.1. Operação e manutenção. As atividades relacionadas à operação e manutenção 
da linha de transmissão são realizadas pela Omega Brasil Operação e Manutenção S.A., 
através de contrato firmado em 12/06/2009), com vigência até 1º/05/2020.  O valor 
atual dos serviços rotineiros e dos serviços emergenciais é de R$948 por ano (atualizado 
pelo IPCA). 

 █ 20. Aspectos ambientais
Licenciamento ambiental. A política nacional do meio ambiente determina que o fun-
cionamento regular de atividades consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras, ou 
que, de qualquer forma, causem degradação do meio ambiente, está condicionado ao 
prévio licenciamento ambiental. A Companhia, em consonância com as determinações 
legais vigentes, busca o atendimento na íntegra, a todos os comandos necessários à perfei-
ta execução do objeto de sua concessão, por meio da obtenção e manutenção de todas as 
licenças ambientais necessárias para a condução das atividades de instalação, operação e 
manutenção da linha de transmissão. A licença ambiental vigente expedida à Companhia 
até a data de aprovação dessas demonstrações financeiras está demonstrada a seguir:

Empreendimento
Órgão 

 ambiental
Tipo de 
 licença

Data de 
Emissão Vencimento

LT 230 kV Itacaiúnas - Carajás C3 SEMA/PA
LO Nº 

11285/2018 28/09/2018 27/09/2021
Compensação ambiental. Compensação ambiental é um termo de compromis-
so assumido pelo empreendedor com o Órgão Ambiental licenciador cujo objeto é 
a fixação das medidas compensatórias decorrentes do processo de licenciamento 
ambiental cuja aplicação obedece à legislação correspondente. No processo de 
licenciamento da Companhia não foi exigido compensação ambiental. 21. Se-
guros. A Companhia adota a política de contratar cobertura de seguros para os 
bens sujeitos a riscos por montantes considerados pela Administração como sufi-
cientes para cobrir eventuais sinistros, considerando a natureza de sua atividade.  
As premissas de riscos adotadas, dada a sua natureza, não fazem parte do escopo 
da auditoria, consequentemente, não foram examinadas pelos nossos auditores 
independentes. 

Seguradora Ramo Apólice nº Vigência Valor
Tokio Marine Riscos operacionais (*) 960 0000001357 Dez/17 a Dez/18 87.100
Sompo Responsabilidade civil (*) 80.001.807 Dez/17 a Dez/18 10.000
(*) A referida apólice inclui a Companhia e as seguintes partes relacionadas: ATE IV São 
Mateus Transmissora de Energia S.A., ATE V Londrina Transmissora de Energia S.A., ATE 
VI Campos Novos Transmissora de Energia e ATE VII Foz do Iguaçu Transmissora de Ener-
gia S.A. 22. Evento subsequente. Em 24/01/2019, a Companhia efetuou o pagamento 
dos dividendos referente ao lucro líquido de 2017 aos acionistas no montante de R$908.

Ana Paula Graça Vianna - Contador - CRC - RJ -108921/0-0
Relatório do auditor independente sobre as demonstrações financeiras

Aos Administradores e Acionistas da ATE VIII Transmissora de Energia S.A. Rio de Janeiro - RJ
Opinião. Examinamos as demonstrações financeiras da ATE VIII Transmissora de Energia 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, incluindo
o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequada-
mente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da ATE VIII Transmissora de Energia S.A. em 31/12/2018,
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 responsabi-
lidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das 
demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação à 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.
Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações financeiras. A administração é responsável pela
elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos 
controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção 
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 relacio-
nados 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 elaboração das demonstrações financeiras.
Responsabilidades do auditor 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 eventu-
ais 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 au-
ditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é 
maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão 
ou representações falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos 
procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos con-
troles internos da Companhia. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis 
e respectivas divulgações feitas pela administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil 
de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou 
condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se con-
cluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas 
demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão 
fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar 
a Companhia a não mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das 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. 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, 29/03/2019.
ERNST & YOUNG Auditores Independentes S.S. CRC-2SP015199/O-6
Fernando Alberto S. de Magalhães - Contador CRC-1SP133169/O-0

Contadora

Conselho de Administração

Diretoria
Flavio Câmara de Sousa, Caio Saraiva Leão David - Diretores

Vasco de Freitas Barcellos Neto, Flavio Câmara de Sousa, José Eduardo Gouveia 
Dominicale e Jair Palma Araújo - Conselheiros
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CARIOCA CHRISTIANI-NIELSEN ENGENHARIA S.A.
CNPJ: 40.450.769/0001-26

Relatório da Administração: Srs. Acionistas, Temos o prazer de submeter à apreciação de V.Sas. às demonstrações financeiras relativas ao exercício 
social findo em 31/12/18. Aproveitamos para agradecer aos nossos colaboradores, pois a dedicação e o profissionalismo dos mesmos são fundamentais para 
a superação dos desafios do nosso negócio. Não menos importante é a forte parceria que temos com nossos clientes e fornecedores, aos quais também 
agradecemos. O fortalecimento do programa de Ética e Integridade, consolidação do modelo de Governança Corporativa e manutenção de um núcleo 
competente e estratégico de pessoas continuam como focos prioritários para a Cia.. A Diretoria.

Notas Explicativas em 31/12/18 e 2017 (Em MR$): 1. Contexto Operacional: 
A Cia.  é uma S.A. de capital fechado, constituída de acordo com as leis brasi-
leiras, com sede no RJ, capital. A Cia. atua em território nacional e tem como 
atividades a execução de serviços de engenharia civil, neles compreendendo, 
serviços de terraplanagem, pavimentação, saneamento, irrigação, construção 
civil, obras ferroviárias e portuárias, serviços de dragagem e demais atividades 
de engenharia, a compra e venda de materiais ou equipamentos necessários a 
tais serviços, o planejamento e a organização de empreendimentos imobiliários 
e investimentos em outras empresas. Como é de conhecimento público, com 
relação à “Operação Lava Jato”, a Carioca Christiani-Nielsen Engenharia cele-
brou com o CADE e com Ministério Público Federal acordos de leniência e 
termos de compromisso de cessação de conduta. Neste contexto, a Cia. vem 
colaborando com as autoridades competentes e centrando esforços e implan-
tando fortes medidas para aperfeiçoar seu Programa de Ética e Integridade, 
baseado em rigoroso Código de Conduta e normativos anticorrupção. Estamos 
certos de que um Programa de Integridade rigoroso e eficaz é uma ferramenta 
essencial para atravessarmos, com serenidade e cautela, o momento de crise 
pelo qual o Brasil passa. Programa de Integridade: A Cia. obteve importantes 
conquistas em relação ao seu Programa de Integridade, que continua a ser 
foco da empresa. No primeiro semestre de 2017, o cadastro da Carioca na 
Petrobras foi aprovado e o bloqueio cautelar sobre a empresa liberado após 
auditoria promovida pela área de conformidade da estatal. Em 2018, também 
houve medidas significativas para o fortalecimento do Programa Anticorrupção, 
dentre as quais destacamos: 1. Treinamento de Colaboradores: Foram nova-
mente ministrados, internamente e por especialistas de mercado, treinamentos 
para todos os colaboradores, incluindo a Alta Administração. 2. Pesquisa Anu-
al do Programa de Compliance: Foi realizada pesquisa anual do Programa de 
Compliance entre os funcionários, com objetivo de mapear eventuais oportuni-
dades de melhorias e a percepção dos funcionários em relação ao Programa 
de Integridade. 3. Avaliação do Programa de Compliance por Auditoria Exter-
na: Foi contratada empresa de auditoria externa BKR International para realizar 
uma avaliação do Programa de Integridade. O resultado da Auditoria Externa 
reconheceu novamente a eficácia do Programa de Integridade da Carioca, res-
saltando diversos pontos positivos que refletem o engajamento da Área de 
Governança Corporativa e Compliance e o comprometimento da Carioca, de 
seus acionistas e todos os colaboradores com o Programa de Integridade. 4. 
Campanha Interna “Fazer o que é certo, a gente assina embaixo”: Feita atuali-
zação da Campanha de comunicação interna do Programa de Compliance, 
que contou com a criação de  novos banners, cartazes e na sede, regional SP 
e obras, com base nos trabalhos desenvolvidos por filhos de funcionários no 
Concurso de Desenho e Redação, sobre o tema “Fazer a coisa certa, a gente 
assina embaixo”. 5. Nova Campanha do Programa Construindo Ética: Em co-
memoração ao mês das crianças, foram distribuídas cartilhas sobre o tema 
“Fazer o que é Certo - a gente assina embaixo.”  O objetivo da ação foi estimu-
lar o debate ético e promover reflexões nas famílias dos colaboradores sobre o 
tema. 6. Revisão de Diretrizes Relativas ao Programa de Integridade: Em 2018 
a Carioca criou e revisou diversas diretrizes internas de seu Programa de Ética 
e Integridade. 7. Auditoria Interna: Foi realizada auditoria interna, inclusive para 
verificação do cumprimento das normas do Programa de Compliance. Os Aci-
nionistas e Alta Administração estão alinhados no sentido de que o contínuo 
aprimoramento do Programa de Compliance, conjuntamente com a manuten-
ção de um quadro técnico experiente e qualificado, são fatores cruciais para 
um posicionamento diferenciado perante a retomada do mercado. Para asse-
gurar uma gestão empresarial sustentável e transparente, a Carioca possui 
uma estrutura de Governança Corporativa pautada pela integridade. A estrutu-
ra de governança corporativa da Carioca é composta por uma Diretoria, Comi-
tê de Ética e Auditoria Interna. 2. Apresentação das DFs.: As DFs. foram 
elaboradas e estão sendo apresentadas com base nas políticas contábeis ado-
tadas no Brasil, as quais incluem as disposições da Lei das S.A., as normas 
estabelecidas pelo CFC e os pronunciamentos emitidos pelo CPC. Todas as 
informações relevantes próprias das DFs., e somente elas, estão sendo evi-
denciadas, e correspondem àquelas utilizadas pela Administração na sua ges-
tão. As estimativas contábeis envolvidas na preparação das DFs. foram base-
adas em fatores objetivos e subjetivos e com base no julgamento da adminis-
tração para determinação do valor adequado a ser registrado nas DFs.. Dentre 
os itens mais significativos sujeitos a essas estimativas e premissas está a 
apuração das receitas, a seleção de vidas úteis do ativo imobilizado e a sua 
recuperabilidade nas operações. As DFs. são apresentadas em Real, que é a 
moeda funcional da Cia. e foram arredondadas para milhares de reais, exceto 
quando indicado de outra forma. A Diretoria da Cia. autorizou a conclusão das 
DFs., do exercício findo em 31/12/18, em 05/04/19. 2.1. Caixa e equivalentes 
de caixa: A Cia. classifica como caixa e equivalentes de caixa, os investimen-
tos de curto prazo, de alta liquidez, que são prontamente conversíveis em um 
montante conhecido de caixa e que estão sujeitos a um insignificante risco de 
mudança de valor. Estes recursos têm conversibilidade imediata para atender 
a compromissos de caixa de curto prazo. As aplicações financeiras, disponí-
veis para venda, são demonstradas pelo valor da aplicação acrescidos da ren-
tabilidade pro-rata temporis até a data das DFs.. São representadas basica-
mente por operações compromissadas e por CDB com garantia de recompra 
diária pelo banco emitente e os saldos não excedem o seu valor justo. 2.2. 
Contas a receber de cliente: A conta é constituída pelas notas fiscais emitidas 
e não recebidas, e dos serviços medidos e não faturados até 31/12/18. A Cia., 
no exercício findo em 31/12/18, avaliou não haver necessidade de registro da 
provisão para créditos de liquidação duvidosa. A referida provisão é constituída 
quando existe uma evidência objetiva de que a Cia. não será capaz de recupe-
rar os saldos a receber. 2.3. Estoques: Demonstrados pelo valor de custo do 
estoque, incluindo todos os custos de aquisição, bem como outros custos indi-
retos. Não estão registrados por quantias superiores àquelas que se espera 
que sejam realizadas com seu uso ou venda. 2.4. Ativos e passivos tributá-
rios: Ativos e passivos tributários correntes do último exercício e de anos ante-
riores são mensurados ao valor recuperável esperado ou a ser recolhido para 
as autoridades fiscais. A Administração, periodicamente, avalia a posição fiscal 
das situações nas quais a regulamentação fiscal requer interpretação e estabe-
lece provisões quando apropriado. 2.5. Investimentos: Os investimentos em 
sociedades coligadas e controladas são contabilizados pelo método de equiva-
lência patrimonial. De acordo com esse método, a participação da Cia. no au-
mento ou na diminuição do patrimônio líquido das coligadas e controladas, 
após a aquisição, em decorrência da apuração de lucro líquido ou prejuízo no 
período ou em decorrência de ganhos ou perdas em reservas de capital ou de 
ajustes de exercícios anteriores, é reconhecida como receita (ou despesa) ope-
racional. As DFs. das sociedades coligadas e controladas são elaboradas para 
o mesmo período de divulgação que a Cia. Caso necessário, são efetuados
ajustes para que as políticas contábeis estejam de acordo com as adotadas
pela Cia. 2.6. Imobilizado: O custo de um item de um ativo tangível é reconhe-
cido como ativo quando, é provável que futuros benefícios econômicos asso-
ciados ao item fluirão para a Cia. e o custo do item pode ser mensurado confia-
velmente. O valor depreciável dos ativos é apropriado separadamente de for-
ma sistemática ao longo da sua vida útil estimada. O valor residual, a vida útil
e o método de depreciação dos ativos são revisados pelo menos ao final de
cada exercício. 2.7. Fornecedores: Os títulos emitidos por fornecedores estão
registrados pelo seu valor nominal, acrescidos, quando aplicável, dos encargos
financeiros incorridos. 2.8. Parcelamento de tributos: Em conformidade com
a Lei 13.496 de 24.10.2017, a Cia. efetuou adesão ao Programa Especial de
Regularização Tributária (Pert), na Secretaria da Receita Federal do Brasil,
para parcelamento de débitos relativos ao IR e à contribuição social. Em
27.12.18, os valores foram consolidados pela RFB e o saldo devedor atualiza-
do conforme a modalidade pretendida. 2.9. Parcelamento com órgão públi-
co: Em decorrência do acordo de leniência celebrado entre a Cia. e o CADE, o
Tribunal Administrativo de Defesa Econômica homologou o TCC, que resulta
na obrigação do recolhimento de contribuição pecuniária por parte da Cia. O
valor total da contribuição pecuniária deverá ser pago em 20 parcelas anuais,
corrigidas a cada ano conforme a taxa SELIC. O valor total provisionado teve
sua contrapartida o lançamento no grupo das despesas Gerais e Administrati-
vas. 2.10. IR e contribuição social: Aplicando-se a metodologia de apuração
do IR e contribuição social do Lucro Real, as parcelas atribuíveis ao IR e a
contribuição social são calculadas com base nas alíquotas vigentes. Nos casos
de contratos de Longo Prazo firmados com pessoa jurídica de direito público a
Cia. difere a tributação do lucro até a sua realização. A provisão corresponden-
te encontra-se destacada no ativo e passivo não circulante. Impostos diferidos
são reconhecidos para todas as diferenças tributárias temporárias entre as ba-

Balanços Patrimoniais em 31/12/18 e 2017 (Em MR$)
Ativo Notas 2018 2017
Circulante 239.101 279.240
 Caixa e equivalentes de caixa (2.1/3) 13.785 30.795
 Contas a receber de clientes (2.2) 206.195 216.850
 Estoques (2.3) 1.338 2.588
 Adiantamentos a fornecedores 4.516 2.192
 Créditos tributários (2.4) 12.131 25.026
 Despesas antecipadas 192 621
 Outros créditos 944 1.168
Não circulante 136.523 150.671
 Realizável a Longo Prazo 67.319 77.248
 Créditos com partes relacionadas (4) 40.178 58.723
 IR e contribuição social diferidos (2.10) 2.689 -
 Adiantamento para futuro aumento de capital 6.286 6.176
 Depósitos, cauções e retenções (5) 17.265 11.499
 Outros realizáveis a Longo Prazo 901 850
 Investimentos (2.5/6) 65.332 65.452
 Imobilizado (2.6/7) 3.872 7.971
Total do ativo 375.624 429.911

Passivo Notas 2018 2017
Circulante 47.500 72.451
 Fornecedores (2.7) 16.812 19.322
 Tributos e obrigações sociais (2.4) 10.313 9.403
 Parcelamento de tributos (2.8) 3.973 7.637
 IR e contribuição social (2.10) - 10.283
 Provisões trabalhistas (2.11) 4.499 4.245
 Adiantamentos de clientes (2.12) 10.662 21.457
 Financiamentos - 104
 Débitos com partes relacionadas 1.241 -
Não circulante 111.114 57.648
 Parcelamento de tributos (2.8) 36.983 40.840
 Parcelamento com órgão público (2.9) 63.496 -
 IR e contribuição social diferidos (2.10) - 1.234
 Retenções contratuais e outros (2.13) 10.635 15.574
Patrimônio líquido (8) 217.010 299.812
 Capital social 353.720 348.550
 Ajuste de avaliação patrimonial (2.14) (8.786) (1.139)
 Prejuízos acumulados (127.924) (47.599)
Total do passivo 375.624 429.911

Demonstrações dos Resultados em 31/12/18 e 2017 
(Em MR$, exceto o lucro líquido (prejuízo) por ação)

Notas 2018 2017
Receita bruta da prestação de serviços (2.14) 71.786 232.694
  Impostos e contribuições sobre serviços (4.945) (6.145)
Receita operacional líquida 66.841 226.549
  Custo dos serviços prestados (2.15) (56.179) (113.020)
Lucro bruto 10.662 113.529
Receitas (despesas) operacionais (90.971) (27.746)
  Gerais e administrativas (105.279) (45.189)
  Depreciação e amortização (2.524) (4.585)
  Financeiras, líquidas (665) 15.692
  Resultado de equivalência patrimonial (153) (789)
  Outras operacionais, líquidas (2.16) 17.650 7.125
Lucro (prejuízo) antes do IR e da contribuição social (80.309) 85.783
  IR e contribuição social (16) (21.435)
Lucro líquido (prejuízo) do exercício (80.325) 64.348
Quantidade de ações (por lotes mil) 450.688 442.741
Lucro líquido (prejuízo) por ação - R$ (0,18) 0,15
Demonstrações dos Resultados Abrangentes em 31/12/18 e 2017 (Em MR$)

Notas 2018 2017
Lucro líquido (prejuízo) do exercício (80.325) 64.348
Itens que serão reclassificados subsequentemente para o resultado:
Ajuste de avaliação patrimonial (2.14) (7.647) (24.965)
Resultado abrangente do exercício (87.972) 39.383

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido 
em 31/12/18 e 2017 (Em MR$)

Capital 
social AFAC

Ajuste de 
avaliação 

patrimonial

Prejuízos 
acumu- 

lados

Patri-
mônio 
líquido

Saldos em 01/01/17 284.000 64.542 23.826 (111.947) 260.421
Aumento de capital social 64.550 (64.542) - - 8
Ajuste de avaliação patrimonial      - - (24.965) - (24.965)
Lucro líquido do exercício - - - 64.348 64.348
Saldos em 31/12/17 348.550 - (1.139) (47.599) 299.812
Aumento de capital social 5.170 - - - 5.170
Ajuste de avaliação patrimonial      - - (7.647) - (7.647)
Prejuízo do exercício - - - (80.325) (80.325)
Saldos em 31/12/18 353.720 - (8.786) (127.924) 217.010

Demonstrações dos Fluxos de Caixa em 31/12/18 e 2017 (Em MR$)
Fluxo de caixa das atividades operacionais: 2018 2017
Lucro líquido (prejuízo) do exercício (80.325) 64.348
Ajustes para conciliar o resultado com os recursos líquidos
 gerados pelas atividades operacionais: 2.677 5.374
 Depreciação e amortização 2.524 4.585
 Equivalência patrimonial 153 789
Variações nos ativos e passivos operacionais 54.030 (127.959)
 Contas a receber de clientes 10.655 (68.206)
 Créditos tributários 12.895 (4.315)
 Créditos com partes relacionadas 18.545 41.041
 IR e contribuição social diferidos (2.689) -
 Outros ativos (6.348) 3.982
 Fornecedores (2.510) (25.282)
 Tributos e obrigações sociais 910 (1.763)
 Parcelamentos 55.975 (32.724)
 Imposto de renda e contribuição social (11.517) (2.314)
 Juros sobre financiamentos pagos - (27)
 Ajuste de avaliação patrimonial (7.647) (24.965)
 Outros passivos (14.239) (13.386)
Recursos líquidos aplicados nas atividades operacionais (23.618) (58.237)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos:
 Baixa de imobilizado 1.575 15.540
 Investimentos (33) (228)
Recursos líquidos gerados pelas atividades de investimentos 1.542 15.312
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos:
 Amortização de financiamentos - (1.632)
 Financiamento de imobilizado (104) (6.414)
 Aumento de capital social 5.170 8
Recursos líquidos gerados (aplicados) pelas atividades
 de financiamentos 5.066 (8.038)
Redução no caixa e equivalentes de caixa (17.010) (50.963)
Demonstração da redução no caixa e equivalentes de caixa:
 No início do exercício 30.795 81.758
 No fim do exercício 13.785 30.795
Redução no caixa e equivalentes de caixa (17.010) (50.963)

ses fiscais de ativos e passivos. São mensurados à taxa do imposto que é es-
perada de ser aplicável no ano em que o ativo será realizado ou o passivo será 
liquidado, com base nas taxas de imposto e lei tributária vigentes na data do 
balanço. 2.11. Provisões trabalhistas: A Cia. registra nessa rubrica a provi-
são de férias calculada com base nas remunerações no período aquisitivo pro-
-rata temporis dos funcionários ao final de cada exercício. 2.12. Adiantamen-
tos de clientes: Refere-se a adiantamentos de clientes decorrentes de parce-
las recebidas antecipadamente à produção de serviços. 2.13. Retenções
contratuais: A empresa retém um percentual estipulado em contrato com os
seus fornecedores e após a conclusão dos serviços, desde que não existam
pendências contratuais e ou ações trabalhistas ainda não julgadas, a retenção
é liberada, mediante Termo de Encerramento e Quitação do Contrato. 2.14.
Receitas: A Cia. aplicou pela primeira vez o CPC 47/IFRS 15 - Receita de
Contrato com cliente - conforme legislação contábil em vigor, para períodos
anuais iniciados em 01/01/18 ou após esta data. CPC 47/IFRS 15 estabelece
um modelo de cinco etapas para contabilização das receitas decorrentes de
contratos com clientes. A receita é reconhecida por um valor que reflete a con-
trapartida a que a entidade espera ter direito em troca de transferência de bens
ou serviço para um cliente. Esta norma substituiu o CPC 30/IAS 18 - Receitas,
o CPC 17/IAS 11 - Contratos de Construção e interpretações relacionadas. A
Cia. adotou o CPC 47 usando o método de efeito cumulativo, com efeito de 
adoção da norma reconhecida na data da aplicação inicial em 01/01/18. Com 
base em avaliações e estudos internos, não ocorrem ajustes significativos nas 
DFs. da Cia. na adoção integral do CPC 47. 2.15. Custos: Os custos dos con-
tratos compreendem todos os dispêndios que se relacionem diretamente com 
um contrato específico, os que forem atribuíveis à atividade de contratos em 
geral e puderem ser alocados ao contrato e outros que forem diretamente de-
bitáveis ao cliente, nos termos do contrato. 2.16. Outras operacionais, líqui-
das: Compreendem nesse grupo todas as demais receitas e despesas opera-
cionais da Companhia, onde podemos destacar para o ano de 2018, os valores 
ganhos de acordos judiciais. 2.17. Obras em consórcios: As participações 
em consórcio são registradas linha a linha no resultado e no balanço conforme 
percentual de participação em cada um deles. 2.18. Avaliação do valor recu-
perável de ativos (teste de “impairment”): A Administração da Cia. revisa o 
valor contábil líquido dos ativos com o objetivo de avaliar eventos ou mudanças 
nas circunstâncias econômicas, operacionais ou tecnológicas, que possam in-
dicar deterioração ou perda de seu valor recuperável. Quando tais evidências 
são identificadas, e o valor contábil líquido excede o valor recuperável, é cons-
tituída provisão para deterioração ajustando o valor contábil líquido ao valor 
recuperável. As principais contas sujeitas à avaliação de recuperabilidade são: 
Investimentos, Imobilizado.
3. Caixa e Equivalentes de Caixa: 2018 2017
Caixa e bancos 1.236 424
Aplicações financeiras 12.549 30.371

13.785 30.795
Incluem caixa, depósitos bancários à vista e aplicações financeiras de liquidez 
imediata, representados, principalmente, por CDBs, os quais são registrados 
pelos valores nominais, acrescidos dos rendimentos auferidos até as datas dos 
balanços. 4. Créditos com partes Relacionadas: A Cia. possui créditos com 
partes relacionadas oriundas de créditos com controladora e outras partes.

2018 2017
Créditos com controladora - 24.960
Outras partes relacionadas 40.178 33.763

40.178 58.723
As transações com partes relacionadas são realizadas em condições definidas 
entre elas. Não há encargos financeiros nem prazos de vencimento para essas 
transações. 5. Depósitos Judiciais, Cauções e Retenções: A Cia. é parte en-
volvida em processos trabalhistas, cíveis e tributários, e está discutindo essas 
questões tanto na esfera administrativa como na judicial. As previsões para as 
eventuais perdas consideradas prováveis decorrentes desses processos são 
estimadas e atualizadas pela Administração, amparadas na opinião de seus 
consultores legais com baixo risco de perdas, para as quais não há provisão 
constituída. Os saldos apresentam a seguinte composição:

2018 2017
Depósitos judiciais trabalhistas 4.176 3.284
Depósitos judiciais - ISS 74 74
Depósitos judiciais - PIS 257 243
Depósitos judiciais – COFINS 1.586 1.497
Outros depósitos e garantias 11.172 6.401

17.265 11.499
6. Investimentos:
Empresas % Participação 2018 2017
Rodoanel Sul 5 Engenharia Ltda. 28,57 30.633 30.763
Solace Empreendimentos Imobiliários S.A. 25,00 34.562 34.552
Outros investimentos 137 137

65.332 65.452
7. Imobilizado: 2018 2017

Taxa de 
depreciação 

anual Custo

Deprecia-
ção acu- 
mulada

Líqui-
do

Líqui-
do

Máquinas e equipamentos
10% a 

16,66% 117.141 (116.839) 302 3.088
Veículos 20% 33.557 (32.315) 1.242 2.553
Equipamentos de informática           20% 2.623 (2.623) - -
Outros imobilizados 15% 5.112 (2.784) 2.328 2.330

158.433 154.561 3.872 7.971
8. Patrimônio Líquido: Capital social: O capital social, em 31/12/18, está re-
presentado por 450.687.756 (442.741.254 em 31/12/17) ações nominativas e
sem valor nominal, sendo 269.185.117 (264.438.860 em 31/12/17) ordinárias
e 181.502.639 (178.302.394 em 31/12/17) preferenciais, totalmente subscrito
e integralizado. Reservas de lucros: Em 31/12/18, as reservas de lucros não
foram constituídas devido à Cia. ter apresentado prejuízo no exercício. 9. Se-
guros: A Cia. adota a política de manter Cob. de seguros para os bens pró-
prios de seu ativo imobilizado, em montante considerado suficiente para cobrir
todos os riscos existentes. Possui também apólices de riscos nomeados, com
Cobertura determinada, definida por orientação de especialistas, levando em
consideração a natureza e grau de risco do negócio, em montantes conside-
rado suficientes para cobrir eventuais perdas em seus ativos e/ou responsa-
bilidades. 10. Instrumentos Financeiros: Os instrumentos financeiros encon-
tram-se registrados em contas patrimoniais em 31/12/18 e 2017 por valores
compatíveis com os praticados pelo mercado nessa data. A Administração
desses instrumentos é efetuada através de estratégias operacionais visando
liquidez, rentabilidade e segurança. A política de controle consiste em acompa-
nhamento permanente das taxas contratadas versus as vigentes no mercado.
A Cia. não tem a prática de operar com derivativos ou quaisquer outros ativos
de risco. A Cia. possui exposição para os seguintes riscos resultantes de ins-
trumentos financeiros: risco de crédito, risco de liquidez e risco de mercado.
As políticas de gerenciamento de risco da Cia. foram estabelecidas para identi-
ficar e analisar os riscos, definir limites de riscos e controles apropriados, e para
monitorar os riscos e a aderência aos limites impostos. As políticas de risco e
os sistemas são revistos regularmente para refletir mudanças nas condições de
mercado e atividades do grupo. 11. Eventos Subsequentes: A Cia. avaliou os
acontecimentos entre a data base da presente Demonstração Financeira e a

data de divulgação das mesmas e não encontrou eventos subsequentes a se-
rem divulgados nas linhas gerais das normas contábeis pertinentes ao assunto.

A Diretoria
Contadora: Andreia Cardoso de Lima - CRC-RJ 094712/O-2

Relatório dos Auditores Independentes: Aos Acionistas e administradores 
da Carioca Christiani-Nielsen Engenharia S.A. RJ/RJ. Opinião: Examinamos 
as DFs.  da Carioca Christiani-Nielsen Engenharia S.A., (“Cia.”), que compre-
endem o balanço patrimonial em 31/12/18 e as respectivas demonstrações do 
resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos 
fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, bem como as correspon-
dentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contá-
beis. Em nossa opinião, as DFs.  acima referidas apresentam adequadamente, 
em todos os seus aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da 
Carioca Christiani-Nielsen Engenharia S.A., em 31/12/18, 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.  Base para opi-
nião: 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 DFs. ”. Somos independentes em relação à Cia. de 
acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profis-
sional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal 
de Contabilidade e cumprimos com as demais responsabilidades éticas 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 DFs. e o relatório do auditor: A administração da Cia. 
é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório 
da Administração. Nossa opinião sobre as DFs.  não abrange o Relatório da 
Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria 
sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria das DFs. , nossa respon-
sabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se 
esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as DFs.  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. Responsa-
bilidades da administração e da governança pelas DFs.: A administração 
da Cia. é responsável pela elaboração e adequada apresentação das DFs.  de 
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos 
que ela determinou como necessários para permitir a elaboração dessas DFs.  
livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou 
erro. Na elaboração das DFs. , a administração é responsável pela avaliação 
da capacidade de a Cia. continuar operando, divulgando, quando aplicável, os 
assuntos relacionados com sua continuidade operacional e o uso dessa base 
contábil na elaboração das DFs.  a não ser que a administração pretenda liqui-
dar a Cia. ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa rea-
lista para evitar o encerramento das operações.Os responsáveis pela gover-
nança da Cia. são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo 
de elaboração das DFs..Responsabilidades dos auditores independentes 
pela auditoria das DFs.: Nossos objetivos são obter segurança razoável de 
que as DFs. , tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, inde-
pendentemente 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 distor-
ções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou 
erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, 
possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômi-
cas dos usuários tomadas com base nas referidas DFs.. Como parte de uma 
auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de 
auditoria, exercemos julgamento profissional, e mantemos ceticismo profissio-
nal ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de 
distorção relevante nas DFs. , 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 contro-
les internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de 
auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não com o objetivo de expres-
sarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Cia.. • 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 continui-
dade 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 operacio-
nal da Cia. Se concluirmos que existe incerteza significativa devemos chamar 
atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas 
DFs.  ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inade-
quadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria 
obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras 
podem levar a Cia. a não mais se manter em continuidade operacional.• Ava-
liamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das DFs., inclusive as 
divulgações e se as DFs. representam as correspondentes transações e os 
eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. 
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre ou-
tros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações 
significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos 
controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. RJ, 05/04/19. 
Lopes, Machado Auditors, Consultants & Business Advisers; BKR - In-
dependent Member of BKR International - CRC-RJ 2026-O/5; Mário Vieira 
Lopes - Contador - CRC-RJ 60.611/O; José Carlos de Almeida Martins - Con-
tador - CRC-RJ 036.737-0. 
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