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Sem bancos públicos, 
desenvolvimento 
estará ameaçado
Belluzzo salienta 
papel das instituições 
brasileiras na  
crise de 2008

O governo abrirá mão do desen-
volvimento do país se entregar os 
bancos públicos à iniciativa priva-
da, protestou o economista Luiz 
Gonzaga Belluzzo. Ele destacou a 
importância do Banco do Brasil e 
da Caixa para setores estratégicos e 
a atuação dessas instituições duran-
te a crise econômica de 2008.

“A economia se recuperou por-
que os bancos públicos foram uti-
lizados como instrumento para a 
recuperação. Um exemplo é o mer-

cado de automóveis. O mercado 
de carros usados paralisou. Então, 
para você recuperar o mercado de 
carros novos, você tinha que come-
çar com o usado para dar liquidez 
ao mercado. Afinal, a pessoa vende 
seu carro usado e compra um novo. 
E quem financiou isso foram BN-
DES, Banco do Brasil, Caixa e o 
Banco do Nordeste”, lembrou.

“Outra dimensão dos bancos pú-
blicos é a tremenda ocupação do 
território nacional. Se você vai lá 
numa cidade não sei aonde, tem lá 
um BB ou uma Caixa. Isso é fun-
damental para a cidadania”, acres-
centou o economista, ao ministrar a 
palestra “Bancos Públicos e o De-
senvolvimento Nacional”, no Sin-
dicato dos Bancários de São Paulo, 
Osasco e Região.

Belluzzo utilizou o exemplo mun-
dial para ressaltar a importância dos 

bancos do governo. Na China, mais 
de 80% do crédito é público. “Se 
você olhar o gasto público da Chi-
na, está em 20% do PIB. Não tem 
déficit. O que eles fizeram? Usaram 
os bancos públicos como ferramen-
ta parafiscal”, explica o economista, 
que não perdeu a oportunidade de 
alfinetar o ministro da Economia: 
“O mercado não existe na forma 
como o Paulo Guedes quer.”

No berço do capitalismo, não foi 
diferente. “O Banco da Inglaterra, 
por exemplo, teve um papel funda-
mental na organização da econo-
mia inglesa pré-industrial e depois 
muito mais na industrialização. Ele 
funcionava como um banco que 
permitiu que a riqueza fundiária, a 
terra, se transformasse na riqueza 
mobiliária. O salto para a industria-
lização não se faria sem o Banco da 
Inglaterra”, disse o economista.

Para Guedes gastos sociais são ‘grande mal’ do país
Em discurso para uma plateia 

de empresários da Federação das 
Indústrias do Estado de São Paulo 
(Fiesp), nesta quinta-feira, o mi-
nistro da Economia, Paulo Guedes, 
disse que a Constituição Federal 
provocou “gastos excessivos” na 
área social e que a inclinação so-
cial-democrata adotada pelos últi-
mos governos, do “ponto de vista 

técnico” se tornou obsoleta.
Enquanto a população enfrenta 

a falta de médicos, medicamentos, 
escolas sucateadas e a falta de equi-
pamentos para a segurança pública, 
o ministro insistiu na sua tese.

“Com a Constituição viemos 
a gastar mais na área social e 
passamos 30 anos investindo 
com uma ênfase maior na plata-

forma social-democrata”.
 Guedes ainda aproveitou para 

dizer que o grande mal do país é o 
sistema de repartição e a legislação 
trabalhista, que levou ao excesso de 
gastos pelo Estado brasileiro.

“São 40 anos de excessos de 
gastos públicos financiados pela 
reciclagem dos petrodólares do go-
verno (militar de Ernesto) Geisel. 

Justiça autoriza transferência
de Eduardo Cunha para o Rio

A Vara de Execuções Penais 
da Justiça fluminense aceitou 
o pedido de transferência de 
Eduardo Cunha para o Rio 
de Janeiro. O ex-deputado fe-
deral está preso desde 2016 no 
Complexo Médico Penal de 
São José dos Pinhais, no Para-
ná, por causa de investigações 
da Operação Lava Jato.

Em 2017, o ex-presidente 
da Câmara dos Deputados foi 
condenado a 15 anos e qua-
tro meses de prisão pela 13ª 
Vara Federal de Curitiba, sob 

a acusação de ter solicitado 
propina para exploração da 
Petrobras em um campo de 
petróleo na África e ter re-
cebido o valor em uma conta 
na Suíça. A pena foi reduzida 
para 14 anos e seis meses de 
prisão por decisão do Tribu-
nal Regional Federal da 4ª 
Região (TRF).

O advogado de Cunha, Ra-
fael Guedes, disse que a trans-
ferência ainda depende de de-
cisão da 2ª Vara de Execuções 
Penais de Curitiba.

Receita de impostos 
cai 0,34% em abril

A arrecadação das receitas fede-
rais somou R$ 139,030 bilhões em 
abril, com aumento real (desconta-
da a inflação) de 1,28% na compa-
ração com o mesmo mês de 2018. 
Esse foi o maior resultado para o 
mês desde 2014, informou a Secre-
taria da Receita Federal do Ministé-
rio da Economia (SRF).

Porém, o resultado foi infla-
do pelas receitas administradas 
por outros órgãos (principalmente 
royalties do petróleo), que cresce-
ram 24,82% e atingiram R$ 11,030 
bilhões. As receitas administradas 
pela SRF (como impostos e contri-
buições) chegaram a R$ 127,99 bi-
lhões, com queda real de 0,34%, in-
dicando a fragilidade da economia.

De janeiro a abril, a arrecada-
ção somou R$ 524,371 bilhões, 
com crescimento real de 1,14%. 
Esse também foi o maior resulta-
do para o período desde 2014. As 

receitas administradas pela Receita 
(R$ 499,165 bilhões), com aumen-
to real de apenas 0,3%. As receitas 
administradas por outros órgãos 
chegaram a R$ 25,205 bilhões, com 
crescimento de 21,12%.

O Chefe do Centro de Estudos 
Tributários e Aduaneiros, Claude-
mir Malaquias, admitiu que a alta 
dólar, do preço do petróleo e da 
produção levaram a aumento das 
receitas com royalities. “A produ-
ção tem mostrado crescimento, e 
o preço do barril de petróleo e o 
câmbio têm favorecido a elevação 
do pagamento das participações”, 
disse Malaquias.

O subsecretário de Política Fis-
cal da Secretaria de Política Econô-
mica do Ministério da Economia, 
Marco Cavalcanti, reconheceu que 
“o crescimento lento da economia 
se reflete em uma arrecadação não 
tão forte como gostaríamos”.

EUA formalizam apoio para 
entrada do Brasil na OCDE

Os Estados Unidos decidiram 
nesta quinta-feira apoiar formal-
mente a entrada do Brasil na Orga-
nização para a Cooperação e Desen-
volvimento Econômico (OCDE). O 
anúncio oficial do apoio foi dado 
durante a reunião do órgão, em Pa-
ris, na França. 

Em Paris, o chanceler brasileiro 
Ernesto Araújo disse que o apoio 
norte-americano é a “principal peça 
que faltava para que nós possamos, 
no mais breve prazo, começarmos 
o processo de adesão à OCDE”.

Com o apoio norte-americano, o 
Brasil se tornou um forte candida-
to para se tornar membro pleno da 
organização. Mas, além do Brasil, 
há outros candidatos: Argentina , 
Romênia, Croácia, Hungria e Bul-
gária. Destes, o Brasil é o que está 
mais avançado na disputa, assu-
mindo a liderança com folga sobre 

os demais, já tendo adotado cerca 
de 30% dos instrumentos exigidos 
pela OCDE.

O tempo necessário para que 
um país passe a integrar a OCDE 
é de dois a três anos. Durante esse 
período, o país-candidato terá que 
adaptar toda a sua legislação aos re-
gulamentos das nações integrantes 
da OCDE. 

O ingresso de um país ao gru-
po de nações que compõem a 
organização traz benefícios em 
vários setores, especialmente na 
atração de investimentos. Grupos 
econômicos e financeiros normal-
mente dão prioridade aos países 
membros da OCDE porque estes 
já adaptaram suas regras econô-
micas para o padrão de competi-
tividade e inovação tecnológica 
própria dos países altamente in-
dustrializados.

Governo lança programa para 
gerar emprego e produtividade

O Ministério da Economia lan-
çou nesta quinta-feira, em Joinvil-
le (SC), o programa Mobilização 
pelo Emprego e Produtividade 
para Todos.

O projeto, iniciado em Minas 
Gerais, percorrerá o país para traçar 
medidas – em conjunto com empre-
sários, empreendedores, gestores 
públicos estaduais e municipais – 
visando à retomada do crescimento 
econômico.

Segundo o ministério, ainda nes-

te ano, o programa será lançado em 
14 estados. Cerca de 300 empresá-
rios participaram do lançamento, 
quando também foi lançado o web 
aplicativo Mobiliza Brasil – canal 
pelo qual qualquer cidadão pode 
sugerir melhorias para o ambien-
te de negócios de sua localidade. 
A ferramenta já está disponível e 
permite reunir sugestões e organi-
zar dados que servirão de subsídios 
para a elaboração de políticas pú-
blicas.
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“Só existirá democracia no 
Brasil no dia em que se montar 
no país a máquina que prepara 
as democracias. Essa máquina é 
a escola.” Anísio Teixeira

O Inep, Instituto Nacional 
de Estudos e Pesquisas Edu-
cacionais Anísio Teixeira, está 
comemorando oito décadas de 
relevantes atividades a serviço 
do desenvolvimento da educa-
ção brasileira. Seu surgimento 
ocorreu na década de 1930 e foi 
cercado de eventos e grandes 
articulações políticas e sociais 
para atender às necessidades 
educacionais urgentes inspira-
das principalmente pelos signa-
tários do Manifesto dos Pionei-
ros da Educação Nova.

Um alinhamento de oportu-
nidades e a perspicácia dos fun-
dadores permitiram que o Brasil 
criasse, naquele momento, um 
instituto vocacionado a apoiar 
o Brasil no enfrentamento de 
questões educacionais estrutu-
rais para o desenvolvimento do 
país.

A trajetória do Inep, em di-
ferentes momentos de sua his-
tória, vem ressaltando questões 
estratégicas para o desenvolvi-
mento do país, dentre as quais a 
erradicação do analfabetismo e 
a educação de jovens e adultos. 
Em diferentes projetos e ações 
institucionais, essas questões 
até hoje mobilizam as equipes 
técnicas do Inep.

Desde sua criação, foram 34 
mudanças no seu principal cargo 
de direção – no atual governo já 
foram trocados dois presidentes – 
11 diferentes sedes, em duas ca-
pitais, e até mesmo uma “quase” 
extinção, habilmente revertida, e 
que culminou com a mudança de 
estrutura, elevando-o ao patamar 
de autarquia federal.

O Inep, desde a sua concep-
ção, vem promovendo o levan-
tamento de informações e esta-
tísticas educacionais por meio 

da avaliação da educação básica 
e superior, o estabelecimento de 
indicadores de desempenho das 
atividades de ensino no país, 
padronizando estatísticas, ava-
liações educacionais, práticas 
pedagógicas e de gestão das 
políticas educacionais, organi-
zando os exames de acesso ao 
ensino superior, articulando-se 
com instituições nacionais e in-
ternacionais, mediante ações de 
cooperação institucional, técni-
ca e científica bilateral e multi-
lateral.

Desde 1937, são 81 anos de 
uma história extraordinária, que 
edificou e modelou a autarquia 
que é o instituto hoje, um dos 
mais importantes órgãos do 
Ministério da Educação e, sem 
dúvida, uma das maiores e mais 
especializadas instituições de 
avaliação educacional do cená-
rio mundial. E para comemorar 
data tão significativa, foi lança-
do, recentemente, um livro con-
tando, em três partes, toda essa 
importante história.

A primeira delas se refere aos 
anos de 1937 a 2017 e coloca 
em evidência um percurso fas-
cinante, que se confunde com 
a própria história do Brasil re-
publicano. É contada por meio 
de uma narrativa reveladora não 
apenas de elementos já conhe-
cidos da história do Inep, mas 
também de elementos importan-
tes dos bastidores da evolução 
do instituto, desde sua funda-
ção. Trata-se do capítulo intitu-
lado “Do Instituto Nacional de 
Pedagogia ao Instituto Nacional 
de Estudos e Pesquisas Educa-
cionais Anísio Teixeira: O Inep 
e seu percurso singular”.

A perspectiva seguinte evo-
ca o instituto atualmente, como 
uma poderosa autarquia federal, 
incontestável quando se trata do 
entendimento do cenário da edu-
cação brasileira, da avaliação de 
seus resultados, do planejamento 

de ações futuras e da elaboração 
de políticas públicas.

A segunda parte do trabalho, 
“O Inep em ação: Retrato de uma 
autarquia federal a serviço da 
educação brasileira”, apresenta as 
principais ações em curso para a 
avaliação da educação básica e da 
educação superior, desde o Saeb 
(Sistema de Avaliação da Educa-
ção Básica), criado em 1990, até 
o recente Basis (Banco de Ava-
liadores), criado em 2017, com 
especial destaque às importantes 
cooperações internacionais que 
estão integradas a diversas ações 
em curso.

Por fim, a perspectiva futura 
busca situar o instituto nos anos 
vindouros a partir das conquis-
tas alcançadas até agora. Ex-
plicita o que se almeja para o 
cumprimento da missão funda-
mental do Inep de apoio ao Mi-
nistério da Educação e a outras 
agências governamentais e não 
governamentais na edificação 
de uma sociedade mais justa e 
igualitária através da educação 
de qualidade para todos.

Nessa última perspectiva, 
cujo capítulo é “O Inep do Sé-
culo XXI”, são apresentados 
a evolução e o fortalecimento 
do Inep em prol do desenvol-
vimento da educação nacional, 
exatamente como vislumbra-
vam seus fundadores.

Além de obra agradável à 
leitura, há um registro histórico 

que ficará para as gerações futu-
ras como referência do muito do 
que já foi feito, mas, principal-
mente, base de entendimento de 
muito do que ainda está por vir.

Além da história do Institu-
to, a narrativa traz fatos que se 
alinham com os grandes acon-
tecimentos da História do Bra-
sil, com a história das ideias 
pedagógicas e com a evolução 
das políticas públicas para edu-
cação, além de pequenas bio-
grafias sobre os grandes educa-
dores brasileiros e personagens 
que integram o Inep.

A segunda parte: “1972 a 
1995: Autonomia, resistência 
e consolidação” traz uma apre-
sentação do Instituto atualmen-
te, situando seu impacto no Bra-
sil contemporâneo e explicando 
em detalhes os principais pro-
dutos e serviços educacionais 
oferecidos pela Instituição.

E por fim, o encerramento: 
“Inep no século XXI: – Abor-
dagem prospectiva e visão de 
futuro”, apresentando um texto 
prospectivo, construído a partir 
de entrevistas de seus gestores e 
também de atores externos, a res-
peito do futuro do Inep e de sua 
atuação ao longo do século XXI.

Importante sublinhar o traba-
lho desenvolvido pela profes-
sora Maria Helena Guimarães 
de Castro que, ao assumir a 
presidência do Inep, em 1995, 
na gestão do ministro Paulo 
Renato de Souza, deu-lhe uma 
nova configuração, dando-lhe 
credibilidade, desenvolvendo-o 
e elevando-o a um verdadeiro 
instituto de pesquisas educa-
cionais, reconhecido, inclusive, 
internacionalmente. Deve-se, 
certamente, à educadora Maria 
Helena o estágio no qual hoje se 
encontra o Inep.

q  Paulo Alonso
Jornalista, é chanceler da 

Universidade Santa Úrsula.

Uma das mais 
especializadas 
instituições 
de avaliação 
educacional  
do mundo

A estratégia das operadoras 
não deve durar muito  
mais que alguns meses

Inep, inspirado na Educação Nova Sua gestão pode ser 
atingida pela guerra 
das maquininhas

O bombardeio só começou. No campo de bat-
alha, todas as operadoras de cartão dispostas a 
gastar até a última munição. A primeira explosão 
veio da Rede que, em meados de abril, zerou as 
taxas de antecipação de recebíveis, com direito a 
campanha bombástica na mídia.

Estilhaços para todos os lados e Stone, Cielo 
e PagSeguro viram suas ações despencarem. A 
última contra-atacou rapidamente oferecendo o 
recebimento imediato dos valores de quaisquer 
vendas, inclusive nos domingos e feriados. Já a 
SafraPay liberou taxas para transações até R$ 50 
mil. Gravemente ferida, a Cielo teve os lucros 
achatados no primeiro trimestre, reforçou a ope-
ração e também partiu para o “vendeu, recebeu”.

Em meio ao fogo cruzado, empresários de 
todos os setores passaram a enxergar suas ma-
quininhas de cobrança com outros olhos. En-
quanto alguns comemoram as mudanças re-
pentinas sem refletir sobre o risco implícito em 
contar regularmente com a antecipação de rece-
bíveis, outros se sentem tentados a trocar de ad-
quirente para obter mais vantagens.

Guerra é guerra, mas, até que ela acabe, qual 
será o melhor caminho? Para buscar a resposta 
é preciso pensar, em primeiro lugar, sobre quais 
características efetivamente fidelizam clientes, 
levando-os a permanecer por mais tempo como 
usuário de uma determinada operadora de co-
brança de cartão. Na verdade, o que agrega valor 
à maquininha, principalmente no varejo, é o ser-
viço disponível no equipamento. Sabia disso?

Hoje, novas tecnologias já permitem que o 
lojista elimine um bom volume de máquinas 
desnecessárias, substituindo tudo por um único 
tablet com um aplicativo que permite realizar 
desde o controle de estoque até a emissão da nota 
fiscal. Assim, agrega-se mobilidade à gestão, 
permitindo que o negócio seja administrado de 
qualquer lugar, e ainda dá para driblar limitações 
de espaço físico.

Sobretudo, é fundamental compreender que 
ter, na palma da mão, um equipamento que fa-
cilite o gerenciamento é o que de fato significa 
uma vantagem representativa. Aqui, o cerne da 
questão é que se a gestão do negócio não é efici-
ente, independentemente do segmento, a guerra 
das maquininhas pode se transformar em um fu-
zuê bastante arriscado.

O fato é que a guerra em curso tem como 
motivação a competição por participação de 
mercado e, embora as credenciadoras não ten-
ham estipulado prazo para o final da campanha 
de redução de taxas, a estratégia não deve durar 
muito mais que alguns meses.

Com o tiro saindo pela culatra, mudar de ban-
co e de operadora às pressas atrás de vantagens 
potencialmente passageiras pode levar a defasa-
gens no caixa no período imediatamente poste-
rior à troca, seguido de descontrole na gestão no 
longo e no médio prazos. Ou seja, embarcar no 
combate pode levar sua gestão ao caos.

Portanto, mais do que se preocupar com a op-
eradora enquanto dura o tiroteio, o ideal é, no 
momento, avaliar o tipo de software que roda no 
seu equipamento de cobrança e verificar se ele 
realmente facilita o cotidiano do negócio, per-
mitindo visualizar tudo que é preciso para saber 
se o empreendimento vai bem ou mal. Esse é o 
diferencial relevante.

Afinal, depois da guerra, deve vir a trégua. 
E, até lá, ainda que o varejista opte por trocar 
de operadora e saltar de paraquedas em meio 
ao combate inflamado, é fundamental que o 
negócio não sofra impactos negativos e consiga 
atravessar essa transição em paz.

q  Danilo Colombo
Diretor de marketing da PDVend.

A maior manifestação da educação da história brasileira
15 de maio de 2019 inscre-

veu-se gloriosamente na histó-
ria da educação no país. Paulo 
Freire, patrono da educação 
brasileira, piscou e sorria con-
fiante através de um cartaz na 
traseira de um caminhão de som 
na Av. Paulista em São Paulo de 
sol e garoa.

Nas ruas, a emoção e a es-
perança tomaram conta de 222 
cidades com mais de 2 milhões 
de manifestantes ocupando seus 
lugares centrais.

São Paulo 300 mil, Belo Ho-
rizonte 250 mil, Rio de Janeiro 
e Recife 150 mil, Fortaleza 100 
mil, Brasília e Salvador 50 mil 
participantes… brilharam com 
os estudantes, crescidos no sé-
culo XXI, os professores, pais 
e avôs conscientes alegrando e 
animando com sua indignação 
e leveza a alma do povo brasi-
leiro.

Ao caminhar com os pés li-
vres e olhos bem abertos du-
rante quatro horas na Paulista, 
lembrei de muitos guerreiros e 
educadores que tinham lutado e 
nos legaram conquistas essen-
ciais na educação. A longa bata-
lha da escola e da universidade 
públicas e gratuitas. A demo-

cratização do acesso a elas na 
Constituição Federal, a Lei de 
Diretrizes e Bases, os avanços 
ainda tímidos contra as discri-
minações de cor no ensino su-
perior. A ampliação das bolsas 
de estudo dentro e fora do país 
que está bloqueada hoje, a edu-
cação continuada dos profissio-
nais universitários que ainda 
está tímida e órfã.

Um fio invisível nos uniu e 
conduziu ligados a este passado 
de lutas em todas estas marchas. 
É a força da memória e da his-
tória.

O que o MEC, seu ministro 
e o presidente mexeram foram 
com mais de 70 milhões de es-
tudantes de todos os níveis. Um 
terço da população brasileira es-
tuda. A China tem 30%, os EUA, 
25%, o Brasil, 33%. Além dos 
2 milhões de professores. Foi 
uma representação significativa 
e mais mobilizada deste gigan-
tesco oceano que compreendeu 
o drama vivido e foi às ruas ex-
plicar a todos que os cortes e os 
contingenciamentos para a edu-
cação têm que recuar.

É uma questão que afeta a 
batalha do desenvolvimento so-
berano, da CT&I e da cultura. 

Afeta a indústria, a agricultura, 
o comércio e os serviços. O cor-
te de 30% na educação aprofun-
da a recessão e o desemprego. 
A retirada de 42% do Ministério 
da CT&I ceifa nosso presente. 
Era sobre isto que o dia 15 de 
maio aflorou e se impôs. Teve 
o apoio do movimento sindical, 
da comunidade científica e tec-
nológica, a simpatia da popula-
ção em geral e parte da mídia. 
Destaco o alto grau de unidade 
do movimento pacífico e de 
suas entidades.

A participação vigorosa da 
CNTE (Confederação Nacional 
dos Trabalhadores em Educa-
ção) e dos seus sindicatos, das 
entidades estaduais e munici-
pais do professorado, da UNE, 
Ubes, Umes, dos DCEs e dos 
centros acadêmicos estudantis 
garantiram um grande leito para 
que os rios humanos pudessem 
constituir esta força impactante 
no cenário político.

A solidariedade e apoio da 
CNTU (Confederação Nacio-
nal dos Trabalhadores Liberais 
Universitários) e suas entidades 
de engenheiros, economistas, 
farmacêuticos, odontólogos, 
nutricionistas filiadas (vide sua 

precisa nota política divulgada 
em www.cntu.org.br), dos pe-
troleiros, dos bancários, de vá-
rias outras categorias importan-
tes, movimentos sociais e das 
centrais sindicais constituíram 
uma aliança social nova.

Isto influirá nos desdobra-
mentos da greve geral progra-
mada para 14 de junho contra 
o projeto que tramita no Con-
gresso Nacional sobre o fim da 
aposentadoria pública da Previ-
dência Social.

As jornadas de 15 de maio 
foram a expressão do início do 
descolamento das camadas mé-
dias das manifestações de junho 
de 2013 e de março de 2015.O 
bolsonarismo nas camadas mé-
dias foi gravemente ferido, e 
perdem força os fantasmas e as 
fake news fabricados na cam-
panha eleitoral. Mexeu-se na 
educação e, portanto, na vida 
das famílias brasileiras. Isto não 
é pouco. A roda da história se 
moveu.

q  Allen Habert
Engenheiro de produção, foi 
presidente do Sindicato dos 

Engenheiros do ESP e é diretor de 
articulação nacional da CNTU.
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Seis em cada 10 trabalhadores  
no mundo são informais

Dois bilhões de pessoas, 61% de um total de 3,3 bil-
hões de ocupados em 2018, estão na informalidade. Os 
dados são do Relatório da Organização Internacional do 
Trabalho (OIT), o World Employment Social Outlook 
2018–2019.

A Fundação Perseu Abramo destaca outro indicador 
apresentado pela publicação que mostra a precariedade 
do trabalho mundo afora: mais de um quarto dos trab-
alhadores de países de renda baixa e média estavam vi-
vendo na pobreza extrema ou moderada, os chamados 
working poor, pessoas que trabalham, mas não conseg-
uem ficar acima da linha da pobreza. Há uma queda nas 
últimas três décadas, provocada basicamente pela  China.

A FPA, ligada ao PT, publicou esta semana resulta-
dos da pesquisa “Trajetórias da Informalidade no Bra-
sil Contemporâneo”, realizada no segundo semestre de 
2018 em oito estados das cinco regiões do Brasil. Foram 
entrevistados trabalhadores e trabalhadoras informais da 
construção civil, confecção, motoboy/mototáxi, comér-
cio ambulante, manicure e trabalhadoras domésticas.

A pesquisa, através de entrevistas qualitativas, buscar ex-
plorar o universo contemporâneo sobre o mundo do trabal-
ho no Brasil nos últimos 16 anos, para responder à questão 
central: “Quem são, como vivem e o que pensam os trabal-
hadores e trabalhadoras informais das periferias do Brasil?”

Uma das observações é sobre o significado de pos-
suir uma carteira de trabalho assinada, abandonando a 
condição de informalidade. “Não é que eles não querem 
ter carteira assinada. É que eles sabem que na condição 
deles, com a qualificação que eles têm, o trabalho que 
vão conseguir é para ganhar menos e talvez trabalhar 
mais e serem mais explorados”, comenta a supervisora 
da pesquisa Ludmila Costhek Abílio.

Aqui jaz
Quando o Monitor Mercantil publicou, com todas as 

letras, que a Embraer fora vendida para a Boeing, rece-
beu censura de alguns leitores, que afirmavam ter ocor-
rido uma fusão. A revelação do nome da nova companhia 
– Boeing Brasil Commercial – mostrou que o MM não 
exagerou.

Brazil
Dois fatos chamam atenção após a divulgação do 

novo nome da Embraer: primeiro, os jornalões passaram 
a falar sobre a “compra da divisão comercial” da em-
presa que já foi símbolo da tecnologia brasileira; antes, 
embarcaram na história da fusão.

Segundo: por que a Boeing não colocou Brasil com 
“z”?

Dedicação extraordinária
O Corpo de Bombeiros atuante na tragédia de Bru-

madinho e a cardiologista pediátrica Rosa Célia Pimentel 
Barbosa, do Pro Criança Cardíaca, foram homenagea-
dos durante a Hospitalar 2019, um reconhecimento “à 
dedicação extraordinária dos profissionais cuja atuação 
incide diretamente no bem-estar da população, muitas 
vezes sendo o fator determinante para sua sobrevivên-
cia”, destaca Waleska Santos, fundadora da feira.

Cadafalso
Em entrevista a Glenn Greenwald, Lula disse que, an-

tes da eleição de 2018, Mangabeira Unger afirmou que 
Haddad tinha topado ser vice de Ciro Gomes. Pergun-
tado se a chapa não vingou porque o PT queria manter o 
controle da esquerda, Lula enrolou, mas não respondeu.

Rápidas
O maior fórum de participação popular em defesa da 

saúde, do fortalecimento do SUS e da democracia no Es-
tado do Rio de Janeiro começa nesta sexta e seguirá pelo 
final de semana. A 8ª Conferência Estadual de Saúde será 
realizada na Uerj. O secretário de Estado de Saúde, Ed-
mar Santos, fará a abertura *** A Anhanguera de Niterói 
(RJ) realiza mais um RH na Comunidade, neste sábado, 
das 10h às 12h, no Morro da Penha, Ponta d’Areia. Serão 
oferecidos serviços como elaboração de currículo e mar-
keting pessoal, além de dicas médicas, odontológicas e 
nutricionais *** A Associação Brasileira de Shopping 
Centers (Abrasce) realiza o Seminário de Segurança e 
Operações, entre 28 e 30 de maio, no Centro de Con-
venções Expo Center Norte, em São Paulo. Detalhes 
em seminario.abrasce.com.br/ *** Estão abertas as in-
scrições para a 3ª Rodada da Cidadania, da Associação 
Comercial de Santos (ACS). O tema será “O Porto do 
Futuro” com palestra do presidente da Codesp, Casemiro 
Tércio de Carvalho. Inscrições pelo e-mail eventos@acs.
org.br *** Vinícius Casimiro Carneiro de Andrade toma 
posse na presidência da Associação Brasileira de Distri-
buição e Logística de Produtos Farmacêuticos (Abradi-
lan) em 5 de junho, em São Paulo.
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Ata da Assembleia Geral Extraordinária. 1. Data, Hora e Local da Assembleia: Realizada no dia 01/04/19, às 12h, 
na sede social na Estrada dos Bandeirantes n° 1099, Jacarepaguá/RJ. 2. Convocação: Dispensadas as formalidades de 
convocação por estarem presentes os acionistas titulares de ações representativas de 100% do capital social da Cia, nos 
termos do art. 124, § 4º, da Lei 6.404/76. 3. Presenças: Presentes os acionistas representando a totalidade do capital 
votante da Cia, constituindo, portanto, quórum legal para instalação e deliberação das matérias constantes da ordem do dia, 
conforme assinaturas apostas no Livro de presença de Acionistas (Anexo I). 4. Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. 
Luiz Alberto Barreto e secretariados pela Sra. Priscila Nobre Rodrigues. 5. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) a renúncia do 
atual membro do Conselho de Administração e a eleição de seu substituto; e (ii) a inclusão de atividade no objeto social da 
Cia. 6. Deliberações: Dando início aos trabalhos, o Presidente da mesa esclareceu que a ata da assembleia seria lavrada 
em forma de sumário dos fatos ocorridos, contendo apenas a transcrição das deliberações tomadas, conforme faculta o 
art. 130, § 1°, da Lei 6.404/76. Informou, ainda, que documentos ou propostas, declarações de voto ou dissidências sobre 
as matérias a serem deliberadas deveriam ser apresentadas por escrito a mesa. Em seguida, apreciaram as matérias 
constantes da ordem do dia e tomaram as deliberações que se seguem abaixo I. Os acionistas tomaram ciência e aceitaram 
a renúncia do Sr. Renato Mendes e Senna ao cargo de membro do Conselho de Administração da Cia, conforme Termo de 
Renúncia assinado em 31/03/19, constante da presente como Anexo II. II. Em razão da renúncia do antigo conselheiro, os 
acionistas decidem, por unanimidade e sem reservas, eleger para o cargo de membro do Conselho de Administração, o Sr. 
Ricardo Casseano da Silva, brasileiro, divorciado, advogado, C.I. nº 25080416-5, SSP/SP, CPF nº 259.790.598-57, residente 
e domiciliado na Estrada dos Bandeirantes nº 1099, Jacarepaguá/RJ, a partir da presente data até a AGO de 2022, conforme 
Termo de Posse constante da presente como Anexo III; III. Ato contínuo, os acionistas decidem alterar o objeto social da Cia, 
para que o mesmo passe a incluir a atividade de serviços de limpeza (CNAE: 8129-0/00). IV. Em decorrência da deliberação 
acima, o Art. 3º do Estatuto Social da Cia passará a ter a seguinte redação: “Art. 3º - O objeto da Sociedade é: a) a fabricação, 
a distribuição, o fracionamento, o armazenamento, a embalagem, a reembalagem, o comércio, a importação e exportação 
de: produtos químicos; farmacêuticos; dietéticos; alimentícios; bebidas, sucos, águas, cosméticos; domissanitários; 
diagnósticos; meios de cultura; alérgenos; drogas; insumos farmacêuticos, veterinários, de vacinas e de hemoderivados: 
substâncias bioquímicas; reagentes e correlatos; aparelhos científicos; equipamentos destinados a análise de produtos em 
laboratórios de qualidade e pesquisa, de microbiologia, de controle ambiental e de saneamento básico, suas peças, partes 
e acessórios elétricos e eletrônicos a eles acoplados; matérias-primas; materiais de consumo para aplicação em processos 
industriais que utilizem a tecnologia de filtração e de ultrafiltração, na obtenção de água pura para uso em laboratórios de 
controle de qualidade, análises clínicas, análise microbiológica ou de pesquisas; materiais de consumo, partes e peças 
para uso médico, cirúrgico, odontológico e de laboratório e produtos agroindustriais; defensivos agrícolas, fertilizantes e 
inoculantes; b) a comercialização, a distribuição e a assistência técnica, no mercado interno e externo de produtos de vidro 
e similares, produtos de porcelana e refratários, papéis filtrantes e membranas filtrantes, aparelhos científicos, equipamentos, 
e demais listados no item “a”; c) a execução de atividades agrícolas, pecuárias e agropastoris; d) a industrialização de 
produtos vegetais: e) a realização de quaisquer negócios conexos ou afins com os descritos acima, inclusive a prestação 
de serviços para terceiros; f) o agenciamento, representação comercial de terceiros, de equipamentos e produtos aplicáveis 
nas áreas descritas no item “a “; g) Ministrar cursos, treinamentos e demonstração sobre as aplicações nas áreas descritas 
no item “a”, incluindo a elaboração e/ou criação do material didático a ser utilizado nos cursos; h) prestação de serviços 
para a validação e desenvolvimento de processos de filtração para clientes; i) a participação em outras Sociedades; e j) 
atividades de limpeza.” V. Na oportunidade, os acionistas decidem, ainda, ratificar os seguintes atos deliberados e aprovados 
pela Administração e pela Cia, conforme aplicável: (i) A eleição dos demais membros do Conselho de Administração, quais 
sejam: os Srs. (a) Luiz Alberto Barreto, brasileiro, casado, industrial, C.I. nº 04.797.252-6, IFP/RJ, CPF nº 606.485.207-06, 
domiciliado na Estrada dos Bandeirantes, nº 1099, Jacarepaguá/RJ; e (b) Priscila Nobre Rodrigues, brasileira, casada, 
farmacêutica, C.I. nº 01120811106, DETRAN/RJ em 16/05/17, CPF nº 087.412.467-05, com endereço comercial na Estrada 
dos Bandeirantes, nº 1099, Jacarepaguá/RJ, ambos com mandato de 3 anos, até 30/04/21 ou a AGO de 2021, o que vier 
primeiro, conforme Termos de Posse constantes do Anexo III da Ata de AGO/E realizada em 23/05/18, com relação ao Luiz 
Alberto Barreto e do Anexo II da Ata de AGO/E realizada em 15/10/18, com relação a Priscila Nobre Rodrigues; (ii) A renúncia 
do Sr. Guilherme Maradei, brasileiro, casado, engenheiro, C.I. nº 23.396.254-2, IIRGD, CPF n° 156.987.758-00, domiciliado 
na Estrada dos Bandeirantes, nº 1.099, Jacarepaguá/RJ, em relação ao cargo de Diretor-Presidente da Cia, conforme Termo 
de Renúncia anexo à Ata de RCA realizada em 31/01/19; (iii) A eleição do Sr. Ariovaldo Cruppe Junior, brasileiro, casado, 
engenheiro civil, C.I. nº 06.336.197-6, IFP/RJ, CPF nº 939.512.137-87, para o cargo de Diretor sem Designação Específica 
da Cia para completar o restante do mandato ao qual renunciou o Sr. Renato Mendes Senna, mandato esse que deverá se 
encerrar quando da realização da AGO da Cia do exercício de 2021, conforme Termo de Posse constante do Anexo I da Ata 
de RCA realizada em 12/12/18; (iv) A abertura da filial localizada na Cidade de Vinhedo/SP, na Estrada Vinhedo, Viracopos, 
Km 04, Portão 2, na Rua Edgar Marchiori, nº 255, Distrito Industrial, conforme deliberado na Ata de RD realizada em 
19/10/18; e (v) A alteração dos endereços das filiais da Cia anteriormente localizadas: (i) na Rua São Paulo, nº 30, Alphaville 
Industrial, Barueri/SP, para a Alameda Xingu, nº 350, Condomínio Iguatemi Alphaville, Edifício I-Tower, escritórios nº 503, 
504, 601, 602, 603, 604, 701, 702, 703 e 704 5º, 6° 7º andares, na Cidade de Barueri/SP; e (vi) A substituição da atividade 
secundária da filial da Cia de “Testes e Análise Técnicas” para a atividade de “Pesquisa e Desenvolvimento Experimental em 
Ciências Físicas e Naturais”, conforme deliberado na Ata de RD realizada em 13/07/18. VI. Tendo em vista as deliberações 
acima, os acionistas aprovaram, por unanimidade dos votos proferidos, na sua íntegra e sem ressalvas, a consolidação do 
Estatuto Social, conforme redação constante no Anexo IV. VII. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo 
qualquer outra manifestação, foram os trabalhos suspensos pelo tempo necessário a lavratura da presente ata, que, depois 
de lida e aprovada, é por todos assinada. RJ, 01/04/2019. Luiz Alberto Barreto - Presidente; Priscila Nobre Rodrigues - 
Secretária. Jucerja nº 3604411 em 08/05/19. Jucesp nº 265.701/19-3 em 16/05/19.

Comida pesa mais para famílias de baixa renda
Preços acumulam 
alta de 9,1%  nos 
últimos 12 meses 

O comportamento dos 
preços dos alimentos, que 
acumulam alta de 9,1% nos 
últimos 12 meses, encerra-
dos em abril, foi o principal 
determinante da revisão de 
3,85% (divulgado em mar-
ço na Carta de Conjuntura) 
para 4,08% da projeção 
para o IPCA de 2019 feita 
pelo Instituto de Pesqui-
sa Econômica Aplicada 
(Ipea). A seção de inflação 
da Carta de Conjuntura, di-
vulgada nesta quinta-feira, 
analisa as perspectivas para 
a inflação no ano e mostra 
que o comportamento des-
se grupo de preços impac-

tou de forma mais intensa a 
inflação das famílias mais 
pobres. No acumulado dos 
últimos 12 meses, enquan-
to a inflação das famílias 
de renda mais baixa foi de 
5,3%, a registrada pelas 
famílias mais ricas foi de 
4,7% - de acordo com o 
Indicador Ipea de Inflação 
por Faixa de Renda.

Em abril, apesar de todas 
as classes sociais terem apre-
sentado uma inflação muito 
próxima aos 0,57% registra-
dos pelo IPCA, os fatores de 
pressão inflacionária diferi-
ram entre as faixas de renda 
pesquisadas. Para as famílias 
mais pobres, as maiores con-
tribuições à inflação vieram 
dos reajustes dos medica-
mentos (2,3%), da alimenta-
ção no domicílio (0,62%) e 
das tarifas de ônibus urbano 
(0,74%). No caso do seg-
mento mais rico da popula-

ção, embora os alimentos e 
os medicamentos também 
tenham impactado a inflação 
dessa classe, o maior foco de 
pressão veio da alta de 2,7% 
da gasolina.

Assim como os alimen-
tos, o comportamento me-
nos favorável do que o 
esperado dos preços admi-
nistrados também contribui 
para a elevação da projeção 
de inflação. A expectativa 
de uma elevação maior no 
preço do barril de petró-
leo, aliada a uma taxa de 
câmbio mais depreciada, 
alterou a projeção de pre-
ços monitorados de 4,9% 
para 5,5% até o final de 
2019 (mesmo em um cená-
rio com previsão de reajus-
tes menores das tarifas de 
energia elétrica).

Já a inflação dos bens 
livres da economia, exceto 
alimentos, continua numa 

trajetória bastante favo-
rável, com alta de apenas 
1,7% nos últimos 12 meses, 
encerrados em abril. Se é 
fato que o baixo dinamismo 
do nível de atividade vem 
contribuindo para a manu-
tenção da inflação desse 
segmento em baixo pata-
mar, a perspectiva de um 
crescimento ainda menor 
da economia brasileira nes-
te ano gerou um recuo da 
projeção para a alta de pre-
ços desses bens livres em 
2019, que passou de 1,7% 
para 1,2%. De modo simi-
lar, a projeção da inflação 
de serviços para 2019 tam-
bém foi revista para baixo. 
A previsão de alta dos servi-
ços educacionais passou de 
4,6% para 4,5%, enquanto 
a dos demais serviços livres 
recuou de 3,7% para 3,5%, 
refletindo uma demanda in-
terna ainda muito contida. 

Apesar de fracasso do Brexit, May tenta ficar 
A primeira-ministra do Rei-

no Unido, Theresa May, lutava 
para se manter no cargo nesta 
quinta-feira, apesar do fracasso 
da última manobra para ten-
tar concretizar a desfiliação 
britânica da União Europeia 
(UE), ofuscando uma eleição 
europeia que deve mostrar um 
país rachado quanto ao rom-
pimento com o bloco. A saída 
de May aprofundaria a crise do 
Brexit, já que é provável que 
um novo líder queira uma se-
paração mais decisiva da UE, 
o que aumenta as chances de 
um confronto com o bloco e de 
uma nova eleição nacional que 
poderia abrir caminho a um 
governo socialista.

Em uma situação tão incer-

ta, a quinta maior economia 
do mundo enfrenta uma va-
riedade de opções, como uma 
saída ordeira com um acordo, 
uma saída sem acordo, uma 
eleição nacional ou um se-
gundo referendo que poderia 
acabar revertendo a decisão 
de 2016 de deixar a UE.

May, que conquistou o 
cargo em meio ao tumulto 
que se seguiu ao referendo 
de 2016 sobre a filiação ao 
bloco, fracassou várias ve-
zes em obter a aprovação do 
Parlamento ao acordo de saí-
da que apresentou como uma 
maneira de sanar as divisões 
do Brexit na nação. Mas sua 
última aposta, que consistiu 
em propor um segundo refe-

rendo e arranjos comerciais 
mais estreitos com a UE, 
provocou revolta em alguns 
ministros pró-Brexit, e agora 
ela está sendo pressionada a 
marcar a data de sua saída.

A líder da Câmara dos Co-
muns, Andrea Leadsom, re-
nunciou, dizendo sentir que 
a abordagem de May não 
concretizará o Brexit. A rede 
BBC disse que mais minis-
tros podem seguir o exemplo. 
“May deve sair após fiasco do 
Brexit”, disse a manchete do 
jornal The Sun, e o The Times 
disse: “May se prepara para 
partir após motim de gabi-
nete”. O secretário das Rela-
ções Exteriores, Jeremy Hunt, 
disse que May ainda será a 

premiê quando o presidente 
dos Estados Unidos, Donald 
Trump, chegar para uma visita 
de Estado no dia 3 de junho.

Embora o país continue 
profundamente dividido 
quanto ao Brexit, a maioria 
das pessoas concorda que ele 
definirá o futuro do Reino 
Unido por várias gerações. 
Os britânicos pró-europeus 
temem que o Brexit mine a 
posição de Londres como 
uma das duas maiores capitais 
financeiras do mundo e enfra-
queça o Ocidente no momen-
to em que este passa apertos 
com a presidência imprevisí-
vel de Trump e com a asser-
tividade crescente da Rússia e 
da China.

BC libera R$ 8,2 bi 
na economia

Para injetar R$ 8,2 bilhões 
na economia , o Banco Cen-
tral (BC) reduziu a parcela 
que as instituições financei-
ras são obrigadas a recolher 
sobre operações de leasing. 
Em circular editada no fim da 
tarde desta quinta-feira, a au-
toridade monetária excluiu da 
base de cálculo do compulsó-
rio sobre depósitos a prazo os 
depósitos interfinanceiros fei-
tos por Sociedades de Arren-
damento Mercantil (SAM) em 
instituições financeiras de um 
mesmo conglomerado. Se-
gundo o BC, os R$ 8,2 bilhões 
que deixarão de ser recolhidos 
atualmente representam 3,3% 
do total de compulsórios sobre 
depósitos a prazo.

Vasquez recebe 
trabalhadores do gás

O presidente do Uruguai, 
Tabaré Vázquez, recebeu tra-
balhadores da subsidiária da 
Petrobras e sindicalistas nesta 
quinta-feira. Ele se compro-
meteu a colaborar para uma 
solução pacífica para o con-
flito , que vinha se agravando 
nos últimos dias entre os tra-
balhadores e a empresa  Mon-
tevideoGas, subsidiária da 
Petrobras no país, se arrasta 
há meses. Os funcionários se 
comprometeram a suspender 
temporariamente a greve ge-
ral marcada para o dia 27 de 
maio, a fim de dar tempo às 
autoridades.

Após 30 anos, Brasil adere ao Protocolo de Madri
Trinta anos após a cria-

ção, o Brasil adere ao Pro-
tocolo de Madri, um tratado 
internacional que facilita e 
reduz custos para o registro 
de marcas de empresas no 
exterior. A previsão do Insti-
tuto Nacional de Propriedade 
Industrial (Inpi) é que a nova 
sistemática comece a funcio-
nar em outubro no país. O 
Senado aprovou os textos do 
protocolo referente ao Acor-
do de Madri adotado em 27 
de junho de 1989, e em vigor 

desde 1996 em outras nações. 
O protocolo já havia tramita-
do na Câmara dos Deputa-
dos. O documento aprovado 
pelas duas casas do Congres-
so Nacional está disponível 
na internet e inclui o regula-
mento comum para registro 
internacional de marcas.

De acordo com o Inpi e 
a Confederação Nacional 
da Indústria (CNI), o ter-
mo viabiliza o registro de 
marcas em 120 países (res-
ponsáveis por mais de 80% 

do comércio internacional). 
O tratado é administrado 
pela Organização Mundial 
da Propriedade Intelectu-
al (Ompi), que centraliza 
a tramitação para diversos 
países, sob o mesmo prazo, 
operando com uma única 
moeda e idioma.

A facilidade de registro 
simplifica procedimentos de 
inscrição; reduz custos de 
depósito e de gestão do pro-
cesso; permite às empresas 
interessadas previsibilidade 

no tempo de resposta dos 
pedidos; e viabiliza o mo-
nitoramento permanente da 
proteção da marca em todos 
os países em que estiver re-
gistrada.

A CNI calcula que os prazos 
de análise e custos de registro 
podem ser 75% menores do 
que os atuais. De acordo com 
o diretor de Desenvolvimento 
Industrial da entidade, Carlos 
Abijaodi, há casos em que o 
registro no Brasil demora até 
quatro anos.



n  Monitor Mercantil Sexta-feira, 24 de maio de 20194 Negócios & Empresas

MARLIN NAVEGAÇÃO S.A.
CNPJ 20.854.869/0001-00

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31/12/18 E 2017 (EM MR$)

NOTAS EXPLICATIVAS: 1. Contexto Operacional: A Cia. é uma S.A. regida 
pelo seu Estatuto Social e alterações, pela Lei 6.404/76 e suas alterações, e 
pelas disposições legais que lhe forem aplicáveis. A Cia., com sede na Praça 
Floriano, 19, RJ, Brasil, e suas Controladas Netuno Offshore Ltda, com sede 
na Praça Floriano, nº 19, RJ, Brasil,e Marlin International Coõperatief U. A., 
com sede na Holanda, formam grupo de empresas que possuem atualmente 
uma frota de seis embarcações de Apoio Marítimo, sendo cinco embarcações 
próprias e uma afretada, que trabalham para o mercado de energia no Brasil. 
O grupo foi constituído por dois fundos de private equity geridos pela Mantiq 
Investimentos e Mare Investimentos. Sua missão é operar embarcações de 
apoio marítimo com segurança, excelência, rentabilidade e foco na satisfação 
do cliente, por meio de uma gestão baseada no respeito às pessoas e ao meio 
ambiente, com práticas que promovam a melhoria contínua e o crescimento 
ordenado, contribuindo para o desenvolvimento social. Em 31/12/18, a Socie-
dade apresentou perdas em suas operações gerando deficiência de geração 
de caixa. As principais causas das perdas apresentadas foram os investimen-
tos em docagem/conversão para busca de novos contratos e variação cambial 
das debêntures atreladas ao dólar. A administração da Sociedade vem otimi-
zando seus custos operacionais, além de almejar iniciar operação de sua nova 
embarcação (afretada) chamada Amazon Chieftain Z, que teve seu contrato 
de afretamento firmado em 03/12/19. Atualmente todas as embarcações da 
Sociedade estão com contratos vigentes e operando. 

Passivo e patrimônio líquido
Circulante 19.961 227.683
Fornecedores 5.082 10.820
Parcelamentos federais 814 813
Impostos a recolher 1.948 711
Obrigações e provisões trabalhistas 2.130 537
Debêntures 9.901 214.801
Outras contas a pagar 86 -
Não circulante 274.560 14.348
Parcelamentos federais - 2.250
Debêntures 245.916 -
Impostos diferidos 28.644 10.199
Empréstimos - 1.900
Patrimônio líquido 89.034 156.228
Capital social 174.999 174.999
Outros resultados abrangentes 31.243 14.977
Prejuízos acumulados (117.208) (33.749)
Total do passivo e patrimônio líquido 383.555 398.259

Demonstrações do resultado 2018 2017
(Reapresentado)

Receita de serviços 55.576 47.283
Custo dos serviços prestados (32.054) (12.775)
Lucro bruto 23.522 34.508
Despesas operacionais (33.964) (26.284)
Despesas administrativas e gerais (797) (616)
Despesas com pessoal (5.904) (4.155)
Serviços contratados (2.698) (16.246)
Despesas tributárias (799) (145)
Depreciação e amortização (14.638) (1.889)
Resultado de equivalência patrimionial (7.986) 2.258
Outras despesas operacionais (1.143) (5.491)
Lucro (Prejuízo) operacional (10.442) 8.224
Resultado financeiro líquido (45.762) (18.223)
Receitas financeiras 19.571 24.524
Despesas financeiras (65.333) (42.747)
Outras receitas operacionais 3.869 442
Outras receitas 3.869 442
Lucro líquido / Prejuízo antes do IR e CSLL (52.334) (9.557)
IR e Contribuição Social (31.125) 24.936
Lucro líquido/ Prejuízo do exercício (83.459) 15.379
Quantidade de ações 174.999 174.999
Lucro líquido/ Prejuízo por ações do exercício -0,48 0,09

Demonstrações do resultado abrangente 2018 2017
(Reapresentado)

Lucro líquido/ Prejuízo do exercício (83.459) 15.379
Ajuste acumulado de conversão 16.265 935
Resultado abrangente total do período (67.194) 16.314

Demontrações das mutações do patrimônio líquido

Capital
Social

Outros
Resultados

Abrangentes

Lucro/Preju-
ízos acumu-

lados Total
Saldos em 31/12/16 174.999 14.043 (63.375) 125.667
Ajuste de Conversão Líquido 
 Líquido dos Efeitos do IR e da CSLL   - 935 - 935
Compensação de Prejuízos Acumula-
dos sobre Parcelamentos - PERT         - - 14.247 14.247
Resultado do exercício - - 15.379 15.379
Saldos em 31/12/17 - 
 Reapresentado 174.999 14.978 (33.749) 156.228
Ajuste de Conversão Líquido 
 Líquido dos Efeitos do IR e da CSLL   - 16.265 - 16.265
Resultado do exercício - - (83.459) (83.459)
Saldos em 31/12/18 174.999 31.243 (117.208) 89.034

Demonstrações do fluxo de caixa 2018 2017
Fluxo de caixa das atividades operacionais (Reapresentado)
Lucro líquido / Prejuízo liquido do exercício (83.459) 15.379
Ajustes ao resultado do exercício: (3.555) 30.192
 Depreciações 14.638 1.889
 Resultado da equivalência patrimonial 7.986 (2.258)
 Juros incorridos no período não realizados 16.265 935
 Provisão de juros sobre as debêntures 41.016 -
 Ajustes de exercícios anteriores - 14.247

(Aumento) redução nos ativos operacionais:
 Contas a receber 5.042 1.055
 Impostos e contribuições a recuperar (3.188) (1.936)
 Outros valores a receber 6.342 (12.193)
 Impostos diferidos 12.680 (29.861)
 Impostos diferidos passivos 18.445 5.424
 Fornecedores (5.738) 10.668
 Obrigações sociais e trabalhistas 1.593 311
 Outras contas a pagar 86 -
 Impostos e contribuições a recolher 1.237 (15.843)
 Parcelamentos Federais (2.249) 3.063

Caixa gerado pelas atividades operacionais 30.695 (9.119)
Fluxo de caixa das atividades de invest.
 Investimentos (62.302) (3.434)
 Aquisição/baixa de imobilizado e intangivel 28.544 17.157

Caixa aplicado nas atividades de invest. (33.757) 13.723
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
 Debêntures e Pagamento de juros sobre debêntures      - (22.584)
 Empréstimos com partes relacionadas (1.900) 1.900

Caixa aplicado nas atividades de financ. (1.900) (20.684)
 Redução de caixa e equivalentes de caixa (4.962) (16.081)
Disponibilidades
 Saldo inicial 5.413 21.494
 Saldo final 451 5.413

Redução de caixa e equivalentes de caixa (4.962) (16.081)

Balanços patrimonias 2018 2017
Ativo (Reapresentado)
Circulante 22.430 26.729
Caixa e equivalentes de caixa 451 5.413
Contas a receber 9.661 14.703
Impostos e contribuições a recuperar 5.997 2.809
Outros créditos e valores a receber 6.321 3.803
Não circulante 361.125 371.530
Outros realizáveis - 8.859
Impostos diferidos 17.181 29.861
Investimento 148.896 94.579
Imobilizado 195.048 238.231
Total do ativo 383.555 398.259

Diretor Presidente - Haroldo Luis Varella Cruz - Id. 746173 SSPDF 
Diretor Financeiro - Rodrigo Vainer - Id. 133095364 IFPR 

Contadora - Andreia Ribeiro de Souza Silva - CRC-RJ 086183/O-7
Relatório do Auditor Independente sobre as DFs.: Opinião: Examinamos 
as DFs. da Cia., que compreendem o balanço patrimonial em 31/12/18 e as 
respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das muta-
ções do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo naquela 
data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo 
das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, exceto quanto ao men-
cionado no § “Base para Opinião com Ressalva”, as DFs. acima referidas 
apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição pa-
trimonial e financeira da Cia., 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 opinião com Ressalva: 
A Sociedade não apresentou para 31/12/18, o teste de recuperabilidade do 
ativo, impairment, conforme requer a NBC TG 01 - Valor Recuperável dos 
Ativos, não sendo possível estimar os efeitos patrimoniais e no resultado caso 
a Sociedade tivesse aplicado o referido teste. Nossa auditoria foi conduzida 
de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas 
responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na se-
ção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das DFs.”. 
Somos independentes em relação à Sociedade, de acordo com os princípios 
éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas 
normas profissionais emitidas pelo CFC e cumprimos com as demais respon-
sabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência 
de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. 

POSEIDON PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ nº 19.560.759/0001-57

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31/12/2018 E 2017 (Em MR$)

NOTAS EXPLICATIVAS: 1. Contexto Operacional: A Cia. é uma S.A. re-
gida pelo seu Estatuto Social e alterações, pela Lei 6.404/76 e suas altera-
ções, e pelas disposições legais que lhe forem aplicáveis. A Cia. é holding
de instituições não financeiras, tendo participações em Cias. no Brasil e no 
exterior de apoio marítimo. A Cia., com sede na Praça Floriano, 19, RJ, e 
suas controladas Marlin Navegação S.A. e Marlin lnternational Cooperatief U. 
A, formam grupo de Cias. que possuem atualmente uma frota de 5 embarca-
ções de Apoio Marítimo, que trabalham para o mercado de energia no Brasil. 
O grupo foi constituído por dois fundos de private equity geridos pela Mantiq 
Investimentos e Mare Investimentos. 

Diretor Presidente - Haroldo Luis Varella Cruz - Id. 746173 SSPDF 
Diretor Financeiro - Rodrigo Vainer - Id. 133095364 IFPR 

Contadora - Andreia Ribeiro de Souza Silva - CRC-RJ 086183/O-7

Relatório do Auditor Independente sobre as DFs.: Opinião: Examinamos
as DFs. individuais e consolidadas da Cia., identificadas como controladora e 
consolidado, respectivamente, que compreendem o balanço patrimonial em 
31/12/18 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abran-
gente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercí-
cio findo nessa data, bem como as correspondentes notas, incluindo o resumo 
das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, exceto quanto ao men-
cionado no § Base para Opinião com Ressalva, as DFs. individuais e conso-
lidadas acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos 

relevantes, a posição patrimonial e financeira, individual e consolidada, da Cia. 
em 31/12/18, o desempenho individual e consolidado de suas operações e os 
seus fluxos de caixa individuais e consolidados para o exercício findo nessa 
data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as IFRS 
emitidas pelo IASB. Base para opinião com Ressalva: A investida Marlin 
Navegação S.A. não apresentou para 31/12/18, o teste de recuperabilidade 
do ativo, impairment, conforme requer a NBC TG 01 - Valor Recuperável dos 
Ativos, não sendo possível estimar os efeitos patrimoniais e no resultado da 
Controladora e da Controlada caso a investida tivesse aplicado o referido tes-
te. 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 DFs. individuais e consolidadas”. Somos indepen-
dentes em relação à Sociedade e suas controladas, 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 nor-
mas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada 
para fundamentar nossa opinião. 

Balanço patrimonial Controladora Consolidado

Ativo Nota 2018

2017
(Reapre-
sentado) 2018

2017
(Reapre-
sentado)

Circulante 51 19 28.153 31.299
Caixa e equivalentes de caixa 6 - - 2.769 8.692
Contas a receber 7 - - 11.781 14.703
Impostos a recuperar 8 - - 7.444 4.082
Outras contas a receber 51 19 6.159 3.822
Não circulante 89.309 157.168 359.140 397.118
Contas a receber 7 - - - 32.023
Impostos diferidos 20 - - 17.181 29.861
Investimento 9 89.309 157.168 665 1.455
Imobilizado 10 - - 341.294 333.779
Total do ativo 89.360 157.187 387.293 428.418
Passivo e Patrimônio Líquido
Circulante 234 216 24.122 257.111
Fornecedores 11 29 11 7.750 40.044
Obrigações e provisões trabalhistas - - 3.231 537
Impostos a recolher 13 205 205 2.426 916
Debêntures 12 - - 9.901 214.801
Parcel. Federais 14 - - 814 813
Não circulante 534 453 274.580 14.789
Impostos diferidos 20 - - 28.644 10.199
Parcel. Federais 14 - - - 2.250
Debêntures 12 - - 245.916 -
Credores Diversos 15 534 453 20 2.340
Patrimônio líquido 16 88.592 156.518 88.592 156.518
Capital social 175.000 175.000 175.000 175.000
Outros resultados abrangentes (5.879) 15.074 (5.879) 15.074
Prejuízos acumulados (80.529) (33.556) (80.529) (33.556)
Total do passivo e PL 89.360 157.187 387.293 428.418

 Demonstrações do resultado Controladora Consolidado
2017 2017

Nota 2018

(Rea-
presen-

tado) 2018

(Rea-
presen-

tado)
Receita de serviços 17 - - 69.398 62.966
Custo dos serviços prestados - - (39.449) (12.774)
Lucro bruto - - 29.949 50.192
Despesas operacionais 18 (83.548) 15.990 (39.981) (41.455)
Despesas administrativas e gerais (67) (8) (830) (6.038)
Despesas com pessoal - - (5.907) (4.155)
Serviços contratados - (23) (6.748) (33.886)
Despesas tributárias - - (951) (211)
Depreciação e amortização - - (24.441) (10.706)
Despesas com seguros - - - 13.834
Outras despesas operacionais - - (1.104) (293)
Resultado de equivalência patrimonial (83.481) 16.022 - -
Prejuízo / Lucro op. antes do 
resultado financeiro (83.548) 15.990 (10.032) 8.737
Resultado financeiro líquido 19 - - (46.261) (18.124)
Receitas financeiras - - 19.673 24.636
Despesas financeiras - - (65.934) (42.760)
Outras receitas e despesas - - 3.869 442
Outras receitas - - 3.869 442

Lucro líquido / Prejuízo antes do IR e CS (83.549) 15.990 (52.424) (8.945)
IR e Contribuição Social - (203) (31.125) 24.732
Lucro líquido/ Prejuízo do exercício (83.549) 15.787 (83.549) 15.787
Atribuível a Acionistas da Controladora (83.549) 15.787 (83.549) 15.787

Demonstrações do
resultado abrangente

Controladora Consolidado

2018

2017
(Rea-

presen-
tado) 2018

2017
(Rea-

presen-
tado)

Lucro líquido/ Prejuízo por ações do
 exercício (83.549) 15.787 (83.549) 15.787
Ajuste acumulado de conversão 15.623 (35.593) 15.623 (35.593)
Resultado abrangente total do período (67.926) (19.806) (67.926) (19.806)
Resultado abrangente total atribuído à participação dos:
Acionistas da controladora (67.926) (19.806) (67.926) (19.806)

Demonstrações das 
mutações do

patrimônio líquido

Controladora

Capital
Social

Variação
Cambial em 

Investida

Lucro / 
Prejuízos

acumulados Total
Saldos em 31/12/16 (Reap.) 175.000 14.091 (13.840) 175.251
Ajuste de Conversão em investida         - (35.593) - (35.593)
Ajustes Exercícios Anterior - - 1.073 1.073
Lucro do Exercício - - 15.787 15.787
Saldos em 31/12/17 (Reap.) 175.000 (21.502) 3.020 156.518
Ajuste de Conversão em investida         - 15.623 - 15.623
Prejuízo do Exercício - - (83.549) (83.549)
Saldos em 31/12/18 175.000 (5.879) (80.529) 88.592

Demonstrações dos fluxos de caixa Controladora Consolidado
Fluxo de caixa das atividades
 operacionais 2018 2017 2018 2017
Lucro líquido / Prejuízo líquido do exercício (83.549) 15.787 (83.549) 15.787
Ajustes ao resultado do exercício:
 Depreciações - - 24.441 28.975
 Resultado da equivalência patrimonial 83.481 (16.022) - -
 Variação cambial não realizada - - 15.623 (2.496)
 Juros incorridos no período não
 realizados 1 - 40.139 16.340
 Amortização do custo de transação
 de debêntures - - 877 881

(67) (235) (2.469) 59.487
(Aumento) redução nos ativos operacionais:
 Contas a receber (32) - 34.945 1.055
 Impostos e contribuições a recuperar - (3.362) (2.095)
 Adiantamentos a terceiros - - - (2.953)
 Outros valores a receber - (8) (2.337) 3.728
 Impostos diferidos - - 12.680 (29.861)
 Título de capitalização - - - (99)
Aumento (redução) nos passivos operacionais:
 Fornecedores 18 - (32.294) 1.392
 Obrigações sociais e trabalhistas - - 2.694 311
 Impostos e contribuições a recolher - 203 1.510 1.930
 Impostos Diferidos - - 18.445 -
 Parcelamentos Federais - - (2.249) -
 Outros contas a pagar - 27 (2.320) (1.061)
Caixa gerado pelas atividades
 operacionais (81) (13) 25.243 31.834
Fluxo de caixa das atividades de
 investimentos
 Investimentos - - 790 (16.460)
 Aumento de capital em controladas - - - (2.000)
 Mútuo com partes relacionadas 81 13 - 13
 Aquisição de imobilizado e intangível - - (31.956) (8.065)
Caixa aplicado nas atividades de 
investimentos 81 13 (31.166) (26.512)
Fluxo de caixa das atividades de 
financiamentos
 Pagamento de juros sobre debêntures - - - (18.459)
 Juros incorridos - - - (4.224)
 Captação de empréstimos - - - 1.900
Caixa aplicado nas atividades de 
financiamento - - - (20.783)
Redução de caixa e equivalentes de 
caixa - - (5.923) (15.461)
Disponibilidades
Saldo inicial - - 8.692 24.153
Saldo final - - 2.769 8.692
Redução de caixa e equivalentes de 
caixa - - (5.923) (15.461)

ESC deve contribuir para redução de 
juros para milhões de franqueados
MEIs também 
terão acesso mais 
fácil às operações 
de empréstimos 
e financiamentos

A lei que cria a Em-
presa Simples de Crédito 
(ESC), sancionada pelo 
presidente Jair Bolsonaro 
(PSL) no último mês, deve 
contribuir para a redução 
da taxa de juros para mi-
lhões de pequenos empre-
endimentos no país.

Essa é a expectativa da 
Associação Brasileira de 
Franqueados (Asbraf), 
que aponta que, dentre 
os principais beneficiados 
com a nova legislação, es-
tarão as empresas que se 
enquadram os microem-
preendedores individuais 
(MEIs) e as chamadas mi-
crofranquias, considera-

da nova tendência de ne-
gócios e que possuem ope-
rações com investimento 
inicial até R$90 mil.

“Estudos preliminares 
do Sebrae estimam que, se 
mil pequenos investidores 
aderirem à figura jurídi-
ca da Empresa Simples de 
Crédito (ESC), o mercado 
de crédito aos pequenos 
negócios poderá receber 
uma injeção de R$ 20 bi-
lhões”, aponta o presiden-
te da Asbraf, Raul Canal.

O presidente da asso-
ciação considera a ESC 
uma política altamente 
preventiva, fortalecedora 
do protagonismo local de 
milhares de pequenos mu-
nicípios brasileiros, gera-
dora de emprego e renda 
e, principalmente, do au-
mento da produtividade.

Além disso, segundo 
Canal, vai promover sus-
tentabilidade e compe-
titividade a milhões de 
micro e pequenos empre-
endimentos que operam 
nos setores de Comércio, 

Serviços, Industrial e do 
Agronegócio.

“Esse espetacular con-
tingente de pequenos ne-
gócios, e o novo formato 
de franquia empresarial 
conhecido como micro-
franquias, passam a con-
tar com uma política de 
acesso ao crédito inova-
dora, desburocratizada e 
fortalecedora do desen-
volvimento local”, afirma 
Raul Canal.

Um estudo desenvol-
vido pela Asbraf mostra 
que 570 categorias profis-
sionais que desenvolvem 
atividades nos setores do 
comércio, serviços e in-
dústria, já optaram pela 
legalização dos seus ne-
gócios por meio da figura 
do Microempreendedor 
Individual (MEI).

Desde o início da Lei 
Complementar nº 128, 
em 19 de dezembro de 
2008, já foram realizadas 
8.336.541 formalizações 
pelos benefícios e vanta-
gens da referida lei.

Abradilan: venda de medicamentos 
cresce 8% no 1º trimestre

Nos três primeiros meses 
de 2019, os associados da 
entidade totalizaram ven-
das de R$ 1,4 bilhão; só em 
março elas atingiram R$ 518 
milhões.

Na distribuição de seg-
mentos dos produtos, o des-
taque fica por conta dos me-
dicamentos genéricos, que 
chegam a representar 43,4% 
das vendas

Entre abril de 2018 a mar-
ço de 2019, as vendas soma-
ram R$ 5,65 bilhões, cresci-
mento de 12% em compa-
ração ao mesmo período do 
ano anterior?

Nos três primeiros me-
ses de 2019, os associados 
da Associação Brasileira 
de Distribuição e Logística 
de Produtos Farmacêuticos 
(Abradilan), entidade que 
reúne 138 empresas distri-
buidoras de medicamentos e 
produtos de higiene pessoal 
e cosméticos, totalizaram 
R$ 1,4 bilhão em vendas de 
medicamentos e não medi-
camentos (HPC), 8% mais 
do que os R$ 1,3 bilhão re-
gistrado no mesmo período 
de 2018. Foram comercia-
lizadas pela Abradilan, en-
tre janeiro e março últimos, 
253,4 milhões de unidades 

no trimestre, aumento de 4% 
em relação ao ano passado, 
quando foram distribuídas 
243,6 milhões de unidades.? 
Os dados são da IQVIA, a 
pedido da Abradilan.

No acumulado dos últi-
mos 12 meses (abril de 2018 
a março de 2019), as ven-
das da associação chegaram 
a 1.026 bilhão de unidades 
no país, aumento de 8% na 
comparação com o mesmo 
período de 2018, que teve 
a marca de 952 milhões de 
unidades. Já em valores, as 
vendas atingiram R$ 5,6 bi-
lhões, um aumento de 12% 
em relação a 2018, quando 
chegou a R$ 5 bilhões.

Genéricos

Segundo o presidente da 
Abradilan, Juliano Vinhal, 
esses resultados mostram o 
crescimento do setor e a im-
portância dos distribuidores, 
presentes em 95% dos muni-
cípios brasileiros. Só no mês 
de março último, foram co-
mercializadas 92,4 milhões 
de unidades, que totalizaram 
vendas de R$ 518,2 milhões, 
acréscimo de 4% sobre o 
mesmo mês de 2018, que re-
gistrou R$ 499 milhões.

Na distribuição de seg-
mentos dos produtos na 
Abradilan em março, o des-
taque fica por conta dos me-
dicamentos genéricos, que 
chegam a representar 43,4% 
das vendas dos associados. 
Em unidades, o percentual é 
um pouco maior, de 44,6%. 
Segundo Vinhal, com a cri-
se econômica e com o orça-
mento mais enxuto, muitas 
famílias optaram por medi-
camentos com valores mais 
acessíveis e por isso, os ge-
néricos tiveram destaque nas 
vendas impulsionando.

A venda do medicamento 
genérico foi regulamenta-
da pela Lei 9.787, de 10 de 
fevereiro de 1999, que au-
torizou a comercialização, 
por qualquer laboratório, 
de medicamentos cujas pa-
tentes estivessem expiradas. 
De janeiro a março, as ven-
das de genéricos, segundo 
a Pró-Genéricos, entidade 
que congrega os 17 maiores 
laboratórios que atuam nes-
se mercado no país, regis-
traram alta de 9,28%, com 
356,7 milhões de unidades. 
Na segunda-feira, 20 de 
maio, comemora-se o Dia 
Nacional do Medicamento 
Genérico.
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COMPANHIA HOTÉIS PALACE
CNPJ/MF nº 33.374.984/0001-20 - NIRE nº 33.30.00.96.64-7

Ata de Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária 
 realizada no dia 26 de abril de 2011

1. Dia, Local e Hora: Dia 26 de abril de 2011, às 09:00 horas, na sede social,
localizada na Avenida Nossa Senhora de Copacabana nº 327, nesta Cidade.
2. Presença: Acionistas representando mais de dois terços do capital votante
da companhia. 3. Mesa: Presidência: Luciano de Souza Leão Jr. Secretário:
Bruno Soares Uchino. 4. Edital de Convocação: Publicação do edital de con-
vocação no Diário Comercial nos dias 15, 16, 17, 18 e 19/04/2011 e no Diário
Oficial do Estado do Rio de Janeiro nos dias 15, 18 e 19/04/2011. 5. Ordem do
dia: Assembléia Geral Ordinária: (a) tomar as contas dos administradores,
examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras referentes aos exercí-
cios sociais encerrados em 31/12/2008, 31/12/2009 e 31/12/2010; (b) delibe-
rar sobre o resultado dos exercícios encerrados em 31/12/2008, 31/12/2009 e
31/12/2010; (c) eleição dos Administradores e fixação da respectiva remune-
ração; (d) outros assuntos de interesse geral. Assembléia Geral Extraordiná-
ria: (a) Alterar a estrutura de administração da Companhia, com a criação de
Conselho de Administração; (b) Alterar a redação de todos os artigos relativos
à administração da Companhia em função da criação do conselho de adminis-
tração; (c) Extinguir o Conselho Consultivo; (d) Introduzir modificações no es-
tatuto social regulando (i) a possibilidade de levantamento de demonstrações
financeiras semestrais e em períodos menores para fins de distribuição de
dividendos; (ii) a dissolução e liquidação da companhia e (iii) disposições ge-
rais com matérias de interesse geral (e) Outros assuntos de interesse geral. 6. 
Deliberações tomadas pela unanimidade dos acionistas presentes: I - Em As-
sembléia Geral Extraordinária: a) Aprovar a lavratura da presente ata em for-
ma de sumário e em um único instrumento, de acordo com o disposto no artigo 
130, §1° e no artigo 131, parágrafo único, ambos da Lei nº 6.404/76; b) Apro-
var a criação do Conselho de Administração; c) Aprovar a extinção do Conse-
lho Consultivo e consequentemente a extinção dos atuais artigos 15 e 16 que
regulavam este órgão; d) Aprovar as modificações no estatuto social regulan-
do (i) a possibilidade de levantamento de demonstrações financeiras semes-
trais e em períodos menores para fins de distribuição de dividendos; (ii) a
dissolução e liquidação da companhia e (iii) disposições gerais com matérias
de interesse geral e) Em função da criação do Conselho de Administração e
das demais alterações estatutárias aprovadas, alterar a redação dos atuais
artigos 7 a 14, 17, 20, 22 e 26, que passarão a vigorar com a redação abaixo,
e introduzir os novos artigos 29 a 33 com a redação abaixo: “Art. 7º: A admi-
nistração da Companhia competirá ao Conselho de Administração e à Direto-
ria. Parágrafo Único - O Conselho de Administração é órgão de deliberação
colegiada e a representação da Companhia caberá privativamente aos Direto-
res. Art. 8º: O prazo de gestão dos membros do Conselho de Administração e
da Diretoria é de 3 (três) anos, admitida a reeleição. Parágrafo Primeiro - A
investidura nos cargos de Conselheiro e de Diretor far-se-á mediante termo
em livro próprio e o prazo de gestão estender-se-á até a investidura dos novos 
administradores eleitos. Parágrafo Segundo - Os membros do Conselho de
Administração e da Diretoria são dispensados da prestação de garantia de
gestão. Parágrafo Terceiro - A remuneração dos administradores (Conselho
de Administração e Diretoria) será fixada pela Assembléia Geral, que poderá
estipular um montante global anual, cuja distribuição individual será definida
pelo Conselho de Administração. Art. 9º: O Conselho de Administração será
composto de um mínimo de 3 (três) e um máximo de 5 (cinco) membros, elei-
tos pela Assembléia Geral, sendo um como Presidente e um como Vice-Pre-
sidente do Conselho. Parágrafo Primeiro - Os membros do Conselho de Admi-
nistração tomarão posse na Assembléia Geral que os eleger ou em reunião a
ser realizada dentro de 10 (dez) dias da data daquela Assembléia. Parágrafo
Segundo - Em caso de vaga, renúncia ou impedimento definitivo de qualquer
um dos conselheiros, o cargo ficará vago até a realização da próxima Assem-
bléia Geral; se ocorrer vacância da maioria dos cargos, a Assembléia Geral
será imediatamente convocada pelo Conselho de Administração para nova
eleição; e no caso de vacância de todos os cargos do Conselho de Adminis-
tração, competirá à Diretoria convocar de imediato a Assembléia Geral. Art.
10: O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, ao menos uma
vez a cada trimestre civil e, extraordinariamente, sempre que o interesse so-
cial o exigir. Parágrafo Primeiro - Os avisos de convocação indicarão a ordem
do dia e deverão ser entregues aos membros do Conselho com 2 (dois) dias
úteis, no mínimo, de antecedência. Parágrafo Segundo - Será dispensado o
interregno de que trata o parágrafo anterior quando a reunião contar com a
presença de todos os membros do Conselho. Parágrafo Terceiro - Das reuni-
ões do Conselho de Administração será lavrada ata em livro próprio, assinada
pelos presentes, e que será levada a arquivamento no Registro do Comércio
e publicada quando contiver deliberação destinada a produzir efeito perante
terceiros. Parágrafo Quarto - O Conselho de Administração se instalará com a
presença da maioria de seus membros, e suas deliberações serão tomadas
pela maioria de votos dos conselheiros presentes, não computados os votos
em branco; em caso de empate, o Presidente do Conselho terá o voto de
qualidade. Parágrafo Quinto - Fica facultado aos Conselheiros, se necessário,
participar das reuniões do Conselho de Administração por meio de vídeo con-
ferência ou conferência telefônica, sendo admitido, ainda, nas reuniões que
não puderem participar, apresentar voto por escrito, ou transmiti-lo por telefo-
ne, videoconferência, fax, carta registrada endereçada ao Presidente do Con-
selho antes ou durante a realização da respectiva reunião, que expresse sua
manifestação de vontade. O Conselheiro que votou por escrito será conside-
rado presente à reunião, e seu voto será considerado válido para todos os
efeitos legais, e incorporado à ata da referida reunião. Parágrafo Sexto - As
matérias submetidas à apreciação do Conselho de Administração poderão ser 
instruídas com as decisões e/ou recomendações da Diretoria. O Presidente do
Conselho, por iniciativa própria, ou por solicitação de qualquer Conselheiro,
poderá convocar Diretores da Companhia para assistir às reuniões e prestar
esclarecimentos ou informações sobre as matérias em apreciação, sem que
os Diretores tenham, contudo, o direito de voto sobre as matérias discutidas.
Artigo 11: Compete ao Presidente do Conselho, dentre outras funções de or-
dem interna do órgão: I. designar data, hora, local e agenda das reuniões do
Conselho de Administração e convocar os seus membros para as reuniões
agendadas; II. presidir as reuniões, que, na sua ausência, serão presididas
pelo Vice Presidente ou, ainda por um conselheiro nomeado dentre os mem-
bros presentes à reunião; III. submeter à votação dos Conselheiros as maté-
rias constantes da ordem do dia das reuniões; e IV. expressar em resoluções
as deliberações do Conselho, para conhecimento ou cumprimento dos Direto-
res, do próprio Conselho de Administração e das Diretorias das sociedades
controladas; Art. 12: Compete ao Conselho de Administração: I. fixar a orien-
tação geral dos negócios da Companhia; II. eleger e destituir, a qualquer tem-
po, os Diretores e fixar-lhes as atribuições, observadas as disposições legais
e estatutárias; III. fiscalizar a gestão dos Diretores, examinar, a qualquer tem-
po, os livros e papéis da Companhia, solicitar informações sobre contratos
celebrados ou em via de celebração pela Companhia, e quaisquer outros atos; 
IV. convocar a Assembléia Geral; V. manifestar-se previamente sobre o rela-
tório da administração, as contas da Diretoria e as demonstrações financeiras
de cada exercício social antes de serem submetidos à deliberação da Assem-
bléia Geral; VI. escolher e destituir os auditores independentes; VII. aprovar o
orçamento anual bem como eventuais alterações que o orçamento possa so-
frer no decorrer do ano; VIII. aprovar a política financeira da Companhia; IX.
autorizar a aquisição de ações da Companhia para efeitos de cancelamento
ou permanência em tesouraria e posterior alienação; X. aprovar a obtenção de 
empréstimos, financiamentos e/ou securitização de recebíveis em valor igual
ou superior ao equivalente a US$ 300.000,00 (trezentos mil dólares norte-
-americanos) e inferior ao equivalente a US$ 500.000,00 (quinhentos mil dóla-
res norte americanos); XI. aprovar a prática de quaisquer atos ou a assinatura
de documentos que obriguem a Companhia e/ou que liberem terceiros do
cumprimento de suas obrigações para com a Companhia, que envolvam, em
cada exercício social, valores iguais ou superiores ao equivalente a US$
300.000,00 (trezentos mil dólares norte-americanos) e inferiores ao equivalen-
te a US$ 500.000,00 (quinhentos mil dólares norte americanos), em uma única 
operação ou em uma série de operações relacionadas; XII. deliberar proposta
que represente investimento a qualquer título (excetuadas aplicações finan-
ceiras de acordo com políticas de investimentos previamente aprovadas) que
não importem aumento do capital social da Companhia ou das Controladas e
cujo valor, em uma única operação ou em uma série de operações relaciona-
das, seja igual ou superior ao equivalente a US$ 300.000,00 (trezentos mil
dólares norte-americanos) e inferior ao equivalente a US$ 500.000,00 (qui-
nhentos mil dólares norte americanos); e XIII. decidir sobre casos omissos
neste estatuto e que não sejam de competência da Assembléia Geral. Art. 13:
A Diretoria será composta por um mínimo de 2 (dois) e um máximo de 4 (qua-
tro) diretores, eleitos pelo Conselho de Administração, com as seguintes de-
nominações: (a) Diretor-Superintendente; (b) Diretor Vice-Presidente; (c) Dire-
tor Administrativo Financeiro; (d) Diretor de Marketing. Parágrafo Primeiro - O
Diretor-Superintendente poderá acumular os cargos dos demais Diretores,
com exceção do de Vice-Presidente, conforme deliberação do Conselho de
Administração. Parágrafo Segundo - Os membros do Conselho de Administra-
ção, até o máximo de 1/3 (um terço), poderão ser eleitos para cargos de Dire-
tores. Parágrafo Terceiro - A representação da Companhia em juízo, inclusive
o recebimento de citação inicial, caberá a qualquer Diretor, em conjunto ou
isoladamente. Parágrafo Quarto - Em suas ausências ou impedimentos, o Di-
retor Superintendente será substituído pelo Diretor Vice-Presidente, indepen-
dentemente de qualquer designação. Nos casos de faltas e impedimentos si-
multâneos do Diretor Superintendente e do Diretor Vice-Presidente, a Presi-
dência será exercida pelo Diretor designado pelo Superintendente em exercí-
cio. O Diretor Vice-Presidente e os demais Diretores serão substituídos pelo
Diretor escolhido pela Diretoria. Art. 14: Além das atribuições previstas neste
estatuto ou que lhe sejam cometidas pelo Conselho de Administração, compe-
te ao Diretor-Superintendente: (a) a direção e a supervisão das operações
hoteleiras da Companhia; (b) aprovar o quadro, os salários e demais vanta-
gens dos empregados da Companhia; e (c) supervisionar as atividades dos
demais diretores. Art. 15: Além das atribuições previstas neste estatuto ou que 
lhe sejam cometidas pelo Conselho de Administração, compete ao Diretor Ad-
ministrativo Financeiro: (a) a Direção do Planejamento e do controle financei-
ro; (b) movimentar os valores da Companhia pelos quais será o responsável;
e (c) supervisionar todos os órgãos de administração e controle. Art. 16: Além
das atribuições previstas neste estatuto ou que lhe sejam cometidas pelo Con-
selho de Administração, compete ao Diretor de Marketing: (a) a direção e su-
pervisão dos órgãos de vendas da Companhia; e (b) a implantação da política
mercadológica da Companhia. Art. 17: Compete à Diretoria como órgão cole-
giado: I. estabelecer políticas específicas e diretrizes decorrentes da orienta-
ção geral dos negócios fixadas pelo Conselho de Administração; II. elaborar o
orçamento, a forma de sua execução e os planos gerais da Companhia, sub-
metendo-os à aprovação do Conselho de Administração; III. apresentar perio-
dicamente ao Conselho de Administração relatórios, balanços e outros de-
monstrativos que permitam acompanhar a execução orçamentária e as ativi-
dades da Companhia; IV. definir e estruturar a sua organização interna; V.
estabelecer os regulamentos e normas dos serviços internos; VI. auxiliar o
Conselho de Administração na formulação da política de atuação dos negó-
cios da Sociedade; e VII. decidir sobre a criação ou extinção de cargos e fun-
ções. Art.18: A Diretoria reunir-se-á sempre que convocada pelo Diretor Supe-
rintendente, com antecedência mínima de 2 (dois) dias úteis. Parágrafo Único
- O quórum de instalação das reuniões de Diretoria é o da maioria dos mem-
bros em exercício, e as deliberações serão tomadas pelo voto favorável da
maioria dos Diretores presentes à reunião. Art. 19: Todos os atos, contratos,
escrituras, títulos de crédito e demais documentos que importem em respon-
sabilidade para a Companhia, observada a competência do Conselho de Ad-
ministração e da Assembléia Geral, terão obrigatoriamente, para serem váli-
dos, a assinatura isolada do Diretor Superintendente ou a de dois Diretores ou 
a de um Diretor em conjunto com um procurador, cujo instrumento de manda-
to, com poderes especiais, tenha sido assinado pelo Diretor Superintendente.

Parágrafo Primeiro - A Diretoria poderá conceder procuração a um ou mais 
procuradores para excepcionalmente assinar em conjunto com um Diretor ou 
com outro procurador os documentos de que trata o caput deste artigo. A pro-
curação será assinada isoladamente pelo Diretor Superintendente ou por ou-
tros dois Diretores, mencionará expressamente os poderes conferidos e o 
prazo de duração que não poderá ser superior a 1 (hum) ano. Parágrafo Se-
gundo - Quaisquer dois Diretores poderão conceder procuração com poderes 
ad judicia para a defesa dos interesses da Companhia em processos adminis-
trativos ou judiciais, que poderá ter prazo indeterminado. Parágrafo Terceiro - 
A Companhia poderá ser representada por um membro da Diretoria ou por um 
procurador com poderes especiais perante repartições públicas, sociedades 
de economia mista, empresas públicas e concessionárias de serviços públi-
cos, (a) em atos que não importem na criação de obrigações para a Socieda-
de; (b) no cumprimento de obrigações tributárias, parafiscais e trabalhistas; e 
(c) na preservação de seus direitos em processos administrativos. Art. 22:
Haverá anualmente, até 30 de abril, uma Assembléia Geral Ordinária para
deliberar sobre as contas da administração, examinar, discutir e votar as de-
monstrações financeiras e deliberar sobre os demais assuntos de sua peculiar
competência. Art. 24: As Assembléias Gerais serão presididas pelo Presidente 
do Conselho de Administração ou pelo seu substituto, ou na ausência de am-
bos, por um acionista escolhido por maioria de votos dos presentes. Ao Presi-
dente da Assembléia cabe a escolha do Secretário. Art. 26: Além das demais
matérias de sua competência exclusiva, de acordo com a Lei nº 6.404 de 15
de dezembro de 1976, competirá a Assembléia Geral: I. adquirir ou alienar
qualquer bem ou direito fora do curso regular dos negócios da Companhia de
valor superior, equivalente em reais, a US$100.000,00 (cem mil dólares norte-
-americanos); II. participar ou investir em outras sociedades, bem como alie-
nar tais investimentos; III. constituir ônus reais e prestar garantias a obriga-
ções da Companhia ou de terceiros; IV. celebrar contratos financeiros ou con-
tratos de outras natureza, de valor igual ou superior, equivalente em reais, a
US$500,000.00 (quinhentos mil dólares norte-americanos); V. requerer auto-
-falência ou entrar com pedido de recuperação judicial ou extra-judicial; VI .
autorizar qualquer pessoa a honrar qualquer dívida ou obrigação da Compa-
nhia; e VII. celebrar contratos com qualquer acionista de valor igual ou supe-
rior ao equivalente em reais a US$500,000.00 (quinhentos mil dólares norte-
-americanos); VIII. deliberar sobre o levantamento de balanço semestral em
30 de junho de cada ano e ainda sobre o levantamento de balanços em perío-
dos menores, declarando dividendos intermediários com base em tais balan-
ços com a observância dos dispositivos legais aplicáveis. IX. declarar juros
sobre o capital próprio, nos termos do § 7º do artigo 9 da Lei nº 9.219/95 e
imputá-los, líquidos de imposto de renda, ao pagamento do dividendo mínimo
obrigatório. Art. 28: Salvo deliberação em contrário da Assembléia Geral, o
dividendo será pago no prazo de 60 (sessenta) dias da data em que for decla-
rado e sempre dentro do exercício social. Parágrafo Único - Prescreve em 3
(três) anos, a ação para haver dividendos, contado o prazo da data em que
tenham sido postos à disposição dos acionistas. Artigo 29: A Assembléia Ge-
ral poderá distribuir aos membros do Conselho de Administração e à Diretoria
participação nos lucros, desde que o seu total não ultrapasse a remuneração
anual dos Administradores, nem 1/10 (um décimo) dos lucros líquidos, preva-
lecendo o limite que for menor. Tal participação poderá ser paga mediante a
entrega de ações em tesouraria, pelo seu custo de aquisição ou valor do patri-
mônio líquido, caso este seja maior do que o custo de aquisição. Parágrafo
Primeiro - A participação dos Administradores prevista no caput deste Artigo
somente poderá ser atribuída no exercício social em relação ao qual seja pago
aos acionistas o dividendo obrigatório de que trata o parágrafo terceiro do Ar-
tigo 26 deste Estatuto Social. Parágrafo Segundo - O Conselho de Administra-
ção, em reunião especial, deliberará sobre a forma de rateio, entre os adminis-
tradores, da participação nos lucros a eles atribuída pela Assembléia Geral.
Art. 30: A Companhia se liquida, dissolve ou extingue nos casos previstos em
Lei. Art. 31: Durante a fase de liquidação e até o final será mantido o Conselho
de Administração que nomeará o liquidante, fixando-lhe a remuneração, salvo
deliberação contrária da Assembléia Geral ou em caso de liquidação judicial.
A competência, deveres e responsabilidades do liquidante são os fixados em
Lei. Artigo 32: São expressamente vedados, sendo nulos e inoperantes com
relação à Companhia, os atos de qualquer Diretor, procurador, ou funcionário,
que a envolverem em obrigações relativas a negócios ou operações estranhos 
ao objeto social, tais como fianças, avais, endossos ou quaisquer garantias
em favor de terceiros, salvo quando expressamente autorizados pelos acionis-
tas e/ou pelo Conselho de Administração. Artigo 33: A Companhia observará
fielmente todo e qualquer acordo de acionistas arquivado na sua sede.” f) Em
função das alterações estatutárias aprovadas, renumerar os atuais artigos
18,19, 20, 21, 23, 24 e 25, que passarão a ser os novos artigos 20, 21, 22, 23,
25, 27 e 34 respectivamente. II - Em Assembléia Ordinária: a) Aprovar as con-
tas dos administradores e as demonstrações financeiras relativas ao exercício
social da Companhia encerrado em 31 de dezembro de 2008, publicado no
Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e no Jornal Diário Mercantil no dia
19 de janeiro de 2010; b) Aprovar a destinação do lucro líquido do exercício de
2008, no montante de R$ 7.155.832,36 (Sete milhões, cento e cinqüenta e
cinco mil, oitocentos e trinta e dois reais e trinta e seis centavos ) da seguinte
forma: (i) R$ 357.791,62 (trezentos e cinqüenta e sete mil, setecentos e no-
venta e um reais e sessenta e dois centavos) para a formação da conta de
Reserva Legal; (ii) R$ 1.699.510,19 (um milhão, seiscentos e noventa e nove
mil, quinhentos e dez reais e dezenove centavos), a título de dividendo mínimo
obrigatório, pagável a partir de 1 de junho de 2011; (iii) R$ 5.098.530,55 (cinco 
milhões e noventa e oito mil e quinhentos e trinta reais e cinquenta e cinco
centavos), para a formação da Reserva para Reforço do Capital de Giro e In-
vestimentos em Ativo Imobilizado. c) Aprovar as contas dos administradores e
as demonstrações financeiras relativas ao exercício social da Companhia en-
cerrado em 31 de dezembro de 2009, publicado no Diário Oficial do Estado do
Rio de Janeiro e no Jornal Diário Mercantil no dia 20 de abril de 2011; d)
Aprovar a destinação do lucro líquido do exercício de 2009, no montante de R$
10.866.446,46 (dez milhões, oitocentos e sessenta e seis mil, quatrocentos e
quarenta e seis reais e quarenta e seis centavos) da seguinte forma: (i) R$
543.322,32 (quinhentos e quarenta e três mil, trezentos e vinte e dois reais e
trinta e dois centavos) para a formação da Reserva Legal; (ii) R$ 2.580.781,03
(dois milhões, quinhentos e oitenta mil, setecentos e oitenta e um reais e três
centavos), a título de dividendo mínimo obrigatório, pagável a partir de 1 de
junho de 2011; (iii) R$ 7.742.343,11 (sete milhões, setecentos e quarenta e
dois mil, trezentos e quarenta e três reais e onze centavos) para a formação
da Reserva para Reforço do Capital de Giro e Investimentos em Ativo Imobili-
zado. e) Aprovar as contas dos administradores e as demonstrações financei-
ras relativas ao exercício social da Companhia encerrado em 31 de dezembro
de 2010, publicado no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e no Jornal
Diário Mercantil no dia 20 de abril de 2011; f) Aprovar a destinação do lucro
líquido do exercício de 2010, no montante de R$ 13.185.095,72 (treze mi-
lhões, cento e oitenta e cinco mil, noventa e cinco reais e setenta e dois cen-
tavos) da seguinte forma: (i) R$ 659.254,79 (seiscentos e cinqüenta e nove
mil, duzentos e cinqüenta e quatro reais, setenta e nove centavos) para a for-
mação da Reserva Legal; (ii) R$ 3.131.460,23 (três milhões, cento e trinta e
um mil, quatrocentos e sessenta reais e vinte e três centavos), a título de divi-
dendo mínimo obrigatório, pagável a partir de 1 de junho de 2011; (iii) R$
9.394.380,70 (nove milhões, trezentos e noventa e quatro mil, trezentos e oi-
tenta reais e setenta centavos) para a formação da Reserva para Reforço do
Capital de Giro e Investimentos em Ativo Imobilizado. c) Eleger para o conse-
lho de administração o Sr. Philip Steven Carruthers, brasileiro, casado, hote-
leiro, residente e domiciliado nesta cidade na Av. Atlântica nº 1.702, portador
da carteira de identidade nº 001.992.642-7 expedida pelo IFP e inscrito no
CPF sob o nº 037.106.377-91 para o cargo de Presidente; Sr. Marcus Vini-
cius Pratini de Moraes, brasileiro, casado, economista, residente e domicilia-
do nesta cidade na Rua do Passeio nº 70, 12º andar, portador da carteira de
identidade nº 3.118.216-5 expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF sob o nº
000.178.841-87 para o cargo de Vice Presidente e os Srs. Filip Joseph Mar-
cel Boyen, que se assina Filip Boyen, belga, casado, hoteleiro, residente e
domiciliado em Londres, Inglaterra, onde tem escritório na 20 Upper Ground,
SE1 9PF, portador do passaporte nº EH955166, expedido pela Bélgica em 29
de março de 2010, Bruno Soares Uchino, brasileiro, solteiro, advogado, por-
tador da carteira de identidade IFP nº 10.204.402-1 e inscrito no CPF/MF sob
o nº 011.066.477-93, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, RJ,
onde tem escritório na Rua da Assembléia nº 10, 38º andar e Pedro Wehrs do 
Vale Fernandes, brasileiro, solteiro, advogado, portador da carteira de identi-
dade IFP nº 11.530.027-9 e inscrito no CPF sob o nº 055.120.847-39, residen-
te e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, RJ, onde tem escritório na Rua
da Assembléia nº 10, 38º andar, para os cargos de membro do Conselho de
Administração, ficando esclarecido que a posse do sr. Filip Boyen está condi-
cionada ao cumprimento das formalidades legais aplicáveis. Nos termos do
artigo 8 do Estatuto Social, o mandato dos membros do conselho de adminis-
tração ora eleitos é de 3 (três) anos, vigorando até a realização da Assembléia 
Geral Ordinária que deliberar sobre o exercício social a se encerrar em 31 de
dezembro de 2013. d) fixar a remuneração global anual dos administradores,
a vigorar até a próxima Assembléia Geral Ordinária, em no máximo R$
6.000.000,00 (seis milhões de reais), a ser distribuída entre os administrado-
res por deliberação do conselho de administração. e) Aprovar a consolidação
da redação do Estatuto Social para incorporar as alterações aprovadas na
assembléia geral extraordinária, nos termos do Anexo 1. Nada mais havendo
a tratar, foram suspensas as Assembléias Gerais para a lavratura desta Ata
que, após lida e aprovada, vai por todos assinada. Assinaturas: Luciano de
Souza Leão Jr. - Presidente; Bruno Soares Uchino - Secretário; Acionistas:
ORIENT-EXPRESS HOTELS PROPERTIES LTD. por seu procurador Luciano
de Souza Leão Jr., ORIENT-EXPRESS HOTELS BRASIL S/A por seu procu-
rador Bruno Soares Uchino; EMPRESA SÃO FRANCISCO DE ADM. E REP.
DE HOTÉIS S/A por seu Diretor Augusto Cesar Ribeiro Mesquita, FILIP
BOYEN por seu procurador Philip S. Carruthers, ALLIED IRISH BANKS NO-
MINEES LIMITED. por sua procuradora Fernanda Ferreira Bastos, Bruno So-
ares Uchino, e Pedro Wehrs do Vale Fernandes. Atesto que a presente é cópia 
fiel da original lavrada no livro próprio, ficando a autorizada a sua publicação.
Rio de Janeiro, 26 de abril de 2011. Bruno Soares Uchino - Secretário. Visto
do Advogado: Paulo Eduardo Sanches Marinho - OAB/RJ nº 108.400. Estatu-
to Social: Denominação, Sede, Objeto e Duração da Sociedade”: Art. 1º:
A COMPANHIA HOTÉIS PALACE, constituída em Assembléia Geral a 5 de
agosto de 1918, é uma sociedade anônima com sede e domicílio na Cidade do
Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, que se rege por este Estatuto e
pelas disposições legais em vigor (Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976).
Art. 2º: A Companhia tem por objeto apenas: (a) ser proprietária do conjunto
imobiliário do Copacabana Palace Hotel; (b) administrar, gerenciar e explorar,
diretamente ou através de delegação a terceiros, o Copacabana Palace Hotel, 
inclusive suas lojas, boates, bares, teatros, lavanderia para uso próprio e de
hóspedes, e “SPA”, composto de centro de estética, bem estar e de atividades
físicas, localizados em suas dependências; e (c) prestar serviços de catering.
Parágrafo Único - A Companhia poderá abrir escritórios e representações em
outras localidades do país para venda de serviços hoteleiros relativos ao Co-
pacabana Palace Hotel. Art. 3º: O prazo de duração da Companhia será por
tempo indeterminado. Capital Social e Acionistas: Art. 4º: O capital social é
de R$ 34.911.168,15 (trinta e quatro milhões novecentos e onze mil e cento e
sessenta e oito reais e quinze centavos), dividido em 2.860.810.316 (dois bi-
lhões, oitocentas e sessenta milhões, oitocentas e dez mil, trezentas e dezes-
seis) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal. Parágrafo Primeiro - A
Companhia, por solicitação de qualquer acionista, poderá emitir cautelas e tí-
tulos múltiplos representativos das ações, que deverão ser firmados por dois
Diretores em conjunto. Parágrafo Segundo - A Companhia, por deliberação do 
Conselho de Administração, poderá adquirir as próprias ações para perma-
nência em tesouraria ou cancelamento, até o montante do saldo de lucros e de 
reservas disponíveis, exceto a legal, observada a legislação em vigor. Art. 5º:
Ao acionista assiste todos os direitos definidos na legislação vigente, inclusive
o de se fazer representar nas Assembléias Gerais por mandatário que seja

acionista, diretor da sociedade ou advogado, o qual deverá depositar na sede 
da sociedade, até 24 (vinte e quatro) horas antes da reunião, instrumento de 
procuração outorgado há menos de 1 (um) ano. Art. 6º: A cada ação nomina-
tiva corresponderá um voto. Administração da Companhia: Art. 7º: A admi-
nistração da Companhia competirá ao Conselho de Administração e à Direto-
ria. Parágrafo Único - O Conselho de Administração é órgão de deliberação 
colegiada e a representação da Companhia caberá privativamente aos Direto-
res. Art. 8º: O prazo de gestão dos membros do Conselho de Administração e 
da Diretoria é de 3 (três) anos, admitida a reeleição. Parágrafo Primeiro - A 
investidura nos cargos de Conselheiro e de Diretor far-se-á mediante termo 
em livro próprio e o prazo de gestão estender-se-á até a investidura dos novos 
administradores eleitos. Parágrafo Segundo - Os membros do Conselho de 
Administração e da Diretoria são dispensados da prestação de garantia de 
gestão. Parágrafo Terceiro - A remuneração dos administradores (Conselho 
de Administração e Diretoria) será fixada pela Assembléia Geral, que poderá 
estipular um montante global anual, cuja distribuição individual será definida 
pelo Conselho de Administração. Seção I: Conselho de Administração: Art.
9º: O Conselho de Administração será composto de um mínimo de 3 (três) e 
um máximo de 5 (cinco) membros, eleitos pela Assembléia Geral, sendo um 
como Presidente e um como Vice-Presidente do Conselho. Parágrafo Primeiro
- Os membros do Conselho de Administração tomarão posse na Assembléia
Geral que os eleger ou em reunião a ser realizada dentro de 10 (dez) dias da
data daquela Assembléia. Parágrafo Segundo - Em caso de vaga, renúncia ou 
impedimento definitivo de qualquer um dos conselheiros, o cargo ficará vago
até a realização da próxima Assembléia Geral; se ocorrer vacância da maioria
dos cargos, a Assembléia Geral será imediatamente convocada pelo Conse-
lho de Administração para nova eleição; e no caso de vacância de todos os
cargos do Conselho de Administração, competirá à Diretoria convocar de ime-
diato a Assembléia Geral. Art. 10: O Conselho de Administração reunir-se-á,
ordinariamente, ao menos uma vez a cada trimestre civil e, extraordinariamen-
te, sempre que o interesse social o exigir. Parágrafo Primeiro - Os avisos de
convocação indicarão a ordem do dia e deverão ser entregues aos membros
do Conselho com 2 (dois) dias úteis, no mínimo, de antecedência. Parágrafo
Segundo - Será dispensado o interregno de que trata o parágrafo anterior
quando a reunião contar com a presença de todos os membros do Conselho.
Parágrafo Terceiro - Das reuniões do Conselho de Administração será lavrada 
ata em livro próprio, assinada pelos presentes, e que será levada a arquiva-
mento no Registro do Comércio e publicada quando contiver deliberação des-
tinada a produzir efeito perante terceiros. Parágrafo Quarto - O Conselho de
Administração se instalará com a presença da maioria de seus membros, e
suas deliberações serão tomadas pela maioria de votos dos conselheiros pre-
sentes, não computados os votos em branco; em caso de empate, o Presiden-
te do Conselho terá o voto de qualidade. Parágrafo Quinto - Fica facultado aos
Conselheiros, se necessário, participar das reuniões do Conselho de Adminis-
tração por meio de vídeo conferência ou conferência telefônica, sendo admiti-
do, ainda, nas reuniões que não puderem participar, apresentar voto por escri-
to, ou transmiti-lo por telefone, videoconferência, fax, carta registrada endere-
çada ao Presidente do Conselho antes ou durante a realização da respectiva
reunião, que expresse sua manifestação de vontade. O Conselheiro que votou
por escrito será considerado presente à reunião, e seu voto será considerado
válido para todos os efeitos legais, e incorporado à ata da referida reunião.
Parágrafo Sexto - As matérias submetidas à apreciação do Conselho de Admi-
nistração poderão ser instruídas com as decisões e/ou recomendações da
Diretoria. O Presidente do Conselho, por iniciativa própria, ou por solicitação
de qualquer Conselheiro, poderá convocar Diretores da Companhia para as-
sistir às reuniões e prestar esclarecimentos ou informações sobre as matérias
em apreciação, sem que os Diretores tenham, contudo, o direito de voto sobre 
as matérias discutidas. Artigo 11: Compete ao Presidente do Conselho, dentre 
outras funções de ordem interna do órgão: I. designar data, hora, local e agen-
da das reuniões do Conselho de Administração e convocar os seus membros
para as reuniões agendadas; II. presidir as reuniões, que, na sua ausência,
serão presididas pelo Vice Presidente ou, ainda por um conselheiro nomeado
dentre os membros presentes à reunião; III. submeter à votação dos Conse-
lheiros as matérias constantes da ordem do dia das reuniões; e IV. expressar
em resoluções as deliberações do Conselho, para conhecimento ou cumpri-
mento dos Diretores, do próprio Conselho de Administração e das Diretorias
das sociedades controladas; Art. 12: Compete ao Conselho de Administração:
I. fixar a orientação geral dos negócios da Companhia; II. eleger e destituir, a
qualquer tempo, os Diretores e fixar-lhes as atribuições, observadas as dispo-
sições legais e estatutárias; III. fiscalizar a gestão dos Diretores, examinar, a
qualquer tempo, os livros e papéis da Companhia, solicitar informações sobre
contratos celebrados ou em via de celebração pela Companhia, e quaisquer
outros atos; IV. convocar a Assembléia Geral; V. manifestar-se previamente
sobre o relatório da administração, as contas da Diretoria e as demonstrações
financeiras de cada exercício social antes de serem submetidos à deliberação
da Assembléia Geral; VI. escolher e destituir os auditores independentes; VII.
aprovar o orçamento anual bem como eventuais alterações que o orçamento
possa sofrer no decorrer do ano; VIII. aprovar a política financeira da Compa-
nhia; IX. autorizar a aquisição de ações da Companhia para efeitos de cance-
lamento ou permanência em tesouraria e posterior alienação; X. aprovar a
obtenção de empréstimos, financiamentos e/ou securitização de recebíveis
em valor igual ou superior ao equivalente a US$ 300.000,00 (trezentos mil
dólares norte-americanos) e inferior ao equivalente a US$ 500.000,00 (qui-
nhentos mil dólares norte americanos); XI . aprovar a prática de quaisquer atos 
ou a assinatura de documentos que obriguem a Companhia e/ou que liberem
terceiros do cumprimento de suas obrigações para com a Companhia, que
envolvam, em cada exercício social, valores iguais ou superiores ao equiva-
lente a US$ 300.000,00 (trezentos mil dólares norte-americanos) e inferiores
ao equivalente a US$ 500.000,00 (quinhentos mil dólares norte-americanos),
em uma única operação ou em uma série de operações relacionadas; XII.
deliberar proposta que represente investimento a qualquer título (excetuadas
aplicações financeiras de acordo com políticas de investimentos previamente
aprovadas) que não importem aumento do capital social da Companhia ou das 
Controladas e cujo valor, em uma única operação ou em uma série de opera-
ções relacionadas, seja igual ou superior ao equivalente a US$ 300.000,00
(trezentos mil dólares norte-americanos) e inferiores ao equivalente a US$
500.000,00 (quinhentos mil dólares norte-americanos); XIII. decidir sobre ca-
sos omissos neste estatuto e que não sejam de competência da Assembléia
Geral. Seção II: Da Diretoria: Art. 13: A Diretoria será composta por um míni-
mo de 2 (dois) e um máximo de 4 (quatro) diretores, eleitos pelo Conselho de
Administração, com as seguintes denominações: (a) Diretor-Superintendente;
(b) Diretor Vice-Presidente; (c) Diretor Administrativo Financeiro; (d) Diretor de 
Marketing. Parágrafo Primeiro - O Diretor-Superintendente poderá acumular
os cargos dos demais Diretores, com exceção do de Vice-Presidente, confor-
me deliberação do Conselho de Administração. Parágrafo Segundo - Os mem-
bros do Conselho de Administração, até o máximo de 1/3 (um terço) poderão
ser eleitos para cargos de Diretores. Parágrafo Terceiro - A representação da
Companhia em juízo, inclusive o recebimento de citação inicial, caberá a qual-
quer Diretor, em conjunto ou isoladamente. Parágrafo Quarto - Em suas au-
sências ou impedimentos, o Diretor Superintendente será substituído pelo Vi-
ce-Presidente, independentemente de qualquer designação. Nos casos de
faltas e impedimentos simultâneos do Superintendente e do Vice-Presidente,
a Presidência será exercida pelo Diretor designado pelo Superintendente em
exercício. O Vice-Presidente e os demais Diretores serão substituído pelo Di-
retor escolhido pela Diretoria. Art. 14: Além das atribuições previstas neste
estatuto ou que lhe sejam cometidas pelo Conselho de Administração, compe-
te ao Diretor-Superintendente: (a) a direção e a supervisão das operações
hoteleiras da Companhia; (b) aprovar o quadro, os salários e demais vanta-
gens dos empregados da Companhia; (c) supervisionar as atividades dos de-
mais diretores Art. 15: Além das atribuições previstas neste estatuto ou que
lhe sejam cometidas pelo Conselho de Administração, compete ao Diretor
Administrativo Financeiro: (a) a Direção do Planejamento e do controle finan-
ceiro; (b) movimentar os valores da Companhia pelos quais será o responsá-
vel; e (c) supervisionar todos os órgãos de administração e controle. Art. 16:
Além das atribuições previstas neste estatuto ou que lhe sejam cometidas pelo 
Conselho de Administração, compete ao Diretor de Marketing: (a) a direção e
supervisão dos órgãos de vendas da Companhia; e (b) a implantação da polí-
tica mercadológica da Companhia. Art. 17: Compete à Diretoria como órgão
colegiado: I. estabelecer políticas específicas e diretrizes decorrentes da
orientação geral dos negócios fixadas pelo Conselho de Administração; II. ela-
borar o orçamento, a forma de sua execução e os planos gerais da Compa-
nhia, submetendo-os à aprovação do Conselho de Administração; III. apresen-
tar periodicamente ao Conselho de Administração relatórios, balanços e ou-
tros demonstrativos que permitam acompanhar a execução orçamentária e as
atividades da Companhia; IV. definir e estruturar a sua organização interna; V.
estabelecer os regulamentos e normas dos serviços internos; VI. auxiliar o
Conselho de Administração na formulação da política de atuação dos negó-
cios da Sociedade; e VII. decidir sobre a criação ou extinção de cargos e fun-
ções. Art.18: A Diretoria reunir-se-á sempre que convocada pelo Diretor Supe-
rintendente, com antecedência mínima de 2 (dois) dias úteis. Parágrafo Único
- O quórum de instalação das reuniões de Diretoria é o da maioria dos mem-
bros em exercício, e as deliberações serão tomadas pelo voto favorável da
maioria dos Diretores presentes à reunião. Art. 19: Todos os atos, contratos,
escrituras, títulos de crédito e demais documentos que importem em respon-
sabilidade para a Companhia, observada a competência do Conselho de Ad-
ministração e da Assembléia Geral, terão obrigatoriamente, para serem váli-
dos, a assinatura isolada do Diretor Superintendente ou a de dois Diretores ou 
a de um Diretor em conjunto com um procurador, cujo instrumento de manda-
to, com poderes especiais, tenha sido assinado pelo Diretor Superintendente.
Parágrafo Primeiro - A Diretoria poderá conceder procuração a um ou mais
procuradores para excepcionalmente assinar em conjunto com um Diretor ou
com outro procurador os documentos de que trata o caput deste artigo. A pro-
curação será assinada isoladamente pelo Diretor Superintendente ou por ou-
tros dois Diretores, mencionará expressamente os poderes conferidos e o
prazo de duração que não poderá ser superior a 1 (hum) ano. Parágrafo Se-
gundo - Quaisquer dois Diretores poderão conceder procuração com poderes
ad judicia para a defesa dos interesses da Companhia em processos adminis-
trativos ou judiciais, que poderá ter prazo indeterminado. Parágrafo Terceiro -
A Companhia poderá ser representada por um membro da Diretoria ou por um 
procurador com poderes especiais perante repartições públicas, sociedades
de economia mista, empresas públicas e concessionárias de serviços públi-
cos, (a) em atos que não importem na criação de obrigações para a Socieda-
de; (b) no cumprimento de obrigações tributárias, parafiscais e trabalhistas; e
(c) na preservação de seus direitos em processos administrativos. Conselho
Fiscal: Art. 20: A Companhia terá um Conselho Fiscal, composto de 3 (três)
membros efetivos e igual número de suplentes, observadas as disposições
legais, o qual, todavia, não funcionará de modo permanente. Parágrafo Pri-
meiro - O Conselho Fiscal será instalado pela Assembléia Geral, a pedido de
acionistas que representem no mínimo 0,1 (um décimo) das ações da Socie-
dade, e o seu período e funcionamento terminará na primeira Assembléia Ge-
ral Ordinária após sua instalação. Parágrafo Segundo - O Conselho Fiscal terá 
a competência fixada pela Lei e sua remuneração estabelecida pela Assem-
bléia Geral que o instalar, observadas as prescrições legais. Art. 21: O mem-
bro efetivo do Conselho Fiscal será substituído, quando ausente ou impedido,
pelo suplente. Assembléia Geral: Art. 22: Haverá anualmente, até 30 de abril, 
uma Assembléia Geral Ordinária para deliberar sobre as contas da administra-
ção, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras e deliberar sobre
os demais assuntos de sua peculiar competência. Art. 23: A convocação da
Assembléia far-se-á pela imprensa, mediante convites publicados por 3 (três)
vezes no Diário Oficial e em jornal de grande circulação, mencionando-se su-
mariamente a ordem do dia, o local, dia e hora da reunião. Parágrafo Primeiro
- A primeira convocação da Assembléia Geral deverá ser feita com 8 (oito)
dias de antecedência, no mínimo, contados do prazo da publicação do primei-
ro anúncio. Não se realizando a Assembléia, será publicado novo anúncio de
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segunda convocação, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias. Parágrafo 
Segundo - Ficam suspensas as transferências de ações nos 3 (três) dias que 
antecederem à realização da Assembléia Geral. Art. 24: As Assembléias Ge-
rais serão presididas pelo Presidente do Conselho de Administração ou pelo 
seu substituto, ou na ausência de ambos, por um acionista escolhido por 
maioria de votos dos presentes. Ao Presidente da Assembléia cabe a escolha 
do Secretário. Art. 25: O funcionamento e atribuições da Assembléia Geral 
Ordinária obedecerão às determinações do Capítulo XI, Seção II da Lei nº 
6.404 de 15 de dezembro de 1976. Art. 26: Além das demais matérias de sua 
competência exclusiva, de acordo com a Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 
1976, competirá a Assembléia Geral: I. adquirir ou alienar qualquer bem ou 
direito fora do curso regular dos negócios da Companhia de valor superior, 
equivalente em reais, a US$100.000,00 (cem mil dólares norte-americanos); 
II. participar ou investir em outras sociedades, bem como alienar tais investi-
mentos; III. constituir ônus reais e prestar garantias a obrigações da Compa-
nhia ou de terceiros; IV. celebrar contratos financeiros ou contratos de outras
natureza, de valor igual ou superior, equivalente em reais, a US$500,000.00
(quinhentos mil dólares norte-americanos); V. requerer auto-falência ou entrar
com pedido de recuperação judicial ou extra-judicial; VI. autorizar qualquer
pessoa a honrar qualquer dívida ou obrigação da Companhia; e VII. celebrar
contratos com qualquer acionista de valor igual ou superior ao equivalente em
reais a US$500,000.00 (quinhentos mil dólares norte-americanos); VIII. deli-
berar sobre o levantamento de balanço semestral em 30 de junho de cada ano 
e ainda sobre o levantamento de balanços em períodos menores, declarando
dividendos intermediários com base em tais balanços com a observância dos
dispositivos legais aplicáveis; IX. declarar juros sobre o capital próprio, nos
termos do § 7º do artigo 9 da Lei nº 9.219/95 e imputá-los, líquidos de imposto

de renda, ao pagamento do dividendo mínimo obrigatório. Exercício Social, 
Demonstrações Financeiras e Destinação Resultados: Art. 27: O exercício 
social iniciar-se-á no dia 01 de janeiro de cada ano e terminará no dia 31 de 
dezembro do mesmo ano. Parágrafo Primeiro - No fim de cada exercício, pro-
ceder-se-á ao levantamento das demonstrações financeiras exigidas por lei. 
Parágrafo Segundo - Do resultado do exercício, serão deduzidos antes de 
qualquer participação, os prejuízos acumulados e a provisão para o imposto 
sobre a renda. Parágrafo Terceiro - Ao saldo remanescente, que se constituirá 
no lucro líquido do exercício, dar-se-á a destinação de acordo com a ordem 
abaixo: a) 5% (cinco por cento) serão aplicados na constituição de reserva 
legal, que não excederá de 20% (vinte por cento) do capital social, e poderá 
ser dispensada nos demais casos expressamente previstos por lei; b) paga-
mento do dividendo obrigatório equivalente a 25% do lucro líquido do exercí-
cio, ajustado nos termos do artigo 202 da Lei nº 6.404, de 15.12.1976; c) o 
saldo se houver, e ressalvada deliberação em contrário da Assembléia Geral, 
será destinado à constituição de uma reserva para reforço do capital de giro e 
investimentos em ativo imobilizado, cujo total não poderá exceder a 80% do 
valor do capital social. Art. 28: Salvo deliberação em contrário da Assembléia 
Geral, o dividendo será pago no prazo de 60 (sessenta) dias da data em que 
for declarado e sempre dentro do exercício social. Parágrafo Único - Prescre-
ve em 3 (três) anos, a ação para haver dividendos, contado o prazo da data 
em que tenham sido postos à disposição dos acionistas. Artigo 29: A Assem-
bléia Geral poderá distribuir aos membros do Conselho de Administração e à 
Diretoria participação nos lucros, desde que o seu total não ultrapasse a remu-
neração anual dos Administradores, nem 1/10 (um décimo) dos lucros líqui-
dos, prevalecendo o limite que for menor. Tal participação poderá ser paga 
mediante a entrega de ações em tesouraria, pelo seu custo de aquisição ou 

valor do patrimônio líquido, caso este seja maior do que o custo de aquisição. 
Parágrafo Primeiro - A participação dos Administradores prevista no caput
deste Artigo somente poderá ser atribuída no exercício social em relação ao 
qual seja pago aos acionistas o dividendo obrigatório de que trata o parágrafo 
terceiro do Artigo 26 deste Estatuto Social. Parágrafo Segundo - O Conselho 
de Administração, em reunião especial, deliberará sobre a forma de rateio, 
entre os administradores, da participação nos lucros a eles atribuída pela As-
sembléia Geral. Da Dissolução, Liquidação, Extinção: Art. 30: A Compa-
nhia se liquida, dissolve ou extingue nos casos previstos em Lei. Art. 31: Du-
rante a fase de liquidação e até o final será mantido o Conselho de Adminis-
tração que nomeará o liquidante, fixando-lhe a remuneração, salvo delibera-
ção contrária da Assembléia Geral ou em caso de liquidação judicial. A com-
petência, deveres e responsabilidades do liquidante são os fixados em Lei. 
Das Disposições Gerais: Artigo 32: São expressamente vedados, sendo 
nulos e inoperantes com relação à Companhia, os atos de qualquer Diretor, 
procurador, ou funcionário, que a envolverem em obrigações relativas a negó-
cios ou operações estranhos ao objeto social, tais como fianças, avais, endos-
sos ou quaisquer garantias em favor de terceiros, salvo quando expressamen-
te autorizados pelos acionistas e/ou pelo Conselho de Administração. Artigo 
33: A Companhia observará fielmente todo e qualquer acordo de acionistas 
arquivado na sua sede. Art. 34: Os casos omissos serão regulados pelas dis-
posições da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 e os princípios gerais 
de direito. Atesto que este é o texto integral do Estatuto Social consolidado da 
Companhia Hotéis Palace aprovado pela AGO/E realizada em 26 de abril de 
2011. Rio de Janeiro, 26 de abril de 2011. Bruno Soares Uchino - Secretário. 
JUCERJA. Certifico o arquivamento em 04/05/2011 sob o nº 2177201. Valéria 
G. M. Serra - Secretária Geral.

Sumiço de clientes  
preocupa concessionárias

O sinal amarelo acendeu nas concessionárias de auto-
móveis. Um estudo da In Loco Location Intelligence iden-
tificou que em março o fluxo de visitantes nas concessio-
nárias brasileiras caiu quase 17% em relação ao mês de 
fevereiro. No volume total de visitantes, a GM é a líder 
pelo terceiro mês consecutivo e acumulou mais de 18% 
do total de visitas, entre as marcas analisadas, em março, 
seguida pela Fiat, 16%, e Volkswagen, 13%. A disputa pelo 
quarto lugar ficou acirrada; de janeiro para março, a Ford 
subiu de posição no ranking desbancando a Renault, que 
caiu para quinta posição em fevereiro e se mantém em sex-
to lugar agora no ranking. Já a Hyundai subiu uma posição 
de fevereiro para março.

Capital do voo livre
Petrópolis, na Região Ser-

rana, que tem o imponente tí-
tulo de Cidade Imperial, quer 
ser conhecida também como 
a nova capital do voo livre. 
Com o apoio dos vereadores 
da cidade, os empresários 
da área de turismo e espor-
tes de aventura se reuniram 
no plenário da Câmara Mu-
nicipal na última segunda-
feira para discutir esse novo 
perfil. O prefeito Bernardo 
Rossi vai sancionar a Lei 
que inclui no calendário desportivo do município o Dia 
do Voo Livre. A cidade conta com três rampas para a 
prática do esporte.

Saldo negativo
Segundo um leitor 

atento desta coluna, 
em dois anos e cinco 
meses de governo, o 
prefeito do Rio, Mar-
celo Crivella, não 
construiu uma escola 
sequer, não construiu 
posto de saúde, não 
construiu unidade do 
Médico de Família, 
não construiu ciclo-
via, não ordenou o trânsito, não melhorou o transporte pú-
blico, não tapou os buracos das ruas, não construiu nem 
reformou hospitais...

Comissão fiscaliza Niterói
O deputado estadual Gustavo Schmidt (PSL), presidente 

da Comissão de Saneamento Ambiental da Alerj, fez esta 
semana uma vistoria nos cursos d’água de Niterói e apro-
veitou para alfinetar a atual administração municipal. Sch-
midt, que é pré-candidato a prefeito de Niterói, escolheu 
o alvo errado. Niterói tem os melhores índices de sanea-
mento básico do Estado do Rio de Janeiro. Enquanto isso, 
o secretário de Planejamento, Orçamento e Modernização 
da Gestão de Niterói, Axel Grael, também apontado como 
pré-candidato, foi à Coreia do Sul a convite do BID buscar 
investimentos a fundo perdido para a cidade.

Quebra de sigilo
Oito deputados estaduais tiveram o sigilo fiscal e ban-

cário quebrados esta semana pelo Ministério Público Es-
tadual.

Preço do botijão de gás
Os revendedores de Gás Liquefeito do Petróleo (GLP) 

podem ser obrigados a divulgar o preço do botijão na en-
trada dos estabelecimentos, como os postos de combus-
tíveis fazem com a tabela de preços dos seus produtos. 
Os veículos que comercializam o botijão de gás também 
deverão exibir os preços. Projeto de lei neste sentido, de 
autoria do presidente da Casa, deputado André Ceciliano 
(PT), foi aprovado na Alerj. Caberá ao Procon fiscalizar 
o cumprimento da norma. Em caso de desobediência, o 
infrator pagará multa no valor de 1.000 UFIR-RJ (cerca de 
R$ 3.420) ou 2.000 UFIR-RJ (por volta de R$ 6.840) em 
caso de reincidência.

Prefeito Bernardo Rossi

Prefeito Marcelo Crivella

Construção: confiança do empresário 
tem queda de 0,6 ponto em maio

Pelo quinto mês consecu-
tivo, o Índice de Confiança 
do Empresário da Indústria 
da Construção (Icei-Cons-
trução) registrou queda. De 
acordo com a Sondagem 
Indústria da Construção, di-
vulgada hoje pela Confede-
ração Nacional da Indústria 
(CNI), em maio este índice 
apresentou uma redução de 
0,6 ponto em relação ao mês 
anterior, marcando 55,8 pon-
tos em uma escala de zero a 
100, na qual a linha divisória 
de 50 pontos separa otimis-
mo de pessimismo.

Em abril este índice esta-
va em 56,4 pontos. Segundo 
a CNI, a redução da confian-
ça no setor se deve, princi-
palmente, à percepção de 
que o ambiente para os ne-
gócios piorou. Diante desse 
cenário “de incertezas quan-
to à economia brasileira”, o 
setor registrou, segundo o 
levantamento, falta de con-
fiança e estagnação.

“A queda no Icei em maio 
foi provocada, principal-
mente, pelo índice de Con-

dições Atuais, que recuou 
1,5 ponto, para 45 pontos. 
O índice situa-se abaixo da 
linha divisória pelo segundo 
mês consecutivo (em março 
estava praticamente sobre 
a linha, com 49,7 pontos), 
evidenciando avaliação e 
piora das condições corren-
tes de negócio”, diz o estu-
do.

Segundo a CNI, o Índice 
de Condições Atuais foi pu-
xado para baixo pelo índice 
de condições da economia 
brasileira, que caiu 2,8 pon-
tos na comparação mensal. 
“Houve um certo descom-
passo entre as expectativas 
dos empresários e o tempo 
político das reformas, que 
estão sendo discutidas ain-
da”, justificou, por meio de 
nota, a economista da CNI 
Dea Fioravante.

Apesar de permanecerem 
abaixo dos 50 pontos, os 
índices que medem o nível 
de atividade e o número de 
empregados apresentaram 
“leve melhora” em abril, se 
comparados a março. Com 

45,8 pontos registrados, o 
indicador de atividade ficou 
1,3 ponto maior na compara-
ção com março. Já o índice 
de número de empregados 
registrou 44,1 pontos, valor 
0,4 maior do que o registra-
do no mês anterior.

Esses dois indicadores 
permanecem menores do 
que o nível registrado há um 
ano. No caso do nível que 
mede a atividade, ele está 
1,1 ponto inferior, enquanto 
o que mede emprego, ficou 
0,5 menor.

A Utilização da Capacida-
de Operacional (UCO) ficou 
em 56% em abril, 1 ponto 
percentual (pp) abaixo de 
março, e 4 pp abaixo do ob-
servado um ano antes. Essa 
ociosidade na construção – 
classificada como “elevada” 
pela CNI - teve como carro-
chefe as obras de infraestru-
tura.

Expectativas

Com relação às expec-
tativas do empresariado do 

setor, a sondagem aponta 
“compasso de espera”.

O indicador que mede a 
expectativa do número de 
empregados a serem utiliza-
dos manteve-se no mesmo 
nível do mês anterior (52,1 
pontos).

As expectativas de nível 
de atividade e compras de 
insumos e matérias primas, 
caíram 0,4 e 0,5 pontos, res-
pectivamente. O indicador 
que mais caiu foi o que mede 
as expectativas de novos em-
preendimentos e serviços (1 
ponto, na comparação men-
sal).

O índice que mede a ex-
pectativa do nível de ativi-
dade caiu de 53,6 para 53,2 
pontos, enquanto o de com-
pras de insumos e matérias-
primas caiu de 52,4 pontos 
para 51,9 pontos.

A Sondagem Indústria da 
Construção ouviu 493 em-
presas, sendo 171 de peque-
no porte, 271 de médio porte 
e 105 de grande porte. Os 
dados foram coletados entre 
2 e 13 de maio.

Consumidor confia menos 2,9 pontos em maio
O Índice de Confiança 

do Consumidor (ICC) da 
Fundação Getulio Var-
gas recuou 2,9 pontos em 
maio para 86,6 pontos. 
Após a quarta queda con-
secutiva, o índice acumu-
la perda de 10 pontos e 
chega ao menor nível des-
de outubro de 2018 (85,4 
pontos).

“Entre fevereiro e 
abril, a queda da confian-
ça havia sido mais asso-
ciada à frustação de ex-
pectativas com o ritmo de 
recuperação econômica e 
seus reflexos na evolução 
do emprego e da situação 
financeira familiar. O re-
sultado de maio mostra 
um aumento expressivo 
da insatisfação dos con-
sumidores com a situa-
ção atual, principalmente 
entre famílias de menor 

poder aquisitivo. Uma al-
teração deste quadro pa-
rece estar condicionada à 
redução dos elevados ní-
veis de incerteza política 
e econômica observados 
hoje no país”, afirma Vi-
viane Seda Bittencourt, 
coordenadora das Sonda-
gens.

Em maio, houve piora 
da satisfação em relação 
ao presente e das expecta-
tivas em relação aos pró-
ximos meses. O Índice de 
Situação Atual (ISA) caiu 
3,7 pontos, para 73,4 pon-
tos enquanto o Índice de 
Expectativas (IE) recuou 
2,2 pontos, para 96,5 pon-
tos, ambos atingindo o 
menor nível desde outu-
bro de 2018.

Com relação à situação 
presente, pelo terceiro 
mês consecutivo, o indi-

cador que mede o grau 
de satisfação com a eco-
nomia recuou, ao passar 
de 82,1 pontos para 79,1 
pontos, o menor nível des-
de outubro de 2018 (77,9). 
Já o indicador de satisfa-
ção com as finanças fa-
miliares caiu 4,4 pontos, 
para 68,2 pontos, nível 
extremamente baixo em 
termos históricos.

Quanto às perspectivas 
para os meses seguintes, o 
indicador que mede o oti-
mismo relacionado à evo-
lução da economia foi o 
que mais contribuiu para 
a queda da confiança no 
mês, recuando 7,4 pon-
tos, para 108,0 pontos. A 
perda de 22,9 pontos en-
tre janeiro e maio signi-
fica uma devolução de ¾ 
da onda de otimismo ob-
servada após as eleições. 

O indicador que mede o 
grau de otimismo com a 
situação financeira futura 
caiu 5,9 pontos, para 90,9 
pontos, o menor desde ju-
lho de 2018 (90,3 pontos).

A queda da confiança 
em maio ocorreu em to-
das as classes de renda, 
tendo sido mais forte nos 
extremos: a confiança das 
famílias com renda até 
R$ 2,1 mil mensais caiu 
6,2 pontos no mês e 19,7 
pontos nos últimos quatro 
meses. A piora neste gru-
po foi mais influenciada, 
em maio, por uma redu-
ção da satisfação em re-
lação ao momento atual. 
Nas famílias com renda 
acima de R$ 9,6 mil men-
sais, houve redução de 6,9 
pontos no mês, influencia-
da por uma piora das ex-
pectativas.

Namorados: moda e chocolates são os presentes preferidos
Estudo feito pela Social 

Miner em parceria com a 
Opinion Box sobre o Dia 
dos Namorados revelou que 
51,2% dos respondentes pre-
tendem ir às compras para 
a data e que 16,7% ainda 
estão na dúvida. Além dis-
so, das pessoas engajadas, 
40,3% já estão pesquisando 
por ofertas, enquanto 36,5% 
dos consumidores que ainda 
não estão buscando, preten-
dem começar 15 dias antes 
do evento e outros 20,8%, 
com uma semana de antece-
dência.

Para 70% dos consumido-
res que responderam o estu-
do, sites como Google e Bing 

são os meios de pesquisa fa-
voritos. Mas redes sociais, 
comparadores de preço e os 
próprios comércios eletrôni-
cos também aparecem como 
fontes escolhidas por 55,1%, 
53,5% e 51,4% do público, 
respectivamente - sendo que 
a soma ultrapassa os 100%, 
uma vez que as pessoas pu-
deram optar por mais de um 
canal de pesquisa.

Ainda de acordo com o 
levantamento, as categorias 
de produtos preferidas para 
este Dia dos Namorados são 
moda e acessórios, choco-
lates e beleza e saúde, com 
representatividade de 50%, 
36,8% e 30,5%, respectiva-

mente. Aqui a soma também 
excede os 100% porque o 
consumidor teve a chance 
de escolher mais de um seg-
mento de interesse.

O estudo aponta ainda 
que 69,7% dos respondentes 
planejam comprar apenas 
um presente, e a maioria, de 
36,2%, deve investir de R$ 
50 a R$ 100 e outros 24,3%, 
de R$ 100 a R$ 500. Para 
pagar essa conta, o dinheiro 
é a opção de 53,2% das pes-
soas e o cartão de crédito a 
escolha de 48,1% dos con-
sumidores (soma superior a 
100%, por múltipla possi-
bilidade de escolha). E, das 
pessoas que afirmaram op-

tar pela compra no crédito, 
63,5% disseram que preten-
dem parcelar suas compras 
e, destas, 30,1% deve dividir 
o valor em 3 vezes.

Outro ponto de destaque 
da pesquisa é que, quando 
questionados se fariam suas 
compras do Dia dos Namo-
rados nas mesmas lojas em 
que compraram os presentes 
do ano passado, a maioria 
(60%) disse ainda não saber 
e apenas 14,3% dos consu-
midores demonstraram in-
tenção de serem fiéis às mar-
cas em que já compraram, 
apontando para a necessida-
de de que as marcas invistam 
em estratégias de retenção.
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Balanço Patrimonial Controladora Consolidado
Ativo Nota           2018           2017           2018           2017
Circulante 8.514 11.553 14.685.311 12.824.434
Caixa e equivalentes de caixa 4 5.201 8.240 6.996.942 5.573.178
Contas a receber 5 – – 4.574.403 4.105.659
Estoques 6 – – 621.268 473.883
Tributos a recuperar 7 1.160 1.160 2.354.858 2.600.899
Créditos diversos 8 2.153 2.153 137.840 70.815
Não circulante 40.643.529 29.230.485 78.057.236 76.606.937
Créditos diversos 8 – – 442.791 315.180
Propriedade para investimentos 9 – – 238.075 238.075
Investimentos 10 40.643.529 29.230.485 – –
Imobilizado 11 – – 5.320.601 6.882.345
Intangível 12 –                 – 72.055.769 69.171.337
Total do ativo 40.652.043 29.242.038 92.742.547 89.431.371
Balanço Patrimonial Controladora Consolidado
Passivo e PL Nota           2018          2017           2018          2017
Circulante 7.968 7.951 18.581.062 28.678.147
Empréstimos e financiamentos 13 – – 6.397.671 11.511.372
Fornecedores e contas a pagar 14 7.789 7.789 1.895.178 1.678.503
Obrigações tributárias 15 179 162 1.690.421 4.918.856
Obrigações  trabalhistas 16 – – 4.440.470 6.687.619
Outras contas a pagar 18 – – 4.157.322 3.881.797
Não circulante 15.998.028 – 48.759.220 30.621.567
Obrigações tributários 15 – – 3.537.118 –
Obrigações trabalhistas 16 – – 3.746.188 –
Empréstimos e 
 financiamentos 13 – – 25.477.886 15.891.500
Outras contas  a pagar 18 15.998.028 – 15.998.028 14.730.067
Patrimônio líquido 24.646.047 29.234.087 25.402.265 30.131.657
Capital social 19.1 26.300.100 26.300.100 26.300.100 26.300.100
Reserva de capital 19.2 2.527.669 2.527.669 2.527.669 2.527.669
Prejuízos acumulados  (4.181.722) 406.318 (4.181.722) 406.318
Atribuído à  participação dos 24.646.047 29.234.087 24.646.047 29.234.087
Participação dos não controladores –                 –      756.218      897.570
Total do passivo e do PL 40.652.043 29.242.038 92.742.547 89.431.371

Demonstrações do resultado
Controladora Consolidado

Nota          2018           2017            2018            2017
Receita operacional líquida 20 – – 58.480.936 55.665.164
(-) Custo dos serviços prestados
 e de venda de livros 21 –                 – (22.764.203) (21.151.194)
Lucro bruto – – 35.716.733 34.513.970
(+/-) (Despesas)/receitas operacionais
Gerais e administrativas 22 (2.267) (1.127) (31.055.838) (34.705.550)
Tributárias - (591) (2.267) (67.338) (126.126)
Outras desp. ou receitas operacionais - – (233.712) – 1.754.326
Resultado de equivalência patrimonial 10 (4.584.982) (5.012.766)     (414.821) –
Lucro operacional antes 
 do resultado financeiro (4.587.840) (5.249.872) 4.178.736 1.436.620
Receitas financeiras 23 – – 354.573 1.015.030
Despesas financeiras 24 (200) (565)   (9.262.701)   (7.971.868)
Resultado antes do IRPJ e CSLL (4.588.040) (5.250.437) (4.729.392) (5.520.218)
Imposto de Renda e CSLL - diferido 25 –                – –       114.844
Prejuízo do exercício (4.588.040) (5.250.437)   (4.729.392)   (5.405.374)
Atribuíveis a:
Acionistas controladores (4.588.040) (5.250.437)
Acionistas não controladores      (141.352)      (154.937)

   (4.729.392)   (5.405.374)
Quantidade de ações no fim do exercício 26.300.100 26.300.100
Prejuízo por ação no fim do exercício           (0,17)          (0,20)

Demonstrações do resultado abrangente
Controladora Consolidado

         2018          2017          2018          2017
Prejuízo do exercício (4.588.040) (5.250.437) (4.729.392) (5.405.374)
Total do result. abrangente do exercício (4.588.040) (5.250.437) (4.729.392) (5.405.374)
Total do resultado abrangente do exercício atribuível a:
Acionistas controladores (4.588.040) (5.250.437)
Acionistas não controladores    (141.352)    (154.937)

 (4.729.392) (5.405.374)
Demonstração das mutações do patrimônio líquido

Consolidado
Controladora

     Reserva de lucros
Capital Reserva Reserva Reserva Retenção Prejuízos Participação de

        social    de ágio de capital      Legal de lucros acumulados           Total não controladores            Total
Saldo em 31 de dezembro 2016 26.300.100 3.443.648 – 455.439 5.201.316 – 35.400.503 – 35.400.503
Capital social – – – – – – – 740.596 740.596
Realização da reserva de ágio sobre impostos diferidos – (3.443.648) – – – – (3.443.648) 78.175 (3.365.473)
Reserva de capital – – 2.527.669 – – – 2.527.669 – 2.527.669
Prejuízo do exercício – – – – – (5.250.437) (5.250.437) – (5.250.437)
Absorção das reservas de lucro –                 –                –   (49.121) (5.201.316)      5.250.437 – 78.799        78.799
Saldos em 31 de dezembro 2017 26.300.100 – 2.527.669 406.318 – – 29.234.087 897.570 30.131.657
Prejuízo do exercício – – – – – (4.588.040) (4.588.040) (141.352) (4.729.392)
Absorção da reserva de lucro –                 –                – (406.318) – 406.318 –                              – –
Saldos em 31 de dezembro 2018 26.300.100 – 2.527.669             –                –     (4.181.722) 24.646.047 756.218  25.402.265

Demonstrações dos fluxos de caixa
Controladora Consolidado

          2018         2017           2018           2017
Prejuízo do exercício (4.588.040) (5.250.437) (4.729.392) (5.405.373)
Itens que não afetam o
  caixa operacional
Depreciações e amortizações – – 4.647.269 4.127.502
Encargos financ. s/empréstimos 
 e financiamentos – – 5.026.254 3.748.295
Encargos financeiros sobre 
 outras contas a pagar – – 188.383 894.907
Perda estimada com
  créditos de liquidação 
 duvidosa de contas a receber – – (123.945) 150.000
Constituição (Reversão) de 
 perdas prováveis
 na realização de estoques – – – 26.759
IRPJ e CSLL diferidos – – – (114.844)
Doação de ativo imobilizado – – – 1.366
Resultado de equivalência
  patrimonial  4.584.982 5.012.766     414.821 –
Prej.do exercício ajustado (3.058) (237.671) 5.423.390 3.428.612
Aum./(dim.) das 
contas de ativo e passivo
Contas a receber – – (344.799) 813.579
Estoques – – (147.385) (48.248)
Tributos a recuperar – – 246.041 (1.114.834)
Créditos diversos – (237) (194.636) (365.038)
Tributos diferidos – – – 7.763.456
Fornecedores e contas a pagar – 590 216.675 784.825
Obrigações tributárias 17 15 308.683 385.983
Obrigações trabalhistas – – 1.499.039 (902.925)
Outras contas a pagar 15.998.028 – 1.355.103 (1.109.140)
Caixa líq. gerado das
 atividades  operac. 15.998.045 368 2.938.721 6.207.658
Fluxo de caixa das 
atividades de invest.
Aquisição de ativo imobilizado – – (1.148.567) (1.206.520)
Aquisição de intangível – – (4.821.390) 899.970
Ágio na incorporação – – – (3.443.648)
AFAC (15.998.026) – – –
Perda na aquisição – 233.712    (414.821)      233.712
Caixa líquido gerado 
 das (aplicado nas)
 atividades de invest. (15.998.026) 233.712 (6.384.778) (3.516.486)
Fluxo de caixa das 
 ativid. de financ.
Pagamento de empréstimos – – (31.267.729) (12.835.057)
Captação de empréstimos 
 e financiamentos                –             – 30.714.160 2.100.000
Caixa líq. aplic. nas
  ativid. de financ.                – – (553.569) (10.735.057)
Aum. líq./(dim.) de caixa
  e equiv. de caixa        (3.039)     (3.591)   1.423.764  (4.615.273)
Caixa e equiv. de caixa no
 início do exercício 8.240 11.831 5.573.178 10.188.451
Caixa e equiv. de caixa 
 no fim do exercício         5.201       8.240   6.996.942   5.573.178
Aum.líq./(dim.) de 
 caixa e equiv. de caixa        (3.039)     (3.591)   1.423.764  (4.615.273)

Relatório da Administração
É com grande satisfação que a Administração da Clash Participações S.A. (“Companhia”; “Clash”) apresenta o Relatório da Administração, acompanhado das Demonstrações Financeiras e do Relatório dos Auditores Independentes, 
referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018, em comparação com o exercício do ano de 2017. Mensagem da Administração: A Clash Participações S.A. é a holding controladora das empresas Tijuca Participações S.A. e Cel.
Lep Ensino de Idiomas S.A. Para essa última, podemos citar em relação ao ano de 2018 que a receita líquida cresceu 5,6%, atingindo o patamar de R$58,5 milhões.

Demonstrações Financeiras Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (Valores expressos em Reais - R$)

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis individuais e consolidadas
1. Contexto operacional - A Clash Participações S.A. (“Companhia” ou “Clash”), 
constituída em 27 de junho de 2012 é uma holding de instituições não financei-
ras, com sede na Avenida Ataulfo de Paiva nº 1351, salas 701 e 801, CEP 
22440-034, Leblon, Rio de Janeiro, RJ, cujo objeto social compreende a parti-
cipação em outras sociedades como sócia, acionista ou quotista. 1.1. Socieda-
des Controladas - Cel-Lep Ensino de Idiomas S.A. (“Cel-lep”) - É uma So-
ciedade anônima com sede na Avenida Doutor Luiz Migliano, nº 1986 - 18°andar 
- Morumbi – CEP 05711– 001, São Paulo, SP.  Está controlada tem como ativi-
dade principal o ensino de língua estrangeira, além da edição e comercialização 
de material didático, em especial, os de interesse dos estabelecimentos inte-
grantes do sistema de ensino Cel-Lep.  O foco da investida é o de atuar com
excelência e qualidade no ensino de idiomas. O Cel-Lep oferece serviços dife-
renciados de ensino de línguas sempre focada em inovação, como seus famo-
sos laboratórios de línguas e sua metodologia própria, tendo se tornado refe-
rência para estudantes que buscam um método de qualidade e eficiência. Em
31 de Maio de 2017, foi adquirido 100% das quotas da empresa MadCode
Treinamento em Informática LTDA. a partir de operação societária estruturada
com a emissão de novas ações da Companhia que foram subscritas e integra-
lizadas pela totalidade dos ex-sócios da controlada direta, mediante a conferên-
cia da totalidade das quotas da controlada direta detidas pelos ex-sócios ao
capital social da Companhia. Desta forma, os ex-sócios se retiraram do quadro
social da controlada direta e, em ato contínuo, se tornaram acionistas minoritá-
rios da Companhia com participação total correspondente a 3% do capital social. 
A operação societária estruturada está definida no Contrato de Aquisições de
Participações Societárias e Outras Avenças celebrado em 22 de maio de 2017,
que envolveu a Companhia, a Clash Participações (acionista da Companhia), a 
empresa MadCode Treinamento em Informática Ltda. e os seus ex-sócios, con-
forme capital distribuído e demonstrado na Nota Explicativa nº 18.1. Com isso,
a Companhia (Clash) passou a ter 97% de participação na investida Cel-Lep.
Em 30 de novembro de 2018, a empresa Madcode Treinamentos em Informáti-
cas LTDA-EPP foi incorporada na Cel-Lep Ensino de Idiomas S.A. Tijuca Par-
ticipações S.A. A Companhia também constituiu em 02 de agosto de 2012, a
empresa Tijuca Participações S.A., com sede na Avenida Doutor Luiz Migliano,
nº 1986 – 18º andar - sala 1801, CEP 05711-001, Morumbi, São Paulo, SP, cujo 
objeto social compreende a participação em outras sociedades como sócia,
acionista ou quotista. 2. Apresentação das demonstrações contábeis e prin-
cipais práticas contábeis - 2.1. Base de apresentação - As presentes de-
monstrações contábeis foram aprovadas pela Administração da Companhia em 
28 de fevereiro de 2019. As demonstrações contábeis foram preparadas con-
forme as práticas contábeis adotadas no Brasil, que compreendem aquelas
previstas na legislação societária brasileira e aplicáveis as pequenas e médias
empresas (CPC PME R1). As demonstrações contábeis incluem estimativas e
premissas, como a mensuração de provisões para perdas com operações de
crédito, estimativas do valor justo de determinados instrumentos financeiros,
estimativas da vida útil de determinados ativos e outras similares. Os resultados 
efetivos podem ser diferentes destas estimativas e premissas. A moeda que
melhor reflete a situação das operações da Companhia e designada como mo-
eda funcional, é o Real. Esta também é a moeda de apresentação. 2.2. Princi-
pais práticas contábeis - 2.2.1. Caixa e equivalentes de caixa - Caixa e
equivalentes de caixa incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários, investi-
mentos de curto prazo de alta liquidez e com risco insignificante de mudança de
valor. 2.2.2. Contas a receber de clientes - São avaliadas no momento inicial
pelo valor presente e deduzidas da perda estimada com créditos de liquidação
duvidosa, se aplicável. A provisão para créditos de liquidação duvidosa é esta-
belecida quando existe uma evidência objetiva de que a Companhia e suas
controladas não serão capazes de cobrar todos os valores devidos de acordo
com os prazos originais das contas a receber. O valor da provisão é a diferença 
entre o valor contábil e o valor recuperável. 2.2.3. Estoques - São apresentados
pelo menor valor entre o custo e o valor líquido realizável. O custo é determina-
do usando-se o método da Média Ponderada Móvel. O valor realizável líquido
é o preço de venda estimado para o curso normal dos negócios, deduzidos os
custos de execução e as despesas de venda. 2.2.4. Investimentos - a) Custo
e/ou valor patrimonial - Os investimentos em sociedades controladas são re-
gistrados e avaliados pelo método de equivalência patrimonial, reconhecida no
resultado do exercício como receita (ou despesa) operacional. Para efeito do
cálculo da equivalência patrimonial, ganhos ou transações a realizar entre a
Companhia e suas controladas são eliminados na medida da participação da
Companhia. Perdas não realizadas também são eliminadas, a menos que a
transação forneça evidências de perda permanente (‘impairment’) do ativo trans-
ferido. Quando necessário, as práticas contábeis das controladas são alteradas 
para garantir consistência com as práticas adotadas pela Companhia. b) Pro-
priedade para investimento - Propriedade para investimento é a propriedade
mantida para auferir receita de aluguel ou para valorização de capital ou para
ambos, mas não para venda no curso normal dos negócios, utilização na pro-
dução ou fornecimento de produtos ou serviços ou para propósitos administra-
tivos.  As propriedades para investimento são mensuradas pelo custo no reco-
nhecimento inicial e subsequentemente, depreciadas pela de taxa de 4% ao
ano, em consonância com Pronunciamento Técnico CPC 28 - Propriedade para 
Investimento. Custo inclui despesa que é diretamente atribuível à aquisição de
uma propriedade para investimento. O custo da propriedade para investimento
construída pelo proprietário inclui os custos de material e mão de obra direta,
qualquer custo diretamente atribuído para colocar essa propriedade para inves-
timento em condição de uso conforme o seu propósito e os juros capitalizados
dos empréstimos.  2.2.5. Imobilizado - Demonstrado ao custo histórico de aqui-
sição, deduzido a depreciação e amortização acumulada e as perdas de redução 
ao valor recuperável acumuladas, quando necessária. a) Depreciação e amor-
tização - É reconhecida no resultado baseando-se no método linear com relação
às vidas úteis estimadas de cada ativo, conforme demonstrado na Nota Expli-
cativa nº 11. Os métodos de depreciação e amortização, as vidas úteis e os
valores residuais são revistos a cada encerramento de exercício financeiro e
eventuais ajustes são reconhecidos prospectivamente como mudança de esti-
mativas contábeis. 2.2.6. Intangível - a) Ágio - Resultante da aquisição e incor-
poração da rede de escolas de idiomas denominada Cel-Lep, conforme men-
cionado Nota Explicativa nº 10, fundamentado em expectativas de resultados
futuros é incluído nos ativos intangíveis nas demonstrações contábeis. O ágio
é medido pelo custo, deduzido das perdas por redução ao valor recuperável
acumulado, quando aplicável. b) Pesquisa e desenvolvimento - Os gastos
com pesquisas são reconhecidos como despesas quando incorridos. Os gastos 
incorridos no desenvolvimento de projetos (relacionados à fase de projeto e
testes de produtos novos ou aperfeiçoados) são reconhecidos como ativos in-
tangíveis quando for provável que estes projetos sejam bem-sucedidos, consi-
derando-se sua viabilidade comercial e tecnológica, e somente se o custo puder 
ser medido de modo confiável. Outros gastos de desenvolvimento são reconhe-
cidos como despesas na medida em que são incorridos. Os gastos de desen-
volvimento capitalizados são mensurados pelo custo, deduzido da amortização 
acumulada e perdas por redução ao valor recuperável, quando aplicável. c)
Programas de computador (softwares) - Os gastos diretamente associados
a softwares identificáveis e únicos, controlados pela Companhia e suas contro-
ladas e que, provavelmente, gerarão benefícios econômicos maiores que os
custos por mais de um ano, são reconhecidos como ativos intangíveis. Os gas-
tos diretos incluem a remuneração dos funcionários da equipe de desenvolvi-
mento de softwares e a parte adequada dos gastos gerais relacionadas. 2.2.7.
Avaliação do valor recuperável de ativos (teste de “impairment”) - A Admi-
nistração revisa anualmente o valor contábil líquido dos ativos com o objetivo
de avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas, operacionais
ou tecnológicas, que possam indicar deterioração ou perda de seu valor recu-
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perável. Quando estas 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. Conforme análise da Administração 
da Companhia e suas controladas, não houve ajustes a serem registrados no 
exercício de 2018. 2.2.8. Empréstimos e financiamentos - Os empréstimos 
tomados são reconhecidos, inicialmente, pelo valor justo, no recebimento dos 
recursos, líquidos dos custos de transação. Em seguida, os empréstimos toma-
dos são apresentados pelo custo amortizado, isto é, acrescidos de encargos e 
juros proporcionais ao período incorrido (“pro-rata temporis”). A Companhia ar-
renda certos bens do imobilizado. Os arrendamentos do imobilizado, nos quais 
a Companhia detém, substancialmente, todos os riscos e benefícios da proprie-
dade, são classificados como arrendamentos financeiros. Estes são capitaliza-
dos no início do arrendamento pelo menor valor entre o valor justo do bem ar-
rendado e o valor presente dos pagamentos mínimos do arrendamento. Cada 
parcela paga do arrendamento é alocada, parte ao passivo e parte aos encargos 
financeiros, para que, dessa forma, seja obtida uma taxa constante sobre o 
saldo da dívida em aberto. 2.2.9. Outros ativos e passivos (circulantes e não 
circulantes) - Um ativo é reconhecido no balanço patrimonial quando for pro-
vável que seus benefícios econômicos futuros serão gerados em favor da Com-
panhia e suas controladas e seu custo ou valor puder ser mensurado com se-
gurança. Um passivo é reconhecido no balanço patrimonial quando a Companhia 
e suas controladas possuem uma obrigação legal ou constituída como resulta-
do de um evento passado, sendo provável que um recurso econômico seja re-
querido para liquidá-lo. São acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes 
encargos e das variações monetárias ou cambiais incorridas. As provisões são 
registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido. Os 
ativos e passivos são classificados como circulantes quando sua realização ou 
liquidação é provável, nos próximos 12 meses. Caso contrário, são demonstra-
dos como não circulantes. 2.2.10. Imposto de Renda e Contribuição Social 
sobre o Lucro Líquido - a) Corrente - A Companhia e sua controlada Tijuca 
optaram pelo lucro presumido, para estas sociedades, a base de cálculo do 
imposto de renda a contribuição social é calculada a razão de 32% (prestação 
de serviços e locações), e 100% sobre as demais receitas, sobre as quais se 
aplicam as alíquotas regulares do respectivo imposto e contribuição. Para o 
Cel-lep foram calculados com base nas alíquotas vigentes de Imposto de Ren-
da Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) 
sobre o lucro real apurado de acordo com a legislação tributária. b) Diferido - São 
calculados com base nas alíquotas vigentes de Imposto de Renda Pessoa Ju-
rídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL). Portanto, 
as inclusões ao lucro contábil de despesas, temporariamente não dedutíveis, 
ou exclusões de receitas, temporariamente não tributáveis, consideradas para 
apuração do lucro tributável corrente geram créditos ou débitos tributários dife-
ridos. Além disso, os impostos diferidos calculados com base no prejuízo fiscal 
e a base negativa de contribuição social acumulado da Companhia e suas con-
troladas são reconhecidos nas demonstrações contábeis na medida em que 
exista lucro nos últimos anos, bem como, expectativa de tributação futura com 
base em lucros futuros, de acordo com os planos da Administração da Compa-
nhia e suas controladas. 2.2.11. Provisões - As provisões são reconhecidas 
quando a Companhia e suas controladas têm uma obrigação presente, legal ou 
não formalizada, como resultado de eventos passados e é provável que uma 
saída de recursos seja necessária para liquidar a obrigação e uma estimativa
confiável do valor possa ser feita. A Companhia e suas controladas reconhecem 
provisão para contratos onerosos quando os benefícios que se espera auferir 
de um contrato sejam menores do que os custos inevitáveis para satisfazer as 
obrigações assumidas por meio do contrato. 2.2.12. Instrumentos financeiros 
- A Companhia e suas controladas classificam seus instrumentos financeiros em 
basicamente duas categorias: ativos e passivos financeiros mensurados ao va-
lor justo por meio do resultado e empréstimos e recebíveis. A classificação de-
pende da finalidade para a qual os ativos e passivos financeiros foram adquiridos. 
A Administração determina a classificação de seus ativos e passivos financeiros 
no reconhecimento inicial, conforme demonstramos a seguir: a) Ativos finan-
ceiros mensurados ao valor justo por meio do resultado - Os ativos finan-
ceiros mensurados ao valor justo por meio do resultado são ativos financeiros 
mantidos para negociação ativa e frequente. Os ativos desta categoria são 
classificados como ativos circulantes. Os ganhos ou as perdas decorrentes de 
variações no valor justo de ativos financeiros mensurados ao valor justo por 
meio do resultado são apresentados na demonstração do resultado em resulta-
do financeiro no período em que ocorrem. a) Empréstimos e recebíveis - In-
cluem-se nesta categoria os empréstimos concedidos e os recebíveis que são 
ativos financeiros não derivativos com pagamentos fixos ou determináveis, não
cotados em um mercado ativo. São incluídos como ativo circulante, exceto aque-
les com prazo de vencimento superior a 12 meses após a data de emissão do 
balanço (estes são classificados como ativos não circulantes). Os empréstimos 
e recebíveis da Companhia e suas controladas compreendem as contas a re-
ceber de clientes e créditos diversos. Os empréstimos e recebíveis são conta-
bilizados pelo custo amortizado, usando o método da taxa de juros efetiva. Os 
passivos financeiros são mensurados pelo método do custo amortizado. A opção 
da Companhia e suas controladas de classificar um passivo pelo valor justo 
somente pode ser realizada quando atender as definições de passivo financei-
ro mensurado ao valor justo por meio do resultado e, consequentemente, pro-
porcione informação contábil mais relevante a respeito da posição patrimonial 
e financeira da Companhia e suas controladas. Uma vez adotada a opção de 
mensurar os passivos pelo valor justo, a Companhia e suas controladas devem 
adotá-la de forma consistente, não podendo retornar ao método do custo amor-
tizado. 2.2.13. Apuração do resultado - a) Reconhecimento de receita - A 
receita de venda inclui somente os ingressos de benefícios econômicos recebi-
dos e a receber pela entidade. As quantias cobradas por conta de terceiros, tais 
como tributos sobre vendas não são benefícios econômicos, portanto, não estão 
apresentadas nas Demonstrações de Resultado. A reconciliação entre a receita 
bruta e a receita líquida, apresentada nas Demonstrações de Resultado, está 
demonstrada na nota explicativa nº 20. Uma receita não é reconhecida se hou-
ver uma incerteza significativa sobre a sua realização. I. Prestação de serviços 
e venda de material didático: A receita compreende o valor presente pela 
venda de material didático e prestação de serviços de ensino de língua estran-
geira. A receita pela prestação de serviços é reconhecida tendo como base a 
etapa de execução dos serviços realizados até a data-base do balanço, na 
medida em que todos os custos relacionados aos serviços possam ser mensu-
rados confiavelmente. Estas receitas estão sujeitas aos seguintes impostos e 
contribuições, pelas seguintes alíquotas básicas: Contribuição para o Financia-
mento da Seguridade Social (COFINS) - 7,60%; Programa de Integração Social 
(PIS) - 1,65%; Imposto Sobre Serviços (ISS) - 2% a 5%. II. Locação de imóveis 
- A receita de locação de imóveis é reconhecida tendo como base no contrato 
e as locações realizadas até a data-base do balanço, na medida em que todos 
os custos relacionados possam ser mensurados confiavelmente e quando é 
provável que benefícios econômicos futuros fluirão para Companhia e suas 
controladas. Esta receita estão sujeitas aos seguintes impostos e contribuições, 
pelas seguintes alíquotas básicas: Contribuição para o Financiamento da Se-
guridade Social (COFINS) - 3%; Programa de Integração Social (PIS) - 0,65%; 
Imposto Sobre Serviços (ISS) - 5%. 2.2.14. Reconhecimento de custos e
despesas - Os custos e as despesas são apurados e reconhecidos em confor-
midade com o regime contábil de competência dos exercícios, ou seja, quando
incorridos. 2.2.15. Resultado por ação - A Companhia efetua os cálculos do
resultado por lote de mil ações, utilizando o número médio ponderado de ações 
ordinárias totais em circulação, durante o período correspondente ao resultado. 
Não há potenciais ações ordinárias diluidoras e, consequentemente, resultado
por ação diluído. 2.2.16. Demonstrações dos fluxos de caixa - As demonstra-

ções dos fluxos de caixa foram preparadas pelo método indireto e estão apre-
sentadas de acordo com o Pronunciamento Contábil CPC 03 - Demonstração 
dos fluxos de caixa, emitido pelo CPC. 2.2.17. Demonstrações contábeis 
consolidadas - As demonstrações contábeis consolidadas da Companhia in-
cluem as demonstrações contábeis da Companhia e suas controladas. As con-
troladas são consolidadas integralmente a contar da data de sua constituição 
ou aquisição, que é a data na qual a Companhia obtém controle, e continua a 
ser consolidada até a data da perda do controle. Todos os saldos, receitas e 
despesas, bem como ganhos e perdas não realizados entre as companhias 
consolidadas são eliminados. Sob essas condições, quando cabível, participação 
de não controladores são apresentadas no patrimônio líquido e após o lucro 
líquido (prejuízo) na demonstração do resultado de cada ano. Uma mudança na 
participação de não controladores que não resulte em uma perda de controle é 
lançada no patrimônio líquido como uma transação entre acionistas. Em 31 de 
dezembro de 2018 e de 2017, as demonstrações contábeis consolidadas incluem 
a consolidação das seguintes controladas diretas (integral): 

Participação direta no capital
Empresa      2018   2017
Cel-Lep Ensino de Idiomas S.A. 97%  97%
Tijuca Participações S.A. 99,99% 99,99%
As controladas são integralmente consolidadas a partir da data de aquisição, 
sendo esta a data na qual a Companhia obtém o controle, e continuam a ser 
consolidadas até a data em que esse controle deixa de existir. As demonstrações 
contábeis das controladas são elaboradas para o mesmo período de divulgação 
que o da controladora, utilizando práticas contábeis consistentes. Todos os saldos 
intragrupo, de ativos e passivos, são eliminados por completo. 2.2.18. Ativos 
Financeiros - a) Classificação - A Companhia classifica seus ativos financeiros 
sob a categoria empréstimos e recebíveis. A classificação depende da finalidade 
para a qual os ativos financeiros foram adquiridos. A administração determina 
a classificação de seus ativos financeiros no reconhecimento inicial da contra-
tação. Os empréstimos e recebíveis são ativos financeiros não derivativos com 
pagamentos fixos ou determináveis, não cotados em um mercado ativo. São 
incluídos no circulante, exceto aqueles com prazo de vencimento superior a 12 
meses após a data de emissão do balanço (estes são classificados como não 
circulantes). Os empréstimos e recebíveis da Companhia compreendem “Contas 
a receber de clientes”, “Outras contas a receber” e “Caixa e equivalentes de 
caixa”. b) Reconhecimento e mensuração - Os empréstimos e recebíveis são 
contabilizados pelo custo amortizado, usando o método da taxa de juros efetiva. 
c) Compensação de instrumentos financeiros - Ativos e passivos financeiros
são compensados e o valor líquido é reportado no balanço patrimonial quando 
há um direito legalmente aplicável de compensar os valores reconhecidos e há 
uma intenção de liquidá-los numa base líquida, ou realizar o ativo e liquidar o 
passivo simultaneamente. d) Impairment de ativos financeiros - A Companhia
avalia no final de cada período do relatório se há evidência objetiva de que o
ativo financeiro está deteriorado. Um ativo ou grupo de ativos financeiros está 
deteriorado e os prejuízos de impairment são incorridos somente se há evidência
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objetiva de impairment como resultado de um ou mais eventos ocorridos após 
o reconhecimento inicial dos ativos (um “evento de perda”) e aquele evento (ou
eventos) de perda tem um impacto nos fluxos de caixa futuros estimados do
ativo financeiro ou grupo de ativos financeiros que pode ser estimado de maneira
confiável. Os critérios que a Companhia usa para determinar se há evidência
objetiva de uma perda por impairment são: I. Dificuldade financeira relevante do
emissor ou devedor; II. Uma quebra de contrato, como inadimplência ou mora
no pagamento dos juros ou principal; III. O desaparecimento de um mercado
ativo para aquele ativo financeiro devido às dificuldades financeiras; IV. Dados
observáveis indicando que há uma redução mensurável nos futuros fluxos de 
caixa estimados a partir de uma carteira de ativos financeiros desde o reconhe-
cimento inicial daqueles ativos. O impairment é mensurado como a diferença 
entre o valor contábil dos ativos e o valor presente dos fluxos de caixa futuros 
estimados (excluindo os prejuízos de crédito futuro que não foram incorridos) 
descontados à taxa de juros em vigor original dos ativos financeiros. O valor con-
tábil do ativo é reduzido e o valor do prejuízo é reconhecido na demonstração do 
resultado. Se um empréstimo ou investimento mantido até o vencimento, quando 
aplicável, tiver uma taxa de juros variável, a taxa de desconto para medir uma
perda por impairment é a taxa efetiva de juros determinada de acordo com o
contrato. Conforme análise da Administração da Companhia, não houve ajustes 
a serem registrados nos exercícios de 2018. 3. Alterações e interpretações
do CPC PME - Não estão previstas alterações no CPC PME R1 com impactos
retrospectivos e prospectivos em relação a essas demonstrações contábeis dos 
exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017, e a partir de 1º de janeiro
de 2019, até a presente data.
4. Caixa e equivalentes de caixa

   Controladora             Consolidado
  2018   2017        2018         2017

Caixa e bancos  5.201  8.240  600.675  2.819.249
Aplicações financeiras –         – 6.396.267 2.753.929

5.201  8.240 6.996.942 5.573.178
Foram realizadas instituições financeiras de primeira linha, com taxas entre 
97,6% a 103,5%, da variação dos Certificados de Depósitos Interbancários - CDI. 
5. Contas a receber                  Consolidado

        2018        2017
Clientes nacionais  4.761.832  4.703.654
Permutas a receber  303.400  16.779
(-) Perda estimada com
 créditos de liquidação duvidosa   (490.829)   (614.774)

4.574.403 4.105.659
A Companhia e suas Controladas reconhecem a perda estimada com créditos 
de liquidação duvidosa, após análise individualizada dos alunos, considerando o 
risco de crédito existente na data do balanço e as expectativas de recebimento 
dos clientes com créditos renegociados. A referida provisão constituída equivale 
ao risco de perda estimado com base na melhor avaliação que poderia ser rea-
lizada pela Administração da Companhia e suas Controladas. Abaixo o Contas 
a Receber por idade de vencimento:  Consolidado
A vencer: 31/12/2018 31/12/2017
Vencido:  1.324.462 583.271
De 1 a 30 dias  472.129  344.035
De 31 a 90 dias  419.124  555.017
De 91 a 180 dias  623.577  609.755
De 181 a 365 dias  1.023.141  960.052
Acima de 366 dias  1.202.799  1.668.303
(-) PECLD     (490.829)     (614.774)

  4.574.403  4.105.659
6. Estoques Consolidado

          2018           2017
Materiais didáticos      621.268      473.883

     621.268      473.883
O valor registrado no estoque refere-se aos materiais didáticos (livro, apostila 
e mídia), os quais foram validados através do procedimento de inventário físico 
em 31 de dezembro de 2018.
7. Tributos a recuperar   Controladora           Consolidado

 2018   2017       2018         2017
IRPJ  1.160  1.160  939.777  843.167
COFINS – – 946.888 1.277.960
CSLL – – 209.072  183.867
PIS – – 238.379  279.975
Outros impostos –         – 20.742      15.930

1.160  1.160 2.354.858 2.600.899
8. Créditos diversos   Controladora           Consolidado

 2018   2017       2018         2017
Adiantamento a fornecedores 2.153 2.153 103.142 39.444
Depósitos judiciais (a) – – 442.791 315.180
Despesas antecipadas – – 26.748 26.332
Outras –         – 7.950        5.039

2.153  2.153  580.631    385.995
Circulante  2.153  2.153 137.840  70.815
Não circulante –         – 442.791    315.180

 2.153  2.153  580.631    385.995

(a) Dos R$ 442.791: (i) R$ 273.462 refere-se a FGTS recolhidos em juízo devido 
a liminar que suspende a exigibilidade da contribuição instituída no artigo 1º da lei 
complementar 110/01, (ii) R$ 167.683 refere-se a INSS recolhidos sobre a liminar 
que reconhece a não incidência da contribuição sobre as verbas pleiteadas de 
aviso prévio indenizado e reflexos, auxílio doença e 1/3 férias, e (iii) R$ 1.646 
refere-se a depósito judicial cível.
9. Propriedade para investimentos              Consolidado

2018        2017
Saldo em 1º de janeiro 243.763 243.763
Depreciação    (5.688)      (5.688)
Saldo em 31 de dezembro 238.075   238.075
Propriedades para investimento inclui um apartamento (flat) na Rua Símbolo, 
esquina da Rua Nazira Carone, número 115, apto 126, no Morumbi, São Paulo-
-Capital. Este imóvel foi transferido do ativo imobilizado para propriedade para 
investimento em 2013, uma vez que a Companhia decidiu locá-lo a terceiro. O 
imóvel está vago e disponível para locação. Conforme mencionado em nota 
sobre as principais práticas contábeis e requerido pelo CPC 28 – Propriedade 
para Investimento, o reconhecimento e a mensuração inicial das propriedades 
são realizados pelo seu valor de custo de aquisição. Após seu reconhecimento 
inicial a Companhia tem a opção sobre o método a ser utilizado, valor justo ou 
custo, sendo opção da Administração da Companhia a mensuração subsequente 
pelo valor de custo.
10. Investimentos - 10.1. Informações sobre investimentos

% - Patrim. liq. Prejuízo do 
Controlada Partic.     em 2018 exerc. de 2018
Cel-Lep Ensino de Idiomas S.A. 97,00 41.204.649 (4.711.716)
Tijuca Participações S.A. 99,99      195.078             (14.618)

41.399.727        (4.726.334)
% - Patrim. líq. Prejuízo do

Controlada Partic.     em 2017 exerc. de 2017
Cel-Lep Ensino de Idiomas S.A. 97,00 29.918.339 (5.164.577)
Tijuca Participações S.A. 99,99      209.696 (3.125)

30.128.035        (5.167.702)
10.2. Movimentação dos investimentos

Cel-Lep Ensino Tijuca 
de Idiomas S.A. Partic. S.A.          Total

Saldos em 31/12/2016 35.180.121 212.821 35.392.942
Realização dos tributos 
diferidos sobre o ágio 
 proveniente  do processo 
de incorporação (3.443.648) – (3.443.648)
Reserva de capital 2.527.669 – 2.527.669
Perda de investimento (233.712) – (233.712)
Ajuste de equiv. patrim.  (5.009.641)     (3.125) (5.012.766)
Saldos em 31/12/2017 29.020.789  209.696 29.230.485
Ajuste de equiv. patrimonial  (4.570.365) (14.617) (4.584.982)
AFAC de capital 15.998.026 – 15.998.026
Saldos em 31/12/2018 40.448.450  195.079 40.643.529
11. Imobilizado líquido Consolidado

%-Taxa anual Deprec.
Descrição  de deprec.      Custo   acum.         2018         2017
Benfeitoria em 
 imóveis de terc. (a) 8.374.163 (6.132.454) 2.241.709 3.452.591
Labora. e equiptos 10% 4.360.590 (3.483.449) 877.141 1.304.629
Móveis e utensílios 10% 2.229.979 (1.235.696) 994.283 1.025.349
Máq. e equiptos 10% 1.667.808 (844.944) 822.864 922.968
Equip. de inform. 20% 1.265.192 (910.014) 355.178 147.382
Veículos 20% – – – –
Adiant. a fornecedores –       29.426 – 29.426      29.426

 17.927.158   (12.606.557) 5.320.601 6.882.345
(a) As benfeitorias em imóveis de terceiros referem-se aos gastos com reforma 
de imóveis locados para atendimento as unidades educacionais e negócios da 
Companhia e suas controladas. Esta rubrica está sujeita à depreciação e está 
calculada com base na vigência dos contratos de locação destes imóveis. Em 
2018 e 2017, a depreciação teve taxas médias entre 10% até 23% a.a. Revisão
da vida útil - A controlada Cel-Lep avaliou a vida útil-econômica dos itens do ativo 
imobilizado e concluiu que não existem ajustes ou mudanças relevantes a serem 
reconhecidos em 31 de dezembro de 2018, uma vez que não ocorreu qualquer 
alteração nas estimativas e premissas adotadas no exercício anterior. Em 2017, 
a controlada também não efetuou ajustes referentes à revisão da vida útil.

11.1. Movimentação dos custos - consolidado
Equipamento Máquinas e Móveis e Benfeitorias em Adiantamento a Laboratórios e

Custo de informática equipamentos utensílios imóveis e terceiros     fornecedores equipamentos           Total
Saldo final 1 de janeiro 2017 897.329 1.382.735 1.997.101 7.018.782 29.426 4.171.363 15.496.736
Adições         38.359            240.766       69.048 791.703 - 141.979    1.281.855
Saldo final 31 de dezembro 2017 935.688 1.623.501  2.066.149 7.810.485 29.426 4.313.342  16.778.591
Adições       329.504              44.307     163.830 563.678 - 47.248    1.148.567
Saldo final 31 de dezembro 2018    1.265.192         1.667.808  2.229.979 8.374.163 29.426          4.360.590  17.927.158
Depreciação
Saldo final 1 de janeiro 2017 (668.099) (569.847) (864.850) (2.817.483) – (2.470.021) (7.390.300)
Adições (120.207) (130.686) (175.950) (1.559.016) – (538.692) (2.524.551)
Baixas –                        – – 18.605 –                         –        18.605
Saldo final 31 de dezembro 2017      (788.306)           (700.533) (1.040.800) (4.357.894) – (3.008.713)  (9.896.246)
Adições (133.487) (146.540) (198.407) (1.795.661) – (513.185) (2.787.280)
Baixas         11.779 2.129         3.511 21.101 – 38.449         76.969
Saldo final 31 de dezembro 2018      (910.014)           (844.944) (1.235.696) (6.132.454) – (3.483.449) (12.606.557)
Valor residual
Em 31 de dezembro de 2017 147.382 922.968 1.025.349 3.452.591 29.426 1.304.629 6.882.345
Em 31 de dezembro de 2018 355.178 822.864 994.283 2.241.709 29.426 877.141 5.320.601
12. Intangível - 12.1. Movimentação dos custos - consolidado - O ativo intangível apresentou a seguinte movimentação entre 31/12/2018:

Imposto diferido Direitos Fundo de 
Marcas s/rentabilidade Autorais Comércio Intangíveis em 

Custo Software e Patentes           Ágio  futura MadCode MadCode desenvolvimento           Total
Saldo final 01/01/2017 840.329 5.842.091 50.642.060 3.443.648 101.256 20.000 9.804.457 70.693.841
Adições 21.392 – 3.051.805 – – – 2.895.957 5.969.154
Baixas              –                 – – (3.443.648) –               – (373.673)  (3.817.321)
Saldo final 31/12/2017 861.721 5.842.091 53.693.865 – 101.256 20.000 12.326.741 72.845.674
Adições     55.757 –                  – –                – – 4.717.065 4.772.822
Saldo final 31/12/2018   917.478   5.842.091 53.693.865 – 101.256      20.000            17.043.806 77.618.496
Amortização
Saldo final 01/01/2017 (380.531) – – – (4.219) (5.667) (1.677.258) (2.067.675)
Adições  (121.093) –                  – –                –       (3.916)             (1.481.653)  (1.606.662)
Saldo final 31/12/2017 (501.624) – – – (4.219) (9.583) (3.158.911) (3.674.337)
Adições (165.076) – – – (14.583) (4.219) (1.758.384) (1.942.262)
Baixas     39.941 –                 – –         4.219        9.583 129        53.872
Saldo final 31/12/2018  (626.759) –                 – –     (14.583)       (4.219)             (4.917.166)  (5.562.727)
Residual
Saldo final 31/12/2017  360.097  5.842.091  53.693.865 – 97.037  10.417  9.167.830  69.171.337
Saldo final 31/12/2018  290.719  5.842.091  53.693.865 – 86.673  15.781  12.126.640  72.055.769
(a) Ágio e marcas e patentes - Em 14 de setembro de 2012 a Potteri (empresa 
do grupo HIG Capital) adquiriu 100% das ações da rede de escolas de idiomas
denominada Cel-Lep, atuante no estado de São Paulo. Até então, o Cel-Lep 
era uma empresa familiar, comandada pelo seu fundador e organizada em três
diferentes entidades legais: Idiomas, Unicel e Lecom. A aquisição está definida 
no Contrato de Compra e Venda de Participações Societárias e Outras Avenças 
(“SPA”), datado de 2 de agosto de 2012, e que envolveu a Potteri (comprado-
ra). Em 21 de dezembro de 2012 o Cel-Lep Ensino de Idiomas S.A. realizou a
incorporação das seguintes empresas: Potteri Ensino de Idiomas Ltda., Unicel 
Brigadeiro Ensino de Idiomas Ltda. e Livraria Editora Lecom Ltda. De forma que 
a partir desta data, a Clash passa ser a detentora direta de 100% das ações do 
Cel-Lep. Em 22 de maio de 2017 o Cel-Lep Ensino de Idiomas S.A. realizou a
aquisição de 100% das quotas da empresa MadCode. Para correta adoção do
preço pago e das práticas contábeis adotadas no Brasil, a Companhia contratou 
empresa especializada cujo resultado demonstramos abaixo:
Alocação do preço   Valor (R$)
Marcas 5.842.091
Ágio (Rentabilidade futura) 50.642.060
Ágio MadCode (Rentabilidade futura)   3.051.805
Total 59.535.956
(b) Intangíveis em desenvolvimento
Descrição Legenda          2018         2017
Laboratório digital (i) 8.566.752 6.883.692
ERP (ii) 1.048.763 718.983
Expansão (iii) 671.106 867.877
Branding (iv) 157.842 235.097
Cellep Sistemas (v) 1.682.177    462.181

 12.126.640 9.167.830
(i) Compreende os gastos incorridos no aperfeiçoamento do laboratório digital
de todas as unidades da Companhia. Em 2015 iniciou a amortização conside-
rando uma vida útil estimada em 10 anos (10% a.a.). A expectativa é de que a 
conclusão deste processo seja no decorrer do ano de 2019; (ii) Este valor refere-
-se à aquisição de software do novo sistema de gestão empresarial (ERP) da 
Companhia. A customização e implantação desse novo sistema foram realizadas 
durante os exercícios de 2013, 2014 e 2015, tendo também ocorrido no ano de
2018 gastos com implementação e customização da nova versão do sistema. 
O ativo está disponível para uso e sendo amortizada considerando uma vida útil 
estimada de 05 anos (20% a.a.); (iii) Este valor refere-se a gastos com estudos 
e estratégias para a expansão da Companhia com abertura de novas unidades. 
Em 2017 iniciou sua amortização considerando uma vida útil estimada em 05 
anos (20% a.a.); (iv) Este valor refere-se ao investimento na elaboração da 
nova marca, logo e site da Companhia. Em 2016 iniciou a amortização conside-
rando uma vida útil estimada em 05 anos (20% a.a.); (v) Este valor refere-se a 
investimento em um novo sistema de ensino, na qual o CELLEP venderá livros 
para escolas particulares e fará treinamento ao corpo docente, em 2018 iniciou 
sua amortização considerando uma vida útil estimada em 05 anos (20% a.a.).
13. Empréstimos e financiamentos

Venci Taxa de        Consolidado           
Modalidade mento juros % a.a. Garantias          2018           2017
Capital de set/23 4,03% Cessão
 giro (a) + CDI fidunciária 22.514.704 21.118.415
Capital de jul/22 4,23% Cessão
 giro (b) + CDI fidunciária 5.136.018 3.876.428
Capital de giro jul/19 4,51% Cessão

+ CDI fidunciária 1.687.540 1.916.600

Capital de giro jun/21 4,51% Cessão
+ CDI fidunciária 1.510.422 –

Capital de giro ago/19 14,03% Cessão
 fidunciária 553.463 –

Leasing jan/19 20,28% Nota
à 21,12% promissória 17.151 226.433

Leasing jun/19 19,70%  Nota
à 23,29% promissória 18.518 100.108

Leasing jun/20 17,04% Nota
 promissória 437.741 89.960

Leasing ago/18 18,16% Nota
à 19,28% promissória – 74.928

 31.875.557 27.402.872
Circulante 6.397.671 11.511.372
Não circulante 25.477.886 15.891.500

 31.875.557 27.402.872
(a) Está cédula de crédito bancário possui com cláusulas restritivas que determi-
nam a observância de determinados índices financeiros (financial covenants) que
são: • Razão entre a dívida financeira líquida e o EBITDA do exercício corrente
não poderá ser superior a 2,5; • Endividamento total com o credor não pode
ultrapassar o montante de R$ 22.500.000. (b) Está cédula de crédito bancário
possui com cláusulas restritivas que determinam a observância de determina-
dos índices financeiros (financial covenants) que são: • Razão entre a dívida
financeira líquida e o EBITDA do exercício corrente não poderá ser superior a
2,7. Ao longo do exercício de 2018, a Companhia renegociou ou liquidou ante-
cipadamente seus contratos de empréstimos, com objetivo de alongamento da
dívida ou melhores taxas. Os montantes registrados no passivo não circulante
têm a seguinte composição, por ano de vencimento:

31/12/2018
2020 8.036.127
2021 7.128.223
2022 6.182.199
2023   4.131.337

25.477.886
14. Fornecedores     Controladora             Consolidado

  2018   2017         2018           2017
Fornecedores (a) 7.789  7.789 1.895.178   1.678.503

 7.789  7.789 1.895.178   1.678.503
(a) Representados por fornecedores de materiais didáticos, aluguéis, ativo imobi-
lizado, serviços e outros itens aplicados às atividades operacionais da Companhia 
e suas controladas.
15. Obrigações tributárias      Controladora             Consolidado

  2018   2017         2018         2017
COFINS – – 257.761 1.079.732
PIS – – 55.836 85.391
ISS – – 208.421 192.442
IRRF – – 40.637 35.688
Parcelamento - COFINS (a) – – 4.042.553 3.126.351
Parcelamento - PIS (b) 102 102 577.459 344.784
Outras obrigações       77       60      44.872      54.468

    179     162 5.227.539 4.918.856
Circulante 179 162 1.690.421 4.918.856
Não circulante –         – 3.537.118               –

    179     162 5.227.539 4.918.856
(a) Dos R$ 4.042.553, R$ 2.916.638 refere-se a parcelamento ordinário e R$ 
1.125.915 referente a parcelamento simplificado; (b) O valor de R$ 577.459, é 
composto por parcelamento ordinário e simplificado. Sendo que R$ 265.682 
parcelamento ordinário e R$ 311.777 parcelamento simplificado. 
16. Obrigações trabalhistas               Consolidado

         2018          2017
INSS 700.782 2.377.124
Parcelamento do INSS (a) 4.723.454 1.586.709
Provisões de férias e encargos 1.127.561 1.189.358
Salários 883.919 848.466
IRRF sobre folha de pagamentos 482.932 419.846
FGTS 231.091 218.046
Outros      36.919      48.070

8.186.658 6.687.619
Circulante 4.440.470 6.687.619
Não circulante 3.746.188               –

8.186.658 6.687.619
(a) Dos R$ 4.723.454 milhões, R$ 3.758.007 milhões refere-se ao parcelamento
ordinário e R$ 965.448 refere-se ao parcelamento simplificado.
17. Provisão para demandas judiciais - A Companhia e suas controladas 
são parte em diversos processos oriundos do curso normal dos seus negócios, 
para os quais não foram constituídas provisões baseadas na estimativa de seus 
consultores legais. Em 31 de dezembro de 2018, a Companhia possui processos 
indicados com probabilidade de perda possível no montante de R$ 1.141.005 
(R$2.208.721 em 2017). 18. Outras obrigações a pagar

        Controladora Consolidado
          2018 2017          2018           2017

Adiantamentos (a) – – 4.107.989 3.881.797
Aquisição de controle (b) – – – 14.730.067
Outras obrigações – – 49.333 –
Empréstimos com sócios 15.998.028 – 15.998.028 –

15.998.028 – 20.155.350 18.611.864
Circulante – – 4.157.322 3.881.797
Não circulante 15.998.028 – 15.998.028 14.730.067

15.998.028 – 20.155.350 18.611.864
(a) Compreende o total de mensalidades pagas antecipadamente pelos alunos da
Companhia entre novembro e dezembro de 2018, que serão abatidos conforme a 
emissão das notas fiscais de serviços, vinculados ao prazo contratual dos cursos 
a serem incorridos; b) Em 14 de setembro de 2012, a empresa Potteri Ensino de 
Idiomas LTDA comprou 100% da participação societária das empresas Cel-Lep 
Idiomas S.A., Unicel Brigadeiro Ensino de Idiomas Ltda. e Livraria Editora Lecom 
Ltda. Na negociação parte do valor de compra foi pago na data de aquisição. 
O restante foi parcelado em 2 pagamentos. A natureza dos valores de outras 
obrigações a pagar, não representam parte variável ou condicionada ao cumpri-
mento de metas, mas servem como garantia para eventuais perdas motivadas por 
reivindicações de terceiros. 19. Patrimônio Líquido - 19.1. Capital Social - O
capital social autorizado, subscrito e integralizado em 31 de dezembro de 2018 
e 2017 é de R$ 26.300.100, e está representado por 26.300.100 de ações com 
valor nominal de R$ 1,00 (um Real) cada uma, conforme segue:
Acionista Nº de ações Valor nominal (R$)
H.I.G Brasil Growth – Fundo de
Investimentos em Participações 26.300.099 26.300.099

Fernando Marques Oliveira 1 1
 26.300.100              26.300.100

19.2 Reserva de capital - De acordo com a Ata de Assembleia Geral Extraor-
dinária realizada em 31 de maio de 2017, foi aprovado um aumento de capital 
devido a aquisição da empresa Madcode Treinamento em Informática LTDA-EPP, 
e destinados R$ 2.527.669 mil a reserva de capital.
20. Receita operacional líquida  Consolidado 

          2018             2017
Receita bruta (a)  67.141.225  64.073.935
(-) Impostos sobre receita (b) (8.113.632) (7.852.868)
(-) Deduções e cancelamentos     (546.657)     (555.903)

58.480.936 55.665.164
(a) Receita oriunda da prestação de serviços de ensino de idiomas e venda 
de material didático. Não há cliente que tenha contribuído com mais de 1% da 
receita operacional bruta para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 
e de 2017; (b) Os tributos incidentes sobre a receita consistem principalmente 
em ISS (variando de 2% a 5% da receita bruta, de acordo com a alíquota de 
cada município) e PIS e COFINS (1,65% e 7,60%) respectivamente, pois são 
tributados pelo lucro real na Controlada Cel-lep.
21. Custos dos serviços prestados e de venda de livros

Consolidado
           2018            2017

Custo administrativo/docentes (20.218.822) (18.678.080)
Custos das mercadorias vendidas (2.244.225) (2.200.414)
Custos com serviços (127.778) (153.252)
Custos com materiais      (173.378)      (119.448)

(22.764.203) (21.151.194)
22. Despesas gerais e administrativas

  Consolidado Consolidado
Despesas:   2018    2017            2018            2017
Administrativas e
 com pessoal (2.267) (1.127) (19.524.012) (19.826.262)
Material publicitário – – (2.341.987) (4.724.223)
Depreciação e amortização – – (4.647.269) (4.127.503)
Serviços de terceiros – – (2.388.067) (3.863.365)
Manutenção – – (1.061.976) (1.278.288)
Material expediente – – (432.226) (391.383)
Telefone – – (256.829) (244.829)
Advogados –          – (403.472)      (249.697)

(2.267) (1.127) (31.055.838) (34.705.550)
23. Resultado financeiro, líquido   Consolidado Consolidado
Receitas financeiras:   2018   2017           2018            2017
Rendimento s/aplicações financeiras – – 148.387 740.300
Outras receitas financeiras – – 206.186 274.730

– – 354.573 1.015.030
Despesas financeiras:
Juros s/emprést. e financiamentos – – (5.026.254) (3.748.295)
Selic – – (619.715) (2.526.292)
Juros sobre demais passivos – – (1.364.538) (1.245.605)
Outras despesas financeiras (200) (565)   (2.252.194)      (451.676)

(200) (565)   (9.262.701)   (7.971.868)
(200) (565)   (8.908.128)   (6.956.838)

24. Imposto de Renda e Contribuição Social - O Imposto de Renda e a Contri-
buição Social são calculados com base no lucro real e registrados com base no 
resultado tributável, considerando as alíquotas previstas pela legislação tributária 
vigente. Em 31 de dezembro de 2018 e 2017, a Companhia e suas controladas 
apresentaram prejuízo fiscal. 25. Instrumentos financeiros - Análises dos
instrumentos financeiros - A Companhia e suas controladas participam de 
operações envolvendo instrumentos financeiros com o objetivo de financiar suas 
atividades ou aplicar seus recursos financeiros disponíveis. A Administração
desses riscos é realizada por meio de definição de estratégias conservadoras, 
visando à liquidez, rentabilidade e segurança. A Companhia e suas controladas 
não efetuam operações de caráter especulativo, em derivativos ou quaisquer 
outros ativos de risco. Os resultados obtidos com estas operações estão condi-
zentes com as políticas e estratégias definidas pela Administração. Categoria
de instrumentos financeiros - Os principais instrumentos financeiros ativos
e passivos em 31 de dezembro de 2017 e 2018 estão descritos a seguir, bem 
como os critérios para sua valorização:

Controladora
Descrição 2018 2017
Ativos Financeiros Categoria Valor Contábil Valor Justo Valor Contábil Valor Justo
Caixa e equivalentes de caixa Valor Justo por meio do resultado 5.201 5.201 8.240 8.240
Passivos Financeiros
Fornecedores Empréstimos e recebíveis 7.789 7.789 7.789 7.789

Consolidado
Descrição 2018 2017
Ativos Financeiros 

Categoria Valor Contábil Valor Justo Valor Contábil Valor Justo
Caixa e equivalentes de caixa Valor Justo por  meio do resultado 6.996.942 6.996.942 5.573.178 5.573.178
Contas a receber Valor Justo por meio do resultado 4.574.403 4.574.403 4.105.659 4.105.659
Passivos Financeiros
Empréstimos e financiamentos Empréstimos  e recebíveis 31.875.557 31.875.557 27.402.872 27.402.872
Fornecedores Empréstimos e recebíveis 1.895.178 1.895.178 1.678.503 1.678.503
A estimativa do valor justo pressupõe que os saldos das contas a receber de clientes e contas a pagar aos fornecedores pelo valor contábil, menos a perda 
(impairment), quando aplicável, estejam próximos de seus valores justos, considerando os prazos de realização e liquidação desses saldos. Para fins de divul-
gação, o valor justo dos passivos financeiros é estimado, mediante o desconto dos fluxos de caixa contratuais futuros, pela taxa de juros vigente no mercado, 
que está disponível para a Empresa para instrumentos financeiros similares. As taxas de juros efetivas nas datas dos balanços são os habituais no mercado e 
os seus valores justos não diferem significativamente dos saldos nos registros contábeis. Valor justo é a quantia pela qual um ativo poderia ser trocado, ou um 
passivo liquidado, entre partes conhecedoras e dispostas a isso em transação sem favorecimento. A hierarquia do valor justo deve ter os seguintes níveis: • Nível 
1: preços negociados (sem ajustes) em mercados ativos para ativos idênticos ou passivos; • Nível 2: inputs diferentes dos preços negociados em mercados 
ativos incluídos no Nível 1 que são observáveis para o ativo ou passivo, diretamente (como preços) ou indiretamente (derivados dos preços); • Nível 3: inputs
para o ativo ou passivo que não são baseados em variáveis observáveis de mercado (inputs não observáveis). A Companhia e suas controladas avaliam que o 
valor justo é mensurado pelo nível 1 da hierarquia de avaliação. A Companhia e suas controladas não possuem nenhuma operação classificada na hierarquia 
do valor justo níveis 2 e 3. Fatores de risco financeiro - As atividades da Companhia e suas controladas as expõem a diversos riscos financeiros: risco de 
mercado, risco de crédito e risco de liquidez. O programa de gestão de risco se concentra na imprevisibilidade dos mercados financeiros e busca minimizar 
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potenciais efeitos adversos no desempenho financeiro na Companhia e suas 
controladas. A gestão de risco é realizada pela Administração, segundo as po-
líticas aprovadas pelos acionistas. A Administração identifica, avalia e protege a 
contra eventuais riscos financeiros. Risco de mercado - (a) Risco de taxa de 
juros - O risco de taxa de juros decorre das aplicações financeiras referenciadas 
ao CDI, que podem afetar as receitas ou despesas financeiras caso ocorra um 
movimento desfavorável nas taxas de juros ou na inflação. Os empréstimos 
emitidos às taxas fixas expõem a Companhia e suas controladas ao risco de 
valor justo associado à taxa de juros, considerando que parte substancial dos 
empréstimos estão atrelados a taxas prefixadas. A Administração entende que o 
risco de mudanças significativas no resultado e nos fluxos de caixa é baixo. (b)
Risco de crédito - O risco de crédito decorre de caixa e equivalentes de caixa, 
depósitos em bancos e instituições financeiras, bem como de exposições de 
crédito a clientes. Para bancos e instituições financeiras, são aceitos somente 
títulos de entidades consideradas de primeira linha. A área de análise de crédito 
avalia a qualidade do crédito do cliente, levando em consideração sua posição 
financeira, experiência passada e outros fatores. (c) Risco de liquidez - A pre-
visão de fluxo de caixa é realizada pela Administração da Companhia e suas 
controladas. A Administração monitora as previsões contínuas das exigências 
de liquidez da para assegurar que ela tenha caixa suficiente para atender às 
necessidades operacionais. Essa previsão leva em consideração os planos de 

financiamento da dívida da Companhia e suas controladas, cumprimento de cláu-
sulas e o cumprimento das metas internas do quociente do balanço patrimonial. 
26. Transações com partes relacionadas Controladora

2018       2017
H.I.G. Participações – (527.628)

– (527.628)
(a) A Investida Cel-lep mantém transações em condições específicas com partes
relacionadas. Estas transações referem-se a despesas e saldos a pagar por
monitoramento incluídos respectivamente nas rubricas de despesas dos serviços 
prestados, e fornecedores, quando aplicável. 27. Resultado por ação - Em aten-
dimento ao CPC 41, a Companhia apresenta a seguir as informações sobre o
resultado por ação para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017.
O cálculo básico do resultado por ação é feito por meio da divisão do resultado 
líquido do exercício, atribuído aos detentores de ações ordinárias, pela quanti-
dade média ponderada de ações ordinárias disponíveis durante cada período.
A reconciliação do resultado básico por ação é a seguinte:

2018           2017
 Resultado do exercício (4.588.040) (5.250.437)
 Média ponderada das ações 
 ordinárias em circulação 26.300.100 26.300.100
Resultado por lote de mil ações           (0,17)           (0,20)

A Companhia não possui ações em potencial, ou seja, quaisquer instrumentos e 
contratos que possam resultar na emissão de ações, por isso, não foi demons-
trado o resultado por ação diluído. 28. Cobertura de seguros (não auditado) 
A - Companhia e suas controladas adotam a política de contratar cobertura 
de seguros para os bens sujeitos a riscos por montantes considerados pela 
Administração como suficientes para cobrir eventuais sinistros, considerando 
a natureza de sua atividade. As apólices estão em vigor e os prêmios foram 
devidamente pagos. A Companhia e suas controladas possuem um programa 
de gerenciamento de riscos com o objetivo de delimitar os riscos, buscando 
no mercado coberturas compatíveis com o nosso porte e operações, sendo a 
nossa cobertura de seguros consistentes com as outras sociedades de dimensão 
semelhante operando no setor. As premissas de riscos dada a sua natureza, não 
fazem parte do escopo da autoria das demonstrações contábeis, consequente-
mente, não foram auditadas pelos nossos auditores independentes. 29. Eventos 
subsequentes - Não ocorreram até a presente data quaisquer outros eventos 
que pudessem alterar de forma significativa as demonstrações contábeis, bem 
como as operações da Companhia e suas controladas.

Aos Acionistas e Administradores da Clash Participações S.A. São Paulo - SP - Opinião sobre as demonstra-
ções contábeis - Examinamos as demonstrações contábeis individuais e consolidadas da Clash Participações S.A.
(“Companhia”), identificadas como controladora e consolidado, respectivamente, que compreendem o balanço pa-
trimonial em 31 de dezembro de 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 con-
tábeis individuais e consolidadas acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a 
posição patrimonial e financeira, individual e consolidada, da Clash Participações S.A. em 31 de dezembro de 2018, 
o desempenho individual e consolidado de suas operações e os seus fluxos de caixa individuais e consolidados para
o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para opinião sobre as
demonstrações contábeis - Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras de auditoria. Nossas
responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades 
do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis individuais e consolidadas”. Somos independentes em relação
à Companhia e suas controladas, 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. Responsabilidades da Administração e da governança
pelas demonstrações contábeis individuais e consolidadas - A Administração é responsável pela elaboração e
adequada apresentação das demonstrações contábeis individuais e consolidadas de acordo com as práticas contá-
beis 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 individuais e consolidadas, a Administração é responsável pela avaliação da 
capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua
continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a
Administração pretenda liquidar a Companhia e suas controladas ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma
alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da Companhia e
suas controladas são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações
contábeis. Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis individuais e consolida-
das - Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis individuais e consolidadas,
tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir
relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia 
de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras de auditoria sempre detecta as eventuais distorções

relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, 
individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos 
usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis. Como parte da auditoria realizada de acordo com 
as normas brasileiras de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da 
auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis indivi-
duais e consolidadas, 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 representa-
ções falsas intencionais; • Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos 
procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a 
eficácia dos controles internos da Companhia e suas controladas; • Avaliamos a adequação das políticas contábeis 
utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela Administração; • Conclu-
ímos 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 e suas controladas. Se con-
cluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas 
divulgações nas demonstrações contábeis individuais e consolidadas ou incluir modificação em nossa opinião, se as 
divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a 
data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia e suas controladas a não 
mais se manter em continuidade operacional; • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demons-
trações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis individuais e consolidadas representam 
as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada; • Ob-
temos evidência de auditoria apropriada e suficiente referente às informações financeiras das entidades ou atividades 
de negócio do grupo para expressar uma opinião sobre as demonstrações contábeis consolidadas. Somos responsá-
veis pela direção, supervisão e desempenho da auditoria do grupo e, consequentemente, pela opinião de auditoria. 
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da 
época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos 
controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

São Paulo, 17 de abril de 2019.
BDO RCS Auditores Independentes SS David  Elias Fernandes Marinho
CRC 2 SP 013846/O-1 Contador CRC 1 SP 245857/O-3

A Diretoria
Contador: Anderson Mesquita Ianone
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Relatório do auditor independente sobre as demonstrações contábeis individuais e consolidadas

 Fonte: Coad

20 A 30 DE MAIO/2019

CALENDÁRIO FISCAL

DIA ESPECIFICAÇÃO

20 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 abril/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 
abril/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 abril/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 abril/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 abril/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 abril/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 abril/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 abril/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 
abril/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 abril/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o 
cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.

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 abril/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 abril/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o 
cumprimento desta obrigação pode ser prorrogado para o primeiro dia útil 
subsequente.

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 março/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.

23 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.
OBSERVAÇÃO: 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 maio/2019. Nas localidades onde não houver expediente bancário, 
deve ser refeita a contagem do 3º dia útil subsequente ao fato gerador.

23 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 maio/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, deve ser 
refeita a contagem do 3º dia útil subsequente ao fato gerador.

24 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 abril/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 abril/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 abril/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 abril/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 maio/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o 
cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.

31 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 abril/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o 
cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.

CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – LUCRO PRESUMIDO – 1º TRIMESTRE DE 2019 – 2ª 
QUOTA - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas que optaram pela tributação 
com base no lucro presumido e pelo recolhimento parcelado da contribuição.
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.
OBSERVAÇÕES: O valor da quota deverá ser acrescido de juros de 1%. Nas 
localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação 
deve ser antecipado. 

CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – LUCRO REAL – 1º TRIMESTRE DE 2019 – 2ª QUOTA 
- PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas que adotaram o regime trimestral 
de apuração do lucro real, na forma do artigo 1º da Lei 9.430/96 e optaram pelo 
recolhimento parcelado da contribuição.
FATO GERADOR: Resultado contábil do 1º trimestre/2019, devidamente ajustado 
na forma da legislação vigente.
OBSERVAÇÕES: O valor da quota deverá ser acrescido de juros de 1%. Nas 
localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação 
deve ser antecipado.

DASN-SIMEI – EXERCÍCIO DE 2019 - PESSOAS OBRIGADAS: MEI – 
Microempreendedor Individual que optou pelo Simei – Sistema de Recolhimento 
em Valores Fixos Mensais dos Tributos abrangidos pelo Simples Nacional.

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 abril/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.

ECD – ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL – ANO-CALENDÁRIO DE 2018 – 
TRANSMISSÃO AO SPED - PESSOAS OBRIGADAS: A ECD deve ser transmitida 
pelas pessoas jurídicas e equiparadas obrigadas a manter escrituração contábil 
nos termos da legislação comercial, EXCETO:
a) os órgãos públicos, as autarquias e as fundações públicas;
b) as inativas, assim consideradas aquelas que não tenham realizado, durante o 
ano-calendário, atividade operacional, não operacional, patrimonial ou financeira, 
inclusive aplicação no mercado financeiro ou de capitais as quais devem cumprir 
as obrigações acessórias previstas na legislação específica;
c) as imunes e isentas que auferiram receitas, doações, incentivos, subvenções, 
contribuições, auxílios, convênios e ingressos assemelhados cuja soma seja 
inferior a R$ 1.200.000,00 no ano-calendário a que se refere a ECD, ou valor 
proporcional ao período;
d) as tributadas com base no lucro presumido que mantêm a escrituração do 
livro Caixa e não distribuíram parcela de lucros ou dividendos sem incidência do 
IR/Fonte em montante superior ao valor da base de cálculo do IRPJ apurado, 
diminuída dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitas;

e) as optantes pelo Simples Nacional, desde que não tenham recebido aporte 
de capital de investidor anjo, conforme artigos 61-A a 61-D da Lei Complementar 
123/2006.
FATO GERADOR: Fatos contábeis ocorridos no período de 1-1 a 31-12-2018.
OBSERVAÇÃO: A Sociedade em Conta de Participação (SCP) enquadrada nas 
hipóteses de obrigatoriedade de apresentação da ECD deve apresentá-la como 
livros próprios ou livros auxiliares do sócio ostensivo.

IMPOSTO DE RENDA – PESSOAS FÍSICAS – 2ª QUOTA - PESSOAS 
OBRIGADAS: Pessoas físicas que apuraram imposto a pagar na Declaração 
de Ajuste Anual do exercício de 2019, ano-calendário de 2018, e optaram pelo 
recolhimento parcelado.
FATO GERADOR: Recebimento de rendimentos tributáveis no ano-calendário de 
2018.
OBSERVAÇÃO: O valor da quota deverá ser acrescido de juros de 1%. 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 abril/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 abril/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 
abril/2019.
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 abril/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 abril/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o 
cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.

IRPJ – LUCRO PRESUMIDO – 1º TRIMESTRE DE 2019 – 2ª QUOTA - PESSOAS 
OBRIGADAS: Pessoas jurídicas tributadas com base no lucro presumido que 
optaram pelo recolhimento parcelado do imposto.
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.
OBSERVAÇÕES: O valor da quota deverá ser acrescido de juros de 1%. Nas 
localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação 
deve ser antecipado.

IRPJ – LUCRO REAL – 1º TRIMESTRE DE 2019 – 2ª QUOTA - PESSOAS 
OBRIGADAS: Pessoas jurídicas que adotaram o regime trimestral de apuração 
do lucro real, na forma do artigo 1º da Lei 9.430/96, e optaram pelo recolhimento 
parcelado do imposto.
FATO GERADOR: Lucro real do 1º trimestre/2019.
OBSERVAÇÃO: O valor da quota deverá ser acrescido de juros de 1%. 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 maio/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o 
cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.

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 nos mês de fevereiro/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 abril/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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As ações ordinárias do Banco do Brasil terminaram cotadas 
a R$ 48,90, com ganho de 0,10%. Os três indicadores semanais 
mostram mercado vendido.

As ações preferenciais das Lojas Americanas terminaram co-
tadas a R$ 15,10, com perda de 1,76%. Um ds três indicadores 
semanais mostra mercado comprado e dois,vendido.

As ações preferenciais da Gol terminaram cotadas em R$ 
23,64 com ganho de 0,38. Os três indicadores semanais mostram 
mercado vendido.

As ações ordinárias da B2W terminaram cotadas a R$ 31,50, 
com perdas de 5,41%. Os três indicadores semanais mostram 
mercado vendido.

As ações ordinárias da JBS terminaram cotadas a R$ 22,27, 
com desvalorização de 1,68%. Os três indicadores semanais 
mostram mercado vendido.

As ações Preferenciais da Engie terminaram cotadas a R$ 
41.62, com desvalorização de 1,26%. Os três indicadores sema-
nais mostram mercado vendido.
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DIÁRIO

EDITAL DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL E INTIMAÇÃO
ALEXANDRO DA SILVA LACERDA - LEILOEIRO PÚBLICO

EDITAL DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL E INTIMAÇÃO – Alexandro 
da Silva Lacerda, Leiloeiro Público, CPF. 042.440.677-28, com 
escritório na Avenida Almirante Barroso, 90, 6º andar, grupo 606, 
Centro, Rio de Janeiro - RJ, devidamente autorizado pelo Credor 
Fiduciário: SOCINAL S.A. – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 
INVESTIMENTO, instituição financeira de direito privado, inscrita 
no CNPJ sob o nº 03.881.423/0001-56, com sede na Avenida 
John Kennedy, 150, Salas 241/242, Alto da Boa Vista, Araruama, 
RJ, nos termos da Lei nº 10.931 de 02/08/2004 c/c Lei 9.514 de 
20/11/1997, COMUNICA a todos os interessados, em especial aos 
DEVEDORES (Emitente: ATK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 
LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 10.575.933/0001-60), e Avalistas: 
Sabine Maria Pinto Coelho Kajio, inscrita no CPF sob o nº 
010.153.877-48; Luiz Felipe Fendt Pinto Coelho, inscrito no CPF 
sob o nº 640.952.587-72; Augusto Cesar Pinto Coelho, inscrito no 
CNPJ sob o nº 640.952.907-49, que submeterá à venda na forma 
Presencial e Eletrônica (on-line), em 1º público leilão no dia 
11/06/2019 às 15:00h, por preço não inferior ao valor do imóvel, e 
em 2º público leilão no dia 13/06/2019 às 15:00h, por preço não 
inferior ao valor da Dívida (nos termos do art. 27 da Lei 9.514 de 
20/11/1997), o imóvel descrito e caracterizado como Lote e terreno 
nº 24 (vinte e quatro), da Quadra X-1, do Loteamento denominado 
Alphaville Rio das Ostras, situado em Rio das Ostras/RJ, que assim 
se descreve e caracteriza: partindo do marco 0=PP, situado na 
confrontação com Joelson Trindade; deste, segue, confrontando 
com Joelson Trindade com azimute de 278º53’42 e a distância de 
15,00m até o marco 1; deste s, segue, confrontando com o lote 23 
com o azimute de 189º02’47 e a distância de 31,14m até o marco 
2;  deste, segue, confrontando com a Rua 73 com o azimute de 
99º02’47 e a distancia de 15,00m até o marco 3; deste, segue, 
confrontando com o lote 25 com o azimute de 9º02’47 e a distância 
de 31,17m até o marco 0=PP; ponto inicial da descrição deste 
perímetro. Com área total de 467,42m². Inscrito na Municipalidade 
sob o nº 01.8.154.0383.001;  matriculado sob o n° 27660, junto  
ao Cartório do  Ofício Único de Rio das Ostras/RJ, realizando-
se na modalidade presencial no auditório do Leiloeiro situado na 
Avenida Almirante Barroso, 90, 6º andar, grupo 606, Centro, Rio 
de Janeiro – RJ, e na modalidade eletrônica através do Site: www.
alexandroleiloeiro.com.  DA AVALIAÇÃO: O valor atribuído ao 
imóvel objeto do leilão é de R$ 147.280,00 (Cento e quarenta e 
sete mil e duzentos se oitenta reais), conforme Termo do Aditivo 
a Cédula de Crédito Bancário nº 05018933-000, assinado em 
17/10/2016, Avaliação atualizada correspondente a 49.055,753 
UFIR´S/RJ, que atualizada perfaz o valor de R$ 167.824,53 (Cento 
e sessenta e sete mil, oitocentos e vinte e quatro reais e cinquenta 
e três centavos). DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE:
Débitos oriundos da Cédula de Crédito Bancário nº 05018933-
000, que nesta data perfaz o valor de R$ 205.213,87 (Duzentos e 
cinco reais, duzentos e treze reais e oitenta e sete centavos), pelo 
que restou consolidada a propriedade do bem imóvel objeto do 
presente Edital de leilão, em favor do credor fiduciário SOCINAL 
S.A. – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, 
nos termos da Lei nº 10.931 de 02/08/2004 c/c Lei 9.514 de 
20/11/1997. DA ARREMATAÇÃO E PAGAMENTO: À vista, 
acrescido de 5% (cinco por cento) correspondente à comissão do 
leiloeiro sobre a venda/consolidação de propriedade, e reembolso 
integral das despesas, tudo nos termos da Lei 9.514/97. DAS
CONDIÇÕES GERAIS: 1) Que o imóvel será vendido em caráter 
“AD-CORPUS”, sendo que as áreas e descrição mencionadas 
nos Editais e outros veículos de comunicação, são meramente 
enunciativas; 2) Que o imóvel será vendido no estado em que 
se encontra não podendo o arrematante alegar desconhecimento 
das condições, características, estado de conservação, bem como 
da localização do imóvel adquirido, não sendo cabível pleitear a 
rescisão da venda em tais hipóteses; 3) Que os impostos e taxas 
perante a Prefeitura e condomínio, se houver, serão assumidos 
integralmente pelo arrematante; 4) Que a Credora fiduciária 
não responde por eventual descaracterização da composição 
interna em relação ao projeto original; 5) Que correrão por conta 
do arrematante todas as despesas e providências relativas à 
aquisição do imóvel no Leilão, onde destacam-se as seguintes: 
Escritura pública, imposto de transmissão, foro, laudêmio, 
taxas alvarás, certidões, emolumentos cartorários, registro, 
averbações, desocupação do imóvel, etc. E, para que chegue ao 
conhecimento de todos e não possam alegar desconhecimento 
do feito é publicado o presente Edital de leilão. O leiloeiro acha-se 
habilitado a fornecer aos interessados, informações preliminares 
e pormenorizadas sobre os imóveis, sobre as estimativas dos 
custos com certidões, escrituras e impostos a serem suportados 
exclusivamente pelo Arrematante para a efetiva regularização 
da titularidade, cabendo, no entanto aos interessados ultimarem 
todas as verificações que de forma preventiva devem nortear a 
boa aquisição, sob risco de trazerem exclusivamente para si os 
ônus decorrentes pela não adoção destas medidas premonitórias. 
Informações: (21) 2292-2092 / 3559-2092 / 97500-8904. www.
alexandroleiloeiro.com. Rio, 15/02/2018. 

Fintechs representaram 38%  
dos créditos concedidos em 2018

 No ano passado, as finte-
chs responderam por 38% de 
todos os saldos de concessão 
de crédito pessoal. As star-
tups financeiras dos Estados
Unidos fecharam 2018 com 
a maior parcela de market
share do mercado, em com-
paração com bancos, coo-
perativas e empresas finan-
ceiras tradicionais. Os dados 
são do 2018 Industry Insi-
ghts Report, realizado pela 
TransUnion, companhia glo-
bal de soluções de informa-
ção, com foco no mercado 
norte-americano.

O estudo mostra que, 
mesmo com o crescimen-
to do mercado como um
todo, as fintechs destaca-
ram-se nesse avanço em 
relação aos outros players. 
Nos Estados Unidos, tor-
naram-se concorrentes di-

retos dos bancos tradicio-
nais, uma vez que ambos os
credores emitem financia-
mentos regulares na faixa 
de US$ 10.000, diferencian-
do-se apenas das coopera-
tivas de crédito, que traba-
lham com empréstimos em
torno de US$ 5.300. A mé-
dia de empréstimos pessoais 
sem garantia de débito por 
devedor foi de US$ 8.402 no
quarto trimestre de 2018.

“As fintechs têm impul-
sionado o mercado global de
crédito pessoal sem garantia, 
uma vez que oferecem op-
ções diferenciadas a pessoas 
que, muitas vezes, tinham 
suas solicitações negadas 
pelas instituições tradicio-
nais”, comenta Juarez Zor-
tea, presidente da TransU-
nion no Brasil. 

“Nesse estudo da TransU-

nion, verificamos que o cres-
cente interesse do consumi-
dor por crédito pessoal tem 
motivado instituições finan-
ceiras em geral a revisitarem
suas ofertas, introduzindo 
inovações em seus modelos 
de análise para concessão de 
crédito, o que permite maior 
poder de escolha para os mu-
tuários de todos os níveis de 
risco”. O relatório revela 
que os saldos de emprésti-
mos pessoais cresceram um 
montante de US$ 21 bilhões 
no último ano, batendo o 
recorde de US$ 138 bilhões 
em arrecadações.

Em 2013, quando inicia-
ram no mercado financei-
ro, as fintechs contabiliza-
vam apenas 5% de saldos 
pendentes. Como efeito des-
sas novas ofertas de crédi-
to e oportunidades para o

consumidor, a participação
dos bancos diminuiu para 
28%, em comparação aos
40% em 2013, enquanto as 
cooperativas de crédito de-
clinaram de 31% para 21% 
durante o mesmo perío-
do, segundo o levantamento
da TransUnion.

Fundada em 1968, a em-
presa opera internacional-
mente há mais de 30 anos. 
Está no Brasil desde 2011. 
Suas ofertas auxiliam na 
prospecção de novos clien-
tes, tomada de decisão no 
processo de concessão de 
crédito, risco, cobrança, 
cross selling e prevenção à 
fraude, atendendo centenas 
de clientes nos segmentos de 
serviços financeiros, segu-
ros, telecomunicações, vare-
jo e cobrança. Está presente 
em mais de 30 países

BNDES amplia acesso ao  
crédito para setores tecnológicos

Pequenas e médias empre-
sas, com faturamento anual 
entre R$ 3 milhões e R$ 300 
milhões, poderão ter acesso 
direto ao Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômi-
co e Social (BNDES) para 
financiamentos entre R$ 1 
milhão a R$ 10 milhões. O 
banco lançou a o Progra-
ma BNDES Direto 10, que 
apoiará investimentos de se-
tores de alta complexidade 
tecnológica e intensivos em 
conhecimento, tais como Tec-
nologia da Informação e Co-
municações (TIC), Educação, 
Economia Criativa, Eficiência 
Energética, Equipamentos de 
Saúde, Autopeças, Bens de 
Capital (BK) e Defesa. 

“O BNDES Direto 10 foi 
desenhado para apoiar com-
panhias que promovem me-
lhoria de produtividade, ge-
ram os empregos do futuro, 
criam produtos de alto valor 
agregado, promovem a ex-
pansão da infraestrutura de 
banda larga e ampliam a efi-
ciência energética”, destacou 
o banco.  Os interessados no 
Programa BNDES Direto 
10 poderão utilizar o Fundo 
Garantidor do Investimento 
(BNDES FGI), o que permi-
te maior acesso ao crédito às 
empresas intensivas em ativos 

intangíveis, com dificuldades 
de constituir garantias reais.

O Banco inovará na análi-
se dos pedidos submetidos ao 
Programa, buscando realizar 
a contratação em até 3 meses 
a partir da entrada do cliente. 
Isso será possível graças a um 
novo processo de crédito, que 
estabeleceu critérios pré-defi-
nidos de validação e revisão 
de alçadas, sem prescindir da 
qualidade do compliance. O 
BNDES buscará a redução de 
prazos também com investi-
mentos em TI e melhoras con-
tínuas de processo.

Portfólio

 O produto insere-se num 
novo portifólio que está sendo 
formatado pelo banco para mi-
cro, pequenas e médias empre-
sas, segmento que já responde 
por mais de 40% dos desem-
bolsos da instituição. O obje-
tivo é oferecer produtos custo-
mizados para a necessidade e 
o perfil de cada tipo de cliente. 
Nesse sentido, o Banco lan-
çou, no mês passado, a linha 
BNDES Crédito Pequenas 
Empresas, que tem como 
principal atributo a agilidade 
e, como foco, a geração de 
empregos por empresas de 
micro e pequeno porte.
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Reservas norte-americanas 
fazem desabar preço do petróleo

Na quarta-feira, os Estados Unidos informaram 
que houve substancial aumento de suas reservas de 
petróleo, para 37 milhões de barris, quantidade bem 
superior que a previsão dos analistas. Devido a isso, 
houve baixa no mercado internacional e, no mesmo 
dia o barril do tipo Brent fechou a US$ 70,99 e o WTI 
a US$ 61,42. Nesta quinta-feira a situação piorou e 
a cotação do produto negociado em Londres perdeu 
4,73%, caindo para o nível de US$ 67,63. Em baixa 
desde a abertura, as quedas se acentuaram quando 
os Estados Unidos relataram que na semana passa-
da suas reservas comerciais de petróleo e refinados 
subiram mais que o esperado por analistas.

Aliás, esta quinta-feira também não foi favorável para 
os investidores em ações. As bolsas internacionais caíram, 
pois a guerra comercial entre os Estados Unidos e a a 
China voltou a assustar. No Brasil, num dia de baixa gen-
eralizada, as ações preferenciais da Petrobras sofreram 
desvalorização de 2,25%, retornando para a faixa dos R$ 
25,70.

Natura desvaloriza mais de 6%
Em teleconferência com os analistas, Roberto 

Marques, presidente do conselho da Natura &Co, afir-
mou que a aquisição da Avon somente provocará uma 
sinergia de US$ 125 milhões no Brasil e na América 
Latina, quantia bem menor que a divulgada na véspera. 
Para realizar a operação, a companhia brasileira con-
traiu empréstimo de US$ 1,6 bilhão junto ao Bradesco, 
Citigroup Global Markets e Itaú Unibanco. Ao mesmo 
tempo, foi tornado público relatório do Bradesco em 
que seus analistas afirmam que, depois da alta de 27% 
neste ano, as ações da empresa de cosméticos já estão 
precificadas e rebaixaram a recomendação para un-
derperform, ou seja, desempenho abaixo da média do 
mercado. Depois da alta de mais de 9% na quarta-feira, 
as ações da Natura caíram 6,81% no pregão da quinta-
feira.

Citibank DTVM multada em R$ 900 mil
A Citibank DTVM S.A. Por irregularidades no des-

empenho da atividade de custodiante do Clássico Fun-
do de Investimento em Direitos Creditórios e do Oboé 
Multicred – Fundo de Investimento em Direitos Cred-
itórios, a Citibank DTVM foi condenada pela Comissão 
de Valores Mobiliários a pagar duas multas de R$ 450 
mil cadaa. Porém, a instituição foi absolvida em duas 
acusações.

Blue Tree Hotels foi absolvido
A Enoch Construtora e Incorporadora Ltda. recebeu multa 

de R$ 240 mil, e seu administrador Enoch de Paula Junior, de 
R$ 120 mil, pela captação de recursos antes da concessão do 
registro pela CVM. No mesmo processo houve a absolvição 
da Blue Tree Hotels & Resorts do Brasil S.A. e de seu admi-
nistrador, Jonas Takayoshi Koda Nakamoto.

Embraer bye, bye
Boeing Brasil Comercial, esse será o novo nome da 

Embraer.

BRI BRASIL INVESTIMENTOS EIRELI
CNPJ Nº 15.844.170/0001-20 - NIRE Nº 33.6.0079172-3

Ata de Decisões do Titular. No terceiro dia do mês de abril do ano de 2019, 
às 17:00 horas, Gabor Invest S/A., sociedade estrangeira, com sede na 
República do Panamá, na 41 Street / off Balboa Avenue, Ipasa Bldg, 3 rd. 
Floor, conforme Instrumento Público n.º 5.749 do Quarto Ofício de Notas 
(N.T. – Cidade do Panamá) em 15 de março de 2012, inscrita no CNPJ sob o 
n.º 15.550.218/0001-97, neste ato representada por seu procurador Friedrich
Wilhelm Spieker, alemão, divorciado, empresário, residente e domiciliado
nesta cidade na Avenida João Luís Alves n.º 88 – Urca – Cep: 22291-090,
portador da carteira de identidade n.º V405054-9, expedida pelo CIMCRE/
CGPMAF, inscrito no CPF sob o n.º 058.689.877-80, conforme procuração
registrada no Registro de Títulos e Documentos do 3º Ofício de Notas
desta cidade sob o n.º 1035124 em 16/04/2012; na qualidade de titular de
Bri – Brasil Investimentos Eireli., sediada em Niterói/RJ na Rua Doutor
Oliveira Botelho n.º 09 Sala 603 – São Francisco – Cep: 24360-500, inscrita
no CNPJ sob o n.º 15.844.170/0001-20, decidiu: 1. A aprovação da redução do
capital social da sociedade de R$ 3.400.000,00 (Três milhões e quatrocentos
mil reais) para R$ 1.700.000,00 (Um milhão e setecentos mil reais) por
apresentar-se excessivo em relação ao objeto da empresa, razão pela qual
se faz necessária a redução do mesmo de R$ 3.400.000,00 (Três milhões e
quatrocentos mil reais) para R$ 1.700.000,00 (Um milhão e setecentos mil
reais)  com a consequente redução do valor nominal das cotas de R$ 1,00
(Um real) para R$ 0,50 (Cinquenta centavos) cada uma. 2. A aprovação de
que o valor de R$ 1.700.000,00 relativos a redução de capital aqui decidida,
seja devolvida a titular Gabor Invest S/A pela empresa Bri Investimentos
Eireli em parcelas mediante remessa de numerário em favor da titular até
a data limite, respeitada a disponibilidade financeira da Bri Investimentos
Eireli, conforme avaliação de seu administrador não titular. Não sendo mais
nada a ser trado, a titular, encerra a presente ata, sem mais formalidades.
Gabor Invest S/A. Friedrich Wilhelm Spieker.

Na matéria “Insegurança na questão fiscal é gigantesca 
no Brasil”, publicada na edição desta quinta-feira (23) 
saiu com nome e foto errados. Trata-se do consultor de 
negócios Daniel Toledo. CEO da Loyalty Miami .

Embraer, até então NewCo.,  
vira Boeing Brasil-Commercial

Boeing Brasil-Commer-
cial é o nome escolhido 
da nova empresa formada 
a partir da parceria entre a 
Boeing e Embraer. O nome 
foi divulgado nesta quinta-
feira e é mais uma etapa 
do processo para a criação 
da joint venture - até então 
chamada de NewCo. Tem 
até anúncio da Boeing no 
Twitter estampando a esco-
lha do nome onde Brasil foi 
escrito com ‘s’ e comercial 
com dois ‘m’.

A Boeing também fez o 
anúncio nos EUA, em um 
vídeo publicado na conta da 
empresa no Twitter, com o 
presidente da empresa Den-
nis Muilenburg afirmando 
que “hoje estamos mais per-
to de reunir duas grandes 
equipes de aviação por meio 
de parceria estratégica com a 
Embraer”.

Na opinião de especialis-

tas do setor aeronáutico, com 
essa nomeação as empresas 
parceiras demonstram uma 
mensagem de continuidade 
nos negócios da aviação co-
mercial desenvolvidos pela 
Embraer, sem ruptura brusca 
da engrenagem em operação 
atualmente. Mas esses es-
pecialistas não comentam o 
reduzido valor da transação 
e nem o fato do novo dono 
estar enfrentando problemas  
com o modelo 737 Max 8.   

Apesar da negociação en-
tre as fabricantes de aerona-
ves prever a transferência de 
80% da divisão comercial da 
brasileira à Boeing  A expec-
tativa é que, até o fim deste 
ano, o negócio seja concluí-
do. Pelo acordo entre as em-
presas, a Boeing deve pagar 
cerca de US$ 4,2 bilhões 
pelo negócio. A joint venture 
tem valor calculado em US$
5,26 bilhões.

A divulgação ocorre dois 
dias depois do encontro 
do executivo presidente 
da nova companhia, Marc 
Allen, com o governador 
de São Paulo, João Doria 
(PSDB). Na ocasião, ele 
falou da expectativa para a 
conclusão do negócio.

“Nós estamos ansiosos 
com essa parceria comercial 
na indústria global do espaço 
aéreo, com a junção da Em-
braer e Boeing, disse. Allen 
é o responsável pela integra-
ção das operações entre as 
duas empresas. O comando 
da Boeing Brasil-Commer-
cial será do executivo John 
Slattery.

Projeto

Conforme o G1 apurou,
o primeiro projeto a ser de-
senvolvido após o início das 
operações da nova gigante 

da aviação comercial será 
uma aeronave intermediá-
ria, com dimensões entre os 
atuais Boeing 737 e Boeing 
787. O mercado especula 
que o nome do modelo será 
Boeing 797.

A Boeing desde 2017 
vinha estudando a criação 
desta aeronave. O projeto 
é chamado de NMA (abre-
viação do termo em inglês 
New Midsize Aircraft), ou 
seja, ‘novo avião médio’. 
Ele será projetado para 
acomodar entre 200 e 250 
passageiros.

Isso tornaria a Boeing 
mais competitiva no cená-
rio mundial, segmento onde 
a principal concorrente, a 
Airbus, atua com o modelo 
A-321. Toda a estrutura de 
comando da Boeing Brasil-
Commercial vai contar com 
lideranças que atuam hoje 
pela fabricante brasileira.

Natura está estudando voos altos 
Empresa quer 
investir mais 
na marca e em 
recursos digitais

Um dia depois de sa-
cramentar o acordo com a 
Avon, a fabricante de cos-
méticos Natura espera au-
mentar a receita investindo 
na marca e em recursos di-
gitais. Agora, a Natura de-
tém 76% da nova empresa, 
disseram executivos nesta 
quinta-feira.

Analistas do BTG Pac-
tual disseram que o acordo 
deve adicionar complexida-
de ao modelo de negócios 
da Natura, já que a empre-

sa lida com a reviravolta da 
The Body Shop e tendências 
mais brandas no mercado 
brasileiro. Mas eles adicio-
naram que semelhanças com 
os negócios da Avon, que 
também tem altas vendas di-
retas, devem facilitar a inte-
gração.

“No que diz respeito à 
transformação digital, nossa 
abordagem é semelhante à 
que a Avon vem seguindo, 
e também compartilhamos o 
mesmo otimismo em relação 
à marca”, disse o presidente-
executivo da Natura, João 
Paulo Ferreira, em telecon-
ferência com analistas. 

O presidente do conselho 
da Natura, Roberto Mar-
ques, disse que será neces-
sário gastar cerca de US$ 
125 milhões nos próximos 
36 meses para economizar 

US$ 150 milhões a US$ 250 
milhõespor ano, principal-
mente no Brasil e no resto da 
América Latina.

 “Por enquanto, as siner-
gias que antecipamos estão 
em grande parte operacio-
nais na cadeia de forneci-
mento, mas também vemos 
oportunidades para siner-
gias de receita, embora seja 
muito cedo para fornecer tal 
orientação”, disse Marques 
em teleconferência com jor-
nalistas.

Ferreira observou que 
quase 500 mil consultores já 
vendem as marcas Natura e 
Avon, e espera-se que isso 
aumente após a fusão. “Mas 
a nossa ideia é manter estru-
turas comerciais separadas 
para a Avon e a Natura, por-
tanto nenhum grande impac-
to é esperado em termos de 

empregos”, disse ele.
O vice-presidente finan-

ceiro, José Filippo, disse 
que a Natura espera que os 
detentores de títulos da Avon 
concordem com a fusão, 
mas já garantiu crédito para 
pagá-los caso peçam reem-
bolso antecipado.

Segundo a Reuters, as 
cláusulas de bônus permitem 
que os detentores de bônus 
sejam reembolsados anteci-
padamente se o controlador 
da Avon mudar. Filippo se 
recusou a dar orientação so-
bre a alavancagem financei-
ra da companhia combinada. 
As ações da Avon subiram 
6% nesta quinta-feira para 
seu nível mais alto em dois 
anos. As ações da Natura 
caíram 8%, após atingir a 
máxima histórica na quarta-
feira.

ANP discutirá cooperação com representantes dos EUA
Com a intenção de fechar 

uma cooperação nos setores 
de óleo e gás, energia elétri-
ca e energia nuclear com os 
EUA, a Agência Nacional 
de Petróleo e Gás (ANP) se-
diou nesta quinta-feira, em 
seu Escritório Central, no 
Rio de Janeiro, uma reunião 
técnica preparatória para o 
U.S. - Brazil Energy Forum, 
fórum que reunirá represen-
tantes dos governos do Bra-
sil e EUA. 

No encontro, estiveram 
presentes representantes da 
ANP, Ministério de Minas 
e Energia (MME), Empre-

sa de Pesquisa Energética 
(EPE), Agência Nacional 
de Energia Elétrica (Ane-
el), Eletronuclear e Petro-
bras, além da delegação 
dos EUA.

Na abertura do encontro, 
o diretor-geral da ANP, Dé-
cio Oddone, destacou que o 
lançamento do fórum vem 
em um momento único para 
a indústria. “Estamos diante 
de dois grandes desafios, um 
em nível global, que é a tran-
sição para uma economia de 
baixo carbono, e outro em 
nível nacional, que é a aber-
tura do setor, tanto no ups-

tream, com a participação de 
outras empresas no pré-sal 
e a venda, pela Petrobras, 
de campos maduros, quanto 
no segmento de gás natural 
e no abastecimento. É a pri-
meira vez que vivemos uma 
transformação tão grande no 
nosso setor”, afirmou.

Rodadas

Oddone lembrou ainda o 
sucesso das rodadas de li-
citações da ANP de 2017 e 
2018. “Nesse período, houve 
3 mil blocos exploratórios 
licitados no mundo e 75% 

de todo o bônus de assina-
tura arrecadado foi pago no 
Brasil. Mas não é suficiente. 
Queremos mais atividades 
no restante do upstream, 
com a retomada de opera-
ções em campos maduros, a 
Oferta Permanente de áreas 
e a melhoria no processo de 
licenciamento ambiental. 
No setor de gás, estamos 
preparando novas medidas 
para tornar o mercado mais 
dinâmico e competitivo. E, 
no abastecimento, estamos 
estudando como fazer a re-
gulação mais atrativa a todo 
o segmento”.

Receita da Ctrip  
supera expectativas  
do mercado chinês

A receita da Ctrip avan-
çou 21% no primeiro trimes-
tre e superou as expectativas 
do mercado, informou nesta 
quinta-feira a maior agência 
de viagem online da China. 
Vendas de passagem e reser-
vas de hotel responderam pela 
maior parte da receita líquida 
de 8,2 bilhões de iuanes (US$ 
1,2 bilhão) de janeiro a mar-
ço. O lucro operacional saltou 
50% anualmente, a 885 mi-
lhões de iuanes.

No primeiro trimestre, a 
companhia teve grande cres-
cimento nos negócios interna-
cionais, que responderam por 
35% da receita total, informou 
a agência Xinhua. O cresci-
mento do negócio internacio-

nal de hotel e do negócio in-
ternacional aéreo (excluindo 
Skyscanner) mais que dobrou 
a taxa de expansão de trânsito 
ao exterior da China no mes-
mo período, segundo a Ctrip.

A presença nas cidades 
chinesas menores também se 
expandiu, com os pernoites 
em hotéis de rede de pou-
cas estrelas saltando 60% na 
comparação anual. “Estamos 
felizes que o nosso resultado 
do primeiro trimestre refletiu 
a nossa crença na perspecti-
va da indústria de viagem na 
China e a nossa habilidade 
de executar e abraçar as mu-
danças nessa indústria”, dis-
se o presidente-executivo da 
Ctrip, James Liang.
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Ata das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária da Energisa 
Nova Friburgo – Distribuidora de Energia S.A. (“Companhia”), realiza-
da em 29 de abril de 2019, lavrada na forma de sumário: 1. Data, hora 
e local: Aos 29 dias do mês de abril de 2019, às 08:30 horas, na sede da 
Companhia, localizada na Av. Euterpe Friburguense, nº 111, Cidade de 
Nova Friburgo, Estado do Rio de Janeiro. 2. Convocação e Presenças:
Dispensada na forma do art. 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76, em virtude da 
presença da única acionista da Companhia representando a totalidade do 
capital social, conforme se verifica das assinaturas no “Livro de Presença 
de Acionistas”. Presentes, também, o Diretor-Presidente Eduardo Alves 
Mantovani e o representante dos auditores independentes Ernst & Young 
Auditores Independentes S.S., Andrea Meirelles – CRC RJ - 128530/O-5. 
3. Mesa: Presidente, Sr. Eduardo Alves Mantovani, e Secretário, Sr. João
Paulo Paes de Barros. 4. Deliberações: Pelo único acionista representan-
do a totalidade do capital social da Companhia, foram tomadas as seguin-
tes deliberações: 4.1. Em Assembleia Geral Ordinária: 4.1.1. Autorizar a
lavratura da ata a que se refere esta Assembléia em forma de sumário, bem
como sua publicação com omissão das assinaturas dos acionistas presen-
tes, nos termos do art. 130 e seus §§, da Lei nº 6.404/76. 4.1.2. Aprovar,
depois de examinados e discutidos, o relatório anual e as contas da admi-
nistração, bem como as demonstrações financeiras referentes ao exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2018, acompanhados do parecer
emitido pelos auditores independentes, os quais foram publicados no dia 22 
de março de 2019 no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, nas pági-
nas 43 a 52 e no jornal “Monitor Mercantil”, nas páginas 23 a 31, tendo sido
dispensada a publicação dos anúncios aos quais se refere o art. 133, da
Lei nº 6.404/76, na forma de seu §5º. 4.1.3. Aprovar o lucro líquido constan-
te das demonstrações financeiras aprovadas no valor de R$ 9.350.589,08
(nove milhões, trezentos e cinquenta mil, quinhentos e oitenta e nove reais
e oito centavos). 4.1.4. Aprovar a destinação do lucro líquido do exercício
de 2018, destinando-se (i) o montante de R$ 467.529,45 (quatrocentos e
sessenta e sete mil, quinhentos e vinte e nove reais e quarenta e cinco
centavos) para a reserva legal; e (ii) o montante de R$ 8.883.059,63 (oito
milhões, oitocentos e oitenta e três mil, cinquenta e nove reais e sessenta
e três centavos) para o pagamento de dividendos, tendo sido integralmente
antecipados e quitados da seguinte forma: (ii.a) R$ 3.052.295,47, conforme
deliberado em Reunião de Diretoria da Companhia ocorrida em 13 de junho
de 2018; (ii.b) R$ 245.343,00, conforme deliberado em Reunião de Diretoria
da Companhia ocorrida em 08 de agosto de 2018; (ii.c) R$ 3.687.725,37,
conforme deliberado em Reunião de Diretoria da Companhia ocorrida em
08 de novembro de 2018; e (ii.d) R$ 1.897.695,79, conforme deliberado
em Reunião de Diretoria da Companhia ocorrida em 22 de fevereiro de
2019. 4.2. Em Assembleia Extraordinária: 4.2.1. Autorizar a lavratura da
ata a que se refere esta Assembléia em forma de sumário, bem como sua
publicação com omissão das assinaturas dos acionistas presentes, nos
termos do art. 130 e seus §§, da Lei nº 6.404/76. 4.2.2. Fixar o montante
global da remuneração anual dos administradores da Companhia para o
exercício de 2019 no montante proposto pela acionista presente, que rubri-
cado e autenticado pela mesa, fica arquivado na Companhia como doc. 1,
cabendo à Diretoria a sua distribuição, conforme previsto no Artigo 12 do
Estatuto Social da Companhia. 4.2.3. Aprovar o estudo de viabilidade da
recuperação do ativo fiscal diferido da Companhia, conforme apresentação
realizada pelo Diretor Financeiro Maurício Perez Botelho, cuja cópia, nume-
rada e autenticada pela mesa, fica arquivada na Companhia como doc. 2.
5. Aprovação e Encerramento: Oferecida a palavra a quem dela quisesse
fazer uso e como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos e
suspensa a assembleia pelo tempo necessário à impressão desta ata em
livro próprio, em forma de sumário, a qual, após ter sido reaberta a sessão,
foi lida, achada conforme, aprovada e assinada pelos acionistas presen-
tes. Presidente: Eduardo Alves Mantovani. Secretário: João Paulo Paes de
Barros. Acionista: Energisa S.A., representada pelo seu Diretor Maurício
Perez Botelho. Representante dos auditores independentes Ernst & Young
Auditores Independentes S.S., Andrea Meireles - CRC - RJ 128530/O-5.
A presente é cópia fiel do original lavrado em livro próprio. Nova Fri-
burgo, 29 de abril de 2019. João Paulo Paes de Barros - Secretario. Junta
Comercial do Estado do Rio de Janeiro. Empresa: Energisa Nova Friburgo
Distribuidora de Energia S.A.. Certifico o arquivamento em 21/05/2019 sob
o nº 00003620227. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

ENERGISA NOVA FRIBURGO
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

- COMPANHIA ABERTA -
CNPJ/MF: 33.249.046/0001-06

NIRE: 33.3.001.4585-1

COMARCA DA CAPITAL-RJ.
JUÍZO DE DIREITO DA TRIGÉSIMA QUINTA VARA CÍVEL

EDITAL DE 1º., 2º. LEILÃO PRESENCIAL E ONLINE e INTIMAÇÃO ao 
Espólio de JOÃO LUIZ SOUZA ROHE, na pessoa de MÁRCIA BORGES 
CAETANO, JOÃO HENRIQUE CAETANO ROHE, ANNA LAURA LANNES 
ROHE e MARIA GABRIELA WERNECK ROHE, com o prazo de 05 (cinco) 
dias, extraído dos autos da Ação de Execução (Processo nº 0063324-
40.1992.8.19.0001) proposta por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO GIARDINO II 
contra Espólio de JOÃO LUIZ SOUZA ROHE, JOÃO HENRIQUE CAETANO 
ROHE, ANNA LAURA LANNES ROHE e MARIA GABRIELA WERNECK 
ROHE, na forma abaixo: O DR. LEONARDO DE CASTRO GOMES, Juiz 
de Direito da Vara acima, Faz Saber por este edital, aos interessados, 
que nos dias 04.06.2019 e 13.06.2019, às 13:15 horas, no escritório do 
Leiloeiro Público RODRIGO LOPES PORTELLA, situado na Avenida Nilo 
Peçanha, nº 12 – Grupo 810 – Castelo/RJ., e simultaneamente através do 
site de leilões online: www.portellaleiloes.com.br; será apregoado e vendido 
o Apartamento 606, do edifício situado na Rua Maranhão, nº 350 - Méier/
RJ.- Avaliação: R$ 415.446,73 (quatrocentos e quinze mil, quatrocentos e 
quarenta e seis reais e setenta e três centavos).- O edital na íntegra está 
afixado no local de costume e publicado através do site de leilões online: 
www.portellaleiloes.com.br, e no site do Sindicato dos Leiloeiros do Rio de 
Janeiro www.sindicatodosleiloeirosrj.com.br.

SUPERVIA CONCESSIONÁRIA DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO S.A.
CNPJ/MF nº 02.735.385/0001-60 – NIRE 33.3.0026105-2

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS

Ficam convocados os titulares das debêntures (“Debenturistas”) da 2ª 
(segunda) Emissão de Debêntures Simples, não Conversíveis em Ações, em 
Série Única, da Espécie com Garantia Real, para Distribuição Pública com 
Esforços Restritos de Distribuição, da Supervia Concessionária de Transporte 
Ferroviário S.A. (“Emissão”, “Debêntures” e “Emissora”), a reunirem-se, em 
segunda convocação, em Assembleia Geral de Debenturistas, nos termos do 
artigo 71 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, e da 
Cláusula XI do Instrumento Particular de Escritura da 2ª (segunda) Emissão 
de Debêntures Simples, não Conversíveis em Ações, em Série Única, da 
Espécie com Garantia Real, para Distribuição Pública com Esforços Restritos 
de Distribuição, da Supervia Concessionária de Transporte Ferroviário S.A., 
celebrado em 27 de novembro de 2014 entre a Emissora e a Pentágono S.A. 
Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, conforme alterado (“Escritura 
de Emissão” e “Agente Fiduciário”), a ser realizada no dia 29 de maio de 
2019, às 11:00 horas, na Avenida Presidente Wilson, 231, 27º andar, salão 
2703, Centro, CEP 20030-905, Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de 
Janeiro, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) Anuência prévia 
(waiver) dos Debenturistas para que, após eventual utilização dos recursos 
depositados na Conta Reserva, nos termos da Cláusula 9.8 do Contrato de 
Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios e outras Avenças nº 13.2.0768-2 
(“Contrato de Cessão Fiduciária”), o Saldo Mínimo de Reserva possa ser 
recomposto até 15 de junho de 2019. Os termos iniciados em letra maiúscula 
e não definidos neste Edital de Convocação possuem o significado que lhes é 
atribuído na Escritura de Emissão. Informações Adicionais: os Debenturistas 
deverão apresentar-se no endereço acima indicado portando os documentos 
que comprovem a titularidade das respectivas Debêntures. Os instrumentos 
de mandato outorgados pelos Debenturistas aos seus procuradores para 
representação na Assembleia Geral ora convocada deverão ser depositados 
na sede social do Agente Fiduciário, situado na Avenida das Américas, nº 
4200, bl. 08, Ala B, salas 302/303/304, Barra da Tijuca, na cidade do Rio de 
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, ou ainda por e-mail para contencioso@
pentagonotrustee.com.br, no prazo de até 02 (dois) dias úteis anteriores 
à sua realização, bem como deverão ser entregues à Emissora no dia da 
assembleia. Rio de Janeiro, 24 de maio de 2019.

Proteste compara tarifas e serviços de contas correntes
Cada facilidade 
oferecida, há um 
custo que passa 
despercebido no 
extrato

Os bancos têm obrigação 
de divulgar o valor de to-
das as tarifas e taxas cobra-
das, além de deixarem claro 
quais serviços estão inclusos 
nos pacotes oferecidos. E 
apesar de poderem aumentar 
as tarifas até duas vezes por 
ano, o cliente deve ser avisa-
do sobre isso com, no míni-
mo, 30 dias de antecedência 
e os preços só podem ser ele-
vados 180 dias após o último 
reajuste.

A orientação é da Associa-
ção Brasileira de Defesa do 
Consumidor (Proteste). Para 
ajudar na escolha da conta 
corrente que mais se encai-
xe em cada perfil, a Proteste 
realizou uma pesquisa com-
parativa de tarifas de conta 
corrente. Foram pesquisados 
os serviços oferecidos pelos 
bancos Bradesco, Inter, Ban-
co Original e Barrisul.

A associação lembra que 
cada facilidade oferecida, há 

um custo que muitas vezes 
passa despercebido no extra-
to. Para evitar equívocos a 
sugestão é avaliar o seu per-
fil antes de abrir uma conta. 
“Na hora de escolher é preci-
so considerar o estilo de vida 
e necessidades”, aconselha.

Cada pacote tem uma 
quantidade de serviços como 
saques e transações, por isso 
é preciso ficar atento ao que 
é oferecido e que você pre-
cisa para não pagar por ser-
viços que não serão utiliza-
dos ou contratar um pacote 
muito básico e ter que pagar
pelas transações excedentes.

Sem cesta de serviços

“Se você não faz transa-
ções bancárias com frequ-
ência, também é possível 
solicitar uma conta sem 
cestas de serviços. Esse tipo 
de conta inclui até quatro 
saques por mês e consultas 
feitas pela internet. Preci-
sando de algum serviço que 
não está na lista dos serviços 
gratuitos, é necessário pagar 
a parte”, destaca a Proteste.

A entidade diz que o con-
sumidor precisa ficar mais 
atento na hora de encerrar 
a conta. “Não basta retirar 
o seu dinheiro para que ela 
seja fechada, é preciso soli-

citar, por escrito, ao banco, 
o encerramento, exigindo 
cópia da solicitação ou indo 
direto à agência e solicitar o 
cancelamento. Verificar se 
todos os cheques emitidos 
foram compensados e pro-
videnciar o cancelamento 
dos débitos automáticos são 
duas ações fundamentais”, 
enumera.

Pacotes digitais 

Na pesquisa da Proteste 
foram escolhidos perfis di-
ferentes de clientes, com e 
sem utilização de cheques, 
traçados para os serviços 
realizados através de Inter-
net ou terminal automático. 
“Testamos os pacotes de 
serviços disponibilizados 
pelos bancos para saber 
qual é o melhor, se vale a 
pena contratá-los ou se uti-
lizar serviços avulsos é o 
caminho mais adequado”, 
disse a entidade.

Para o perfil com a utiliza-
ção de cheque, usar a conta 
corrente do Bradesco sem a 
contratação de nenhum pa-
cote é a escolha certa, mas 
será necessário pagar pelos 
serviços avulsos que não 
estão contemplados. Na ver-
são sem cheques do mesmo 
perfil, as opções melhoram 

muito: a Conta Digital do 
Banco Inter não tem tarifa, 
por exemplo.

O Banco Original aparece 
na segunda posição apenas
no primeiro ano de conta, 
pois no segundo valor do pa-
cote ilimitado sofrerá reajus-
te. Já no perfil com utilização 
de cheques é aconselhável a 
utilização da Cesta Exclu-
sive Digital, do Bradesco, 
junto com o pagamento dos 
serviços avulsos (R$ 5,10) 
que não estão contemplados.

Para o perfil sem cheques 
a melhor opção é novamen-
te a Conta Digital do Banco 
Inter, sem custo. O Banco 
Original fica em segundo lu-
gar por conta do reajuste no 
segundo ano de conta.

Por fim, no perfil com 
utilização de cheques o pa-
cote Super, do Banrisul, que 
contempla todos os serviços 
e para o mesmo perfil sem 
cheques, a melhor escolha 
continua sendo a Conta Di-
gital do Banco Inter.

Segundo a proteste, é 
possível poupar R$1.198,80 
por ano ao optar pelo paco-
te Conta Digital do banco 
Inter, que oferece todos os 
serviços sem custos, em vez 
do pacote Santander Select 
Mais, que tem custo de R$ 
1.198,80 ao ano (R$ 99,90 
mensais)”, exemplifica a 
Proteste.

Parcelamento do cartão
Em abril, a Proteste fez 

uma simulação com a nova 
modalidade de parcelamen-
to lançada pelos bancos. A 
associação de consumidores 
vê o sistema como uma for-
ma para acabar com o parce-
lado sem juros, porém não 
oferece nenhuma vantagem 
para o consumidor.

Simulação

Para fazer a simulação, 
a Proteste utilizou as taxas 
que serão cobradas ao mês 
pelos bancos Santander (a 
partir de 1,99%), Bradesco 

e Itaú (de 0,99% a 3,99%). 
Caso o consumidor faça uma 
compra de R$ 1 mil e parce-
le em 24 vezes na modali-
dade do crediário do cartão 
de crédito, ele poderá pagar 
até, dependendo do ban-
co escolhido, R$ 572,47 a 
mais que o valor original da 
compra. Mesmo levando em 
consideração a taxa de juros 
mínima, de 0,99% ao mês, o 
consumidor ainda pagará R$ 
65,51 a mais que o valor to-
tal da compra.

“Percebemos um envolvi-
mento das grandes institui-
ções bancárias para acabar 
com o parcelamento sem 
juros no cartão de crédito, 
seja através de projetos de 
lei como o 344/18, seja com 
essa nova modalidade que é 
o crediário do cartão de cré-
dito. Todos perdem, espe-
cialmente os consumidores, 
menos os bancos” diz Hen-
rique Lian, diretor de Rela-
ções Institucionais e Mídia 
da Proteste.

Venda da BR será por oferta pública secundária de ações 
Conselho de 
administração  
da Petrobras 
aprova modelo 
de negócio

A Petrobras, em continui-
dade ao comunicado de 26 de 
abril, informou que seu Con-
selho de Administração apro-
vou o modelo de venda adi-
cional de sua participação na 
Petrobras Distribuidora (BR) 
a ser conduzida através de 

uma oferta pública secundária 
de ações (follow-on)  Segun-
do a Petrobras, após a oferta, 
a participação remanescente 
no capital social da BR será 
inferior a 50%. Hoje, a ´parti-
cipação é de 70%.

Fundada no dia 12 de no-
vembro de 1971, a BR atua 
principalmente no segmento 
de distribuição e comercia-
lização de combustíveis de-
rivados de petróleo, como
óleo diesel, gasolina, QAV 
(querosene de aviação); bio-
combustíveis, como o eta-
nol e o biodiesel; além de 
lubrificantes, emulsões as-
fálticas, e produtos quími-
cos. Está presente nos 26 

estados brasileiros e no Dis-
trito Federal, com mais de 8 
mil postos de serviços atual-
mente. A empresa é líder no 
mercado de distribuição de 
combustíveis e lubrificantes 
no país.

Oferta pública

“Todos os atos necessários 
para realização da oferta esta-
rão sujeitos à aprovação dos 
órgãos internos da Petrobras, 
notadamente quanto ao preço 
e percentual efetivo das ações 
a serem ofertadas, bem como 
à análise e à aprovação dos 
respectivos entes reguladores, 
nos termos da legislação apli-

cável”, explicou a Petrobras 
em comunicado 

A Petrobras esclareceu 
ainda que a comunicação 
não deve ser considerada 
como anúncio de oferta e a 
realização da mesma depen-
derá de condições favoráveis 
dos mercados de capitais na-
cional e internacional. “Esta 
operação está alinhada à oti-
mização do portfólio e à me-
lhoria de alocação do capital 
da companhia, visando a ge-
ração de valor para os nossos 
acionistas”, frisou a estatal.

BR em números

Em fevereiro, a BR Dis-

tribuidora reportou que o 
seu lucro antes de juros, im-
postos, depreciação e amor-
tização, excluindo efeitos 
não-recorrentes, ou Ebitda 
ajustado, caiu no quarto tri-
mestre 26,8% em relação ao 
mesmo período do ano pas-
sado, para R$ 646 milhões. 
Já o Ebitda ajustado anual 
recuou 16,6%, para R$ 2,56 
bilhões.

A distribuidora informou 
na ocasião que a queda no 
Ebitda aconteceu devido o 
recuo de 5,6% no volume 
de vendas, para 10,4 bilhões 
de litros. No ano, o volume 
vendido pela BR recuou 
3,8%, enquanto o merca-

do total ficou praticamente 
estável. A BR teve alta de 
202,3% no lucro líquido do 
quarto trimestre na compa-
ração com igual período do 
ano anterior. A companhia 
foi ajudada pela privatização 
de distribuidoras de energia 
da Eletrobras e pela quitação 
de débitos da elétrica.

A dívida líquida da BR 
no fim de 2018 marcava R$ 
2,36 bilhões, queda de 39,4% 
ante 2017, devido principal-
mente à grande geração de 
caixa livre no ano e aos re-
cebimentos relacionados aos 
instrumentos de confissão 
de dívidas firmados com as 
subsidiárias da Eletrobras.




