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Emprego com carteira volta 
ao nível do impeachment
Foi o melhor abril 
desde 2013,  
mas salário  
continua em queda

Foram criados 129.601 postos 
formais de trabalho em abril. O in-
dicador do Cadastro Geral de Em-
pregados e Desempregados (Ca-
ged), do Ministério do Trabalho, 
mede a diferença entre contrata-
ções e demissões. É o maior nível 
para o mês desde 2013, quando as 
admissões superaram as dispensas 
em 196.913. A criação de empregos 
totaliza 313.835 de janeiro a abril e 
477.896 nos últimos 12 meses.

O estoque de emprego com car-
teira assinada somou 38,7 milhões, 

retornando ao nível de maio de 
2016, quando o Congresso aprovou 
o início do impeachment da presi-
dente Dilma Rousseff. O número 
ainda é 2,5 milhões menor do que o 
recorde de 41,3 milhões, alcançado 
em novembro de 2014, no final do 
primeiro mandato da presidente.

O salário médio real dos tra-
balhadores admitidos foi de R$ 
1.584,51, o que representa 90,7% 
do pagamento dos demitidos, que 
era, em média, de R$ 1.747,85. O 
valor de admissão é ainda 1,32% 
inferior, em termos reais (desconta-
da a inflação), ao salário de contra-
tação em abril de 2018.

As reforma trabalhista de 2017 
pouco contribuiu para o resultado 
do mês passado. A modalidade de 
trabalho intermitente teve saldo de 
apenas 5,4 mil empregos, e o em-
prego parcial somou somente 2,8 

mil. Preocupante é o número de tra-
balhadores que conseguiram mais 
de uma admissão (intermitente ou 
parcial): 128 pessoas, o que indica 
que quem aceita estes empregos re-
cebe pagamento insuficiente, mui-
tas vezes abaixo do mínimo, e não 
consegue acumular dois trabalhos.

Na divisão por ramos de ativi-
dade, todos os oito setores pesqui-
sados criaram empregos formais 
em abril. O campeão foi o setor de 
serviços, com a abertura de 66.290 
postos, seguido pela indústria de 
transformação (20.470 postos). Em 
terceiro lugar, vem a construção ci-
vil (14.067 postos).

O nível de emprego aumentou 
na agropecuária (13.907 postos); no 
comércio (12.291 postos), na admi-
nistração pública (1.241 postos); nos 
serviços industriais de utilidade pú-
blica, categoria que engloba energia 

e saneamento (867 postos) e extrati-
vismo mineral (454 postos).

Tradicionalmente, a geração de 

emprego é alta em abril, por cau-
sa do início das safras e do aqueci-
mento da indústria e dos serviços.

Número de 
empresas
inadimplentes 
é recorde

A inadimplência de micro e 
pequenas empresas bateu re-
corde em março de 2019, che-
gando a 5,3 milhões. O número 
é o maior da série histórica, ini-
ciada em março de 2016, e teve 
alta de 6,9%, na comparação 
com o terceiro mês de 2018. Na 
relação com fevereiro de 2018, 
houve aumento de 0,7%.

O número de empresas 
inadimplentes de todos os 
portes também bateu recorde 
e atingiu 5,7 milhões. Quan-
do comparada com março de 
2018, o volume foi 4,5% maior.

Segundo os economistas da 
Serasa Experian, o fraco de-
sempenho da atividade econô-
mica durante o primeiro trimes-
tre acabou por não favorecer a 
ampliação da geração de caixa 
das empresas. Este fator e a alta 
da inflação foram os responsá-
veis pelo aumento do número 
de micros e pequenas empresas 
com dívidas atrasadas e nega-
tivadas.

A Região Norte concentrou 
a maior alta (8,2%) em março 
de 2019, na comparação com 
o mesmo mês de 2018. Em se-
gundo lugar, aparece o Sudes-
te, com crescimento de 7,8%, 
seguido de perto pelo Centro-
Oeste (7,5%). Sul (6,9%) e 
Nordeste (3,4%) aparecem na 
sequência.

Por segmento, serviços - 
que representam 48% do total 
em março deste ano - foi o se-
tor que mais deixou de pagar 
as contas em dia, com alta de 
11,6%, na comparação com 
março de 2018. A indústria 
(8,4% de participação) vem 
na sequência, com aumento de 
3,2%, e o comércio (43,2% de 
participação) com crescimento 
de 2,8% no comparativo anual.

TRF bloqueia R$ 3,5 bi do
MDB, PSB e de políticos

O Tribunal Regional Federal da 
4ª Região (TRF4) determinou o 
bloqueio de mais de R$ 3,57 bi-
lhões, incluindo valores e bens dos 
partidos MDB e PSB, de empresas, 
políticos e outros indivíduos. 

O bloqueio abrange R$ 
1.894.115.049,55 do MDB, de Val-
dir Raupp (MDB-RO), da Vital En-
genharia Ambiental, de André Gus-
tavo de Farias Ferreira, de Augusto 
Amorim Costa, de Othon Zanoide 
de Moraes Filho, de Petrônio Braz 
Junior e espólio de Ildefonso Cola-
res Filho; e mais R$ 816.846.210,75 
do PSB. O deputado Eduardo da 
Fonte (PP-PE), por sua vez, teve R$ 
333.344.350,00 bloqueados. 

Também foi alvo da decisão o 
senador Fernando Bezerra (PSB-
PE) que, junto com o espólio de 
Eduardo Campos, político do PSB 
já falecido, teve bloqueados R$ 
258.707.112,76.

Os bloqueios foram pedidos pelo 
Ministério Público Federal (MPF) 
no âmbito de uma ação de impro-
bidade administrativa ainda incon-
clusa que trata de desvios na Petro-
bras investigados pela Lava Jato. 
Cabe recurso da decisão.

A Justiça pediu ainda o bloqueio 
de R$ 107.781.450,00 do espólio de 
Sérgio Guerra; R$ 200.000,00 de Ma-
ria Cleia Santos de Oliveira e Pedro 
Roberto Rocha; R$ 162.899.489,88 
de Aldo Guedes Álvaro e 3% do fa-
turamento da Queiroz Galvão. 

O MDB disse, por meio de nota, 
que o bloqueio não se refere ao 
MDB Nacional, que não é parte no 
processo. O PSB, por sua vez, disse 
que o bloqueio se mostra “indevi-
do, precipitado e exorbitante”. 

Nesta quinta-feira, o juiz Mar-
cus Vinicius Reis Bastos, da 12ª 
Vara Federal de Brasília, aceitou 
denúncia contra o ex-ministro da 
Fazenda, Guido Mantega, e o ex-
presidente do Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e So-
cial (BNDES), Luciano Coutinho, 
no âmbito da Operação Bullish.

Segundo a denúncia, ambos 
participaram em desvios no banco 
público que teriam resultado em 
benefícios indevidos de até R$ 8,1 
bilhões em favor da empresa JBS. 
As operações irregulares ocorreram 
entre junho de 2007 e dezembro de 
2009, de acordo com a acusação do 
Ministério Público Federal (MPF).

Queiroz pagou R$ 133,5 mil
em dinheiro vivo por cirurgia

Investigado pelo Conselho de 
Controle de Atividades Financeiras 
(Coaf) pela movimentação suspeita 
de R$ 1,2 milhão, Fabrício Quei-
roz, ex-assessor do senador Flávio 
Bolsonaro (PSL), desembolsou R$ 
64,58 mil em espécie para pagar 
por uma cirurgia para a retirada de 
um câncer no cólon a que foi sub-
metido no Hospital Israelita Albert 
Einstein, em São Paulo.

Segundo reportagem do jor-
nal O Globo, além de pagar em 
espécie ao hospital, Queiroz de-
sembolsou outros R$ 60 mil para 
pagar à equipe médica e R$ 9 mil 
ao oncologista em dinheiro vivo. 

Ao todo, Queiroz arcou com R$ 
133,58 mil em dinheiro pelo pro-
cedimento médico, segundo o 
advogado dele, Paulo Klien.

Ainda de acordo com a reporta-
gem, o ex-assessor de Flávio Bol-
sonaro justificou o pagamento em 
dinheiro vivo alegando que o mon-
tante estava guardado em sua resi-
dência para ser utilizado na amor-
tização de um financiamento imo-
biliário referente a um apartamento 
em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. 
Segundo o advogado Paulo Klein, 
Queiroz tem como comprovar os 
valores movimentados e utilizados 
na quitação da internação.

Guedes ameaça ‘fazer as 
malas’ e Requião pede a 
demissão do ministro

O ministro da Economia, Paulo 
Guedes, afirmou que se o Congresso 
não lhe entregar o projeto de refor-
ma da Previdência nos moldes como 
foi encaminhado pelo governo po-
derá fazer as malas e até sair do 
país. “Pego um avião e vou morar lá 
fora”, afirmou Guedes em entrevista 
à revista Veja, que chegou às bancas 
nesta sexta-feira. “Já tenho idade 
para me aposentar”, emendou.

Para ele, “se os parlamentares 
aprovarem algo que represente 
uma economia menor que R$ 800 
bilhões, não há a menor possibili-
dade de lançar uma nova Previdên-
cia. Estaríamos só remendando a 
velha”. Pela proposta do governo, 
que prevê a supressão de direitos e 
é repudiada pela maioria dos brasi-
leiros, a expectativa é que “a nova 
Previdência resulte na economia de 
até R$ 1,2 trilhão ao longo de dez 
anos para os cofres públicos”.

Guedes sinalizou, ainda, que o 

Brasil pode ser “engolfado” em até 
“um ano e meio” caso a reforma 
não seja aprovada como esperada 
pelo mercado financeiro. 

Após saber das declarações do mi-
nistro da Economia, o presidente Jair 
Bolsonaro, que estava em viagem a 
Pernambuco, disse que “ninguém é 
obrigado a continuar como ministro”.

Já o ex-senador Roberto Re-
quião (MDB-PR) sugeriu a Jair 
Bolsonaro que demita o ministro 
Paulo Guedes, para que o país pos-
sa superar a crise atual. “Livre-se 
do Guedes, que ele não quer nada 
além de experimentar uma tese ne-
oliberal radical no Brasil”, disse. 
“A situação do Brasil, presidente 
Bolsonaro, exige decisões urgentes 
para o enfrentamento de uma crise 
sem precedentes”, completou.

O pedido do ex-parlamentar foi 
feito em formato de video, divulga-
do em suas redes sociais na última 
quarta-feira.
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Bandeiras tarifárias – truques de mágica

Os refugiados do SUS e a judicialização da saúde
Em estudo recente realizado 

a pedido do Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ), foi constatado 
o aumento de 130% nas ações da 
chamada judicialização da saúde. 
Como sempre, números isolada-
mente não respondem a muitas 
questões, é preciso analisar alguns 
fatos para termos a real dimensão 
do que eles representam. De pla-
no, poderíamos apontar a crescente 
busca ao Judiciário no maior aces-
so à justiça e na maior consciência 
dos cidadãos de seus direitos, mas 
será que é só isso?

A Constituição da República de 
1988 trouxe avanços sociais e jurí-
dicos profundos. Além do seu rico 
e abrangente rol de direitos previs-
tos no artigo 5º e outros incontáveis 
avanços protetivos previstos no 
texto constitucional, o artigo 196 
da nossa Constituição elevou o di-
reito à saúde a um patamar até en-
tão inédito e o considerou um dever 
do Estado a ser prestados por todos 
os seus entes, a União, os estados e 
os municípios.

Nossa constituição também 
criou o Sistema Único de Saúde 
(SUS) que, sem margem para dú-
vidas, é um dos melhores, mais 
amplos e importantes programas 
sociais do mundo, atingindo a tota-
lidade da população brasileira, sem 
a exigência de contraprestações, a 
um universo de mais de 200 mi-
lhões de pessoas.

O constituinte de 1988, prevendo 
as ameaças que se avizinhavam no 
futuro (que já chegou), marcou es-
sas conquistas com a imutabilidade 
das cláusulas pétreas, impedindo 
que fossem reduzidas ou extintas 
pelas futuras gerações inclusive 
por meio de emendas à constitui-
ção. Oxalá!

Essa farta previsão de direitos 
não excluiu a possibilidade de os 
particulares prestarem serviços 
de saúde, aumentando o leque da 
prestação desse direito público à 
chamada saúde suplementar pelos 
planos privados de assistência à 
saúde e pela medicina privada.

De acordo com a Lei 9.656, de 3 
de junho de 1998, os planos devem 
prestar de forma continuada, por 
prazo indeterminado e sem limite 
financeiro, a assistência à saúde por 
meio de profissionais ou serviços 
de saúde. A lei, que completou seu 
vigésimo aniversário, já passou por 
várias modificações e pode passar 
por muitas outras mais. Para a fis-
calização do correto cumprimento 
dessa lei, foi criada no mesmo ano 
a Agência Nacional de Saúde Su-
plementar (ANS), que teria a fina-
lidade de regulamentar e fiscalizar 
o setor e, principalmente, proteger 
os consumidores.

Passados 30 anos da Constitui-
ção e 20 da criação da ANS, qual 
cenário podemos encontrar no Bra-
sil? Certamente caminhamos muito 
e devemos continuar no caminho, 
mas também é certo que não esta-
mos onde sonhava o constituinte 
dos anos 80.

Desde 2014 o número de pessoas 
com planos de saúde vem diminuin-
do consideravelmente, a ponto de 
transformar esse serviço no terceiro 
maior sonho de consumo da popula-
ção brasileira, perdendo apenas para 
educação e casa própria, segundo 
pesquisa do Ibope, feita a pedido do 
Instituto de Estudos de Saúde Suple-
mentar (IESS) em 2017.

A razão da diminuição é de fácil 
descoberta: a perda do desemprego 
de mais de 14 milhões de brasilei-
ros nos últimos anos que, além de 
deixar as famílias em situação de 
maior vulnerabilidade social com 
a ausência dos salários, retira delas 
as vantagens conferidas por mui-
tos empregos formais, o acesso à 
saúde suplementar. Fecham-se as 
portas do trabalho, abrem-se as do 
Judiciário.

Esses 14 milhões de pessoas dei-
xaram de ter acesso a um serviço 
pago que, em tese, deveria trazer 
mais agilidade e conforto do que 
os serviços públicos. Esses, por sua 
vez, já acostumados a trabalhar nos 
limites de suas capacidades, em um 
pequeno espaço de tempo ganha-

ram um grande número de usuários 
que migraram, de forma não dese-
jada, dos seus planos de saúde pri-
vados para o sistema público. São 
como 14 milhões de refugiados que 
foram obrigados a sair de onde es-
tavam para um lugar em que não 
querem ficar.

Se por um lado temos mais usu-
ários, por outro temos menos re-
cursos. A mesma crise que retirou 
os empregos diminui a arrecadação 
de impostos e com eles os investi-
mentos, criando um ciclo vicioso 
no qual o maior prejudicado é o 
cidadão, seja o que acabou de in-
gressar no SUS, sejam aqueles que 
lá já estavam e tinham nele o seu 
único refúgio.

Esses “novos usuários”, em regra, 
possuem um grau muito mais eleva-
do de exigência de qualidade e agili-
dade dos serviços e maior noção de 
seus direitos, fazendo com que bus-
quem no Judiciário obter primazia 
dos seus atendimentos e tratamen-
tos, causando um grande aumento 
das chamadas ações “fura fila” que 
visam a passar na frente dos que já 
aguardavam os mesmos serviços 
por meio de liminares judiciais, bem 
como, tratamentos e medicamentos 
que não fazem parte dos chamados 
protocolos clínicos padronizados 
disponíveis a todos os usuários do 
SUS, portanto, há maior busca pelo 
diferente, pelo moderno, pela marca 
e pelo mais caro.

Em outra ponta, aqueles que 
permaneceram com seus planos de 
saúde não raro se queixam de ne-
gativas infundamentadas de trata-
mentos e de falta de vagas também 
nas redes privadas. Problema ainda 
mais comum e notório são os au-
mentos das mensalidades em níveis 
muitos acima dos índices gerais de 
inflação e dos reajustes salariais em 
patamares que chegam a até 40% 
em um único ano. Buscam eles 
igualmente as portas do Judiciário 
para obter tratamentos e revisões 
contratuais que por vezes se mos-
tram abusivas.

Nos perguntaremos, e a ANS? 

Ela foi criada para a regulação de 
planos individuais, abundantes à 
época de sua criação, mas raríssi-
mos hoje em dia, pois somente em 
relação a esses planos há a limita-
ção de aumentos estabelecido por 
este órgão.

Tal fato transformou completa-
mente o mercado da saúde suple-
mentar, fazendo com que as opera-
doras e seguradoras buscassem nos 
planos coletivos um oásis de não 
regulamentação de preços, sendo 
organizados por poucas empresas 
de administração e comercializa-
ção que dominam o mercado e es-
tabelecem suas próprias políticas 
tarifárias, relegando a ANS aos 
minguantes planos individuais e à 
fiscalização de funcionamento das 
empresas submetidas à sua compe-
tência regulatória. Uma vez mais 
sofre o cidadão, que busca no Ju-
diciário o controle contra a abusivi-
dade que a ANS não regula.

E qual a solução? Sim, a criação 
de empregos, mas só? Certamente 
não. E a resposta está no Sistema 
Único de Saúde, não na sua redução 
ou morte como pretendem alguns. 
O SUS nasceu para ser universal e 
gratuito e somente nele podemos 
encontrar a solução desejada desde 
o início pelo constituinte, a melho-
ria da saúde de toda a população.

O Sistema Único de Saúde não 
é aquilo que vemos nos programas 
dominicais de televisão, com pes-
soas morrendo pelos corredores, 
em macas e, não raro, nos chãos e 
portas de hospitais superlotados; é 
isso também, mas não só.

O SUS é a única porta para ser-
viços de excelência e referência 
mundial em qualidade e alcance 
como o programa de transplantes, 
as campanhas nacionais de vacina-
ção e o tratamento do HIV/AIDS. 
Existe um SUS de excelência que 
é propositalmente esquecido por 
muitos.

Mas sim, há um outro lado, além 
das pessoas em macas e da super-
lotação, estamos na 112ª posição 
em lista de 200 países com relação 

a saneamento básico, um dos pio-
res no continente americano. Pela 
primeira vez desde 1990, o índice 
de mortalidade infantil aumentou 
em 4,8% em relação a 2015. So-
fremos de uma grave crise de zika, 
febre amarela e acabamos de per-
der o status de país livre do saram-
po. Sim, esse é o SUS das mazelas 
mostradas aos domingos.

Quando o sistema falha uma 
parcela da população, justamente a 
que possui maior poder aquisitivo 
e discernimento a respeito dos seus 
direitos, busca o Judiciário para a 
obtenção de seus tratamentos, fa-
zendo com que os mais ricos abo-
canhem parte cada vez maior dos 
recursos, já insuficientes, destina-
dos à saúde de toda população. Isso 
condena os mais pobres a serviços 
cada vez mais precários, transfor-
mando o Sistema Único de Saú-
de, que nasceu para ser universal 
e igualitário, em um sistema com 
duas portas, uma VIP e outra de ex-
cluídos.

Sem ampliação e melhoria do 
SUS, com mais e melhores investi-
mentos públicos especialmente na 
atenção básica, a distância entre es-
sas duas portas será cada vez mais 
abismal.

O discurso vazio de um “Novo 
Estado”, mais dinâmico liberal e 
enxuto, retira investimentos de 
direitos sociais protegidos pela 
Constituição, deixando uma maior 
parcela dos mais pobres ainda mais 
miseráveis e doentes e aumenta a 
busca ao Poder Judiciário para a 
concessão de tratamentos e medi-
camentos de forma indiscriminada, 
cara e acessível a apenas uma parte 
de nossa população, aquela que co-
nhece e pode percorrer o caminho 
até o Fórum.

q  José Luiz Souza de Moraes
Procurador do Estado de São Paulo, 

professor de Direito Constitucional 
e Internacional na Universidade 

Paulista (UNIP) e diretor da 
Associação de Procuradores do 

Estado de São Paulo (Apesp).

O Ilumina tem recebido con-
sultas de jornalistas sobre a volta da 
bandeira nas contas de luz e sobre 
a decisão de aumentar os valores 
cobrados. Para atualizar, a amarela 
cobra R$ 1,50 por cada 100 kWh; a 
vermelha 1º patamar, R$ 4 por cada 
100 kWh; a vermelha 2º patamar, 
R$ 6 por cada 100 kWh.

O discurso da Aneel é de que 
elas são um sinal econômico para 
que o consumidor se orientar na 
gestão do seu consumo. Há vários 
“truques” que não são percebidos 
pelo consumidor. Pedindo descul-
pas aos “magos”, o Ilumina revela 
os artifícios.

Desmontando o 1º truque:

R$ 1,5 por cada 100 kWh parece 
barato. Só que nenhum país usa 
essa unidade para tarifa. R$ 1,5 por 
100 kWh significa R$ 15/MWh, 
esse sim um valor que se pode usar 
para ser comparado a qualquer 
outro. Portanto, vamos deixar tudo 
transparente.

Desmontando o 2º truque:

Olhe sua conta e procure o valor 
apenas da energia. Você vai achar 
algo como R$ 0,32/kWh, ou R$ 
320/MWh. Os outros itens da 

conta, tal como distribuição, trans-
missão, impostos nada tem a ver 
com a pretensa falta de chuvas e 
níveis de reservatórios.

Portanto, um aumento de R$ 15 
sobre R$ 320 representa um au-
mento de 4,8% na bandeira ama-
rela. Na bandeira vermelha 1º pa-
tamar, representa um aumento de 
12,5%! Na bandeira vermelha 2º 
patamar, um aumento de 18,5%! 
Nada baratinho!

Desmontando o 3º truque:

Como S. Pedro não tem advo-
gados, ele é sempre acusado. Na 
realidade, o descaso brasileiro com 
o meio ambiente está provocando 
algo que pode ser muito grave. O 
desmatamento da Amazônia pode 
estar “matando” um rio. Não um 
rio na terra, mas um rio “voador”. 
A floresta gera umidade que “nave-
ga” sobre o território brasileiro.

Como o sistema brasileiro está 
67% baseado em hidroelétricas e, 
como na Região Sudeste estão lo-
calizados os grandes reservatórios 
(70% do total), a mudança dos rios 
voadores pode provocar uma ver-
dadeira tragédia energética.

Há cinco anos seguidos temos 
afluências abaixo da média. Assim, 
nada de culpar São Pedro. O nosso 

descaso é o culpado.

Desmontando o 4º truque:

Desde 2006, mais do que tripli-
camos a oferta de energia térmica. 
Isso mesmo! No século XXI, em 
anos onde o planeta avisa da ne-
cessidade de redução de emissão 
de gases efeito estufa, o Brasil ex-
pande suas fontes poluidoras. Mas 
o que isso tem a ver com as ban-
deiras?

A figura mostra que, desde 2013, 
a reserva total do sistema despen-

cou. Esse “pulmão” que antes 
poupava até seis meses de con-
sumo, agora oscila entre um e dois 
meses. Ora, com a reserva mais 
baixa, há mais riscos de se ter que 
usar geração térmica.

Mas vejam que curioso. O inver-
so também ocorre. Com tantas fon-
tes térmicas caras, a decisão mais 
“econômica” pode ser de continuar 
a usar a água reservada. Isso quer 
dizer que a expansão adotada nos 
últimos 20 anos criou uma “ofer-
ta”, que, por ter preços bem mais 
altos do que a base hidroelétrica, 

não ajuda a recuperar os níveis 
mais confortáveis.

Desmontando o 5º truque:

O consumo médio residencial 
brasileiro é extremamente baixo, 
algo no entorno de 150 kWh/mês. 
Bastam uma geladeira, ventilador 
e algumas lâmpadas e já se chega 
a esse valor mensal. Que sinal 
econômico as bandeiras podem ex-
ercer sobre esse consumidor? Ne-
nhum, pois qualquer economia só 
pode ser obtida pelo sacrifício do 
essencial.

Portanto, racionamento não se 
faz apenas por falta de forneci-
mento. Faz-se também via preço, 
e, como já mostramos (em ilumina.
org.br/tarifas-brasileiras-caras-ou-
baratas/), a energia elétrica brasilei-
ra ocupa a terceira posição entre as 
mais caras do planeta.

Para finalizar, o Ilumina dirige 
um desafio às autoridades. Que tal 
parar de fazer mágica e mostrar que 
percentuais de energia são oferta-
das e a que preço? Assim o con-
sumidor poderá pelo menos tomar 
consciência do estado real do nosso 
confuso setor.

q  Roberto Pereira D’Araujo
Engenheiro, é diretor do Ilumina.

Artigo publicado em ilumina.org.br
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Indústria segue seu calvário
O ano passado não deixou boas lembranças na econo-

mia (nem no futebol com o Brasil eliminado nas quartas 
de final da Copa do Mundo). Mas, para a indústria, o 
gosto foi mais amargo. Excluídas as gigantes Petrobras 
e a Vale, a margem líquida de lucro até subiu, de 3,7% 
em 2017 para 4,6% em 2018, mas ainda abaixo dos 5,7% 
de 2014, antes da introdução do remédio da austeridade, 
que está matando o doente.

O levantamento, feito pelo Instituto de Estudos para o 
Desenvolvimento Industrial (Iedi), mostra que a dívida 
segue aumentando: 11% em relação a 2017, chegando a 
R$ 414,6 bilhões. Em 2014, o endividamento equivalia a 
69,4% do capital próprio; em 2018, passou para 96,1%, 
ou seja, quase R$ 1 de dívida para R$ 1 de capital. Em 
2017, era de 87,1%.

“A recuperação econômica não tem possibilitado a 
desalavancagem das corporações, as despesas financei-
ras cresceram de forma significativa, embora os níveis 
de juros do país tenham caído. Em certa medida, isso se 
dá porque a redução da taxa básica de juros, a Selic, foi 
repassada muito timidamente pelos credores às taxas de 
empréstimo dos tomadores finais”, sublinha o Iedi.

O pequeno aumento da lucratividade teve pouco efeito 
sobre a dívida das indústrias. A redução é considerada 
condição necessária para que seja deslanchada uma nova 
fase de expansão dos investimentos. Menos mal que tem 
havido movimento em direção da troca de dívidas de 
curto prazo por dívidas de prazo mais longo.

A relação entre o lucro antes de juros e impostos (Ebit) 
em 2018 foi de 1,2%. Não só ficou abaixo do registrado 
antes da crise (em 2014 era 1,6%), como teve leve piora 
em relação a 2017 (1,3%).

“Mesmo as empresas e setores que apresentaram 
resultados mais positivos, diante das incertezas políti-
cas de 2018 em função das eleições, não deram sinais 
de retomar projetos de investimento. Ao contrário, 
aproveitaram para reduzir o grau de endividamento ou 
deram preferência para manter maior volume de ati-
vos líquidos. Sem reação dos investimentos em capital 
fixo (…) o que o país está colocando em risco é sua 
produtividade e competitividade futuras, notadamente 
na indústria, onde melhora recente foi pouca”, analisa 
o Iedi.

Em poucas palavras: continua a marcha batida rumo 
ao início do século XX.

Rio a pé
A cidade do Rio de Janeiro ganha, a partir de 31 de 

maio, um programa de caminhadas gratuitas por lo-
cais de interesse turístico. Serão sete roteiros guia-
dos, para brasileiros e estrangeiros, ao longo do ano.                                       
Criado nos anos 90 pelo atual vice-presidente executivo 
da Associação dos Embaixadores de Turismo do RJ, Ba-
yard Boiteux, quando era diretor da Riotur, o “Conheça 
o Rio a Pé” é gratuito.

O projeto reúne em parceria a Associação e a Funda-
ção Cesgranrio, com apoio do Portal Consultoria em 
Turismo, Shopping Ouvidor e Sérgio Castro Imóveis. 
A primeira caminhada será pela Cinelândia e arredores, 
com ponto de encontro às 14h nas escadas do Teatro Mu-
nicipal. Para participar é obrigatória a inscrição prévia 
em cieth.com.br

Não dá para ser ‘condescente’
Renan Santos, fundador da startup de protestos pau-

listana MBL, além de trabalhar não se sabe com quê, 
também ataca de youtuber. Num vídeo, apresenta “tro-
féis” do MBL. Noutro, diz ser “condescente” com FHC. 
Joga no time dos “conjes” de Moro, os detratores da lín-
gua portuguesa.

Rápidas
A Associação Brasileira de Consultores (ABCO), 

presidida por Luiz Affonso Romano e dirigida em São 
Paulo por Thiago Loner, convida para o Café Consul-
tores, nesta segunda-feira, às 19h, no Coworking São 
Paulo. Trata-se de um evento mensal com duração de 
duas horas dividido em quatro partes: atualização, de-
senvolvimento, perguntas e respostas, networking. Con-
tato: romano@laboratoriodaconsultoria.com.br ***  O 
seminário sobre “Gênero: feminismo Grupo LGBTI+, o 
Direito e os direitos”, será realizado pelo Instituto dos 
Advogados Brasileiros (IAB) em 4 de junho, no Cen-
tro do Rio, das 17h às 20h. A Defensoria Pública do 
Rio apoia o evento. Inscrições em iabnacional.org.br/
eventos *** A cidade de São Paulo receberá, em 30 e 
31 de maio, o congresso “Avanços e desafios na recu-
peração dos créditos da Dívida Ativa da União – diálo-
gos interinstitucionais”, no auditório da Fiesp. Estarão 
presentes o presidente do STF, ministro Dias Toffoli, o 
procurador-geral da Fazenda, José Levi Mello do Ama-
ral Júnior, e o advogado-geral da União, ministro André 
Luiz de Almeida Mendonça.

JUÍZO DE DIREITO DA SEGUNDA VARA CÍVEL
DA COMARCA DE MARICÁ  

EDITAL DE 1º, 2º LEILÃO E INTIMAÇÃO - ELETRÔNICO e PRE-
SENCIAL, com prazo de 05 dias, extraído dos autos da Ação de 
Cobrança proposta por CONDOMÍNIO LAGOA AZUL em face de 
DIHOGO CHRISTIE GOMES BOECHAT (Processo nº 0019271-
09.2014.8.19.0031): O Dr. VITOR PORTO DOS SANTOS, Juiz de 
Direito, FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele co-
nhecimento tiverem e interessar possa, especialmente a DIHOGO 
CHRISTIE GOMES BOECHAT e MARIA TEREZA DE MENDON-
ÇA, de que no dia 10/06/19, às 12:00 horas, através do portal de 
leilões on-line do Leiloeiro Público Oficial JONAS RYMER (www.ry-
merleiloes.com.br), bem como concomitantemente no escritório do 
mesmo leiloeiro público, situado na Av. Erasmo Braga, nº 227, sala 
1.110/1.111, Castelo/RJ, pelo Leiloeiro Público JONAS RYMER, 
será apregoado e vendido a quem mais der acima da avaliação 
de R$ 67.510,09, ou no dia 13/06/19, no mesmo horário e local, 
a quem mais der a partir de 60% do valor da avaliação, o Direito 
e Ação sobre o Lote 14 do Condomínio Lagoa Azul, 1º distrito de 
Maricá, Maricá/RJ. Cf. o 2º Ofício de Maricá, o ref. imóvel encontra-
se matriculado sob o nº 62.884, e registrado em nome de Maria 
Tereza de Mendonça, constando no R-4, penhora oriunda do pre-
sente feito. Débitos de IPTU: R$ 4.338,91, mais acréscimos legais 
(Inscrição: 153062). Os débitos condominiais pendentes sobre a 
referida unidade equivalem, na data da expedição do presente edi-
tal, ao valor de R$ 61.732,00. Os créditos que recaem sobre o imó-
vel, inclusive os de natureza propter rem, serão sub-rogados sobre 
o preço da alienação, sendo observada a ordem de preferência, 
conforme preceitua o § 1º, do artigo 908, do Código de Processo 
Civil. Caso o devedor, o coproprietário, os usufrutuários, o credor 
pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou com penhora an-
teriormente averbada e o promitente comprador e vendedor, não 
sejam encontrados pelo Sr. Oficial de Justiça, ficam pelo presente 
edital intimados da hasta pública, cf. art. 889 do CPC. – E, para 
que chegue ao conhecimento dos interessados, foi expedido o pre-
sente, que será publicado e afixado no local de costume, cientes 
de que a arrematação, adjudicação ou remição far-se-á à vista, 
mediante o pagamento imediato do preço pelo arrematante, na for-
ma do art. 892, CPC; acrescida de 5% de comissão ao Leiloeiro, 
de acordo com o parágrafo único, do art. 24, Decreto nº 21.981/32; 
e custas de cartório de 1% até o máximo permitido. E, foi expedido 
este edital. Outro, na íntegra, está afixado no Átrio do Fórum e 
nos autos acima. RJ, 15/04/2019. Eu, Ana Paula Gonçalves Bonitz, 
Chefe de Serventia, o fiz datilografar e subscrevo. Dr. Vitor Porto 
dos Santos – Juiz de Direito.

JUÍZO DE DIREITO DA QUINQUAGÉSIMA VARA CÍVEL 
DA COMARCA DA CAPITAL

EDITAL DE 1º, 2º LEILÃO E INTIMAÇÃO - ELETRÔNICO E 
PRESENCIAL, com prazo de 05 dias, extraído dos autos da Ação 
de Indenização proposta por AERTHA MANSO DE OLIVEIRA 
em face de RAINBOW HOLDINGS DO BRASIL e FINANCIAL 
MANAGEMENT CONTROL LTDA (Processo nº 0289838- 
50.2009.8.19.0001 – antigo 2009.001.290663-0): O Dr. LUIZ 
UMPIERRE DE MELLO SERRA, Juiz de Direito, FAZ SABER 
aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem 
e interessar possa, especialmente a RAINBOW HOLDINGS DO 
BRASIL e FINANCIAL MANAGEMENT CONTROL LTDA, através 
de seus representantes legais, de que no dia 10/06/19, às 12:00 
horas, através do portal de leilões on-line do Leiloeiro Público 
Oficial JONAS RYMER (www.rymerleiloes.com.br), bem como 
concomitantemente no escritório do mesmo leiloeiro público, 
situado na Av. Erasmo Braga, nº 227, salas 1.110/1.111, Castelo/RJ, 
pelo Leiloeiro Público JONAS RYMER, será apregoado e vendido 
a quem mais der acima da avaliação de R$ 49.853,60, ou no dia 
13/06/19, no mesmo horário e local, a quem mais der independente 
da avaliação, o Lote nº 5 da quadra 190 do Loteamento "Jardim 
Balneário Bambui", 2º distrito de Maricá, Maricá/RJ. Cf. o 2º 
Ofício de Maricá, o ref. imóvel encontra-se matriculado sob o nº 
553, e registrado em nome de Angus Nairn Tedcastle Colquhoun, 
constando, no R-6, Penhora oriunda do presente feito. Os créditos 
que recaem sobre o imóvel, inclusive os de natureza propter rem,
serão sub-rogados sobre o preço da alienação, sendo observada 
a ordem de preferência, conforme preceitua o § 1º, do artigo 908, 
do Código de Processo Civil. Caso o devedor, o coproprietário, 
os usufrutuários, o credor pignoratício, hipotecário, anticrético, 
fiduciário ou com penhora anteriormente averbada e o promitente 
comprador e vendedor, não sejam encontrados pelo Sr. Oficial 
de Justiça, ficam pelo presente edital intimados da hasta pública, 
cf. art. 889 do CPC. – E, para que chegue ao conhecimento dos 
interessados, foi expedido o presente, que será publicado e afixado 
no local de costume, cientes de que a arrematação, adjudicação 
ou remição far-se-á à vista, mediante o pagamento imediato do 
preço pelo arrematante, na forma do art. 892, CPC; acrescida de 
5% de comissão ao Leiloeiro, de acordo com o parágrafo único, 
do art. 24, Decreto nº 21.981/32; e custas de cartório de 1% até 
o máximo permitido. E, foi expedido este edital. Outro, na íntegra, 
está afixado no Átrio do Fórum e nos autos acima. RJ, 15/04/2019. 
Eu, Luciane Tinoco da Costa, Chefe de Serventia, o fiz datilografar 
e subscrevo. Dr. Luiz Umpierre de Mello Serra – Juiz de Direito.

COLLETT & SONS S/A – ENGENHARIA, COMÉRCIO E INDÚSTRIA
CNPJ 33.163.924/0001-68

ERRATA: Retificamos as seguintes informações referente as demonstra-
ções Financeiras publicadas neste jornal em 15/04/2019: Nas demonstra-
ções do resultado do exercício, em relação a (-) DESPESAS GERAIS E 
ADMINISTRATIVAS onde lia-se R$ (3.047.135), leia-se R$ (3.035.751); 
onde lia-se (=) RESULTADO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO R$ 
(355.603) leia-se R$ (344.219); onde lia-se (=) RESULTADO ANTES DO 
IRPJ E CSLL R$ 95.252, leia-se R$ 106.637; onde lia-se (-) IMPOSTO DE 
RENDA R$ 0,00 leia-se R$ (5.120); onde lia-se (-) CONTRIBUIÇÃO SO-
CIAL R$ 0,00, leia-se R$ (6.265).

LEGIÃO FEMININA DE EDUCAÇÃO E COMBATE AO CÂNCER
CNPJ 34.061.028/0001-50

Assembleia Geral. O Conselho Deliberativo da L.F.E.C.C., usando das atribui-
ções que lhe são conferidas pelo Art. 28 subitem “b” de seu Estatuto, convoca 
os membro deste Conselho a se reunirem em Assembleia Geral em instalações 
do Hospital Mário Kroeff no próximo dia 05 de junho de 2019 (quarta-feira), em 
primeira convocação às 14:00h e, em segunda convocação e com qualquer 
número  de presentes, às 14:30h, para elegerem em escrutínio secreto a Diretoria  
da L.F.E.C.C. para o biênio 2019/2021. Rio de Janeiro, 21 de maio de 2019.

Sandra de Barros Vieira - Presidente do Conselho Deliberativo.

 Acordo Petrobras-EUA é ‘lesa  
pátria’ e pode ser anulado pelo STF
Advogado pede 
que envolvidos na 
Lava-Jato sejam 
investigados e 
punidos por crimes

Instrumento de guerra 
jurídica, ou lawfare, com 
termos que desrespeitam a 
legislação e a Constituição 
brasileira e ameaçam a sobe-
rania nacional, o acordo de 
leniência assinado pela Pe-
trobras com o Departamento 
de Justiça dos EUA (DoJ) e 
com a Procuradoria do Dis-
trito Leste do Estado de Vir-
gínia deve ser denunciado ao 
Supremo Tribunal Federal 
(STF), sujeito à anulação por 
suas flagrantes inconstitu-
cionalidades.

Esse é o entendimento 
dos participantes do sim-
pósio “Violação de Sobe-
rania! O acordo Lava-Jato/
Petrobras/DoJ”, realizado 
no último dia 13 de maio 
no Rio, com a presença, 
entre outros, da jurista Ca-
rol Proner, da Associação 
Brasileira de Juristas pela 
Democracia (ABJD), do di-
rigente da Federação Única 
dos Petroleiros (FUP), José 
Maria Rangel, do advogado 
e ex-deputado federal Wa-
dih Damous e do jornalista 
Luis Nassif, do GGN.

Além de denunciar o acor-
do firmado pela estatal como 
“lesa-pátria”, Damous defen-
deu que os responsáveis pela 
sua negociação, em especial 
os integrantes da operação 

Lava-Jato no Ministério Pú-
blico, sejam investigados e 
punidos criminalmente. “O 
Ministério Público está agin-
do de forma absolutamente 
ilegal e o STF deveria cobrar 
responsabilidades pela que-
bra da soberania nacional”, 
afirmou Carol Proner, uma 
das fundadoras da ABJD.

A estratégia que aproveita 
contratos de leniência como 
atalho norte-americano para 
intervenção geopolítica e 
conquista de vantagens eco-
nômicas, segunto ela, não 
visa apenas a Petrobras. 
Acordos similares estão sen-
do firmados ou em fase de 
elaboração com Odebrecht, 
Embraer, bancos públicos, 
Eletrobras. “O acordo é ile-
gal e se insere no contexto de 
entrega unilateral do Brasil, 
da sua soberania, aos EUA”, 
diz o ex-deputado federal 
Wadih Damous (PT-RJ).

Intermediação

Uma das principais ilega-
lidades do acordo Petrobras/
DoJ apontada pelos dois 
juristas está na sua interme-
diação. Para Carol, a própria 
lei dos EUA que fundamenta 
o acordo - Lei contra Práti-
cas Corruptas no Exterior 
(FCPA), de 1997, aplicável a 
empresas que atuam no mer-
cado norte-americano - atri-
bui esse papel ao Ministério 
da Justiça, e não ao Minis-
tério Público Federal, cujo 
protagonismo tem marcado 
as negociações em curso 
com as empresas brasileiras 
investigadas.

Segundo Damous, tam-
bém o Decreto Presiden-
cial de nº 3.810/2001 prevê 
como responsável por acor-

Damous: STF deveria cobrar do MP ‘responsabilidades  
pela quebra da soberania nacional’

dos do tipo uma Autoridade 
Central Administrativa Fe-
deral (Acaf) - o Ministério 
da Justiça, a quem caberia 
requisitar, autorizar ou ce-
der provas em processos. 
O MP brasileiro, ressalta o 
advogado, “não poderia se 
relacionar diretamente com 
ministérios públicos de ou-
tros países para promover 
perseguição criminal”.

Na avaliação de Damous, 
a iniciativa do MP configura 
crime. “Mas fazem, porque 
há uma ideologia que per-
passa tudo, uma tomada de 
decisão política: se é contra 
corrupção, vale, porque tem 
o apoio da opinião pública e 
a blindagem da mídia. Dia-
riamente o Moro é poupado 
porque simboliza uma luta 
que deve continuar, para des-
truir as forças progressistas 
e de esquerda; ele não pode 

cair junto com o governo 
Bolsonaro.”

Damous lembra que, pro-
curado por ele e pelo depu-
tado Paulo Pimenta (PT-RS), 
o advogado e ex-assessor 
da Odebrecht, Rodrigo Ta-
cla Duran, acusado de ope-
rar esquemas de corrupção 
e radicado na Espanha, foi 
quem primeiro mencionou, 
no início de 2018, as relações 
da Lava-Jato com o Departa-
mento de Justiça norte-ame-
ricano. “Procuradores do DoJ 
estiveram em território brasi-
leiro interrogando colabora-
dores, o então senador Delcí-
dio Amaral e diversos outros 
personagens”, conta. “Quan-
do voltamos da Espanha, nos 
imbuímos da tarefa de siste-
matizar esse relacionamento 
absolutamente imoral, espú-
rio, ilegal, inconstitucional, 
movido pela política.”

Pastor é acusado de 
ataques a terreiros

O Ministério Público Fe-
deral (MPF) enviou ofício ao 
governador do Rio de Janei-
ro, Wilson Witzel, cobrando 
atuação das polícias Civil e 
Militar contra os ataques a 
terreiros de religiões de ma-
triz africana, na Baixada Flu-
minense. O MPF recebeu a 
denúncia sobre o fechamen-
to de pelo menos 15 casas a 
mando do tráfico de drogas, 
no município de Duque de 
Caxias, na última semana. O 

MPF recebeu a denúncia de 
que um grupo de criminosos, 
chefiados por um pastor, cir-
culou pelos terreiros proibin-
do as festas e atividades. A 
intolerância religiosa é consi-
derada crime de ódio e a pena 
prevista é de um a três anos 
de prisão mais multa. O go-
verno federal recebe denún-
cias pelo serviço Disque 100. 
A ligação é gratuita.

2,4 milhões de títulos 
eleitorais cancelados

Por ausência nas três 

últimas eleições consecu-
tivas, a Justiça Eleitoral 
cancelou 2.486.495 títulos 
de eleitores em todo o país 
e no exterior, segundo in-
formações divulgadas 
nesta sexta-feira e que po-
dem ser acessadas na pá-
gina do Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE) na área 
Serviços ao Eleitor – Si-
tuação eleitoral – consulta 
por nome ou título. 

O eleitor também pode 
comparecer a qualquer 
cartório eleitoral com um 
documento de identifi-
cação com foto. A maio-

ria dos títulos cancelados 
está na Região Sudes-
te (1.247.066), seguido 
do Nordeste (412.652), 
Sul (292.656), Norte 
(252.108), Centro-Oeste 
(207.213) e 74.800 de elei-
tores residentes no exte-
rior. O Estado de São Paulo 
lidera o número de cance-
lamentos, com 674.500 tí-
tulos cancelados; seguido 
do Rio de Janeiro, com 
299.121; de Minas Gerais, 
com 226.761; do Rio Gran-
de do Sul, com 120.190; 
do Paraná, com 107.815; e 
de Goiás, com 96.813.
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Chile: expansão e desafios  
de diversificação

Com uma vocação incontestável para a produção de 
vinhos, o Chile vem logrando um êxito econômico neste 
campo desde que sua vitivinicultura se modernizou e, a 
exemplo de protagonistas do Novo Mundo do Vinho, como 
a Califórnia, explorou o seu potencial geográfico para fazer 
um vinho que atenda ao gosto da crítica e do consumidor 
contemporâneo.

Segundo a instituição promotora dos vinhos chilenos, 
Wines of Chile, a indústria vitivinícola é hoje uma das mais 
significativas para o país, que emprega mais de 100 mil 
pessoas, representa 0,5% de seu PIB e 16,5% das exporta-
ções agropecuárias. São cerca de 800 vinícolas (viñas) em 
funcionamento atualmente, sendo que o grande quantitati-
vo se concentra nas regiões do Maule e O’Higgins.

O consumo interno de bebidas alcoólicas no Chile se 
divide principalmente entre cerveja, vinho, pisco e drin-
ques, mas o que garante o êxito econômico vinícola são 
as taxas de exportação, certamente favorecidas não apenas 
pela qualidade do seu vinho, mas também por ter competi-
tividade de preço em relação a outros produtores mundiais 
de destaque e por ter vizinhos que em sua maioria ainda o 
ameaçam pouco nesse quesito, com exceção da Argentina.

Desse modo, o Chile é um dos primeiros no ranking de 
exportação mundial de vinhos e este status tem histórico 
recente: de 43 milhões de litros exportados em 1995 pulou 
para 355 milhões em 2002 e em 2016 chegou a cerca de 
907 milhões de litros (dados OIV). Dentre os vinhos im-
portados pelo Brasil, os chilenos são campeões, e isso cer-
tamente é muito positivo para eles, pois, afinal, se o con-
sumo per capita de vinhos do brasileiro fica, oficialmente, 
em torno dos ínfimos 2 litros anuais, somos 210 milhões – 
nada desprezível em números absolutos. Ademais, há uma 
elite brasileira que consome produtos de alta gama.

O que se tem notado, e que eu vejo com bons olhos (e 
com alegria no paladar), é uma natural evolução da vitivi-
nicultura, no sentido não só de aprimorar a qualidade dos 
produtos, mas também de investir na exploração de novos 
territórios e práticas, visando ao refinamento do estilo de 
sua produção.

O que significa isso? Pode-se dizer que, quando che-
garam os frutos bem sucedidos da fase de modernização 
de sua produção, notadamente no final dos anos 1990 e 
primeira década de 2000, os vinhos buscavam seguir o 
modelo californiano: vinhos muito concentrados, alcoóli-
cos e carregados de madeira. Certamente, vinhos que im-
pressionaram muitos e que contam com muitos amantes, 
até porque é um estilo que se inspira na escola de Bor-
deaux, frequentada por muitos enólogos do mundo e base 
da enologia mundial. Não há problema em se fazer vinhos 
concentrados, mas fazer vinho concentrados e equilibrados 
nem sempre é a regra, requer expertise e terroir, caso con-
trário, eles podem ficar excessivos e deselegantes.

As áreas que primeiro se destacaram no Chile moderno 
se encontram no Valle Central, grande região extremamen-
te apta à produção de vinhos (especialmente tintos), que 
conta com o chamado clima mediterrâneo – com estações 
quentes e secas no verão e chuvas concentradas no inverno 
– o que favorece a maturação otimizada das uvas e torna 
baixo o risco de doenças vínicas.

No caso do Chile, a adaptação de uvas tintas de matu-
ração tardia, como Cabernet Sauvignon e, mais tarde, a 
Carmenere, antes confundida com a Merlot, foi e é extra-
ordinária. O que pode ocorrer, entretanto, é que esse clima 
quente e seco não combinado com outros fatores gere vi-
nhos excessivamente alcoólicos, de baixa acidez e baixa 
versatilidade de consumo. Para evitar isso, são necessárias 
vontade, ousadia e algumas movimentações que têm se 
mostrado bastante viáveis em países como o Chile.

Afinal, há mais do que clima mediterrâneo no Chile – 
uma combinação de fatores torna esse país de perfil geo-
gráfico incomum extremamente aproveitável à vitivinicul-
tura. Há que se dizer que as vinhas vivem muito bem em 
alguns lugares que poucos sobrevivem. Isso, aliado à de-
senvolvida tecnologia atual, não só é possível, como pode 
gerar resultados fantásticos.

O território do Chile é como um longo e estreito 
corredor de norte a sul, tendo, a oeste, o oceano Pací-
fico e, a leste, a Cordilheira dos Andes. A fria Corren-
te de Humboldt do Oceano Pacífico refresca o forte 
calor e modera a insolação excessiva nos vinhedos. 
Das partes altas da Cordilheira dos Andes, massas de 
ar frias descem diariamente das montanhas, moderan-
do a temperatura dos vinhedos do leste e garantindo 
uma boa circulação de ar – essencial para impedir ris-
co de geadas, fungos e pragas, inimigos típicos das 
uvas viníferas.

De leste a oeste, norte a sul estão os vales dos vinhos 
chilenos, que cada vez mais se multiplicam, ocupando áre-
as menos tradicionais e diversificando a sua produção. Fa-
laremos mais sobre essas regiões, uvas, perfis de vinhos e 
novas orientações nos próximos artigos.

Notícias do Mundo do Vinho
O especialista em vinhos carioca Marcelo Copello acaba 

de receber da Born Digital Wine Awards, em concurso que 
prestigia a mídia internacional do vinho, premiação com o 
artigo sobre sustentabilidade:  “Sustentabilidade no vinho, 
o planeta agradece.”

Para saber mais sobre eventos, turmas abertas de forma-
ção em vinhos da Cafa Wine School, de Bordeaux, entre 
outros projetos realizados por Miriam Aguiar, visite  miria-
maguiar.com.br / instagram: @miriamaguiar.vinhos

UPTICK PARTICIPAÇÕES S.A.
Cia aberta - CNPJ nº 02.162.616/0001-94 - NIRE: 33300166190

Ata da RCA. 1. DATA, HORA E LOCAL. Às 16h do dia 21/03/2019, na Pra-
ça Chora Menino, nº 58, Boa Vista, Recife - PE, os membros titulares Ricardo 
Nelson Vasconcellos; Sérgio Fernandes de Magalhães Filho, Helder Rocha Fal-
cão e Céres Varella Bezerra de Araújo Matoso. Secretariou os trabalhos a Sra. 
Marcelle Vasconcellos. Assim sendo, foi deliberado, por unanimidade, o seguinte 
assunto: (i) Aprovar, para encaminhamento à Assembleia Geral, o Relatório da 
Administração, o Balanço Patrimonial (acompanhado do Parecer dos Auditores 
Independentes) e as respectivas Demonstrações do Resultado, as Mutações do 
Patrimônio Líquido, o Fluxo de Caixa, o Valor Adicionado e Notas Explicativas 
às Demonstrações Contábeis todos relativos ao exercício findo em 31/12/2018, 
apresentados pela Diretoria, a serem publicados nos jornais Monitor Mercantil e 
DOERJ; e, (ii) Aprovar a convocação da próxima AGOE para o dia 30/04/2019, 
às 15h, na sede da Cia.  Atesto que a deliberação acima foi extraída da ata la-
vrada no Livro de Atas de RCA da sociedade. Recife, 21/03/2019. Jucerja nº 
00003602652 em 07/05/2019. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

EVAGON PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ-MF 07.713.485/0001-00 - NIRE 33.3.0027717-0

Edital de Convocação de AGE. Ficam os Srs. Acionistas da Evagon 
Participações S/A convocados para a AGE a realizar-se no dia 04/06/19, 
às 10hrs, na sede social da Cia., localizada na Rua General Ivan Raposo, 
431, Barra da Tijuca/RJ, CEP 22621-040, a fim de deliberar sobre a seguinte 
ordem do dia: a) Eleição da Diretoria. Carlos Azevedo de Araújo e Carlos 
Silva de Araújo – Diretores.

Doria diz que duas empresas têm 
interesse em comprar fábrica da Ford

Nesta quinta, o governa-
dor João Doria (PSDB) dis-
se que duas empresas estão 
interessadas em comprar 
a fábrica da Ford em São 
Bernardo do Campo. Doria 
reuniu-se com o ministro 
da Fazenda, Paulo Guedes, 
com quem discutiu, entre 
outros temas, o fechamento 
da fábrica em uma reunião 
fechada.

“Conversamos sobre vá-
rios temas, como investi-
mentos do setor privado em 
São Paulo, especificamente 
da indústria automobilísti-
ca. Anunciamos os novos 
investimentos da General 
Motors, da Scania, da Hon-
da e da Toyota. E temos a 
boa perspectiva de encon-
trar uma boa solução para a 

fábrica da Ford em São Ber-
nardo do Campo. A nossa 
expectativa é que até o final 
do mês de junho teremos 
uma posição definitiva com 
relação à venda da fábrica”, 
disse Doria, sem revelar o 
nome da empresa que deve 
comprar a fábrica da Ford. 
Segundo ele, duas empre-
sas, entre elas a Caoa, estão 
interessadas na compra da 
fábrica. A outra interessa-
da, informou Doria, prefere 
manter o anonimato.

O chairman e fundador 
da Caoa, Carlos Alberto de 
Oliveira Andrade, também 
participou da reunião. Por 
meio de nota, ele informou 
que a empresa pretende fa-
zer novos investimentos no 
país.

“Temos investido inten-
samente no setor automo-
tivo para consolidar nossos 
sonhos e intenções de ele-
var e expandir a imagem 
da indústria automotiva 
brasileira para que ela seja 
reconhecida e admirada 
além de nossas fronteiras. 
Nosso apoio e nossa con-
fiança são absolutos, mas 
enxergamos na questão da 
reforma previdenciária um 
ponto crítico que pode des-
travar investimentos e tor-
nar mais seguro o futuro 
dos cidadãos brasileiros. 
Temos certeza que o atual 
governo não está medindo 
esforços para atingir a me-
lhor e mais justa solução 
em todas as questões que 
estão sendo discutidas para 

a aprovação da reforma”, 
disse em nota.

O presidente Jair Bolso-
naro informou, em sua conta 
no Twitter, que a Fiat-Chrys-
ler anunciou investimentos 
de R$ 16 bilhões no Brasil 
até 2024. Segundo ele, trata-
se do “maior ciclo de inves-
timento da história da em-
presa em nosso país”.

O presidente disse ainda 
que os investimentos devem 
gerar 16 mil novos empregos 
diretos e indiretos. “Estamos 
resgatando a confiança de 
quem produz!”, tuitou. Pela 
manhã, Bolsonaro se reuniu, 
no Palácio do Planalto, com 
o presidente mundial da Fiat 
Chrysler Automobiles, John 
Elkann, e outros executivos 
do grupo.

Volume de vendas da indústria de 
alimentos desacelera no 1º trimestre

A indústria brasileira de 
alimentos registrou estabi-
lidade de 0,85% nas vendas 
no primeiro trimestre de 
2019, em relação ao primei-
ro trimestre do ano passado. 
O desempenho de forma 
mais estável se deve ao volu-
me reduzido das exportações 
nesse trimestre e a desacele-
ração das vendas no merca-
do interno.

A geração de empregos 
na indústria de alimentos 
também apresentou estabili-
dade, com ligeira queda de 
0,7% em comparação com 
o primeiro trimestre do ano 
passado. A média salarial 
seguiu na mesma tendência, 
com queda de 0,8%.

O setor segue como o 
maior empregador da in-
dústria de transformação do 
Brasil, com 1,6 milhão de 
trabalhadores diretos, con-
siderando toda a cadeia de 
produção, como a agroin-
dústria e as fábricas.

Exportações

As exportações brasileiras 
de alimentos industrializa-
dos totalizaram no primei-
ro trimestre do ano R$ 7,3 
bilhões, valor 14% inferior 
ao alcançado no mesmo pe-
ríodo do ano passado. O vo-
lume exportado no período 

apresentou queda de 15%, o 
que impactou negativamente 
a produção física da indús-
tria em quase 3%.

A redução do volume ex-
portado de açúcar continua 
tendo um reflexo negativo 
para as exportações brasilei-
ras. Desde 2018, há um ex-
cesso de açúcar no mercado 
internacional devido à alta 
produção indiana, provocan-
do quedas consecutivas no 
preço da commodity. Óleos, 
gorduras, sucos e conservas 
vegetais também apresenta-
ram quedas nos preços neste 
trimestre.

Sobre o açúcar, uma das 
principais commodities bra-
sileiras, a expectativa é que 
as exportações para a China 
retornem aos patamares de 
2017, já que o Brasil che-
gou em um acordo com o 
governo chinês. A China ha-
via restringido a entrada de 
açúcar estrangeiro no país e 
isso prejudicou considera-
velmente a exportação brasi-
leira da commodity.

“O atual desempenho das 
exportações de alimentos 
industrializados reforça a 
importância da aprovação de 
uma reforma tributária que 
simplifique as operações e 
deixe o sistema menos bu-
rocrático. Além disso, há a 
perspectiva da conclusão de 

acordos comerciais bilate-
rais e com blocos relevantes 
para as exportações de ali-
mentos”, ressalta João Dor-
nellas, presidente executivo 
da ABIA – Associação Bra-
sileira da Indústria de Ali-
mentos.

Perspectivas para o ano

Diante das dificuldades 
iniciais para aprovação da 
reforma da Previdência, a 
taxa de câmbio tem sido 
pressionada, contribuin-
do para elevar os custos de 
matérias-primas e energia e 
influenciar negativamente as 
expectativas de empresários 
e consumidores.

“Felizmente, cresce o 
consenso da importância da 
aprovação das reformas es-
truturais junto à sociedade 
brasileira, que em última ins-
tância determinarão o grau 
de solvência fiscal do país e 
a sua capacidade de promo-
ver o crescimento com a in-
flação sob controle”, afirma 
Dornellas.

A perspectiva é que, a par-
tir da aprovação da reforma 
da Previdência e do encami-
nhamento das necessárias 
medidas de simplificação e 
racionalização do sistema 
tributário brasileiro, os pro-
jetos de investimentos pro-

dutivos possam ser retoma-
dos, abrindo-se espaço para 
um novo ciclo de expansão 
sustentável da economia.

Nas exportações, os fo-
cos de Peste Suína Africana 
(PSA) deverão impactar a 
produção de suínos da China 
em mais de 30%, de acordo 
com estimativas do Rabo-
bank, o que tem estimulado 
as vendas brasileiras de car-
nes suínas e de aves para o 
país asiático. A China é um 
dos principais importadores 
de carnes do Brasil e vem 
sofrendo com uma epidemia 
de peste suína africana desde 
o final de 2018.

No comércio exterior de 
alimentos, há acordos in-
ternacionais em andamen-
to. É o caso do Canadá e 
da EFTA, por exemplo. Há 
também uma negociação de 
acordo bilateral com a Co-
reia do Sul, com previsão de 
reuniões para os próximos 
meses. E no âmbito do ACE 
53 (Acordo de Complemen-
tação Econômica nº 53 entre 
Brasil e México) as negocia-
ções para um acordo estão 
acontecendo.

Entre o Mercosul e a 
União Europeia, as negocia-
ções tem ocorrido e ambos 
os blocos estão direcionando 
energia para que o processo 
gere frutos em breve.

Confiança do comércio recuou em maio
O Índice de Confiança do 

Comércio (Icom) da Funda-
ção Getulio Vargas recuou 
5,4 pontos em maio, ao pas-
sar de 96,8 para 91,4 pontos, 
retornando ao mesmo nível 
de setembro de 2018. Em 
médias móveis trimestrais, o 
indicador cedeu 2,9 pontos, 
terceira queda consecutiva.

“A nova queda expressiva 
da confiança do comércio 
sugere que os empresários 
do setor ainda estão encon-
trando dificuldades com o 
ritmo de vendas no segun-
do trimestre. Os indicadores 
de situação atual refletem o 
fraco desempenho da ativi-
dade no início de 2019. Ao 
mesmo tempo, os empresá-

rios continuam revendo suas 
expectativas, resultado de 
uma frustração com o cená-
rio apresentado até agora. 
A volta da recuperação da 
confiança ainda depende da 
redução dos níveis de incer-
teza, dos números mais posi-
tivos do mercado de trabalho 
e da retomada da confiança 
do consumidor”, avalia Ro-
dolpho Tobler, Coordenador 
da Sondagem do Comércio 
do Instituto Brasileiro de 
Economia (Ibre), da Funda-
ção Getúlio Vargas (FGV).

Em maio, a confiança caiu 
em 11 dos 13 segmentos. A 
queda do índice ocorreu de-
vido tanto a uma nova redu-
ção das expectativas quanto 

da piora dos indicadores 
sobre o momento presente. 
O Índice de Expectativas 
(IE-COM) voltou a registrar 
valor abaixo de 100 pon-
tos (94,8 pontos em maior) 
ao cair 6,6 pontos, pior va-
lor desde setembro de 2018 
(93,2 pontos). O Índice de 
Situação (ISA-COM) recuou 
4,0 pontos para 88,3 pontos, 
menor valor desde janeiro do 
ano passado.

Mensalmente, um quesito 
da Sondagem procura iden-
tificar fatores que estão limi-
tando a melhora do ambiente 
de negócios. Neste quesito, é 
reservado um espaço para que 
as empresas descrevam fato-
res que considerem importan-

tes e que não estejam listados 
entre as opções de resposta 
oferecidas no questionário. 
Essas respostas abertas foram 
agregadas em três principais 
temas: fatores políticos, fato-
res econômicos e outros.

O resultado sugere que os 
fatores políticos continuam 
contribuindo para a limita-
ção da melhoria do ambiente 
de negócios do setor e tam-
bém com a cautela adotada 
pelas empresas na hora de 
planejar os próximos meses. 
O percentual de empresas ci-
tando fatores políticos como 
uma limitação ficou em 
6,7% o maior desde outubro 
passado quando registrou 
9,4%.
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Parque Shopping Maceió S.A.
CNPJ nº 09.511.067/0001-65

Relatório da Administração: Senhores acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas., as Demons-
trações Financeiras segundo o que dispõe a Lei nº 6404/76, relativas ao exercício encerrado em 31/12/2018. Permanecemos à inteira disposição dos senho-
res acionistas para prestar-lhes quaisquer esclarecimentos julgados necessários. Rio de Janeiro, 23/05/2019. A Diretoria.

Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2018 e 2017 
(Em milhares de reais)

Ativo Nota 2018 2017

Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 1.038 719
Aplicações financeiras 4 19.699 18.774
Contas a receber 5 8.770 9.348
Impostos a recuperar 1.657 642
Outros créditos 857 685

32.021 30.168
Não circulante

Outros créditos 321 21
Propriedades para investimento 6 244.693 247.949
Intangível - 4

245.014 247.974
Total do ativo 277.035 278.142
Passivo Nota 2018 2017
Circulante

Fornecedores 1.014 450
Juros sobre capital próprio a pagar 10 4.760 -
Empréstimos e financiamentos 7 11.312 10.675
Impostos e contribuições a recolher 527 687
Outras obrigações 534 594

18.147 12.406
Não circulante

Empréstimos e financiamentos 7 52.221 63.449
Receitas diferidas 8 927 2.770
Imposto de renda e contribuição social 
diferidos 9 14.526 10.210

67.674 76.429
Patrimônio líquido 10

Capital social 182.505 182.505
Reservas de lucros 8.709 6.802

191.214 189.307
Total do passivo e do patrimônio líquido 277.035 278.142

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

Nota 2018 2017
Receita líquida 12 38.539 37.338
Custo de aluguéis e serviços 13 (9.952) (10.735)
Lucro bruto 28.587 26.603
Receitas (despesas) operacionais
Despesas com vendas, gerais e administrativas 14 (49) (937)
Outras receitas (despesas), líquidas 215 (207)

166 (1.144)
Resultado financeiro
Despesas financeiras 15 (7.506) (7.938)
Receitas financeiras 15 1.805 2.084

Despesas financeiras, líquidas (5.701) (5.854)
Lucro antes dos impostos e contribuições 23.052 19.605
Imposto de renda e contribuição social correntes 9 (65) (254)
Imposto de renda e contribuição diferidos 9 (4.280) (3.357)
Lucro líquido do exercício 18.707 15.994
Lucro líquido por ação básico e diluído - (em R$) 10 0,10 0,09

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

2018 2017
Lucro líquido do exercício 18.707 15.994
Outros resultados abrangentes - -

Resultado abrangente total 18.707 15.994
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido Exercícios 

findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (Em milhares de reais)
Reservas de 

lucros

Capital
social

Reser-
va

legal

Reserva
de re-

tenção
de

lucros

Lucros
(preju-

ízos)
acumu-

lados Total
Saldos em 31 de dezembro de 2016 182.505 1.365 4.843 - 188.713
Lucro líquido do exercício - - - 15.994 15.994
Constituição da reserva legal - 800 - (800) -
Distribuição de juros sobre o capital
 próprio (Nota 10) - - - (8.400) (8.400)
Distribuição de dividendos mínimos
obrigatórios (Nota 10) - - - (3.799) (3.799)

Dividendos distribuídos complemen- 
 tares (Nota 10) - - (206) (2.995) (3.201)
Saldos em 31 de dezembro de 2017 182.505 2.165 4.637 - 189.307
Lucro líquido do exercício - - - 18.707 18.707
Constituição da reserva legal (Nota 10) - 935 - (935) -
Constituição de reserva de retenção
de lucros (Nota 10) - - 972 (972) -

Juros sobre o capital próprio (Nota 10) - - - (9.900) (9.900)
Distribuição de dividendos (Nota 10) - - - (6.900) (6.900)
Saldos em 31 de dezembro de 2018 182.505 3.100 5.609 - 191.214

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

Atividades operacionais 2018 2017
Lucro líquido do exercício 18.707 15.994
Ajustes ao lucro líquido decorrentes de
Depreciação e amortização 4.227 5.650
Apropriação de juros/variações monetárias sobre 
 operações financeiras 6.086 6.908
Aluguel linear 1.634 (213)
Provisão para perda de crédito esperada (163) 647
Impostos diferidos 4.280 3.357

34.771 32.343
Redução (aumento) dos ativos
Contas a receber (893) (761)
Impostos a recuperar (1.015) 174
Outros créditos (472) (133)

(2.380) (720)
Aumento (redução) dos passivos
Fornecedores 564 (154)
Impostos e contribuições a recolher 2.836 2.639
Outras obrigações (57) (24)
Receitas diferidas (1.843) (2.333)

1.500 128
Impostos pagos - IRPJ e CSLL (1.343) (320)
Impostos pagos - PIS, COFINS e ISS (2.457) (2.012)

Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais 30.091 29.419
Atividades de investimento
Adições em propriedade para investimento (967) (803)
Resgate (aumento) líquido em aplicações financeiras (926) 3.664
Caixa líquido gerado (consumido) pelas atividades de 
 investimento (1.893) (2.861)

Atividades de financiamento
Dividendos e JCP pagos (11.200) (16.420)
Pagamento de juros - empréstimos e financiamentos e 
 cédulas de crédito imobiliário (5.634) (6.455)
Pagamento de principal - empréstimos e financiamentos 
 e cédulas de crédito imobiliário (11.045) (9.950)

Caixa líquido consumido pelas atividades de financiamento (27.879) (32.825)
Redução no caixa e equivalentes de caixa 319 (545)
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 1.038 719
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 719 1.264
Redução no caixa e equivalentes de caixa 319 (545)

Notas explicativas às demonstrações financeiras 
em 31 de dezembro de 2018 e 2017 

(Em milhares de reais, exceto quando mencionado de outra forma)
1. Contexto operacional: O Parque Shopping Maceió S.A. (“Companhia”),
sediado na Rua Dias Ferreira nº 190, Sala 301 - parte, na cidade do Rio de
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, e filial na Cidade de Maceió, Estado de
Alagoas, na Av. Comendador Gustavo Paiva nº 9.994, Cruz das Almas, foi
constituído em 20 de fevereiro de 2008 e tem por objeto exploração de empre-
endimentos imobiliários, incluindo “shopping center”, no município de Maceió,
Estado de Alagoas, bem como a gestão de estacionamentos e garagens pró-
prios. A Companhia é uma Joint Venture entre a Aliansce Shopping Centers
S.A. (Aliansce) e a Multiplan Empreendimentos Imobiliários S.A., com partici-
pação de 50% da Aliansce, que possui como principal atividade a participação
direta ou indireta e a exploração econômica de empreendimentos de centros
comerciais, shopping centers e similares, podendo participar em outras socie-
dades, como sócia ou acionista, e a prestação de serviços de assessoria co-
mercial, administração de shopping centers e administração de condomínios
em geral. A Companhia detém participação de 100% no empreendimento Par-
que Shopping Maceió localizado no município de Maceió, Estado de Alagoas,
que foi inaugurado em novembro de 2013. A autorização para a emissão des-
sas demonstrações financeiras foi dada pela Diretoria em 23 de maio de 2019.
2. Resumo das principais políticas contábeis: As principais políticas contá-
beis aplicadas na preparação destas demonstrações financeiras estão defini-
das abaixo. Essas políticas foram aplicadas de modo consistente nos exercí-
cios apresentados, salvo quando indicado de outra forma. 2.1. Base de pre-
paração: As demonstrações financeiras foram preparadas conforme as práti-
cas contábeis adotadas no Brasil incluindo os pronunciamentos emitidos pelo
Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e evidenciam todas as informa-
ções relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, as
quais estão consistentes com as utilizadas pela administração na sua gestão.
Elas foram preparadas considerando o custo histórico como base de valor,
que, no caso de determinados ativos financeiros, é ajustado para refletir a
mensuração ao valor justo. A preparação de demonstrações financeiras re-
quer o uso de certas estimativas contábeis críticas e também o exercício de
julgamento por parte da administração da Companhia no processo de aplica-
ção das políticas contábeis. As áreas que requerem maior nível de julgamento
e possuem maior complexidade, bem como aquelas cujas premissas e estima-
tivas são significativas para as demonstrações financeiras, estão divulgadas
na Nota 3. 2.2. Caixa e equivalentes de caixa: Caixa e equivalentes de caixa
incluem dinheiro em caixa e depósitos. Os saldos desta rubrica estão sujeitos
a insignificante risco de mudança de valor. 2.3. Contas a receber: Incluem
valores a receber de aluguéis, cessão de direito de uso (CDU) de áreas e
serviços prestados a terceiros, registrados conforme o regime de competência 
na data do balanço e que são classificados como empréstimos e recebíveis.
Se o prazo de recebimento é equivalente a um ano ou menos, as contas a
receber são classificadas no ativo circulante. Caso contrário, estão apresenta-
das no ativo não circulante. Para contas a receber de clientes, a Companhia
aplica uma abordagem simplificada no cálculo das perdas de crédito espera-
das. Portanto, a Companhia não acompanha as alterações no risco de crédito, 
mas reconhece uma provisão para perdas com base em perdas de crédito
esperadas vitalícias em cada data-base. A Companhia estabeleceu uma ma-
triz de provisões que se baseia em sua experiência histórica de perdas de
crédito, ajustada para fatores prospectivos específicos para os devedores e
para o ambiente econômico. 2.4. Ativos financeiros: Reconhecimento inicial
e mensuração: Ativos financeiros no reconhecimento inicial, são mensurados
ao custo amortizado e subsequentemente mensurados ao valor justo por meio 
de outros resultados abrangentes ou ao valor justo por meio do resultado. A
classificação dos ativos financeiros no reconhecimento inicial depende das
características dos fluxos de caixa contratuais do ativo financeiro e do modelo
de negócios da Companhia para a gestão destes ativos financeiros. Com ex-
ceção das contas a receber de clientes que não contenham um componente
de financiamento significativo ou para as quais a Companhia tenha aplicado o
expediente prático, a Companhia inicialmente mensura um ativo financeiro ao
seu valor justo acrescido dos custos de transação, no caso de um ativo finan-
ceiro não mensurado ao valor justo por meio do resultado. As contas a receber 
de clientes que não contenham um componente de financiamento significativo
ou para as quais a Companhia tenha aplicado o expediente prático são men-
suradas pelo preço de transação determinado de acordo com o CPC 47. Vide
políticas contábeis na Nota 2.14 - Reconhecimento de receitas. Para que um
ativo financeiro seja classificado e mensurado pelo custo amortizado ou pelo
valor justo por meio de outros resultados abrangentes, ele precisa gerar fluxos
de caixa que sejam “exclusivamente pagamentos de principal e de juros” (tam-
bém referido como teste de “SPPI”) sobre o valor do principal em aberto. Esta
avaliação é executada em nível de instrumento. O modelo de negócios da
Companhia para administrar ativos financeiros se refere a como ele gerencia
seus ativos financeiros para gerar fluxos de caixa. O modelo de negócios de-
termina se os fluxos de caixa resultarão da cobrança de fluxos de caixa con-
tratuais, da venda dos ativos financeiros ou de ambos. Ativos financeiros ao
custo amortizado (instrumentos de dívida): A Companhia mensura os ativos
financeiros ao custo amortizado se ambas as seguintes condições forem aten-
didas: (a) o ativo financeiro for mantido dentro de modelo de negócios cujo
objetivo seja manter ativos financeiros com o fim de receber fluxos de caixa
contratuais; e (b) os termos contratuais do ativo financeiro derem origem, em
datas especificadas, a fluxos de caixa que constituam, exclusivamente, paga-
mentos de principal e juros sobre o valor do principal em aberto. Os ativos fi-
nanceiros ao custo amortizado são subsequentemente mensurados usando o
método de juros efetivos e estão sujeitos a redução ao valor recuperável. Ga-
nhos e perdas são reconhecidos no resultado quando o ativo é baixado, modi-
ficado ou apresenta redução ao valor recuperável. Os ativos financeiros da
Companhia ao custo amortizado incluem contas a receber de clientes e outras 
contas a receber. Os ativos financeiros da Companhia ao valor justo por meio
do resultado incluem principalmente as aplicações financeiras. Redução ao
valor recuperável de ativos financeiros: A Companhia reconhece uma provisão 
para perdas de crédito esperadas para todos os instrumentos de dívida não
detidos pelo valor justo por meio do resultado. As perdas de crédito esperadas 
baseiam-se na diferença entre os fluxos de caixa contratuais devidos de acor-
do com o contrato e todos os fluxos de caixa que a Companhia espera rece-
ber, descontados a uma taxa de juros efetiva que se aproxime da taxa original
da transação. Os fluxos de caixa esperados incluirão fluxos de caixa da venda
de garantias detidas ou outras melhorias de crédito que sejam integrantes dos
termos contratuais. 2.5. Passivos financeiros: Reconhecimento inicial e
mensuração: Os passivos financeiros são classificados, no reconhecimento
inicial, como passivos financeiros ao valor justo por meio do resultado, contas
a pagar, conforme apropriado. Todos os passivos financeiros são mensurados
inicialmente ao seu valor justo, mais ou menos, no caso de passivo financeiro
que não seja ao valor justo por meio do resultado, os custos de transação que
sejam diretamente atribuíveis à emissão do passivo financeiro. Os passivos
financeiros da Companhia incluem fornecedores, empréstimos e financiamen-
tos e outras contas a pagar. Passivos financeiros são classificados como man-
tidos para negociação se forem incorridos para fins de recompra no curto pra-
zo. Ganhos ou perdas em passivos para negociação são reconhecidos na
demonstração do resultado. Os passivos financeiros designados no reconhe-
cimento inicial ao valor justo por meio do resultado são designados na data
inicial de reconhecimento, e somente se os critérios do CPC 48 forem atendi-
dos. A Companhia não designou nenhum passivo financeiro ao valor justo por
meio do resultado. 2.6. Propriedades para investimento: Propriedade para
investimento é a propriedade mantida para auferir receita de aluguel para va-
lorização de capital ou para ambos, mas não para venda no curso normal dos
negócios, fornecimento de serviços ou para propósitos administrativos. A pro-
priedade para investimento é mensurada pelo custo no reconhecimento inicial
e depreciada pelo prazo de vida útil de 50 anos. Em atenção ao CPC 28, a
Companhia registra o shopping center em operação e em desenvolvimento
como propriedade para investimento, dado que estes empreendimentos co-
merciais são mantidos para fins de arrendamento mercantil operacional. 2.7.
Provisões para perdas por impairment em ativos não financeiros: A Ad-
ministração revisa anualmente o valor contábil líquido dos ativos com o objeti-
vo de avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas, operacio-
nais ou tecnológicas que possam indicar deterioração ou perda de seu valor
recuperável. Se tais evidências forem identificadas e o valor contábil líquido
exceder o valor recuperável, é constituída provisão para desvalorização ajus-
tando o valor contábil líquido ao valor recuperável. O valor recuperável de um
ativo ou de determinada unidade geradora de caixa é definido como sendo o
maior entre o valor em uso e o valor justo menos despesas de venda. 2.8.
Fornecedores: As contas a pagar aos fornecedores são inicialmente reco-
nhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, mensuradas pelo custo amor-
tizado com o uso do método de taxa de juros efetiva. 2.9. Provisões: As pro-
visões são reconhecidas quando: (i) a Companhia tem uma obrigação presen-
te ou não formalizada como resultado de eventos passados; (ii) é provável que 
uma saída de recursos seja necessária para liquidar a obrigação; e (iii) o valor
possa ser estimado com segurança. As provisões são mensuradas pelo valor

presente dos gastos que devem ser necessários para liquidar a obrigação, 
com o uso de uma taxa antes do imposto que reflita as avaliações atuais do 
mercado para o valor do dinheiro no tempo e para os riscos específicos da 
obrigação. 2.10. Capital social: Ações ordinárias e preferenciais são classifi-
cadas como patrimônio líquido. 2.11. Receitas e despesas financeiras: As
receitas financeiras abrangem receitas de juros sobre aplicações financeiras e 
variações no valor justo de ativos financeiros mensurados pelo valor justo por 
meio do resultado. A receita de juros é reconhecida no resultado, através do 
método dos juros efetivos. As despesas financeiras abrangem despesas com 
variações no valor justo de ativos financeiros mensurados pelo valor justo por 
meio do resultado e perdas por redução ao valor recuperável (impairment)
reconhecidas nos ativos financeiros, caso aplicável. 2.12. Imposto de renda 
e contribuição social: O Imposto de Renda e a Contribuição Social do exer-
cício corrente e diferido são calculados com base nas alíquotas de 15%, 
acrescidas do adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente de R$240 
para imposto de renda e 9% sobre o lucro tributável para contribuição social 
sobre o lucro líquido, e consideram a compensação de prejuízos fiscais e base 
negativa de contribuição social, limitada a 30% do lucro real. A despesa com 
imposto de renda e contribuição social compreende os impostos de renda 
correntes e diferidos. O imposto corrente e o imposto diferido são reconheci-
dos no resultado a menos que estejam relacionados a combinação de negó-
cios, ou itens diretamente reconhecidos no patrimônio líquido ou em outros 
resultados abrangentes. O imposto corrente é o imposto a pagar ou a receber 
esperado sobre o lucro ou prejuízo tributável do exercício, a taxas de impostos 
decretadas ou substantivamente decretadas na data de apresentação das de-
monstrações financeiras e qualquer ajuste aos impostos a pagar com relação 
aos exercícios anteriores. O imposto diferido é reconhecido com relação às 
diferenças temporárias entre os valores contábeis de ativos e passivos para 
fins contábeis e os correspondentes valores usados para fins de tributação. O 
imposto diferido é mensurado pelas alíquotas que se espera serem aplicadas 
às diferenças temporárias quando elas revertem, baseando-se nas leis que 
foram decretadas ou substantivamente decretadas até a data de apresenta-
ção das demonstrações financeiras. Os ativos e passivos fiscais diferidos são 
compensados caso haja um direito legal de compensar passivos e ativos fis-
cais correntes, e eles se relacionam a impostos de renda lançados pela mes-
ma autoridade tributária sobre a mesma entidade sujeita à tributação. Um ati-
vo de imposto de renda e contribuição social diferido é reconhecido por perdas 
fiscais, créditos fiscais e diferenças temporárias dedutíveis não utilizadas 
quando é provável que lucros futuros sujeitos à tributação estarão disponíveis 
e contra os quais serão utilizados. Ativos de imposto de renda e contribuição 
social diferido são revisados a cada data de relatório e serão reduzidos na 
medida em que sua realização não seja mais provável. 2.13. Resultado por 
ação: O resultado por ação básico é calculado por meio do resultado do exer-
cício atribuível aos acionistas da Companhia e a média ponderada das ações 
ordinárias em circulação no respectivo exercício. O resultado por ação diluído 
é calculado por meio da referida média das ações em circulação, ajustada 
pelos instrumentos potencialmente conversíveis em ações, com efeito dilui-
dor, nos exercícios apresentados, nos termos do CPC 41. 2.14. Reconheci-
mento de receita: Receita de aluguel e cessão de direitos de uso (CDU): 
Companhia reconhece suas receitas de aluguel e cessão de direito de uso 
pelo método linear durante o período do arrendamento, incluída na receita na 
demonstração do resultado devido à sua natureza operacional. Essas opera-
ções são classificadas como arrendamentos operacionais, uma vez que a 
Companhia não transfere substancialmente todos os riscos e benefícios da 
posse do ativo. Os contratos de locação de forma geral estabelecem que os 
locatários devem pagar o maior valor entre um mínimo contratual estipulado e 
uma variável, calculado através de um percentual sobre as vendas de cada 
estabelecimento. Os aluguéis mínimos são ajustados por aumentos fixos re-
gulares ao longo do prazo dos contratos, aluguel em dobro no mês de dezem-
bro e pela inflação. De acordo com o CPC 06 (R1) / IAS 17 - Operações de 
arrendamento mercantil, as receitas de aluguéis mínimos, considerando even-
tuais efeitos de carências, descontos, etc., e excluindo os efeitos inflacioná-
rios, devem ser reconhecidas de forma linear ao longo do prazo do contrato, e 
qualquer excesso do aluguel variável é reconhecido quando incorrido, inde-
pendentemente da forma de recebimento. Analogamente, as receitas de ces-
são de direito de uso (CDU) também são reconhecidas em bases lineares 
durante o prazo de duração dos contratos, a partir do início do prazo da loca-
ção. Receita de estacionamento: Refere-se à receita com a exploração de 
estacionamentos do shopping center apropriada ao resultado de acordo com 
o regime de competência. Receitas financeiras: As receitas financeiras abran-
gem receitas de juros sobre aplicações financeiras, variações no valor justo de
ativos financeiros mensurados pelo valor justo por meio do resultado e ganhos
nos instrumentos financeiros derivativos. A receita de juros é reconhecida no
resultado, através do método dos juros efetivos. 2.15. Distribuição de divi-
dendos: A distribuição de dividendos para os acionistas da Companhia é re-
conhecida como um passivo nas demonstrações financeiras da Companhia
ao final do exercício, com base no estatuto social da Companhia. Qualquer
valor acima do mínimo obrigatório somente é provisionado na data em que
são aprovados em Assembleia Geral. 2.16. Normas novas e interpretações
de normas: Ainda não em vigor: As alterações das normas existentes a seguir 
foram publicadas e serão obrigatórias para períodos contábeis subsequentes,
ou seja, a partir de 1º de janeiro de 2019. A adoção antecipada de normas,
embora encorajada pelo IASB, não é permitida, no Brasil, pelo Comitê de
Pronunciamentos Contábeis (CPC). Em geral, a Companhia não prevê ne-
nhum impacto significativo nas demonstrações financeiras, decorrente da im-
plementação das normas listadas abaixo: • CPC 06 (R2) - Operações de ar-
rendamento mercantil; • CPC 48: Recursos de pagamento antecipado com
compensação negativa; • Alterações ao CPC 33 (R1): Alterações, reduções
ou liquidação de planos; • Alterações no CPC 18 (R2): Investimento em coli-
gada, em controlada e em empreendimento controlado em conjunto. Não há
outras normas IFRS ou interpretações IFRIC, que ainda não entraram em vi-
gor, que poderiam ter impacto significativo sobre a Companhia. b) Em vigor a
partir de 1º de janeiro de 2018: As seguintes interpretações e alterações dos
CPC’s abaixo, não tiveram impacto nas demonstrações financeiras da Com-
panhia: • CPC 47 - Receita de contrato com o cliente; • CPC 48 - Instrumentos
financeiros; • Interpretação ICPC 21 - Transação em moeda estrangeira e
adiantamento, equivalente à interpretação à norma internacional IFRIC 22; •
Alterações ao CPC 28 - Transferências de propriedade para investimento; •
Alterações ao CPC 10(R1) - Transações de pagamento baseado em ações; •
Alteração ao CPC 11 na aplicação do CPC 38; e • Alterações no CPC 18(R2)
- Investimento em coligada, em controlada e em empreendimento controlado
em conjunto. 3. Julgamentos, estimativas e premissas contábeis signifi-
cativas: Julgamentos: A preparação das demonstrações financeiras da Com-
panhia requer que a Administração faça julgamentos, estimativas e adote pre-
missas que afetam os valores apresentados de receitas, despesas, ativos e
passivos, e as respectivas divulgações, bem como as divulgações de passivos 
contingentes. As demonstrações financeiras foram elaboradas com apoio em
diversas bases de avaliação utilizadas nas estimativas contábeis. As estimati-
vas contábeis envolvidas na preparação das demonstrações financeiras fo-
ram apoiadas em fatores objetivos e subjetivos, com base no julgamento da
administração para determinação do valor adequado a ser registrado nas de-
monstrações financeiras. A liquidação das transações envolvendo estas esti-
mativas poderá resultar em valores significativamente divergentes dos regis-
trados nas demonstrações financeiras devido ao tratamento probabilístico
inerente ao processo de estimativa. A Companhia revisa suas estimativas pelo 
menos anualmente. Descrevemos abaixo as principais estimativas da Compa-
nhia: Mensuração ao valor justo de propriedades para investimento: A Com-
panhia divulga o valor justo de sua propriedade para investimento conforme
requerido pelo IAS 40/CPC 28. Para propriedades de investimento, uma me-
todologia de avaliação baseada em um modelo de fluxo de caixa descontado
foi utilizada, considerando a ausência de dados de mercado comparáveis de-
vido à natureza das propriedades. A Companhia prepara internamente os re-
feridos cálculos. As principais premissas utilizadas para determinar o valor
justo das propriedades para fins de divulgação são fornecidas na Nota 6. Per-

da por redução ao valor recuperável de ativos não financeiros: Uma perda por 
redução ao valor recuperável existe quando o valor contábil de um ativo ou 
unidade geradora de caixa excede o seu valor recuperável, o qual é o maior 
entre o valor justo líquido das despesas de venda e o valor em uso. O cálculo 
do valor justo líquido das despesas de venda é baseado em informações dis-
poníveis de transações de venda de ativos similares ou preços de mercado 
menos as despesas de venda. O cálculo do valor em uso é baseado no mode-
lo de fluxo de caixa descontado. Os fluxos de caixa derivam do orçamento da 
Companhia e não incluem atividades de reorganização com as quais a Com-
panhia ainda não tenha se comprometido ou investimentos futuros significati-
vos que melhorarão a base de ativos da unidade geradora de caixa objeto de 
teste. O valor recuperável é sensível à taxa de desconto utilizada no método 
de fluxo de caixa descontado, bem como aos recebimentos de caixa futuros 
esperados e à taxa de crescimento utilizada para fins de extrapolação. Provi-
são para perdas de crédito esperadas para contas a receber e ativos de con-
trato: A Companhia utiliza uma matriz de provisão para calcular a perda de 
crédito esperada para contas a receber de aluguéis e cessão de direito de 
uso. As taxas de provisão aplicadas são baseadas em dias de atraso para 
agrupamentos de vários segmentos de clientes que apresentam padrões de 
perda semelhantes. A matriz de provisão baseia-se inicialmente nas taxas de 
perda histórica observadas pela Companhia. A Companhia revisa a matriz de 
forma prospectiva para ajustá-la de acordo com a experiência histórica de 
perda de crédito. Por exemplo, se há expectativa de deterioração de condições 
econômicas previstas no próximo ano (por exemplo, o produto interno bruto), o 
que pode levar a um aumento na inadimplência no setor, as taxas de perda 
históricas são ajustadas. Em todas as datas de relatórios, as taxas de perda 
histórica observadas são atualizadas e as mudanças nas estimativas prospecti-
vas são analisadas. A avaliação da correlação entre as taxas de perda histórica 
observadas, as condições econômicas previstas e as perdas de crédito espera-
das são uma estimativa significativa. A quantidade de perdas de crédito espera-
das é sensível a mudanças nas circunstâncias e nas condições econômicas 
previstas. A experiência histórica de perda de crédito da Companhia e a previ-
são das condições econômicas também podem não representar o padrão real 
do cliente no futuro. As informações sobre as perdas de crédito esperadas so-
bre as contas a receber da Companhia estão divulgadas na Nota 5. Provisões 
para riscos tributários, cíveis e trabalhistas: A Companhia reconhece provisão 
para causas fiscais, cíveis e trabalhistas. A avaliação da probabilidade de perda 
inclui a avaliação das evidências disponíveis, a hierarquia das leis, as jurispru-
dências disponíveis, as decisões mais recentes nos tribunais e sua relevância 
no ordenamento jurídico, bem como a avaliação dos advogados externos e in-
terno. As provisões são revisadas e ajustadas para levar em conta alterações 
nas circunstâncias, tais como prazo de prescrição aplicável, conclusões de ins-
peções fiscais ou exposições adicionais identificadas com base em novos as-
suntos ou decisões de tribunais. As obrigações legais são provisionadas, inde-
pendente da estimativa de perda das causas a ela relacionadas.
4. Aplicações financeiras 2018 2017
CDB - Banco BNB e Itaú 15.438 15.006
Fundo Renda Fixa - Banco Itaú 4.061 3.768
Debêntures - Banco Itaú 200 -
Outras aplicações - -

19.699 18.774
De acordo com a política de investimentos da Companhia, os ativos financei-
ros são mensurados ao valor justo por meio do resultado. Tais investimentos 
possuem taxas de juros de 95% a 103,5% do CDI em 31 de dezembro de 
2018 com o vencimento original 2019 (em 31 de dezembro de 2017 as taxas 
de juros dos investimentos estavam entre 96,5% a 120% do CDI com venci-
mento original 2018). A Companhia objetiva gerir suas aplicações financeiras, 
buscando o equilíbrio entre liquidez e rentabilidade, considerando o plano de 
investimento programado para os próximos anos.
5. Contas a receber 2018 2017
Aluguéis e serviços a receber 5.382 4.879
Estacionamento 266 155
Quotas condominiais a receber 2.000 1.929
Cessão de direito de uso 1.388 1.500
Outros 607 374

9.643 8.837
Aluguel linear 2.624 4.258
Provisão para perda de crédito esperada ("PCE") (3.497) (3.747)

8.770 9.348
A composição por idade de vencimento de contas a receber é apresentada 
a seguir:

Saldo vencido

Descrição
Saldo a 
vencer

< 90 
dias

91-
180 dias

181-
360 dias

>360
dias Total

Aluguéis 4.509 140 136 254 343 5.382
Estacionamentos 266 - - - - 266
CDU a receber 422 46 45 57 818 1.388
Quotas condominiais a receber         - - 218 597 1.185 2.000
Outros 151 52 51 29 324 607
Total em 2018 5.348 238 450 937 2.670 9.643
Aluguel linear - - - - - 2.624
(-) PCE - - - - - (3.497)
Saldo líquido 2018 - - - - - 8.770

Saldo vencido

Descrição

Saldo
a ven-

cer
< 90 
dias

91-
180 dias

181-
360 dias

>360
dias Total

Aluguéis 4.119 217 91 161 291 4.879
Estacionamentos 155 - - - - 155
CDU a receber 464 13 41 104 878 1.500
Quotas condominiais a receber             - 150 334 499 946 1.929
Outros 20 38 13 11 292 374
Total em 2017 4.758 418 479 775 2.407 8.837
Aluguel linear - - - - - 4.258
(-) PCE - - - - - (3.747)
Saldo líquido 2017 - - - - - 9.348
Aluguéis, cessão de direito e quotas condominiais a receber: Em atendimento 
à IFRS 9 (CPC 48) - norma que entrou em vigor em 1º de janeiro de 2018 e 
exige o registro das perdas de crédito esperadas sobre as contas a receber de 
clientes - a Companhia optou por utilizar a abordagem simplificada para esti-
mar a perda esperada sobre seus recebíveis, fazendo uso de uma matriz de 
perdas esperadas elaborada com base no histórico de perdas, ajustada pelas 
expectativas da Administração, sobre os aspectos que possam influenciar a 
inadimplência dos lojistas no futuro. Abaixo, são apresentadas as informações 
sobre a exposição ao risco de crédito nas contas a receber de locação, cessão 
de direito e quotas condominiais a receber da Companhia, utilizando-se de 
uma matriz de provisão:
Risco %
A vencer 0,85%
Vencidos até 90 dias 23,83%
Vencidos até 120 dias 37,03%
Vencidos até 180 dias 65,65%
Vencidos há mais de 360 dias 97,89%
Estacionamento: A Companhia entende que o risco de crédito para os contas a 
receber de estacionamento é muito baixo, não possuindo histórico de inadim-
plência. Desta forma, a Companhia não identificou a necessidade de provisão 
para crédito de liquidação duvidosa sobre o respectivo saldo em 31 de dezem-
bro de 2018 e 2017. O movimento na provisão para perdas por redução no 
valor recuperável em relação aos recebíveis durante o período foi o seguinte:

2018 2017
Saldo em 1° de janeiro (3.747) (3.664)
Reversão permanente de recebíveis 87 563
Constituição (reversão) de PCE 163 (646)

(3.497) (3.747)
5.1. Arrendamento mercantil: A Companhia mantém contratos de arrenda-
mento operacional com os locatários das lojas do shopping (arrendatários) 
que possuem, via de regra, prazo de vigência de 5 anos. Excepcionalmente 
podem ter contratos com prazos de vigências e condições diferenciadas. Nas 
demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2018, os 
contratos de arrendamento geraram receitas de aproximadamente R$2.399 
por mês em 2018 (R$2.383 por mês em 2017), e apresentavam o seguinte 
cronograma de renovação:

2018 2017
Em 2018 - 7,38%
Em 2019 11,81% 6,27%
Em 2020 1,68% 47,03%
Em 2021 4,03% 10,90%
A partir de 2022 82,48% 28,42%

100,00% 100,00%



Negócios & Empresas n Monitor Mercantil Sábado, domingo e segunda-feira, 25, 26 e 27 de maio de 20196

Parque Shopping Maceió S.A.
CNPJ nº 09.511.067/0001-65

6. Propriedades para investimento: As propriedades para investimento refe-
rem-se ao empreendimento comercial mantido pela Companhia sob arrenda-
mento operacional. Segue abaixo a tabela de conciliação da propriedade para
investimento indicando o início e fim dos exercícios:

Custo
Depreciação

acumulada Total
Saldo em 31 de dezembro de 2016 270.314 (17.524) 252.790
Adições 803 (5.644) (4.841)
Saldo em 31 de dezembro de 2017 271.117 (23.168) 247.949
Adições 967 (4.223) (3.256)
Saldo em 31 de dezembro de 2018 272.084 (27.391) 244.693
Valor justo da propriedade para investimento: O valor justo da propriedade 
para investimento foi calculado internamente por profissionais experientes do 
segmento de shopping centers e considerou as seguintes principais premis-
sas: • Fluxo de caixa projetado do shopping em operação, não tendo sido 
consideradas as expansões previstas para estes empreendimentos. • A meto-
dologia de projeção foi elaborada considerando os contratos existentes e suas 
renovações à luz das condições atuais/esperadas de mercado projetadas 
para um período de 10 anos e valor residual fundamentado na perpetuidade 
da receita do último ano projetado com crescimento de 2,0% a.a. • O fluxo de 
caixa foi descontado a uma taxa real de 7,64% a.a., calculada pela metodolo-
gia do CAPM (Capital Asset Pricing Model), levando em consideração a taxa 
livre de risco e prêmio de mercado calculado com base no mercado de ações 
norte-americano, o risco Brasil e o beta médio da indústria de shopping centers 
brasileira e inflação esperada divulgada pelo Banco Central do Brasil. Com isso, 
após a revisão das premissas adotadas de acordo com o cenário econômico 
e as taxas de crescimento na perpetuidade, o valor justo total dos empreen-
dimentos que a Companhia detém está entre R$670.000 e R$748.000 em 31 
de dezembro de 2018 (entre R$600.000 e R$750.000 em 31 de dezembro de 
2017). A Administração revisa no mínimo anualmente o valor contábil líquido de 
seu empreendimento, com o objetivo de avaliar a existência de eventos ou mu-
danças nas circunstâncias econômicas, operacionais ou tecnológicas que pos-
sam indicar deterioração no valor recuperável de suas propriedades. Em 31 de 
dezembro de 2018 e 2017, a Companhia não identificou a existência de indica-
dores de redução do valor recuperável de suas propriedades para investimento. 

7. Empréstimos e financiamentos:
Instituição financeira

Venci-
mento

Taxa
efetiva

de juros
Em moeda nacional
Banco BNB - Captação de R$110.000 - Contratado 
  em julho de 2013 31/12/2023 9,5%

Passivo circulante 2018 2017
Instituição
Banco BNB 11.778 11.141

(-) Custos de emissão (466) (466)
Total circulante 11.312 10.675
Passivo não circulante 2018 2017
Instituição
Banco BNB 54.085 65.779

(-) Custos de emissão (1.864) (2.330)
Total não circulante 52.221 63.449
As garantias estão descritas na Nota 17. O cronograma de desembolso do 
empréstimo está programado como segue:

2018 2017
2018 - 11.141
2019 11.778 11.695
2020 12.595 12.595
2021 13.193 13.193
2022 13.820 13.820
2023 14.477 14.476

65.863 76.920
8. Receitas diferidas 2018 2017
Cessão de direito de uso 921 2.749
Aluguéis antecipados 6 21

927 2.770
As receitas diferidas compreendem o reconhecimento da cessão de direito 
de uso (CDU), apropriados ao resultado pelo prazo de contrato de aluguel, 
bem como os aluguéis antecipados e demais itens pertinentes. 9. Imposto de 
renda e contribuição social diferidos:
Ativo 2018 2017
Provisão para crédito de liquidação duvidosa (273) 397
Despesa pré-operacional - 781
Outros 77 53

Passivo
Vida útil da propriedade para investimento fiscal (i) (14.330) (11.111)
Aluguel linear - (225)
Resultado financeiro pré-operacional - (105)

Saldo líquido no passivo não circulante (14.526) (10.210)
(i) Refere-se ao imposto de renda e contribuição social diferidos sobre a diferen-
ça do prazo de vida útil e a taxa fiscal da propriedade para investimento da Com-
panhia. Reconciliação da taxa efetiva: A conciliação da despesa de imposto de
renda e da contribuição social, calculados pelas alíquotas previstas na legislação 
tributária, para os seus valores correspondentes na demonstração do resultado,
nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017, é como segue:
Reconciliação da taxa efetiva do imposto 2018 2017
Lucro antes do imposto de renda e contribuição social 23.052 19.605
Alíquota fiscal combinada 34% 34%
Imposto de renda e contribuição social pela alíquota  
 fiscal combinada (7.838) (6.666)
Adições
 Provisões e outras despesas não dedutíveis (21) (67)
Exclusões
Efeito da distribuição do JCP 3.366 2.856
Efeito da diferença de base do IR adicional de 10% 24 24
Efeito da constituição do IRPJ e CSLL diferidos acumulados - 53
Outras exclusões 124 189
Imposto de renda e contribuição social no resultado 
 do exercício (4.345) (3.611)
Imposto de renda e contribuição social
Despesa de imposto de renda e contribuição social correntes (65) (254)
Despesa de imposto de renda e contribuição social diferidos (4.280) (3.357)
Despesas de imposto de renda e contribuição social 
 conforme demonstração do resultado (4.345) (3.611)
Alíquota fiscal efetiva total 18,85% 18,42%
10. Patrimônio líquido: a) Capital social: Em 31 de dezembro de 2018 e
2017, o capital social do Parque Shopping Maceió S.A. está representado por
R$182.505 e com 182.505.267 ordinárias nominativas e sem valor nominal. b)
Reserva legal: De acordo com o estatuto social da Companhia, 5% do lucro lí-
quido do exercício será destinado à reserva legal até que a mesma atinja 20% 
do capital social, após compensação dos prejuízos acumulados. c) Dividen-
dos e juros sobre capital próprio: O estatuto social da Companhia determina
a distribuição de um dividendo mínimo obrigatório de 25% do resultado no
exercício ajustado na forma da lei. Os dividendos foram calculados conforme
demonstração a seguir: 2018 2017
Lucro líquido do exercício 18.707 15.994
(=) Base para cálculo da reserva legal 18.707 15.994
(-) Reserva legal - 5% 935 800
(=) Lucro básico para determinação dos dividendos 17.772 15.194
(-) Dividendos mínimos obrigatórios (25%) 4.443 3.799
(-) Dividendos aprovados e deliberados em AGE 2.457 3.201
(-) Distribuição de dividendos no exercício 6.900 7.000
(=) JCP 9.900 8.400
(=) Destinação para (Absorção da) reserva de retenção de 
lucros 972 (206)
Em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 31 de março de 2017, em 
30 de junho de 2017, em 30 de setembro de 2017, em 28 de dezembro de 
2017, foram aprovadas as respectivas distribuições de R$1.500, R$2.400, 
R$2.600, R$1.900, referente a juros sobre capital próprio, totalizando o mon-
tante de R$8.400. Em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 11 de 
maio de 2018, foram ratificadas as distribuições de dividendos nos montantes 
de R$5.000 e R$2.000, cujos pagamentos ocorreram em fevereiro de 2017 e 
abril de 2017, respectivamente. Em Assembleia Geral Extraordinária realiza-
da em 29 de março de 2018, em 26 de junho de 2018, em 28 de dezembro 
de 2018 foram aprovadas as respectivas distribuições de R$1.900, R$2.400, 
R$5.600 referente a juros sobre capital próprio, totalizando o montante de 
R$9.900 e em 31 de julho de 2018, 9 de outubro de 2018, foram aprovadas 
as respectivas distribuições de R$5.400, R$1.500, referente a dividendos, to-
talizando o montante de R$6.900. d) Resultado por ação – básico e diluído: O 
resultado por ação básico é computado pela divisão do lucro do exercício pela 
média ponderada das ações em circulação no exercício. O lucro diluído por 
ação é calculado mediante o ajuste da quantidade média ponderada de ações 
ordinárias em circulação, para presumir a conversão de todas as ações ordi-
nárias potenciais diluídas. Não há efeitos de diluição a serem considerados 
em 31 de dezembro de 2018 e 2017. O cálculo do resultado por ação básico 
e diluído encontram-se divulgados a seguir:
Resultado básico e diluído por ação 2018 2017
Lucro líquido do exercício 18.707 15.994
Quantidade de ações - média ponderada 182.505 182.505
Resultado básico por ação - R$ 0,10 0,09

11. Instrumentos financeiros e gerenciamento de riscos: A Companhia
pode estar exposta aos seguintes riscos de acordo com a sua atividade: •
Risco de crédito; • Risco de liquidez; • Risco de mercado; • Risco operacional.
Esta nota apresenta informações sobre a exposição da Companhia aos riscos
mencionados, os objetivos da Companhia, políticas para seu gerenciamento
de risco, e o gerenciamento de capital da Companhia. Divulgações quantitati-
vas adicionais são incluídas ao longo dessas demonstrações financeiras. Ris-
co de crédito: O risco de crédito da Companhia se caracteriza pelo não cum-
primento, por um cliente ou uma contraparte em um instrumento financeiro, de
suas obrigações contratuais. As operações da Companhia estão relacionadas
à locação de espaços comerciais e à administração de shopping centers. Os
contratos de locação são regidos pela Lei de locações, e a carteira de clientes, 
além de diversificada, é constantemente monitorada com o objetivo de reduzir
perdas por inadimplência. Os contratos de locação podem possuir a figura do
fiador o que mitiga o risco de crédito da Companhia. O contas a receber de
aluguéis e outros créditos são relacionados principalmente aos lojistas dos
shoppings de onde a Companhia detém participação. A Companhia estabe-
lece uma provisão para redução ao valor recuperável que representa sua es-
timativa de perdas incorridas com relação às contas a receber de clientes e
outros créditos e investimentos. A Companhia monitora sua carteira de recebí-
veis periodicamente. Sua atividade de locação tem regras específicas em re-
lação a inadimplência, o departamento de operações e departamento jurídico
são ativos nas negociações junto aos devedores. O ponto comercial dos shop-
pings quando retomado ou devolvido é imediatamente renegociado com outro
lojista. A medida adotada para mitigar o risco de crédito é manter sempre uma 
boa qualidade de lojistas nos shoppings e uma área comercial ativa para um
preenchimento imediato de qualquer potencial vacância no empreendimento.
Parte das receitas da Companhia tem risco de crédito muito baixo: receitas
de estacionamento. A administração considera que a exposição máxima ao
risco de crédito de seus ativos financeiros está representada pelos saldos de
contas a receber registrados no balanço patrimonial da Companhia. O risco
de crédito de seus clientes está estimado e divulgado na Nota Explicativa 5.
Todo o caixa e equivalente de caixa estão aplicados em instituições financei-
ras com rating mínimo de “investment grade” emitida pelas maiores agências
de rating globais (Moody’s, Austin, S&P, Fitch) e por isso a Companhia não
considera esses instrumentos como tendo risco de crédito significativo. Risco
de liquidez: Considerado pela eventual incapacidade da Companhia gerenciar 
os prazos de recebimento dos seus ativos em relação aos pagamentos deri-
vados das obrigações assumidas. Esse risco é eliminado pela compatibilida-
de de prazos e fluxos de amortização entre os títulos a serem emitidos e os
lastros adquiridos, além da manutenção obrigatória de uma reserva mínima
de liquidez. A seguir, estão os vencimentos contratuais de ativos e passivos
financeiros incluindo pagamento de juros estimados e excluindo, se houver, o
impacto da negociação de moedas pela posição líquida.

31 de dezembro de 2018

Valor
con-
tábil

Fluxo 
de caixa 

contratual

6 me-
ses ou 
menos

06-12
meses

1-02
anos

02-05
anos

Mais
de 5 

anos
Passivos financeiros não derivativos
Empréstimos e financia-
 mentos 65.863 79.448 8.327 6.781 16.405 46.721 1.214
Fornecedores 1.014 1.014 1.014 - - - -
Custos de emissão (2.330) - - - - - -

64.547 80.462 9.341 6.781 16.405 46.721 1.214

31 de dezembro de 2017

Valor
con-
tábil

Fluxo 
de caixa 

contratual

6 me-
ses ou 
menos

06-12
me-
ses

1-02
anos

02-05
anos

Mais
de 5 

anos
Passivos financeiros não derivativos
Empréstimos e financia-
 mentos 76.920 96.126 8.440 6.888 16.459 47.995 16.344
Fornecedores 450 450 450 - - - -
Custos de emissão (2.796) - - - - - (9)

74.574 96.576 8.890 6.888 16.459 47.995 16.344
Risco de mercado: Relacionado com a possibilidade de perda por oscilação 
de taxas, descasamento de prazos ou moedas nas carteiras ativas e passivas. 
Esse risco será minimizado na Companhia pela compatibilidade entre os títu-
los a serem emitidos e os recebíveis que lhes darão lastro. No que diz respeito 
à atividade de tesouraria, as disponibilidades financeiras estão concentradas 
em aplicações de renda fixa e, quando aplicável, têm os seus saldos ajusta-
dos a valor de mercado. O Risco de Mercado é dividido em Risco de Taxa de 
Juros e Risco de Valor Justo. Risco de taxa de juros: A Companhia contabiliza 
ativos financeiros a valor justo por meio de resultado. Abaixo, a análise da 
exposição líquida da Companhia ao risco da taxa de juros:

Valor contábil
Instrumentos financeiros de taxa de juros 2018 2017

Ativos financeiros 19.699 18.774
Passivos financeiros (64.547) (74.574)

(44.848) (55.800)
Ativo financeiro: A Administração considera que não há riscos de mercado re-
levantes. Todos os ativos financeiros estão aplicados em instituições financei-
ras com rating mínimo de “investment grade” emitida pelas maiores agências 
de rating globais (Moody’s, Austin, S&P, Fitch). Os ativos financeiros estão 
concentrados em investimentos pós-fixados atrelados à variação do CDI. Es-
ses ativos estão aplicados em fundos de investimento com a característica 
acima citada. Risco operacional: Entendido como relacionado à possibilida-
de de perdas não previstas decorrentes da inadequação dos sistemas, das 
práticas e medidas de controle em resistir e preservar a situação esperada 
por ocasião da ocorrência de falhas na modelagem de operações e na infra-
estrutura de apoio, de erros humanos, de variações no ambiente empresarial 
e de mercado e/ou das outras situações adversas que atentem contra o fluxo 
normal das operações. Com o objetivo de minimizar esses efeitos, a Compa-
nhia estabeleceu rotinas de verificação, realizada por profissionais diferentes 
e/ou de área diversa daquela em que o procedimento se originou. A Diretoria 
acompanha o desempenho dos shopping centers em operação e em desen-
volvimento com base em um orçamento aprovado anualmente. Esse sistema 
permite acompanhar e validar previamente os desembolsos vis a vis o orçado 
assim como o desempenho financeiro e operacional dos investimentos, do 
mesmo modo que acompanhamos de perto a evolução de nossa liquidez com 
foco no curto e longo prazo. Gestão de capital: A Diretoria Financeira, assim 
como as demais áreas, procura equilíbrio entre rentabilidade e o risco incorri-
do, de modo a não expor seu patrimônio nem sofrer com oscilações bruscas 
de preço ou mercado. Objetivando uma administração de capital saudável, a 
Companhia tem a política de preservar liquidez com o monitoramento próxi-
mo do fluxo de caixa de curto e longo prazo. Não houve alteração quanto à 
política da administração de capital da Companhia em relação a exercícios 
anteriores e a Companhia e suas subsidiarias, controladas e controladas em 
conjunto não estão sujeitas a exigências externas impostas de Capital.

2018 2017
Empréstimos e financiamentos 63.533 74.124
(-) Caixa e equivalentes de caixa (1.038) (719)
(-) Aplicações financeiras de curto prazo (19.699) (18.774)
Dívida líquida (A) 42.796 54.631
Total do patrimônio líquido (B) 191.214 189.307
Relação dívida líquida sobre capital ajustado (A/B) 22,38% 28,86%
12. Receita líquida de aluguéis e prestação de serviços:

Receita por natureza 2018 2017
Receitas de aluguel mínimo (1) 25.997 26.648
Receitas de aluguel percentual 2.793 1.950
Cessão de direito de uso 2.061 2.924
Estacionamento 8.607 7.555
Aluguel mídias 699 613
Receita de taxa de transferência 52 55
Outras 1.152 628
Impostos e contribuições e outras deduções (2.822) (3.035)

38.539 37.338
(1) A receita de aluguel mínimo está sendo contabilizada aplicando-se o mé-
todo de aluguel linear, conforme diretrizes do CPC 06 (R1) - Operações de
Arrendamento Mercantil.
13. Custo de aluguéis e serviços:

Custo por natureza 2018 2017
Depreciação de propriedades (4.223) (5.644)
Custos com lojas vagas e contratuais (421) (495)
Custo de serviços prestados (3.284) (2.577)
Custo de estacionamento (804) (751)
Custos operacionais de shoppings (535) (627)
Outros (685) (641)

(9.952) (10.735)
14. Despesas com vendas, gerais e administrativas: Referem-se, basi-
camente, as despesas com provisão para crédito de liquidação duvidosa e
administrativas.
Despesas com vendas, gerais e administrativas 2018 2017
Provisão para perda de crédito esperada 163 (647)
Despesas legais e tributárias (71) (12)
Editais e publicações (47) (46)
Despesa com prestadores de serviços (52) (159)
Outras (42) (73)

(49) (937)

15. Resultado financeiro: 2018 2017
Despesas financeiras
Juros sobre empréstimos (5.620) (6.442)
Custo de estruturação sobre endividamento (466) (466)
Outros (1.420) (1.030)

(7.506) (7.938)
Receitas financeiras
Receita de aplicações financeiras 1.143 1.804
Receita de aplicações financeira - shopping 23 91
Outras receitas 639 189

1.805 2.084
16. Contingências: A Companhia até a data de divulgação desta demonstração 
financeira, não possui causas prováveis. A Companhia é ré em processos de
natureza trabalhista e cível, cujas probabilidades de perda são avaliadas como
possíveis por seus consultores jurídicos estimadas em R$229 em 31 de dezem-
bro de 2018 (R$486 de dezembro de 2017), conforme demonstrado a seguir:

2018 2017
Cíveis 80 95
Trabalhistas 149 391
Total 229 486
17. Avais e garantias: A Companhia e/ou seus acionistas, na forma de garantido-
res de empréstimos e financiamentos, prestaram fiança em valores proporcionais
a suas participações nas controladas, no valor de R$65.863. O detalhamento dos
contratos nos quais há garantias prestadas pela Companhia e/ou seus acionistas,
para o exercício findo em 31 de dezembro de 2018, está demonstrado a seguir:

Amortização

Instituição
Valores  

garantidos Início Término

Parcelas  
remanes-

centes
Ope-

ração

Montan-
te ope-

ração

BNB 65.863
Julho de 

2013
Dezembro

de 2023 60 FINANC 110.000
Garantias: (i) hipoteca do terreno onde está construído o Parque Shopping; (ii) 
Fiança da Aliansce contratada junto ao banco BTG Pactual em favor do Par-
que Shopping Maceió; (iii) seguro de conclusão da obra (completion bond), no 
valor de 50% do valor financiado. 18. Seguros: A Companhia adota a política 
de contratar cobertura de seguros para os bens sujeitos a riscos por montan-
tes considerados suficientes para cobrir eventuais sinistros, considerando a 
natureza de sua atividade. Em 31 de dezembro de 2018, estava segurado 
de forma equivalente nos seguintes montantes: Responsabilidade civil geral:
Seguro de responsabilidade civil geral, onde a Companhia acredita cobrir os 
riscos envolvidos em sua atividade. A apólice refere-se a quantias pelas quais 
a Companhia pode vir a ser responsáveis civilmente, em sentença judicial 
transitada em julgado ou em acordo de modo expresso pela seguradora, no 
que diz respeito às reparações por danos causados a terceiros. Os danos mo-
rais cobertos nesta apólice para a operação do shopping centers do portfólio 
da companhia é de R$35.000. Seguro de Riscos Nomeados e Operacional:
Seguro de Riscos Nomeados e Operacional englobando o que a Companhia 
acredita que sejam os principais riscos envolvidos na sua operação. A im-
portância assegurada para cada ativo representa a estimativa da companhia 
para a completa reconstrução dos mesmos adicionado do Lucro Cessante. As 
franquias variam de acordo com os eventos segurados. Os lucros cessantes 
também estão garantidos em cada um dos ativos num montante que a Com-
panhia acredita que represente o faturamento por 12 meses consecutivos.

Diretoria
Gabriel Felipe Palumbo
Flávio Gulden Boiteux

Paula Guimarães Fonseca
Renato Ribeiro de Andrade Botelho

Mariana Barbosa da Silva Begossi – Contador CRC-RJ094602/O-0
Relatório do auditor independente sobre as demonstrações financeiras
Aos Administradores e Acionistas do Parque Shopping Maceió S.A. Rio de 
Janeiro - RJ. Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras do Parque 
Shopping Maceió S.A. (“Companhia”), que compreendem o balanço patrimonial 
em 31 de dezembro de 2018 e as respectivas demonstrações do resultado, 
do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de 
caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas 
explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa 
opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequada-
mente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do 
Parque Shopping Maceió S.A. em 31 de dezembro de 2018, o desempenho de 
suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, 
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para opinião: 
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e inter-
nacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais 
normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do 
auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes 
em relação à Companhia, de acordo com os princípios éticos relevantes pre-
vistos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais 
emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais 
responsabilidades éticas conforme essas normas. Acreditamos que a evidência 
de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. 
Outros assuntos: Auditoria dos valores correspondentes: O exame das 
demonstrações financeiras referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 
2017 foi conduzido sob a responsabilidade de outro auditor independente, que 
emitiu relatório de auditoria com data de 28 de março de 2018, sem ressalvas. 
Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstra-
ções financeiras: A administração da Companhia é responsável pela elabora-
ção e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo com 
as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela de-
terminou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações finan-
ceiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude 
ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é res-
ponsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando, 
divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuida-
de operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações 
financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a Companhia ou 
cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o 
encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da Companhia 
são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração 
das demonstrações financeiras. Responsabilidades do auditor pela audito-
ria das demonstrações financeiras: Nossos objetivos são obter segurança 
razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão li-
vres 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 realiza-
da de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre 
detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem 
ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, indi-
vidualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva ra-
zoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas 
demonstrações financeiras. Como parte de uma auditoria realizada de acordo 
com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamen-
to profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além 
disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demons-
trações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, plane-
jamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem 
como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar 
nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de 
fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato 
de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações 
falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos controles internos relevantes 
para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às 
circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficá-
cia dos controles internos da Companhia. • Avaliamos a adequação das políti-
cas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respec-
tivas divulgações feitas pela administração. • Concluímos sobre a adequação 
do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, 
com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante 
em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa 
em relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se con-
cluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso 
relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações finan-
ceiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inade-
quadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria 
obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras 
podem levar a Companhia a não mais se manter em continuidade operacional. 
• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações 
financeiras, inclusive as divulgações e se essas demonstrações financeiras re-
presentam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível 
com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responsá-
veis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado,
da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive
as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos
durante nossos trabalhos. Rio de Janeiro, 23 de maio de 2019.

 ERNST & YOUNG
Auditores Independentes S.S.
CRC-2SP015199/F-6

Roberto Martorelli
Contador CRC-1RJ106103/O-0

Confiança do comércio recuou em maio
O Índice de Confiança do 

Comércio (Icom) da Funda-
ção Getulio Vargas recuou 
5,4 pontos em maio, ao pas-
sar de 96,8 para 91,4 pontos, 
retornando ao mesmo nível 
de setembro de 2018. Em 
médias móveis trimestrais, o 
indicador cedeu 2,9 pontos, 
terceira queda consecutiva.

“A nova queda expressiva 
da confiança do comércio 
sugere que os empresários 
do setor ainda estão encon-
trando dificuldades com o 

ritmo de vendas no segun-
do trimestre. Os indicadores 
de situação atual refletem o 
fraco desempenho da ativi-
dade no início de 2019. Ao 
mesmo tempo, os empresá-
rios continuam revendo suas 
expectativas, resultado de 
uma frustração com o cená-
rio apresentado até agora. 
A volta da recuperação da 
confiança ainda depende da 
redução dos níveis de incer-
teza, dos números mais posi-
tivos do mercado de trabalho 

e da retomada da confiança 
do consumidor”, avalia Ro-
dolpho Tobler, Coordenador 
da Sondagem do Comércio 
do Instituto Brasileiro de 
Economia (Ibre), da Funda-
ção Getúlio Vargas (FGV).

Em maio, a confiança caiu 
em 11 dos 13 segmentos. A 
queda do índice ocorreu de-
vido tanto a uma nova redu-
ção das expectativas quanto 
da piora dos indicadores 
sobre o momento presente. 
O Índice de Expectativas 

(IE-COM) voltou a registrar 
valor abaixo de 100 pon-
tos (94,8 pontos em maior) 
ao cair 6,6 pontos, pior va-
lor desde setembro de 2018 
(93,2 pontos). O Índice de 
Situação (ISA-COM) recuou 
4,0 pontos para 88,3 pontos, 
menor valor desde janeiro do 
ano passado.

Mensalmente, um quesito 
da Sondagem procura identi-
ficar fatores que estão limi-
tando a melhora do ambiente 
de negócios. Neste quesito, 

é reservado um espaço para 
que as empresas descrevam 
fatores que considerem im-
portantes e que não estejam 
listados entre as opções de 
resposta oferecidas no ques-
tionário. Essas respostas 
abertas foram agregadas em 
três principais temas: fatores 
políticos, fatores econômi-
cos e outros.

O resultado sugere que os 
fatores políticos continuam 
contribuindo para a limita-
ção da melhoria do ambiente 

de negócios do setor e tam-
bém com a cautela adotada 
pelas empresas na hora de 
planejar os próximos meses. 
O percentual de empresas ci-
tando fatores políticos como 
uma limitação ficou em 
6,7% o maior desde outubro 
passado quando registrou 
9,4%.

A edição de maio de 2019 
coletou informações de 843 
empresas entre os dias 1º e 
22; a próxima divulgação 
ocorrerá em 26 de junho.
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IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A.
CNPJ/MF nº 33.337.122/0001-27 - NIRE 33.3.0029040-1
Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária

Data, Hora e Local: 30 de abril de 2019, às 17 horas, na sede social da Ipiranga Produtos de Petróleo S.A. (“Compa-
nhia”), localizada na Rua Francisco Eugênio, n° 329, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro. Presença: Comparece-
ram à Assembleia: (i) acionista representando a totalidade do capital social; (ii) Diretor Superintendente da Companhia,
Sr. Marcelo Pereira Malta de Araújo, tendo sido dispensada a presença do representante dos auditores independentes,
de acordo com o parágrafo 2º, do artigo 134, da Lei nº 6.404/76. Publicações: Aviso aos Acionistas: Dispensada a
publicação tendo em vista a publicação dos documentos a que se refere o artigo 133 da Lei nº 6.404/76 no Diário
Oficial do Estado do Rio de Janeiro e no jornal “Monitor Mercantil”, no dia 22 de março de 2019. Edital de Convoca-
ção: Dispensada a publicação de editais, na forma do artigo 124, parágrafo 4º, da Lei nº 6404/76. Mesa: Marcelo Pe-
reira Malta de Araujo – Presidente. Júlio César Nogueira – Secretário. Ordem do Dia e Deliberações: A única acionis-
ta da Companhia deliberou: Em Assembleia Geral Ordinária - 1. Aprovar a lavratura da ata desta Assembleia em
forma de sumário, conforme dispõe o artigo 130, parágrafo 1º, da Lei nº 6.404/76. 2. Aprovar, com a abstenção dos
legalmente impedidos, nos termos do artigo 134, parágrafo 1º, da Lei nº 6.404/76, sem emendas ou ressalvas, o rela-
tório e as contas dos administradores da Companhia, as demonstrações financeiras e suas notas explicativas, o ba-
lanço patrimonial, além do parecer dos auditores independentes relativos ao exercício social encerrado em 31 de de-
zembro de 2018. 3. Aprovar a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018,
cujo montante foi de R$ 512.980.544,61 (quinhentos e doze milhões, novecentos e oitenta mil, quinhentos e quarenta
e quatro Reais e sessenta e um centavos), nos seguintes termos: a) R$ 25.649.027,23 (vinte e cinco milhões, seiscen-
tos e quarenta e nove mil, vinte e sete Reais e vinte e três centavos) serão destinados à reserva legal; b) R$
341.132.062,17 (trezentos e quarenta e um milhões, cento e trinta e dois mil, sessenta e dois Reais e dezessete cen-
tavos) serão destinados à reserva de retenção de lucros; e c) R$ 146.199.455,21 (cento e quarenta e seis milhões,
cento e noventa e nove mil, quatrocentos e cinquenta e cinco Reais e vinte e um centavos) destinados ao pagamento
de Juros Sobre Capital Próprio (“JSCP”), no montante bruto de R$ 120.000.180,22 (cento e vinte milhões, cento e
oitenta Reais e vinte e dois centavos), correspondente ao montante líquido de R$ 102.000.153,19 (cento e dois mil,
cento e cinquenta e três Reais e dezenove centavos), equivalente a R$ 0,53460 por lote de mil ações, correspondente
ao montante líquido de R$ 0,45441 por lote de mil ações, pagos à acionista como dividendos intermediários, de acordo
com a Reunião de Diretoria de28 de dezembro de 2018. O saldo remanescente dos dividendos, de R$ 26.199.274,99
(vinte e seis milhões, cento e noventa e nove mil, duzentos e setenta e quatro reais e noventa e nove centavos), equi-
valente a R$ 0,11672 por lote de mil ações, foram pagos à acionista da Companhia, conforme aprovação ocorrida na
Reunião de Diretoria realizada em 21 de fevereiro de 2019. 4. Aprovar, sem emendas ou ressalvas, o limite máximo
global anual para a remuneração dos administradores de até R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de Reais). 5. Aprovar a
ratificação sobre a distribuição de dividendos a sua Acionista, aprovada na Reunião de Diretoria realizada em 21 de
fevereiro de 2019, referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018. Em Assembleia Geral Extra-
ordinária - 6. Aprovar o aumento do capital social da Companhia, no montante de R$ 1.973.430.566,07 (um bilhão,
novecentos e setenta e três milhões, quatrocentos e trinta mil, quinhentos e sessenta e seis Reais e sete centavos),
sendo R$ 523.430.566,07 (quinhentos e vinte e três milhões, quatrocentos e trinta mil, quinhentos e sessenta e seis
Reais e sete centavos) obtidos mediante a capitalização de parte dos recursos registrados na reserva de retenção de
lucros no montante e R$ 1.450.000.000,00 (um bilhão, quatrocentos e cinquenta milhões de Reais) mediante o aporte
em dinheiro, passando o capital social de R$ 2.076.569.433,93 (dois bilhões, setenta e seis milhões, quinhentos e
sessenta e nove mil, quatrocentos e trinta e três Reais e noventa e três centavos) para R$ 4.050.000.000,00 (quatro
bilhões, cinquenta milhões de Reais), sem a emissão de novas ações. 6.1. Em razão da aprovação do item 6, aprovar
a alteração do caput do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, que passará a vigorar com a redação abaixo: “Ar-
tigo 5º - O capital social da Companhia é de R$ 4.050.000.000,00 (quatro bilhões, cinquenta milhões de Reais) dividi-
do em 224.467.228.244 (duzentos e vinte e quatro bilhões, quatrocentos e sessenta e sete milhões, duzentas e vinte e
oito mil, duzentos e quarenta e quatro) ações, sendo 86.286.548.365 (oitenta e seis bilhões, duzentos e oitenta e seis
milhões, quinhentos e quarenta e oito mil, trezentos e sessenta e cinco) ações ordinárias e 138.180.679.879 (cento e
trinta e oito bilhões, cento e oitenta milhões, seiscentos e setenta e nove mil, oitocentos e setenta e nove) ações prefe-
renciais”. 7. Ato contínuo, a Acionista aprovou a alteração da nomenclatura do cargo de “Diretor Superintendente” para
“Presidente”, passando o caput do artigo 10 do Estatuto Social da Companhia a vigorar com a seguinte redação: “Ar-
tigo 10º - A Companhia será administrada por uma Diretoria composta por, no mínimo, 2 (dois) membros e, no máximo,
10 (dez) membros, todos residentes e domiciliados no país, podendo ser acionistas ou não, eleitos e destituíveis a
qualquer tempo, pela Assembleia Geral, sendo necessariamente um Presidente e os demais sem designação especí-
fica.” 7.1. Em decorrência da aprovação acima, fica aprovado a adaptação do Estatuto Social para substituir a nomen-
clatura do cargo nos demais artigos. 7.2. Em razão das deliberações constantes nos itens acima, a acionista ratifica a
atual composição da Diretoria da Companhia, cujo mandato vigorará até a realização da Assembleia Geral Ordinária
de 2020, que examinará os documentos de que trata o artigo 133 da Lei nº 6.404/76, referentes ao exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2019, qual seja: Como Presidente: • Marcelo Pereira Malta de Araújo, brasileiro,
casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 04.176.539-7 DETRAN/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº
789.050.797-68. Como Diretores: • Jeronimo José Merlo Dos Santos, brasileiro, casado, publicitário, portador da
Cédula de Identidade RG nº 303.007.070-4 IFP/RS e inscrito no CPF/MF sob o nº 459.077.490-91; • José Augusto
Dutra Nogueira, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.254.709 IFP/RJ e inscrito
no CPF/MF sob o nº 533.024.607-59; • Julio César Nogueira, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de
Identidade R.G. de nº 18.240.564-3 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 110.501.188-71;  • Miguel Lacerda de
Almeida, brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº 066.827.858 IFF/RJ e inscrito no
CPF/MF sob o nº 758.418.867-20; e • Sebastião Fernando da Costa Furquim, brasileiro, casado, engenheiro, porta-
dor da Cédula de Identidade RG nº 29.119.189-7 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 269.332.318-52. 7.2.1. Todos
os Diretores possuem endereço comercial na Rua Francisco Eugênio, nº 329, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro,
CEP 20.941-900. 8. Tendo em vista a aprovação das deliberações constantes dos itens acima, aprovar a consolidação
do Estatuto Social da Companhia, com as adaptações cabíveis e renumeração dos artigos, o qual passa a fazer parte
deste instrumento como seu Anexo I. 9. Ficam, neste ato, os administradores da Companhia autorizados a praticar
todos os atos indispensáveis e a assinatura de todos os documentos necessários às deliberações anteriores. Nada
mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada pelos
presentes. aa) Ultrapar Participações S.A, na qualidade de Acionista; Marcelo Pereira Malta de Araújo, na qualida-
de de Presidente e Presidente da Mesa, Julio César Nogueira, na qualidade de Diretor e Secretário da Mesa.  Certi-
fico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Julio César Nogueira - Diretor e Secretário da Mesa.
Anexo I - Estatuto Social - Ipiranga Produtos de Petróleo S.A. - Capítulo I - Da Denominação, Sede, Foro, Fins e
Duração - Artigo 1º - A Companhia, constituída na forma de sociedade anônima, denomina-se Ipiranga Produtos de
Petróleo S.A., é regida por este Estatuto Social e pela legislação aplicável e é uma subsidiária integral da Ultrapar
Participações S.A. Artigo 2º - A Companhia tem sede e foro na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, e
poderá abrir, manter e fechar agências, sucursais e escritórios, em qualquer parte, no território nacional ou no estran-
geiro, a juízo da Diretoria. Artigo 3º - A Companhia, agindo por conta própria ou de terceiros, tem por fim: a) execução
de operações de prospecção, exploração, avaliação, desenvolvimento e produção de petróleo, gás natural,
condensado e outros hidrocarbonetos, incluindo trabalhos e atividades de geologia, geofísica, perfuração estratigráfica
e de poços, recolha de testemunhos e de amostras de petróleo e gás natural, diagrafias dos poços e testes de forma-
ção e produção; b) construção e operação de oleodutos, gasodutos e polidutos para transporte de petróleo, gás natu-
ral ou outros hidrocarbonetos e produtos derivados dos mesmos, bem como unidades de tratamento, processamento
e estocagem de petróleo ou gás natural;  c) importação, exportação, armazenamento, beneficiamento de venda e dis-
tribuição de produtos de petróleo, gás natural, seus derivados e outros hidrocarbonetos permitidos por lei e demais
produtos conexos e afins, inclusive pneumáticos, baterias e acessórios automobilísticos, como também os respectivos
equipamentos, instalações, aparelhos e máquinas do ramo em geral, seja de origem nacional ou estrangeira;  d) a
fabricação, preparo, mistura, embalagem, importação, exportação, instalação e comercialização de materiais, produ-
tos e equipamentos relacionados com a indústria do petróleo, a distribuição e comércio de equipamentos e mercado-
rias, inclusive acessórios e peças para indústria de veículos automotivos, graxas, solventes, lubrificantes, aditivos,
produtos petroquímicos, bem como quaisquer outras atividades relacionadas com a indústria do petróleo; e) a presta-
ção a terceiros de serviços técnicos, relacionados com as especialidades a que se dedica; f) o agenciamento de navi-
os para entrega dos produtos de seu ramo; g) a venda de artigos de propaganda e quaisquer outros do comércio,
desde que relacionados com os objetivos principais da empresa; h) a indústria, o comércio, a distribuição de produtos
alimentares e artigos diversos, com a exploração de estabelecimentos comerciais destinados a funcionar como lojas
de conveniência, minimercados, lanchonetes, fast food, bem como a venda ou locação de aparelhos eletrônicos e
fotográficos em geral, filmes, cassetes, discos e a prestação de serviços e/ou venda de mercadorias correlatas, po-
dendo as operações ser cedidas a terceiros; i) a prestação de serviços de consultoria e de assistência técnica, admi-
nistrativa, comercial e de marketing, a lavagem, a lubrificação em geral e a reparação de veículos, inclusive sob a
forma contratual de franquia e, em geral, qualquer atividade comercial de intermediação de negócios ou serviços per-
mitidos em lei; j) o incremento de exportação, por conta própria ou de terceiros, de produtos industriais brasileiros de
qualquer natureza e todas as outras atividades requeridas para tal incremento de exportação, inclusive compra e ven-
da de câmbio para operações de importação e exportação e outras; k) operação e manutenção de usinas
termoelétricas, transformação de gás, produção e suprimento de energia elétrica, bem como participação de empreen-
dimentos nas atividades referidas; l) o exercício de outras atividades ligadas ou conexas às constantes dos itens ante-
riores, inclusive a participação como sócia ou acionista em outras sociedades, simples ou empresárias e empreendi-
mentos comerciais industriais ou de serviços de qualquer natureza, no Brasil ou no exterior, desde que, se necessário,

seja obtida autorização governamental; m) a constituição e participação em consórcios para execução das atividades
ligadas ou conexas às constantes do seu objeto, descritas nesta cláusula; n) a importação e exportação, no atacado,
de produtos e mercadorias, neles incluídas todas as commodities, inclusive petróleo cru, derivados de petróleo,
solventes, asfaltos, álcool etílico (etanol combustível), produtos químicos e petroquímicos, lubrificantes, etanol, entre
outros; e o) a prestação de serviços necessários à consecução do seu objeto social, inclusive a legalização de docu-
mentos para a importação e exportação dos produtos citados no item (n). § Único A Companhia poderá adquirir
ações, cotas ou participações em outras empresas. Artigo 4º A duração da Companhia é por tempo indeterminado.
Capítulo II - Do Capital Social - Artigo 5º - O capital social da Companhia é de R$ 4.050.000.000,00 (quatro bilhões,
cinquenta milhões de Reais) dividido em 224.467.228.244 (duzentos e vinte e quatro bilhões, quatrocentos e sessenta
e sete milhões, duzentas e vinte e oito mil, duzentos e quarenta e quatro) ações, sendo 86.286.548.365 (oitenta e seis
bilhões, duzentos e oitenta e seis milhões, quinhentos e quarenta e oito mil, trezentos e sessenta e cinco) ações ordi-
nárias e 138.180.679.879 (cento e trinta e oito bilhões, cento e oitenta milhões, seiscentos e setenta e nove mil, oito-
centos e setenta e nove) ações preferenciais. § 1º As ações são escriturais, não têm valor nominal e são nominativas.
§ 2º Cada ação ordinária dá direito a um voto nas deliberações das Assembleias Gerais. § 3º As ações preferenciais
não terão direito de voto e terão prioridade no reembolso do capital sem prêmio.  § 4º A Companhia poderá ter ações
preferenciais sem direito de voto, até o limite de 50% (cinquenta por cento) do total de ações emitidas. Capítulo III -
Das Assembleias Gerais - Artigo 6º - A Assembleia reunir-se-á, ordinariamente, dentro dos 4 (quatro) primeiros me-
ses após o término do exercício social e, extraordinariamente, sempre que os interesses sociais exigirem a manifesta-
ção dos acionistas. Artigo 7º - As Assembleias Gerais, tanto Ordinárias quanto Extraordinárias, salvo as exceções
previstas em lei, instalar-se-ão em primeira convocação, com a presença de acionistas que representem, no mínimo,
a maioria do capital social com direito a voto. Em segunda convocação, instalar-se-ão com qualquer número de pre-
sentes. Artigo 8º - A Assembleia Geral será dirigida por uma mesa composta por um Presidente e um Secretário,
escolhidos pelos acionistas presentes. Artigo 9º - Além das matérias previstas em lei, caberá à Assembleia Geral: (i)
eleger e destituir os diretores da Companhia, definindo as suas atribuições, designando seus respectivos cargos e
fixando a remuneração global a qual farão jus; (ii) tomar as contas dos diretores, deliberar sobre as demonstrações
financeiras por eles apresentadas e sobre a destinação do resultado do exercício; (iii) deliberar sobre aumento do
capital social e emissão de ações, estabelecendo, inclusive, as suas condições; (iv) deliberar sobre o resgate, amorti-
zação, desdobramento, grupamento de ações ou quaisquer valores mobiliários de emissão da Companhia; (v) delibe-
rar sobre a redução do capital social; (vi) deliberar sobre qualquer reforma do estatuto social da Companhia; (vii) deli-
berar sobre qualquer fusão, cisão, transformação e/ou incorporação de ações envolvendo a Companhia, bem como a
transferência de ativos que resulte na descontinuidade das atividades da Companhia; (viii) deliberar sobre pedido de
recuperação judicial ou extrajudicial, ou requerimento de falência da Companhia;  (ix) deliberar sobre a dissolução ou
liquidação da Companhia, bem como eleger o liquidante; e (x) deliberar sobre qualquer matéria que lhe seja submeti-
da pela Diretoria. Capítulo IV - Da Administração - Artigo 10° - A Companhia será administrada por uma Diretoria
composta por, no mínimo, 2 (dois) membros e, no máximo, 10 (dez) membros, todos residentes e domiciliados no
país, podendo ser acionistas ou não, eleitos e destituíveis a qualquer tempo, pela Assembleia Geral, sendo necessa-
riamente um Presidente e os demais sem designação específica. § 1º - A investidura no cargo far-se-á mediante assi-
natura do termo lavrado no livro de Atas de Reuniões de Diretoria. § 2º - O prazo de gestão dos diretores, que conti-
nuarão no exercício dos cargos até eleição e posse de seus substitutos, será de 2 (dois) anos, permitida a reeleição.
Artigo 11 - A Diretoria reunir-se-á sempre que os interesses da Companhia o exigirem e suas decisões serão tomadas
por maioria simples de votos, observado o quórum de instalação de metade dos membros eleitos, podendo o diretor
temporariamente impedido ou ausente fazer-se representar, mediante indicação escrita, por outro diretor, quer para a
votação, quer para complementar o “quórum” de presença estabelecido nesse artigo. § 1º - Das deliberações tomadas
pela Diretoria, lavrar-se-á ata em livro próprio, que será arquivada no registro do comércio e publicada, quando tiver
deliberação destinada a produzir efeitos perante terceiros. § 2º - Caberá ao Presidente, além de seu voto, o voto de
desempate. Artigo 12º - Observado o disposto nos artigos seguintes, a Diretoria terá as atribuições que a lei lhe outor-
ga para realizar os objetivos sociais e assegurar o funcionamento regular da Companhia, sendo esta representada: (a)
por 2 (dois) diretores em conjunto; (b) por 1 (um) diretor em conjunto com 1 (um) procurador; ou (c) por (2) dois procu-
radores com poderes especiais. Artigo 13º - Caberá, também, à Diretoria, além das matérias legais: (i) convocar, por
qualquer de seus membros, as Assembleias Gerais da Companhia, quando julgar conveniente, ou no caso do artigo
132 da Lei das S.A.; (ii) definir o esquema organizacional da Companhia, adotando uma estrutura organizacional efici-
ente, composta por profissionais qualificados e de reputação ilibada; (iii) decidir sobre a abertura e encerramento de
filiais, agências, sucursais, depósitos e escritórios, inclusive fora do território nacional; (iv) a qualquer tempo, determi-
nar a elaboração de balanços referentes a qualquer período de tempo e aprovar a distribuição de dividendos, interme-
diários ou intercalares, à conta do lucro apurado nos referidos balanços ou de lucros acumulados ou reservas de lu-
cros, ad referendum da assembleia geral; (v) propor à Assembleia Geral a dissolução ou liquidação da Companhia, ou
ainda, reforma do Estatuto Social, fusão, cisão ou incorporação sob qualquer modalidade; (vi) cumprir e fazer cumprir
este Estatuto Social e as deliberações da Assembleia Geral; (vii) representar a Companhia, ativa e passivamente, em
conformidade com as atribuições e poderes estabelecidos neste Estatuto Social e pela Assembleia Geral; e (viii) pres-
tar contas a todos os acionistas. Artigo 14º - Compete isoladamente ao Presidente as seguintes atribuições: (i) presi-
dir as reuniões da Diretoria; (ii) representar a Companhia em Juízo, ativa ou passivamente; (iii) supervisionar e coorde-
nar atividades e deveres dos demais diretores; (iv) gerir e administrar todos os negócios e atividades da Companhia,
cumprir as determinações do Estatuto Social, as decisões da Assembleia Geral de Acionistas e da Diretoria; e (v)
propor a remuneração global dos diretores da Companhia, a ser submetida à Assembleia Geral de acionistas; Artigo
15º - Os diretores substituir-se-ão reciprocamente, observado o seguinte: (i) em caso de ausência e impedimento
ocasional, por período de até 60 (sessenta) dias, do Presidente, caberá aos diretores, eleger seu substituto entre os
membros da Diretoria, devendo o diretor substituto exercer temporariamente as funções de Presidente até o retorno
deste; e (ii) em caso de vacância permanente de qualquer diretor, seu cargo permanecerá vago até a próxima As-
sembleia Geral. Artigo 16º - Compete aos diretores cooperar com o Presidente no desempenho de suas atribui-
ções. Para esse fim, poderão ser designados, em conjunto ou separadamente, para supervisionar atividades espe-
cíficas de interesse da Companhia. Artigo 17º - A Companhia poderá, mediante assinatura conjunta de 2 (dois) de
seus diretores, constituir mandatários, especificando na procuração a finalidade do mandato, os poderes conferidos
e o prazo de validade, que não excederá um ano, salvo quando a procuração for outorgada com poderes da cláusu-
la ad judicia cuja validade poderá ser por prazo indeterminado. Capítulo V - Do Conselho Fiscal - Artigo 18º - A
Companhia terá um Conselho Fiscal, não permanente, eleito pela Assembleia Geral que decidir instalá-lo, à qual
caberá fixar sua remuneração. Os membros do Conselho Fiscal exercerão suas funções até a primeira Assembleia
Geral Ordinária que se realizar após a sua eleição, podendo ser reeleitos. § 1º O Conselho Fiscal será composto de
no mínimo 3 (três) e no máximo 5 (cinco) membros efetivos, e respectivos suplentes, acionistas ou não, eleitos e
destituíveis a qualquer tempo pela Assembleia Geral, sendo a função de seus membros indelegável. § 2º Somente
receberá remuneração o Conselheiro Fiscal que efetivamente exercer suas funções e sua remuneração será pro-
porcional ao tempo de funcionamento. Artigo 19º As atribuições e os poderes do Conselho Fiscal são os definidos
em Lei. Capítulo VI - Demonstrações Financeiras, Reservas e Dividendos - Artigo 20º O exercício social terá a
duração de 1 (um) ano, terminando no dia 31 de dezembro. Artigo 21º Ao fim de cada exercício social, a Diretoria
fará elaborar, com base na escrituração mercantil da Companhia, as seguintes demonstrações financeiras, expri-
mindo com clareza a situação do patrimônio da Companhia e as mutações ocorridas no exercício:  I Balanço Patri-
monial;  II Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados; III Demonstração do Resultado do Exercício; e  IV
– Demonstração dos fluxos de caixa. Artigo 22º - O resultado do exercício constituirá o lucro líquido do exercício, do
qual 5% serão aplicados na constituição da reserva legal até que a mesma atinja 20% do capital social. Do restante,
até 70%, serão destinados à Reserva para Capital de Giro e Conservação e Melhoramento das Instalações. § 1º - A
Reserva para Capital de Giro e Conservação e Melhoramento das Instalações não poderá ultrapassar o Capital
Social. § 2º - A destinação dos lucros para a constituição da Reserva para Capital de Giro e Conservação e Melho-
ramento das Instalações, com base em orçamento de capital previamente aprovado pela Assembleia Geral, não
poderá ser aprovada em cada exercício, em prejuízo da distribuição do dividendo obrigatório de que trata o artigo 23
deste Estatuto Social. Artigo 23º A Companhia distribuirá anualmente como dividendo obrigatório 30% do lucro lí-
quido definido no artigo 22 deste Estatuto Social, diminuído ou acrescido dos seguintes valores:  I quota destinada
à constituição da reserva legal;  II- importância destinada à formação de reservas de contingências e reversão das
mesmas reservas formadas em exercícios anteriores;  III - lucros a realizar transferidos para a respectiva reserva e
lucros anteriormente registrados nessa reserva que tenham sido realizados no exercício; e IV - dividendos semes-
trais e intermediários e/ou intercalares que tenham sido eventualmente declarados no exercício.  § Único - O divi-
dendo previsto neste artigo não será obrigatório no exercício social em que os órgãos da administração informarem
à Assembleia Geral Ordinária ser ele incompatível com a situação financeira da Companhia. Artigo 24º Os dividen-
dos ou juros sobre o capital próprio serão pagos no prazo máximo de 60 (sessenta) dias a contar da data de delibe-
ração do seu pagamento, prescrevendo o direito a seu recebimento, por parte do acionista que não o exercer, no
prazo de 3 (três) anos, a contar da data do início de pagamento de cada dividendo ou juros. Capítulo VII - Da Liqui-
dação - Artigo 25º A Companhia entrará em liquidação nos casos previstos na Lei, competindo à Assembleia Geral
deliberar sobre o processo da mesma liquidação; eleger os liquidantes e o Conselho Fiscal que deverá funcionar
durante a liquidação e fixar-lhes a respectiva remuneração. Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro - Em-
presa: Ipiranga Produtos De Petroleo S.A. - NIRE: 333.0029040-1 - Protocolo: 00-2019/284872-0 - Data do proto-
colo: 16/05/2019 - certifico o arquivamento em 17/05/2019 sob o número 00003616528.

WEG lança modelo de turbina 
eólica de maior potência 

O governo brasileiro rea-
lizará leilões para contratar 
novos projetos de geração 
de energia em junho e ou-
tubro. Os empreendimentos 
vencedores da disputa, que 
incluirá parques eólicos, 
precisarão entrar em ope-
ração em 2023 e 2025, res-
pectivamente. Diante dessa 
perspectiva, a fabricante 
de equipamentos elétricos 
WEG, empresa do sul do 
país, lançou um novo mo-
delo de turbinas de energia 
eólica, em máquinas com 
potência unitária de 4 mega-
watts e rotores com 147 me-
tros de diâmetro, segundo 
comunicado da companhia 
nesta sexta-feira.

O anúncio da empresa ca-
tarinense acontece em meio 
a outras iniciativas de forne-

cedores da indústria eólica, 
que têm apostado em turbi-
nas cada vez maiores para 
aumentar a produtividade 
das usinas da fonte, apurou 
a Reuters. A dinamarquesa 
Vestas, por exemplo, já até 
fechou contratos no Brasil 
envolvendo uma nova má-
quina, com 4,2 megawatts 
em capacidade unitária.

O equipamento da WEG, 
que segundo a empresa foi 
projetado para as condições 
de vento e clima do Brasil, 
será oficialmente apresen-
tado em um evento da in-
dústria eólica que acontece 
na próxima semana em São 
Paulo.

Diferencial

“Diferentemente de 

outros fabricantes, no 
AGW147/4.0 usa-se de 
tecnologia de acionamen-
to direto (também cha-
mada de direct drive ou 
de gearless) que dispensa 
a caixa de engrenagens 
principal (gearbox)”, afir-
mou a WEG, defendendo 
que isso torna a máquina 
“mais confiável” e aumen-
ta a disponibilidade para 
operação, além de facili-
tar trabalhos de manuten-
ção. A WEG não comentou 
quando os primeiros equi-
pamentos do novo modelo 
poderão ser entregues.

Rentabilidade

De acordo com resulta-
dos do primeiro trimestre de 
2019, a receita operacional 

líquida da Weg foi de R$ 
2.932,4 milhões no 1T19, 
14,9% superior ao 1T18 e 
6,2% inferior ao 4T18. Ajus-
tada pelos efeitos da consoli-
dação da aquisição da TGM, 
a ROL mostraria crescimen-
to de 13,3% sobre o 1T18. 

O Ebitda atingiu R$ 461,8 
milhões, 21,6% superior 
ao 1T18 e 5,7% inferior ao 
4T18, enquanto a margem 
Ebitda de 15,7% foi 0,8 
ponto percentual maior que 
no 1T18 e mesmo nível se 
comparada com o trimestre 
anterior.  O retorno sobre 
o capital investido (ROIC) 
atingiu 18,0% no 1T19, um 
crescimento de 1,5 ponto 
percentual em relação ao 
1T18 e crescimento de 0,4 
ponto percentual em relação 
ao 4T18.

Baixa renda representa 
49% do consumo de roupas 
e calçados esportivos

Os consumidores brasilei-
ros menos favorecidos, com 
rendimentos familiares men-
sais de até R$ 2.489, estão 
comprando cada vez mais 
calçados e roupas esportivas. 
Em 2016 eles representavam 
42% das vendas, índice que 
saltou para 49% em 2018, 
como revela o monitora-
mento contínuo do The NPD 
Group em todo o país. Ou-
tros 31% que adquiriram tê-
nis ou roupas esportivas es-
tão na faixa dos que ganham 
entre R$ 2.490 e R$ 6.224 
mensais e 12% estão entre 
aqueles com rendimentos 
acima de R$ 6.224.

No total, no ano passado 
o mercado faturou R$ 13 bi-
lhões com vendas de tênis 
e roupas esportivas. Desse 
montante, R$ 8,9 bilhões fo-
ram decorrentes das vendas de 
tênis e R$ 3,98 bilhões de rou-

pas esportivas. O Brasil repre-
senta 2% das vendas globais 
de US$ 196 bilhões no grupo 
de países com mercados mais 
maduros pesquisados.

Por categorias, os brasilei-
ros da faixa de renda de até 
R$ 2.489 representam 33% 
entre os compradores de tênis 
(aumento de 11% em relação 
a 2016) e 16% daqueles que 
adquirem roupas esportivas. 
Essa classe está comprando 
mais para a prática de espor-
tes mesmo, o que representa 
um crescimento de 16% nos 
últimos três anos.

A pesquisa aponta tam-
bém que 57,3% da compra 
dos itens em promoção são 
feitas por consumidores com 
renda familiar até R$ 2.489. 
Ao contabilizar a faixa de 
rendimentos de R$ 2.490 até 
R$ 4.149, esse percentual 
sobe para 77,2%. 
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Santander Telefônica do Brasil

Light Magazine Luiza

Embraer Cyrela

As units do Santander terminaram cotadas a R$ 42,90, com 
ganho de 0,70%. Os três indicadores semanais mostram merca-
do vendido.

As ações preferenciais da Telefônica do Brasil terminaram co-
tadas a R$ 46,47, com perda de 1,13%. Um ds três indicadores 
semanais mostra mercado comprado e dois,vendido.

As ações ordinárias da Light terminaram cotadas em R$ 
18,26 com perdas de 2,35%. Os três indicadores semanais mos-
tram mercado vendido.

As ações ordinárias do Magazine Luiza terminaram cotadas 
a R$ 176,78, com perdas de 2,03%. Um ds três indicadores sema-
nais mostra mercado comprado e dois,vendido.

As ações ordinárias da Embraer terminaram cotadas a R$ 
18,53, com desvalorização de 1,12%. Os três indicadores sema-
nais mostram mercado vendido.

As ações ordinárias da Cyrela terminaram cotadas a R$ 
16,48, com desvalorização de 0,12%. Os três indicadores sema-
nais mostram mercado vendido.
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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.

REPSOL SINOPEC BRASIL S.A.
CNPJ/MF nº 02.270.689/0001-08 - NIRE: 33.3.0016653-0

Certidão da Ata da AGE. Data, Horário e Local: 14/05/19, às 08h, na sede so-
cial da Cia. na Praia de Botafogo, 300, salas 501 e 701, RJ/RJ, Brasil. Mesa: Sr. 
Manuel Tomás García Blanco – Presidente e Sr. Pablo Luis Gay Ger – Secretá-
rio. Convocação e Presença: Presentes os acionistas que representam a tota-
lidade do capital social da Cia., em razão do que fica dispensada a convocação 
nos termos do §4º do art. 124 da Lei n° 6.404/76. Ordem do Dia: Deliberar sobre 
(i) o pedido de renúncia do Sr. Guillermo Llopis García como membro do Con-
selho de Administração; (ii) a nomeação do Sr. Francisco Javier Sanz Cedrón
como membro do Conselho de Administração; e (iii) a ratificação e consolidação
dos membros do Conselho de Administração da Cia. Deliberações Aprovadas:
Os acionistas aprovam por unanimidade de votos (i) aceitar a renúncia do Sr.
Guillermo Llopis García como membro do Conselho de Administração, para
o qual foi eleito pela AGE realizada em 14/03/19 (indicado pela acionista Rep-
sol S.A.), conforme carta de renúncia apresentada à Cia.; (ii) aprovar a eleição
como membro do Conselho de Administração da Cia., por indicação da acionista
Repsol S.A. do Sr. Francisco Javier Sanz Cedrón, cidadão espanhol, casado,
portador do passaporte espanhol AAI324389, com endereço em Calle Méndez
Álvaro 44, Madri, Espanha. O Conselheiro ora eleito é investido em seu cargo
mediante a assinatura do Termo de Posse e Desimpedimento, para os fins do
art. 147, §§1º e 2º da Lei 6.404/76; e (iii) ratificar e consolidar o Conselho de
Administração da Cia., que é composto pelo Sr. Manuel Tomás Garcia Blanco,
como Presidente do Conselho, Sr. Hu Xinmiao, como Vice-Presidente do Con-
selho, Sr. Miguel Ernesto Klingenberg Calvo, Sr. Tian Jianguo, Sr. José Án-
gel Murillas Angoiti, Srta. Ding Yanxia, Sr. José Carlos de Vicente Bravo, Sr. 
Hou Jianguo, Sr. Francisco Javier Sanz Cedrón e Sr. Mariano Carlos Ferra-
ri, todos com mandato a se encerrar na AGO da Cia. a se realizar em 2022. En-
cerramento: Oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso, e nada mais
havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e suspensa a Assembleia Geral
pelo tempo necessário para a lavratura desta ata, a qual, lida e achada confor-
me, foi aprovada e assinada por todos os presentes. Assinaturas: Manuel To-
más Garcia Blanco – Presidente e Pablo Luis Gay Ger – Secretário. Repsol S.A., 
Repsol Exploración S.A., Tip Top Luxembourg S.A.R.L, Manuel Tomás Garcia
Blanco, Hu Xinmiao, Miguel Ernesto Klingenberg Calvo, Tian Jianguo, José Car-
los de Vicente Bravo, Ding Yanxia, José Ángel Murillas Angoiti, Hou Jianguo,
Francisco Javier Sanz Cedrón e Mariano Carlos Ferrari. Certifico e dou fé que a
presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio. RJ, 14/05/19. Secretário da
Mesa: Pablo Luis Gay-Ger. Jucerja nº 3621573 em 22/05/19.

Mercado de carbono de 
Guangdong fecha em alta

As cotas de emissões 
de carbono encerraram o 
pregão desta sexta-feira a 
23,08 iuanes (US$ 3,34) 
por tonelada, subindo 
1,01% ante quinta-feira, 
na Bolsa de Emissões da 
China (Guangzhou), o 
maior mercado de carbono 
local no país. Um total de 
235.200 toneladas de co-
tas foi negociado na sexta-
feira, com um valor de 4,26 
milhões de iuanes, infor-
mou a agência Xinhua.

As cotas, oficialmente 
conhecidas como Cotas de 
Emissões de Guangdong 
(GDEA, na sigla em in-
glês), são direitos de emis-
são de dióxido de carbono 
atribuídos para as compa-
nhias. As empresas cujas 
emissões ultrapassam sua 
cota devem adquirir cotas 
extras com as autorida-

des ou com as empresas 
no mercado, que causam 
menos poluição e têm co-
tas excedentes. Desde sua 
abertura em dezembro de 
2013, o mercado já comer-
cializou 117,71 milhões de 
toneladas de GDEA, com 
um valor total de 2,32 bi-
lhões de yuans.

Mercado acionário

A bolsa de Hong Kong 
também fechou em alta nesta 
sexta-feira. O mercado acio-
nário de Hong Kong encer-
rou o pregão com uma alta 
de 86,80 pontos, ou 0,32%, 
em 27.353,93 pontos.

O Índice de Hang Seng 
variou entre 27.291,94 e 
27.457,59. O valor das tran-
sações somou 76,01 bilhões 
de dólares de Hong Kong 
(US$ 9,68 bilhões).

ANP premiará os melhores  
da inovação tecnológica

A Agência Nacional de 
Petróleo e Gás (ANP) publi-
cou nesta sexta-feira o edital 
da edição 2019 do Prêmio 
ANP de Inovação Tecnoló-
gica. São cinco categorias de 
premiação, sendo duas com 
temas inéditos: “Segurança, 
Meio Ambiente e Saúde - 
SMS” e “Indústria 4.0”. O 
prazo de inscrição vai até às 
18h do dia 8 de julho.

Segundo a agência regu-
ladora, o Prêmio ANP de 
Inovação Tecnológica tem 
como objetivo reconhecer e 
premiar os resultados asso-
ciados a projetos de pesquisa, 
desenvolvimento e inovação 
(P,D&I), que representem 
inovação tecnológica para o 
setor de petróleo, gás natural e 
biocombustíveis, desenvolvi-
dos no Brasil por instituições 
de pesquisa credenciadas pela 

ANP, empresas brasileiras e 
empresas petrolíferas, com 
recursos da Cláusula de PD&I 
presente nos contratos de Ex-
ploração e Produção (E&P). 
Cada resultado de projeto 
inscrito poderá concorrer em 
apenas uma categoria.

Fica vedada a participa-
ção de vencedores de edi-
ções anteriores do Prêmio 
ANP de Inovação Tecnoló-
gica. A Comissão Julgadora 
avaliará os resultados dos 
projetos e indicará os finalis-
tas e vencedores de cada ca-
tegoria, conforme os seguin-
tes critérios: originalidade, 
relevância, aplicabilidade e 
funcionalidade.

Inovação

Haverá uma premiação 
para a “Personalidade Inova-

ção do Ano”, como reconhe-
cimento a uma pessoa que 
tenha gerado contribuição e 
realizações para o desenvol-
vimento e inovação tecno-
lógica no setor de petróleo, 
gás natural e biocombustí-
veis. Também será concedi-
da uma “Menção Honrosa” 
para pessoa com relevante 
reconhecimento profissional 
no setor.

Aos vencedores de cada 
categoria, da premiação 
personalidade inovação do 
ano e da menção honrosa, 
será destinado um troféu 
de vencedor e certificados. 
Aos demais finalistas serão 
concedidos troféus e certifi-
cados atestando sua condi-
ção na premiação. Mais de-
talhes no edital, disponível 
em http://www.anp.gov.br/
noticias/5197-premio-anp:

Sondas ativas 
nos EUA têm 
3ª semana  
de redução

As empresas de energia dos 
Estados Unidos reduziram nes-
ta semana o número de sondas 
de petróleo em operação pela 
terceira semana consecutiva. A 
informação é da Baker Hughes, 
uma empresa da GE, de servi-
ços industriais e uma das maio-
res empresas de serviços de 
campo de petróleo do mundo. 
A razão é a baixa do petróleo.

Uma reportagem local da 
Reuters diz que as empresas 
dos EUA seguem com planos 
de cortes de gastos. As com-
panhias retiraram de atividade 
cinco sondas de petróleo na 
semana finalizada em 24 de 
maio, levando a contagem to-
tal para 797 unidades, menor 
nível desde março de 2018, 
informou nesta sexta-feira a 
Baker Hughes, empresa de 
serviços em energia da Gene-
ral Electric, em seu aguardado 
relatório semanal.

DIÁRIO
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E o Gini, como fica?
Enquanto o governo conclama as ruas, o Congresso 

aprova projetos por conta própria, e Guedes coloca seu 
cargo à disposição, caso a Reforma da Previdência não 
seja aprovada, os economistas agora descobriram que a 
década de 2011 a 20 foi mais que perdida em termos de 
PIB. A tecla não poderia ser diferente, após dois anos de 
contração forte na economia, a mediocridade do incre-
mento do PIB em 2017, 2018 e neste ano, é insuficiente 
para compensar as perdas provocadas enquanto os políti-
cos brincavam de greve.

Ao não aprovarem as propostas de reformas do ex-
ministro de Dilma Joaquim Levy, ou do ex-ministro de 
Temer Henrique Meirelles, os congressistas fadaram o 
Brasil a patinar. Desde 2015, o enfretamento do problema 
do conflito distributivo tem sido adiado. Portanto a dívida 
pública cresce como uma bola de neve.

Em março, a dívida pública federal em títulos, que in-
clui os débitos do governo dentro do Brasil e no exteri-
or, registrou aumento de 1,15%, para R$ 3,917 trilhões. 
A expectativa da Secretaria do Tesouro Nacional é de o 
endividamento chegue R$ 4,3 trilhões no fim do ano. Já a 
Instituição Fiscal Independente (IFI), do Senado Federal, 
projeta que a dívida pública bruta sobre PIB atinja 100% 
do PIB em 2026.

A intolerância do atual presidente, Jair Bolsonaro, que, 
esfaqueado no passado, agora esfaqueia a todos, impossi-
bilita que haja uma coesão em torno de medidas que levem 
o governo a encontrar os tais 4% do PIB, cerca de R$ 300 
bilhões, para fechar as contas públicas e sair do déficit para 
o superávit. Mas o fato é um: nenhuma das medidas que 
precisam ser tomadas para que isso aconteça agradarão 
a população, que já sofreu mazelas demais por conta da 
crise econômica que corroeu a renda do brasileiro.

De acordo com estudo da Fundação Getúlio Vargas 
(Ibre/FGV), a crise desta década foi pior para as classes 
mais baixas da população, ampliando as desigualdades so-
ciais e a concentração de renda. Considerando apenas o 
período de 2015 até o momento, a parcela mais pobre teve 
sua renda reduzida em 22%. Enquanto nos últimos sete 
anos, a renda acumulada dos mais ricos aumentou 8,5%; 
a dos mais pobres caiu 14%. Já a desigualdade medida 
pelo índice de Gini, chegou no último trimestre a 0,627, o 
maior patamar da série histórica iniciada em 2012.

Uma das causas é o aumento do desemprego, provo-
cado pela instabilidade econômica causada pelo lado 
político. Com a flexibilização das leis trabalhistas e a falta 
de vagas no mercado informar, a desigualdade de renda só 
tende a aumentar. Basta observar o número de pessoas que 
obtém renda informalmente através da oferta de serviços 
informalmente. Agora, a nova onda de tecnologia supre as 
necessidades, mas se quebrar uma perna... A família vive 
como.

Aliada à conjuntura econômica deve ampliar ainda 
mais a disparidade de renda a tal Reforma da Previdência. 
Com o aumento do tempo de contribuição exigido em uma 
sociedade que vive cada vez mais na informalidade, não 
se pode esperar outra coisa a não ser um novo aumento 
do índice de Gini nos próximos anos. Até porque, os que 
mais dependem da aposentadoria são os trabalhadores de 
menor renda.

É o famoso trade off: ou se prioriza a renda da popula-
ção ou as contas do governo e a necessidade de sanear as 
contas públicas. A reforma proposta pelo governo prevê 
uma economia de R$ 1,2 trilhão, mas o ministro da Eco-
nomia, Paulo Guedes, reconhece que há uma margem de 
negociação, que pode chegar a R$ 800 bilhões.

Mas para Guedes, não há problema algum. “Se não 
fizermos a reforma, o Brasil pega fogo. Vai ser o caos no 
setor público, tanto no governo federal como nos estados 
e municípios. Pego um avião e vou morar lá fora. Já tenho 
idade para me aposentar”, disse em entrevista. Pena que a 
maioria dos brasileiros não tem a mesma condição.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
2ª VARA CÍVEL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – COMARCA REGIONAL DE BANGU

RUA 12 DE FEVEREIRO, S/Nº, FÓRUM, BANGU, RIO DE JANEIRO, RJ
C.E.P.: 21810-050 - Tel.: (21) 3338-2042 - E-mail: ban02vciv@tjrj.jus.br 

EDITAL DE ALIENAÇÃO EM LEILÃO JUDICIAL NA FORMA PRESENCIAL, COM PRAZO DE 05 DIAS PARA CONHECIMENTO 
DOS INTERESSADOS E INTIMAÇÃO DO(S) EXECUTADO(S), EXTRAÍDOS DOS AUTOS DA AÇÃO DE COBRANÇA proposta por 

CONDOMINIO DO PARQUE RESIDENCIAL PIRAQUARA inscrito no CNPJ sob o nº 00.915.409/0001-38 em face de LUCIENE 
CAETANO GAMA inscrita no CPF sob o nº 089.178.027-02, devidamente representada pela DEFENSORIA PÚBLICA nos autos do 

PROCESSO Nº 0025421-79.2008.8.19.0204, NA FORMA ABAIXO:
O(A) Doutor(a) CRISTIANE TELES MOURA MARQUES – Juiz(a) de Direito da Vara acima, FAZ SABER por esse Edital de Alienação em 
Leilão Judicial na forma Presencial, com prazo de 05 (cinco) dias, a todos os interessados e em especial ao(s) Executado(s) e Coproprietário, 
que será realizado o público leilão presencial, pelo Leiloeiro Público SÉRGIO LUIS REPRESAS CARDOSO, com escritório na Avenida 
Erasmo Braga, nº 255, Grupo 202 – Centro, Rio de Janeiro, RJ – Site: sergiorepresasleiloes.com.br, Telefone: (21) 2151-3050, E-mail: 
sergiorepresas@gmail.com, onde: O Primeiro Leilão será no dia 03/06/2019 às 11:30h, para venda por valor superior ao da avaliação, e 
o Segundo Leilão no dia 10/06/2019 às 11:30h, pela melhor oferta, onde o lanço inicial será por valor superior a 50% da avaliação, sendo 
realizado no Átrio do Fórum da Comarca Regional de Bangu, situado na Rua 12 de Fevereiro, S/Nº , Bangu, Rio de Janeiro, RJ. DO(S)
BEM(NS) OBJETO DO LEILÃO: Conforme o Laudo de Avaliação de fls. 184/185: APARTAMENTO Nº 308, BLOCO 08, SITUADO NA 
RUA PIRAQUARA Nº 593, REALENGO, RIO DE JANEIRO, RJ, MATRICULADO NO 8º SERVIÇO REGISTRAL DE IMÓVEIS SOB O Nº 
53189-A E NA PREFEITURA SOB O Nº 1526394-0 E CL Nº 03491-8. MEDINDO 54M², e sua correspondente fração ideal de 5469/2674680 
do respectivo terreno, com direito a 01 vaga de estacionamento de veículo, localizada indistintamente na área para tanto destinada, com 
numeração suplementar pela Rua do Cacau nº 400, medindo o terreno em sua totalidade: 54,00m de frente para a Rua Piraquara, 52,60m 
do oposto pela Rua do Cacau, por onde também o lote faz testada, à direita mede 78,00m mais 35,00m alargando o terreno, mais 315,00m 
aprofundando o terreno, confrontando com o terreno de Manuel Ferreira Neves ou Sucessores, à esquerda mede 345,00m parte da qual 
limita com o final da Rua Maior Belfort mais 35,50m limitando com os fundos da área destinada a escola mais 42,00m aprofundando o 
terreno, limitando com a lateral esquerda da área destinada a escola, na freguesia de Irajá. DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: Trata-se de um 
apartamento de dois quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço, pisos cerâmicos e esquadrias de alumínio, pintura plástica. 
Realizadas benfeitorias com o fim de conservar e melhorar as suas condições de fruição. DO EDIFÍCIO: Ocupação residencial, com 08 
pavimentos e 08 apartamentos por andar; construídos em alvenaria de tijolos e pintura plástica, hall social com piso em porcelanato e 
vidros, com acesso aos apartamentos por dois elevadores da marca Otis. Possui portaria com assistência de um porteiro; estacionamento, 
área de lazer, duas piscinas, quadra de esporte, pista de skate e salão de festas. DA AVALIAÇÃO: O imóvel objeto de leilão foi avaliado 
em 10 de agosto de 2018 pelo valor de R$ 184.000,00 (Cento e oitenta e quatro mil reais), referente a 55.860,8336622 UFIR, que 
atualizadas nesta data, perfaz o valor de R$ 191.105,49 (Cento e noventa e um mil cento e cinco reais e quarenta e nove centavos).
INFORMAÇÕES ADICIONAIS DO PROCESSO: Ciente os interessados do seguinte: Que a Ré se manifestou nos autos as fls. 33/34, 
através da Defensoria Pública; Que a Ré foi citada da ação às fls. 59 e verso; Sentença as fls. 77/79; Início da execução as fls. 85; 
Intimação Pessoal da Ré do início da execução às fls. 126; Deferimento da Penhora às Fls. 157; Auto de Penhora lavrado às Fls. 188; A 
Ré tomou ciência da Penhora às fls. 188, e da avaliação às fls. 186/verso. DOS DÉBITOS SOBRE O IMÓVEL: Cientes os interessados 
que conforme levantamento de débitos realizado, constam Débitos de FUNESBOM no valor de R$ 549,03 (Quinhentos e quarenta e nove 
reais e três centavos); Ciente os interessados que constam débitos de condomínio, cujo valor atualizado até maio/2019 perfaz a quantia 
de R$ 124.316,65 (Cento e vinte e quatro mil trezentos e dezesseis reais e sessenta e cinco centavos). DAS ANOTAÇÕES NA MATRÍCULA 
DO RGI: Conforme certidão de ônus referente ao imóvel objeto de leilão, de matrícula 53189-A do 8º Serviço Registral de Imóveis, no R-9,
consta PENHORA registrada por determinação do Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca Regional de Bangu/RJ, extraída dos autos do 
Procedimento Comum – Perdas e Danos/Inadimplemento das obrigações – Processo nº 0012979-13.2010.8.19.0204, tendo como 
Exequente: Antônio Carlos Batista de Andrade e como Executada: Luciene Caetano Gama, para garantia do valor de R$ 51.601,98 
(cinquenta e um mil seiscentos e um reais e noventa e oito centavos). DAS ADVERTÊNCIAS: 1 - Ficam intimadas as partes através deste 
Edital, caso não o sejam pelo Senhor Oficial de Justiça (art. 889 do CPC). 2 - O credor pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou 
com penhora anteriormente averbada, os promitentes vendedores, os usufrutuários, o coproprietário de bem indivisível, que não foram 
intimados pessoalmente, ficam neste ato intimados da realização dos respectivos leilões (art. 889 do CPC). 3 – As alienações são feitas 
em caráter “AD-CORPUS”, sendo que as áreas mencionadas nos Editais, catálogos e outros veículos de comunicação, são meramente 
enunciativas. Os imóveis serão vendidos no estado em que se encontram, não podendo o arrematante alegar desconhecimento de suas 
condições, características, compartimentos internos, estado de conservação e localização. 4 - Compete ao interessado na arrematação, a 
verificação do estado de conservação dos bens, bem como, em se tratando de bens imóveis de eventuais restrições para construção, 
averbadas ou não na matrícula ou para construções futuras. 5 - Assinado o auto de arrematação pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, 
a arrematação considerar-se-á perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados procedentes os embargos do executado. 
(art. 903 do CPC). 6 – Em relação à preferência na arrematação, observar-se-á o artigo 892, §§ 2º e 3º, do CPC. 7 – Se o arrematante não 
honrar com o pagamento referido no prazo mencionado neste edital, configurar-se-á a desistência da arrematação, ficando impedido de 
participar de novos leilões judiciais (art. 897 do CPC), aplicando-se lhe multa, o qual se reverterá em favor do credor, e responder pelas 
despesas processuais respectivas, bem como pela comissão do leiloeiro. 8 - Violência ou fraude em arrematação judicial - Art. 358 do 
Código Penal. Impedir, perturbar ou fraudar arrematação judicial; afastar ou procurar afastar concorrente ou licitante, por meio de violência, 
grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem: Pena – detenção, de dois meses a um ano, ou multa, além da pena correspondente 
à violência. 9 – Na forma do § 1º do Art. 843 do CPC, tratando-se de bem indivisível, é reservada ao coproprietário ou ao cônjuge 
não executado a preferência na arrematação do bem em igualdade de condições. DO PAGAMENTO DA ARREMATAÇÃO: 1. À 
Vista: A arrematação far-se-á mediante o pagamento imediato do preço pelo arrematante, por meio de guia judicial (art. 892 do CPC); 2.
Parcelado: Ao optar pelo pagamento parcelado, o arrematante, poderá apresentar ao Leiloeiro proposta de aquisição do bem, por escrito 
na forma do Art. 895 do NCPC e seguintes, sempre antes do início de cada leilão, e sendo aceita a proposta pelo Juízo, deverá efetuar o 
pagamento mediante guia judicial, e o valor das parcelas deverão ser atualizados, mensalmente, desde a data da arrematação, devendo 
o montante ser quitado mediante guia de depósito judicial vinculada aos autos. 3. A proposta de pagamento do lance à vista sempre 
prevalecerá sobre as propostas de pagamento parcelado (art. 895, inciso II, § 7º, do CPC). 4. O arrematante deverá pagar ao Leiloeiro, a 
título de comissão, o valor correspondente a 5% de comissão, que será devido nos caso de arrematação ou adjudicação, o qual não está 
incluso no montante do lance. 4.1. Outrossim, na hipótese de sustação do leilão por remissão da dívida ou por acordo entre as partes, será 
devida a comissão ao Leiloeiro, na forma do Art. 7º, § 3º da Resolução do CNJ nº 236 de 13 de julho de 2016, com reembolso integral das 
despesas adiantadas para sua realização. 5. Cientes os interessados que o imóvel será vendido livre e desembaraçado de débitos, na 
forma do Art. 130, § Único, do CTN c/c §1º do art. 908 do NCPC. 6. Condições Gerais da Alienação: Ficam sob encargo dos respectivos 
arrematantes todos os ônus inerentes à transferência da propriedade em seu favor; A partir da data da arrematação todas as despesas, 
em especial os tributos, as cotas condominiais e as despesas com segurança do imóvel (quando existentes) passarão a ser de inteira 
responsabilidade do respectivo arrematante. 7. Não havendo expediente forense na data designada, o leilão será realizado no 
primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local. E para que chegue ao conhecimento de todos os interessados, foi expedido 
o presente, para cautelas de estilo. Ficando o(s) Executado(s) intimado(s) da hasta pública, se não for(em) encontrado(s) por intermédio 
deste Edital, na forma do art. 889, 892 do NCPC. O edital se encontra disponibilizado e publicado na rede mundial de computadores (site 
do Leiloeiro: www.sergiorepresasleiloes.com). Rio de Janeiro, 15 de maio de 2019. Eu ___ T.J.J. datilografei e Eu___ , titular subscrevo. 
(ass) CRISTIANE TELES MOURA MARQUES – Juiz(a) de Direito. 

CVM realiza sessão de julgamento 
envolvendo empresas do grupo X
Eike Batista 
fundou seis 
empresas: OGX, 
MPX, MMX, LLX, 
CCX e OSX

A Comissão de Valores 
Mobiliários (CVM) realizará 
nesta segunda-feira (27) ses-
são de julgamento na sede 
da autarquia de empresas 
fundadas pelo empresário 
Eike Batista. Na ocasião, 
os dois primeiros casos se-
rão analisados a partir das 
10h, e os demais a partir das 
15h. A sessão será aberta ao 
público e ocorrerá no audi-
tório da CVM (Rua Sete de
setembro, nº 111/34º, Centro 
– Rio de Janeiro).

Batista fundou seis empre-
sas X: OGX, MPX, MMX, 
LLX, CCX e OSX. Durante 
muitos anos renderam mui-
to dinheiro, com ações que 
apresentavam rentabilidade 

aos seus acionistas. O primei-
ro caso será o PAS CVM SEI 
nº 19957.000594/2015-72 
(RJ2014/0578), da OGX Petró-
leo e Gás Participações S.A.

Instaurado para apurar 
eventual responsabilidade 
do empresário Eike Batista, 
na qualidade de acionista 
controlador e presidente do 
conselho de administração 
da OGX Petróleo e Gás Par-
ticipações S.A., por infração 
ao disposto no ao art. 155, 
§1º, da Lei 6.404/76, c/c o 
art. 13, caput, da Instrução 
CVM 358, e por prática de 
manipulação de preços (de-
finida no inciso II, “b”, e ve-
dada pelo inciso I, ambos da 
Instrução CVM 8).

O segundo é o PAS CVM 
SEI nº 19957.000592/2015-
83 (RJ2014/6517), também 
da OGX Petróleo e Gás 
Participações S.A. Instau-
rado para apurar a eventual 
responsabilidade de direto-
res da OGX Petróleo e Gás 
Participações S.A. pelo des-
cumprimento do inciso II, 
“b”, da Instrução CVM 8, e 
do art. 153 da Lei 6.404/76, 

além do art. 14 da Instrução 
CVM 480. 

O terceiro é o PAS CVM 
SEI nº 19957.000591/2015-
93 (RJ2014/12838), igual-
mente da OGX Petróleo e Gás 
Participações S.A. Instaurado 
para apurar eventual respon-
sabilidade de ex-integrantes 
do conselho de administra-
ção da OGX Petróleo e Gás 
Participações S.A. por não 
terem tomado as providên-
cias necessárias para que as 
demonstrações financeiras 
evidenciassem informações 
relevantes para a compreen-
são da situação financeira e 
patrimonial da companhia.

O quarto caso é o PAS CVM 
SEI nº 19957.001153/2015-
98 (RJ2015/1421), da OSX 
Brasil S.A. – Em recupera-
ção judicial. Instaurado para 
apurar a responsabilidade de 
ex--membros do conselho de 
administração da OSX Brasil 
S.A. – Em recuperação judi-
cial por não terem tomado 
as providências necessárias 
para que as demonstrações 
financeiras evidenciassem 
informações relevantes para 

a compreensão da situação 
financeira e patrimonial da 
companhia.

O último a ser julga-
do é o PAS CVM SEI nº 
19957 .001920/2015-69  
(RJ2015/1954) – anexa-
do ao processo NUP nº 
00783.000276/2015-12, da 
CCX Carvão da Colômbia 
S.A.I Instaurado para apurar 
eventual responsabilidade de 
diretores da CCX Carvão da 
Colômbia S.A. por suposta 
omissão, em demonstrações 
financeiras intermediárias, 
de informações relevantes 
para a compreensão da si-
tuação financeira e patrimo-
nial da Companhia (infração 
ao disposto nos arts. 153, 
176, c/c o 177, §3°, da Lei 
6.404/76, e arts. 14 e 29 da 
Instrução CVM 480); bem 
como dos conselheiros de 
administração por, suposta-
mente, não terem adotado 
providências capazes de as-
segurar que as demonstra-
ções evidenciassem as infor-
mações (infração ao disposto 
nos arts. 142, III e V, e 153 
da Lei 6.404/76).

GlobalCoin é criptomoeda que o Facebook deve lançar em 2020
O Facebook estaria ter-

minando o projeto de lan-
çar no primeiro bimestre 
de 2020 sua própria crip-
tomoeda, um dos pilares de 
um sistema de pagamentos 
digitais que funcionaria em 
uma dezena de países, in-
formou a BBC.

Sem detalhar, a empresa 
pretende testar a GlobalCoin 
ainda neste ano. No mês pas-
sado, o fundador da empre-
sa, Mark Zuckerberg, se en-

controu com Mark Carney, 
dirigente do Banco Central 
do Reino Unido, para falar 
sobre as oportunidades e os 
riscos que envolvem o lança-
mento de uma criptomoeda.

Além disso, a empresa 
pediu conselhos ao Tesou-
ro norte-americano sobre 
questões operacionais e re-
gulatórias de oficiais, e a 
companhias de transferência 
de dinheiro, como Western 
Union, em busca de ma-

neiras fáceis e baratas para 
pessoas sem contas bancá-
rias mandarem e receberem 
dinheiro.

Funcionamento

Com mais de 2 bilhões 
de perfis no mundo, o Fa-
cebook quer seu sistema de 
pagamentos com moeda di-
gital sirva para usuários que 
também não tenham conta 
bancária. A empresa, dona 

também do WhatsApp e do 
Instagram, busca quebrar 
barreiras financeiras, com-
petir com bancos e reduzir 
custos de consumidores.

O projeto foi noticiado 
pela primeira vez em dezem-
bro passado. O Facebook 
também estaria negociando 
com comerciantes online 
para que aceitem a moeda 
como pagamento em troca 
de taxas de transação mais 
baixas.
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ALTERSA - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ nº  06.115.078/0001-38

Relatório de Diretoria: Senhores Acionistas, Em cumprimento as disposições legais e estatutárias, vimos submeter a V.Sas., as Demonstrações Financeiras, relativas ao exercício findo de 31/12/2018. Colocando-nos á inteira disposição 
dos Senhores Acionistas para os esclarecimentos necessários. Rio de Janeiro, 23/05/2019. Rafael Lee Sauer Eisenberg - Diretor.

Notas explicativas às demonstrações financeiras em 31/12/2018: 1) Con-
texto Operacional: A empresa tem por objeto social a viabilização, interme-
diação, representação e realização de empreendimentos e negócios civis e 
comerciais, a participação em outras companhias, como acionista ou sócia 
cotista, mediante aquisição de ações, cotas ou quaisquer títulos representati-
vos do capital social de qualquer companhia e, ainda, a prestação de serviços 
na área de administração, finanças e informática. 2) Apresentação das De-
monstrações Financeiras: As demonstrações financeiras foram elaboradas 

Balanço Patrimonial em 31/12/2018 e 2017 (em reais)
Ativo 2018 2017
Circulante 151.020 6.913
Caixa e Equivalentes de Caixa 150.853 6.815
Imposto a recuperar 167 98

Nâo Circulante 79.240.393 100.979.007
Realizável a longo prazo 715.437 -
AFAC - Investidas 715.437 -

Investimentos 140.217.064 162.058.015
(-) Deságio de investimentos (61.692.108) (61.079.008)

Total do Ativo 79.391.413 100.985.920
Passivo
Circulante 37.285.710 58.763.992
Dividendos a Pagar 37.275.492 58.763.373
Imposatos a pagar 220 619
Contas a pagar 9.998 -

Patrimônio Líquido 42.105.703 42.221.928
Capital social 39.914.910 39.914.910
Reserva legal 4.722.508 4.722.508
Reserva Retenção Lucros 3.224.382 3.224.382
Prejuízos Acumulados (5.756.097) (5.639.872)

Total do Passivo 79.391.413 100.985.920

Demonstração de Resultados de Exercícios em 31/12/2018 e 2017 
(em reais) 2018 2017

Resultado de Equivalência Patrimonial (73.383) (5.585.288)
Despesas operacionais (42.842) (54.584)
Financeiras (712) (427)
Administrativas e gerais (42.130) (54.157)

Prejuízo líquido do exercício (116.225) (5.639.872)
Prejuízo líquido por ação - (0,14)
Quantidade de ações 39.914.910 39.914.910

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

Saldos em
Capital
social

Reserva
legal

Reserva
retenção

lucros

Prejuízos
acumu-

lados Total
31/12/2016 39.310.166 4.722.508 4.064.983 (840.601) 47.257.056
Aumento de capital       604.744 604.744
Compensação prejuízo (840.601) 840.601 -
Prejuízo Líquido do Exercício (5.639.872) (5.639.872)
Saldos em 
31/12/2017 39.914.910 4.722.508 3.224.382 (5.639.872) 42.221.928
Prejuízo Líquido do Exercício (116.225) (116.225)
Saldos em 
31/12/2018 39.914.910 4.722.508 3.224.382 (5.756.097) 42.105.703

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

Atividades Operacionais 2018 2017
(-) Pagtos. Salários + encargos (26.000) (29.200)
(-) Contas a pagar (17.310) (25.865)
(=) Caixa Líquida gerada pelas atividades
  operacionais (43.310) (55.065)
Atividades de Financiamentos
(+) Recbtos. Dividendos 21.675.228 6.786.715
(-) Pagtos. Dividendos (21.487.880) (6.747.377)
(=) Caixa Líquida gerada pelas atividades
  financiamentos 187.348 39.338
Atividades de Investimentos
(+) Aumento de Capital - 604.744
(-) Aquisição de cotas de capital - (604.744)
(=) Caixa Líquida gerada pelas atividades
  Investimentos - -
(=) Aumento / Redução no Caixa e Equivalentes 144.038 (15.727)
(-) Caixa Equivalentes (início do Ano) 6.815 22.542
(+) Caixa Equivalentes (final do Ano) 150.853 6.815
(=) Aumento / Redução no Caixa e Equivalentes 144.038 (15.727)

de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que compreendem 
as disposições da Lei das Sociedades por Ações e dos pronunciamentos 
emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC. 3) Resumo das 
Principais Práticas Contábeis: a) Apuração do Resultado: O resultado 
das operações é apurado em conformidade com o regime de competência 
de exercício; b) Ativo Circulante: Demonstrado pelos valores em reais das 
disponibilidades e contas a receber; c) Investimentos: Demonstrado pelo 

investimento em companhias por valores em reais, atualizados pela equi-
valência patrimonial, deduzido do valor do deságio; d) Passivo Circulante: 
Demonstrado pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando 
aplicável, dos correspondentes encargos incorridos até a data do balanço; 4)
Patrimônio Líquido: - Capital Social: subscrito e integralizado por acionistas 
domiciliados no país, está representado por 39.914.910 ações ordinárias no-
minativas; - Lucros Acumulados: valor em reais, demonstrado pelo resultado 
de suas operações. Rio de Janeiro, 31/12/2018.

Rafael Lee Sauer Eisenberg Mailson Ernesto Carvalho dos Santos
Diretor Contador CRC RJ 072141

BRR FOMENTO MERCANTIL S.A. CNPJ 68.678.515/0001-89

Balanço Patrimonial

Relatório da Administração: Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e do Estatuto, vimos submeter à apreciação de V.Sas. as 
Demonstrações  Financeiras referentes aos exercícios sociais dos anos de 2018 e 2017. Estamos à inteira disposição de V.Sas. para quaisquer esclarecimentos.

Rio de Janeiro, 15 de março de 2019. A Diretoria

Ativo 2018 2017
Circulante ................................................. 154.864.088,94 147.287.755,29
Disponível .................................................. 6.661.712,89 1.694.075,38
Valores a Receber ..................................... 144.846.480,27 136.956.909,50
Aplicações Financeiras.............................. 2.348.432,84 7.662.926,41
Outros Créditos ......................................... 1.007.462,94 973.844,00
Ativo não Circulante ................................ 5.203.826,64 5.500.128,75
Créditos ..................................................... 71.384,52 29.723,78
Investimentos ............................................ 473,48 473,48
Imobilizado ................................................ 4.423.222,42 4.432.759,27
Depreciação .............................................. (3.820.484,85) (3.492.058,85)
Intangíveis ................................................. 6.168.909,79 6.168.909,79
Amortização............................................... (1.639.678,72) (1.639.678,72)
Total do Ativo ........................................... 160.067.915,58 152.787.884,04
Passivo 2018 2017
Circulante ................................................. 64.392.102,06 62.484.443,90
Fornecedores ............................................ 204.751,54 429.531,62
Obrigações ................................................ 261.497,13 583.702,34
Empréstimos e Financiamentos ................ 63.925.853,39 61.471.209,94
Não Circulante ......................................... 11.607.255,90 6.468.217,79
Outras Obrigações .................................... 11.607.255,90 6.468.217,79
Patrimônio Líquido .................................. 84.068.557,62 83.835.222,35
Capital Social subscrito ............................. 83.835.222,35 109.102.187,96
Reserva de Lucros .................................... 233.335,27 –
Lucros/Prejuízos Acumulados ................... – (25.266.965,61)
Total do Passivo ...................................... 160.067.915,58 152.787.884,04

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Saldos em Capital Social
Reserva

de Lucros
Lucros

Acumulados Total
 31/12/2017 ...... 109.102.187,96 – – 109.102.187,96
Aumento de
 Capital............. (25.266.965,61) – – (25.266.965,61)
Constituição de
 Reservas – 233.335,27 (233.335,27) –
Resultado do
 Exercício ......... – – 233.335,27 233.335,27
Saldos em
 31/12/2018 ...... 83.835.222,35 233.335,27 – 84.068.557,62

Demonstração do Resultado em 31 de Dezembro
2018 2017

Receita Líquida ............................................. 17.093.967,64 23.212.973,03
(–) Custos Operacionais ................................. (11.226.671,69)(19.652.804,24)
Lucro Bruto ................................................... 5.867.295,95 3.560.168,79
Resultado Operaci onal ................................... (5.586.177,60)(32.999.255,62)
Resultado antes dos Impostos sobre o Lucro 281.118,35 (29.439.086,83)
(–) Impostos sobre o Lucro............................. (47.783,08) (420.730,54)
Resultado do Exercício ................................ 233.335,27 (29.859.817,37)

Demonstração dos Fluxos de Caixa em 31 de Dezembro
Fluxos de Caixa - Atividades Operacionais 2018 2017
Lucro (Prejuízo) Líquido ................................... 233.335,27 (29.859.817,37)
Ajustes para Reconciliar o Prejuízo Líquido com
 Caixa Líquido: Depreciação/Amortização....... 328.426,00 373.107,61
Aplicado/Obtido nas/das Atividades Operacionais:
Aumento/Diminuição das contas dos grupos do
 ativo e passivo circulantes:
Duplicatas a Receber ....................................... (7.889.570,77) 2.463.200,14
Outros créditos curto e longo prazo ................. 7.396.908,81 (207.572,58)
Juros sobre empréstimos provisionados .......... 6.850.225,72 12.795.561,43
Recebimento de Dividendos............................. – 430.000,00
Fornecedores ................................................... (224.780,08) 2.234,66
Impostos a Recolher......................................... 61.483,78 (37.342,93)
Salários e encargos sociais .............................. 4.303,58 39.120,26
Provisões .......................................................... 256.417,85 28.325,05
Outros débitos/contas a pagar - curto e
 longo prazo – 10.706,63
Caixa líquido obtido(aplicado) das/nas
 atividades operacionais .................................. 7.016.750,16 (13.962.477,10)
Fluxos de Caixa das Atividades de
 Investimentos
Baixa de ações/cotas ....................................... – 1.194.880,04
Empréstimos c/ Pessoas Ligadas .................... 5.139.038,11 353.951,56
Caixa líquido obtido(aplicado) das/nas
 atividades de investimentos............................ 5.139.038,11 1.548.831,60
Fluxos de Caixa das Atividades de
 Financiamento
Integralização de Capital .................................. – 1.406.880,00
Empréstimos e financiamentos obtidos ............ (25.500.000,00)(38.421.642,72)
Pagamento de empréstimos e financiamentos 21.700.000,00 44.999.437,45
Pagamento de dividendos ................................ – (95.000,00)
Caixa líquido obtido das atividades de
 financiamentos (3.800.000,00) 7.889.674,73
Aumento(Diminuição) Líquido no Caixa e
 Caixa E quivalentes ......................................... 8.355.788,27 (4.523.970,77)
Caixa e Caixa Equivalentes em 1 de Janeiro ... 1.694.075,38 2.829.895,39

6.661.712,89 1.694.075,38
Celso Ryfer - Diretor-Presidente - CPF: 541.721.957-68.     Marcelo Peres Katz - Diretor - CPF: 911.706.807-04. 

Claudio José de Morais - Contador CRC-RJ 083628-O-9 - CPF: 902.065.337-72.

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis: 1 - Contexto Operacional:
A companhia é uma sociedade anônima de capital fechado e tem por objeto 
social a compra de direitos creditórios conjugada com prestação contínua de 
serviços de assessoria creditícia e mercadológica a suas empresas - clientes 
- Factoring. 2 - Elaboração das Demonstrações Financeiras: As demonstra-
ções financeiras foram elaboradas com base nas práticas contábeis emanadas 
da legislação societária brasileira - Lei 6.404/76 e alterações. 3 - Capital Social:
O Capital Social totalmente subscrito e integralizado, em 31/12/2018, é de 
R$ 83.835.222,35 representado por 4.358.615 ações preferenciais e 4.358.615 
ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.

Anac suspende todos os 
voos da Avianca Brasil
Empresa entrou 
com pedido de 
recuperação 
judicial em 
dezembro de 2018

A Agência Nacional de 
Aviação Civil (ANAC) in-
formou em seu site nesta 
sexta-feira que suspendeu 
cautelarmente todas os voos 
da Avianca Brasil até que a 
empresa comprove capacida-
de operacional para manter 
os serviços com segurança. 
A Avianca, que entrou em 
dezembro do ano passado 
com pedido de recuperação 
judicial, tem dívida que já ul-
trapassa R$ 2,8 bilhões. No 
entendimento de alguns ad-
vogados quando uma empresa 
inicia o processo de recupera-
ção necessita de seus ativos 
funcionando para garantir a 
conclusão do plano proposto.

A Anac alertou os passagei-
ros com voos para os próximos 
dias que entrem em contato 
com a empresa e não se deslo-
quem para o aeroporto até que 
novas informações sejam divul-
gadas. “A Avianca segue obri-
gada a cumprir integralmente 
a Resolução nº 400/2016 da 
ANAC, com a oferta de opções 
como reembolso e reacomoda-
ção”, ressaltou o comunicado 
da agência reguladora.

Concentração

Sem a participação da  
Avianca Brasil, o setor de 
aviação vai ficar mais con-
centrado e o preço das pas-
sagens tendem a subir, mas 
talvez por pouco tempo uma 
vez que o  Plenário do Sena-
do aprovou na quarta-feira 
(22) o Projeto de Lei de Con-

versão (PLV) 12/2019, apre-
sentado à Medida Provisória
863/2018, que autoriza até 
100% de capital estrangeiro 
em companhias aéreas com 
sede no Brasil.

O texto aprovado pelo 
Congresso também autoriza 
cada passageiro a levar, sem 
cobrança adicional, uma 
mala de até 23 quilos nas 
aeronaves a partir de 31 as-
sentos. Aprovada no último 
dia de sua vigência, a maté-
ria será encaminhada agora à 
sanção presidencial.

Arranjos para operação

Desde entrou com pedi-
do de recuperação judicial, 
a Avianca Brasil envolveu 
diversos arranjos ---da pró-
pria empresa para assegurar 
a manutenção dos serviços e 
de órgãos reguladores -- para 
manter a companhia aérea em 
operação. Em 16 de maio, por 
exemplo, a 2ª Câmara Reser-
vada de Direito Empresarial 
do Tribunal de Justiça do Es-
tado de São Paulo chamou a 
atenção do Conselho Admi-
nistrativo de Defesa Econô-
mica (Cade) sobre a aérea. A 
entidade antitruste foi “pres-
sionada” a acatar decisão da 
justiça e participar da análi-
se da liminar que suspendeu 
o leilão no início deste mês 
das sete Unidades Produtivas 
Isoladas (UPIs) compostas 
por seis slots (autorizações 
de pousos e decolagens) da 
Avianca Brasil nos aeropor-
tos de Congonhas, Guarulhos 
e Santos Dumont, e da redis-
tribuição dessas frequências 
entre as interessadas Azul, 
Gol e Latam. A sétima UPI é 
a do programa de fidelidade 
Amigo. 

O desembargador da 2ª 
Câmara Reservada de Di-
reito Empresarial do Tribu-
nal de Justiça do Estado de 

São Paulo, Ricardo Negrão, 
disse que a participação do 
órgão antitruste contribui-
ria democraticamente para 
aprofundar questões que en-
volvem infrações contra a 
ordem econômica.

“Desde o ajuizamento da 
recuperação judicial há im-
portante preocupação das 
autarquias federais, em es-
pecial [a Agência Nacional 
de Aviação Civil] Anac e 
Cade em relação aos refle-
xos suportados pela socieda-
de brasileira em relação ao 
desfecho sob judice”, disse 
o magistrado no documento. 

Esclarecimentos

No dia 2 deste mês, repre-
sentantes da Avianca presta-
ram esclarecimentos sobre 
as providências tomadas 
para atender aos passagei-
ros que tiveram suas viagens 
canceladas pela operadora. 
As informações foram pres-
tadas durante o encontro 
promovido pela Secretaria 
Nacional do Consumidor 
(Senacon), do Ministério da 
Justiça e Segurança Pública, 
com a participação da Anac 
e das unidades do Procon do 
Rio de Janeiro, Santa Catari-
na, Rio Grande do Sul, Porto 
Alegre, Pará e Paraíba, via 
teleconferência.

Até esta data, a empresa 
continuava a comercializar 
passagens para rotas que não 
sofreram impacto pelas de-
voluções de aeronaves. Esta-
vam sendo promovidos voos 
extras, especialmente, para 
as cidades de Fortaleza, Sal-
vador e Recife. A comuni-
cação com os consumidores 
da Avianca, sobre alteração 
ou cancelamento, tem sido 
feita por serviços de men-
sagem (SMS) ou e-mail. Li-
gações telefônicas são feitas 
em caráter excepcional.

Até final de junho 737 MAX  
da Boeing pode voltar a voar
Após dois acidentes 
fatais modelo 
foi impedido de 
operar, inclusive 
no Brasil

A afirmação ainda não 
é oficial, mas parece que a 
Administração Federal de 
Aviação (FAA) – entidade 
governamental dos EUA, 
responsável pelos regula-
mentos da aviação civil do 
país -, espera aprovar o jato 
737 MAX da Boeing para 
retornar ao serviço no final 
de junho.

A declaração é de re-
presentantes do órgão re-
gulador norte-americano 
à agência de aviação das 
Nações Unidas nesta quin-
ta-feira, afirmaram fontes 
à Reuters. Final de junho 
é a temporada de pico do 
verão norte-americano, 
quando a necessidade de 
maior número de aerona-
ves aumenta.

Calendário fixo

Porém, os representantes 
da FAA disseram que não há 
um calendário fixo para os 
aviões voltarem a voar. No 
Brasil, o modelo não está vo-
ando desde os dois acidentes.

A Boeing informou recen-
temente que realizou uma 
atualização do software, co-
nhecido como MCAS, que 
impede que dados errôneos 
acionem o sistema ‘anti-
stall’ que automaticamente 
forçou para baixo os narizes 
dos dois aviões que caíram 
meses atrás.

Três companhias aéreas: 

American Airlines, Sou-
thwest Airlines e United 
Airlines suspenderam os 
voos do 737 MAX até julho 
e agosto deste ano. A deci-
são foi tomada depois que 
a FAA suspendeu opera-
ções do jato mais vendido 
da Boeing em março, após 
duas quedas no espaço de 
cinco meses que juntas ma-
taram 346 pessoas.

737 MAX

Conforme a Reuters, 
autoridades da FAA e da 
Boeing teriam informado 
secretamente, na última 
quinta-feira, aos membros 
do conselho diretor da Or-
ganização da Aviação Ci-
vil Internacional (ICAO) 
em Montreal sobre o 737 
MAX. Nesse mesmo dia, 
o presidente da FAA, Dan 
Elwell, se reuniu com regu-
ladores aéreos internacio-
nais por oito horas em Fort 
Worth, Texas.

No entanto, Elwell se 
recusou a responder per-
guntas sobre o briefing pri-
vado da ICAO. “A última 
coisa que quero é colocar 
uma data e depois ter al-
guém, seja a FAA, seja vo-
cês (imprensa) ou o público 
esperar apenas essa data 
em vez do resultado final 
ou do processo”, disse ele 
em uma entrevista coleti-
va com repórteres, depois 
do encontro de Fort Worth, 
que ele chamou de “cons-
trutivo”.

Companhias aéreas

O caminho para colocar 
o 737 MAX de volta no ar 
fora dos Estados Unidos per-
manece ainda mais incerto. 
Canadá e Europa disseram 

na quarta-feira que trariam 
de volta a aeronave suspen-
sa em seus próprios termos, 
não os da FAA.

As companhias aéreas 
chinesas, várias das quais 
nesta semana fizeram pedi-
dos formais de indenização 
à Boeing, devem perder 4 
bilhões de iuans (579,41 
milhões de dólares) com 
base no acordo que dura 
até o final de junho, disse 
a Associação de Transporte 
Aéreo da China nesta sex-
ta-feira.

A FAA disse que não vai 
reverter sua decisão de sus-
pender o avião até avaliar as 
conclusões de uma análise 
realizada por várias agências 
sobre o plano da Boeing para 
atualizar o software do 737 
MAX, que a fabricante de 
aviões descreveu como um 
elo comum nos dois aciden-
tes.

Mesmo depois da FAA 
suspender a proibição dos 
voos do 737 MAX, as com-
panhias aéreas terão de pas-
sar cerca de 100 e 150 horas 
preparando cada aeronave 
para voar novamente após a 
atualização, além do tempo 
para treinamento de pilotos 
no novo software, disseram 
à Reuters funcionários das 
companhias aéreas dos Es-
tados Unidos que operam o 
737 MAX.

Se a FAA atingir a pre-
visão de aprovação do 737 
MAX para voar até o final 
de junho, as companhias 
aéreas ainda terão que 
ajustar seus horários para 
a movimentada temporada 
de viagens do verão norte-
americano. A United retirou 
o MAX da sua programa-
ção de voo até 3 de julho, a 
Southwest até 5 de agosto e 
American até 19 de agosto.
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PECÉM II PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ: 16.523.901/0001-06

Notas explicativas: 1. Contexto Operacional: A Pecém II Participações S.A. 
(a “Cia.”) é uma S.A. de capital fechado domiciliada no Brasil, com sede na 
Praia de Botafogo 501, 7º/RJ. A Cia. foi constituída em 3/07/12 e tem por objeto 
social a participação em outras sociedades. A Cia. possui 100% das ações da 
Pecém II Geração de Energia S.A., a qual em 30/09/08, sagrou-se vitoriosa no 
Leilão A-5 garantindo a comercialização de 276 MW médios por um período de 
15 anos. O contrato garante uma receita anual mínima, indexada ao IPCA 
(Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IBGE) e, adicionalmente, uma receita 
variável destinada a cobrir os custos (combustível, operação e manutenção). 
Iniciando sua operação comercial em 18/10/13. A Cia. anteriormente tinha como 
seus sócios controladores Eneva S.A. e a DD BRAZIL HOLDINGS S.A. R.L 
(Veículo de investimento da Uniper SE), que detinham 50% de participação 
cada Cia. Em 16/04/18 foi concluída a aquisição da totalidade da participação 
societária da Uniper Holding GmBH, por parte da Eneva S.A., que se tornou 
controladora única da Cia. 2. Licenças e autorizações: • Pecém II Geração de 
Energia S.A.. A Cia. possui autorização para operação de uma usina termelétrica 
(“UTE”) a carvão mineral, instalada no Complexo Industrial e Portuário do 
Pecém (CIPP), Estado do Ceará, com capacidade instalada de geração de 
365MW. Em 18/10/13, a Cia. recebeu autorização da ANEEL para iniciar a 
operação comercial, que vigorará pelo prazo de 35 anos, a partir da data de 
autorização, conforme Portaria nº 209, de 27/06/08, do Ministério de Minas e 
Energia. O empreendimento passa a ser remunerado de acordo com a sua 
capacidade total em outubro de 2013, segundo os termos do Contrato de 
Comercialização de Energia no Ambiente Regulado (CCEAR) assegurado no 
leilão de energia A-5 de 2008. Em 18/06/13, Pecém II Geração de Energia S/A, 
obteve da Superintendência Estadual do Meio Ambiente - (“SEMACE”) do 
Estado do Ceará a Licença de Operação de nº 108/13, embasada no parecer 
técnico nº 1835/13 DICOP/GECON, referente a linha de transmissão de 230 KV, 
com 1,83 KM de extensão, que interliga a UTE à subestação Pecém II de 
propriedade da CHESF/Delmiro Gouveia. Sua vigência era até 17/07/16. Em 
29/09/15, Pecém II Geração de Energia S.A. obteve da SEMACE do Estado do 
CE a renovação da referida Licença de Operação (LO 753/15), embasada no 
parecer técnico nº 5122/15 DICOP/GECON. Sua vigência será até 28/09/18. 
Em 17/03/16, Pecém II Geração de Energia S/A obteve da Superintendência 
Estadual do Meio Ambiente - (“SEMACE”) do Estado do Ceará a renovação d 
Licença de Operação de nº 170/16, embasada no parecer técnico nº 
1236/16-DICOP/GECON, referente a UTE Porto do Pecém II. Sua vigência será 
até 17/03/19. Ao longo do ano de 2017, Pecém II Geração de Energia S.A. 
manteve o seu compromisso no cumprimento das condicionantes 
socioambientais previstas na Licença de Operação (LO 170/16) referente à UTE 
Pecém II, emitida em 17/03/16 pela Superintendência Estadual do Meio 
Ambiente - (“SEMACE”) do Estado do Ceará por meio do parecer técnico nº 
1236/16 - DICOP/GECON. Sua vigência será até 17/03/19. Além dos programas 
socio ambientais exigidos nessas condicionantes, a empresa sustentou as 
linhas de pesquisas e desenvolvimento em projetos com o potencial de 
minimizar eventuais impactos socioambientais causados por sua atividade, 
dentre essas ações destaca-se a utilização das cinzas geradas na usina 
(“Pecém II”) para fabricação de cimento. Essa ação já está em funcionamento 
proporcionando diversos benefícios socio ambientais e mitigando os riscos 
associados ao aumento de material particulado na atmosfera. O mesmo 
empenho foi mantido no cumprimento das exigências da Licença de Operação 
(LO 753/15) emitida pela SEMACE no âmbito da linha de transmissão de 230 kV 
com 1,8 km de extensão, interligando a UTE Pecém II à subestação da Delmiro 
Gouveia. A referida licença tem validade até 28/09/18. Por fim, a Cia. perseguiu 
tempestivamente as condições estabelecidas na Outorga de Direito de Uso de 
Água nº 454/16 emitida pela Coordenadoria de Gestão dos Recursos Hídricos 
do Estado do Ceará (CGERH), garantindo a disponibilidade hídrica para o 
adequado funcionamento da usina na produção de energia elétrica. A outorga 
tem validade de 04 anos. Em 21/12/18, Pecém II Geração de Energia S/A 
obteve da SEMACE do Estado do Ceará a renovação da Licença de Operação 
de nº 472/18, embasada no parecer técnico nº 3480/18-DICOP/GECON, 
referente a UTE Porto do Pecém II. Sua vigência será até 20/09/21 Por fim, a 
Cia. perseguiu tempestivamente as condições estabelecidas na Outorga de 
Direito de Uso de Água nº 454/16 emitida pela Coordenadoria de Gestão dos 
Recursos Hídricos do Estado do Ceará (CGERH), garantindo a disponibilidade 
hídrica para o adequado funcionamento da usina na produção de energia 
elétrica. A outorga tem validade de 04 anos. 3. Apresentação das 
demonstrações financeiras: Foram preparadas e estão sendo apresentadas 
conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo os pronunciamentos 
emitidos pelo CPC. As DFs. foram preparadas considerando o custo histórico 
como base de valor. Outros ativos e passivos financeiros, demonstrados na 
nota 18 “Instrumentos financeiros e gerenciamento de riscos” são classificados 
a valor justo, bem como consideram o pressuposto de continuidade operacional 
da Cia. conforme planos da Administração, conforme apropriado. A preparação 
das DFs. requer o uso de certas estimativas contábeis críticas e também o 
exercício de julgamento por parte da Administração da Cia. no processo de 
aplicação das políticas contábeis. As estimativas e os julgamentos contábeis 
são continuamente avaliados e baseiam-se na análise histórica e em outros 
fatores, incluindo expectativas de eventos futuros, considerados razoáveis para 
as circunstâncias. A partir de 1º/01/18, a Cia. adotou o CPC 47 Receitas de 
contratos com clientes e o CPC 48 Instrumentos financeiros, cujos principais 
efeitos estão detalhados no item (a) desta nota. A emissão dessas DFs. foi 
autorizada pela Administração da Cia. em 29/04/19. a) Mudanças nas práticas 
contábeis e divulgações: O Grupo adotou inicialmente o CPC 47 Receitas de 
contratos com clientes e o CPC 48 Instrumentos financeiros a partir de 1º/01/18. 
A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em 
valores divergentes dos registrados nas DFs. devido às imprecisões inerentes 
ao processo de estimativa. Essas estimativas são revisadas periodicamente. 
CPC 47 - Receitas de contratos com clientes. A adoção inicial deste 
pronunciamento utiliza o método de efeito cumulativo (sem expedientes 
práticos). Consequentemente, a informação divulgada em 2017 não foi 
reapresentada e, desta forma,foi reportada anteriormente de acordo como CPC 
30, CPC 17 e interpretações relacionadas. De acordo com a norma, a receita 
deve ser reconhecida de forma líquida de contraprestação variável. Eventuais 
descontos, abatimentos, restituições, créditos, concessões de preços, 
incentivos, bônus de desempenho, penalidades ou outros itens similares, são 
classificados pela norma como contraprestação variável. A Administração 
avaliou sua estrutura de apuração e apresentação de receita e o principal efeito 
identificado na apresentação do resultado da Cia. é sobre as penalidades por 
indisponibilidade (ADOMP) que representam ressarcimento aos clientes, 
contabilizadas como redutoras da receita de fornecimento de energia e não 
mais como despesa operacional, conforme disposto na nota nº 20 - Receita de 
venda de bens e/ou serviços. CPC 48 - Instrumentos financeiros: O CPC 48 
estabelece requerimentos para reconhecer e mensurar ativos financeiros, 
passivos financeiros e alguns contratos de compra ou venda de itens não 
financeiros. Esta norma substitui o CPC 38 Instrumentos Financeiros: 
Reconhecimento e Mensuração e estabelece três principais categorias de 
classificação para ativos financeiros: mensurados ao custo amortizado, valor 
justo por meio de outros resultados abrangentes (VJORA) e valor justo por meio 
do resultado (VJR). A classificação de ativos financeiros de acordo com CPC 48 
é geralmente baseada no modelo de negócios no qual um ativo financeiro é 
gerenciado e em suas características de fluxos de caixa contratuais. O CPC 48 
substitui o modelo de “perdas incorridas” do CPC 38 por um modelo de “perdas 
de crédito esperadas”. O novo modelo de redução ao valor recuperável aplica-
se aos ativos financeiros mensurados ao custo amortizado, ativos de contrato e 
instrumentos de dívida mensurados ao VJORA, mas não a investimentos em 
instrumentos patrimoniais. A Cia. mensura a provisão para perda em um 
montante igual a perda de crédito esperada para a vida inteira. A nova norma 
retém em grande parte os requerimentos existentes no CPC 38 para a 
classificação e mensuração de passivos financeiros. No entanto, elimina as 
antigas categorias do CPC 38 para ativos financeiros: mantidos até o 
vencimento, empréstimos e recebíveis e disponíveis para venda. A Administração 
avaliou seus ativos financeiros e identificou as seguintes mudanças com a 
adoção da nova norma CPC 48. Em cada data de apresentação, a Administração 
avalia se os ativos financeiros contabilizados pelo custo amortizado estão com 
risco de recuperabilidade. A partir desta avaliação a Cia. considera um ativo 
financeiro como inadimplente quando: i. é pouco provável que o credor pague 
integralmente suas obrigações de crédito à Cia., sem recorrer a ações como a 
realização da garantia (se houver alguma);ou ii. o ativo financeiro está vencido 
há mais de 90 dias. A política de avaliação dos instrumentos financeiros foi 
aplicável a partir de 1º/01/18, conforme classificação abaixo:

Ativo / Passivos 
Financeiro Nota

Classi-
ficação 
anterior
CPC 38

Classifica-
ção atual 
CPC 48

Valor contá-
bil original 
de acordo 
com o CPC 

38

Valor
contábil

de acordo 
com o 
CPC 48

Operações
Compromissadas

Valor Justo 
por meio do 
Resultado

Valor Justo 
por meio do 
Resultado 60.978 60.978

Mútuos

Emprés-
timos e 

recebíveis

Emprés-
timos e 

recebíveis 134 134

Depósitos Vinculados 1

Emprés-
timos e 

Recebíveis
Custo

Amortizado 23.078 23.078

Operações
Comerciais

Emprés-
timos e 

Recebíveis
Custo

Amortizado 2.732 2.732
Contas a Receber 
(Ambiente Livre e 

Regulado) 2

Emprés-
timos e 

Recebíveis
Custo

Amortizado 111.951 111.951
(1) Depósitos vinculados: Os depósitos vinculados que eram classificados
como empréstimos e recebíveis, de acordo com o CPC 38, agora são classifica-
dos ao custo amortizado. A Cia. tem dois diferentes tipos de depósitos vincula-
dos, conforme demonstrado abaixo: a) Depósitos vinculados como garantias
concedidas às instituições financeiras para obtenção de capital de terceiros
(mais informações na Nota nº 15 “Empréstimos e financiamentos”); b) Garantias
de pagamento pelo fornecimento de carvão para as Usinas da Cia. Os fluxos de
caixa consistem de pagamento de principal e juros. A Administração avaliou os
depósitos realizados e concluiu que: As instituições financeiras em que a Cia.
detém depósitos vinculados são de primeira linha (Itaú e Bradesco), com risco de 
crédito insignificante, com rating nacional AAA, o que indica forte capacidade de
pagamento de compromissos financeiros; As operações realizadas são de curto
prazo. Dessa forma, não são esperadas perdas materiais para esses ativos fi-
nanceiros. A composição do saldo está descrita na Nota nº 15 “Empréstimos e
financiamentos”. (2) Contas a receber: A Administração avaliou seus recebíveis 
de acordo com os requerimentos do CPC 48 para reconhecimento de perda es-
perada através da criação de uma matriz de risco na realização de uma base
confiável dos últimos cinco anos das contas a receber, verificando o histórico de
perdas. A avaliação resultou em: i. Nas relações comerciais estabelecidas no
Ambiente de Contratação Regulado - ACR por meio de leilões (Contratos de
Comercialização de Energia Elétrica no Ambiente Regulado - CCEAR) regulados 
pela ANEEL,os contratos têm regulação específica para aspectos como preço da
energia, submercado de registro do contrato e vigência de suprimento, os quais
não são passíveis de alterações bilaterais por parte dos agentes. Adicionalmen-
te, os contratos firmados pelas Usinas do Grupo nesta modalidade possuem
uma conta bancária garantidora do saldo a receber, que é repassado no caso de 
inadimplência. A Administração entende que, para os montantes envolvidos, o
risco de não recebimento está mitigado. ii. Na Carteira de recebíveis do ACL re-
gistrado na CCEE. Não esperamos perda no valor faturado pela CCEE, pois as
liquidações são mensais e o valor precificado/faturado considera a disponibilida-
de financeira do sistema de liquidação. Para os contratos comercializados em
curto prazo, a Cia. aplicou uma matriz de risco para seus ativos financeiros, cal-
culadas com base na totalidade das informações de sua carteira e na experiên-
cia de perda de crédito nos últimos cinco anos, considerando todos os recebíveis 
desde 2013 até dezembro de 2018. A Cia. realizou o cálculo médio das taxas de
perdas de crédito separadamente para os clientes inadimplentes no período de
análise, obtendo um percentual equivalente as perdas de créditos esperadas
aplicado a toda a carteira de créditos. A partir da aplicação do resultado dessa
análise, a Cia. avaliou se houve aumento significativo nas perdas desde o reco-
nhecimento inicial dos instrumentos financeiros e não identificou impactos mate-
riais. O detalhamento dos valores está demonstrado na Nota nº 7 “Contas a re-
ceber”. A Administração avaliou os seus recebíveis cujo os fluxos de caixa con-
sistem apenas de pagamento de principal e juros. b) Normas novas que ainda
não estão em vigor - CPC 06 (R2) Operações de Arrendamento Mercantil: O
CPC 06 (R2) - Operações de arrendamento mercantil, emitido pelo CPC é equi-
valente à norma internacional IFRS 16 - Leases, emitida em janeiro de 2016 em
substituição à versão anterior da referida norma (CPC 06 (R1). O CPC 06 (R2)
estabelece os princípios para o reconhecimento, mensuração, apresentação e
divulgação de operações de arrendamento mercantil e exige que os arrendatá-
rios contabilizem todos os arrendamentos conforme um único modelo de balanço 
patrimonial no qual todos os arrendamentos mercantis resultam no reconheci-
mento de ativos referentes aos direitos de uso dos ativos arrendados e um pas-
sivo de arrendamento. Com a adoção do CPC 06 (R2), a Cia. deixa de reconhe-
cer custos e despesas operacionais oriundas de contratos de arrendamento
mercantis operacionais e passa a reconhecer em sua demonstração de resulta-
do: (i) os efeitos da depreciação dos direitos de uso dos ativos arrendados; e (ii)
a despesa financeira apurada com base nos passivos financeiros dos contratos
de arrendamento mercantil. A norma inclui duas isenções de reconhecimento
para os arrendatários - arrendamentos de ativos de “baixo valor” (por exemplo,
computadores pessoais) e arrendamentos de curto prazo (ou seja, arrendamen-
tos com prazo de 12 meses ou menos). Na data de início de um arrendamento,
o arrendatário reconhece um passivo para efetuar os pagamentos (um passivo
de arrendamento) e um ativo representando o direito de usar o ativo objeto du-
rante o prazo do arrendamento (um ativo de direito de uso). Os arrendatários
devem reconhecer separadamente as despesas com juros sobre o passivo de
arrendamento e a despesa de depreciação do ativo de direito de uso. Os arren-
datários também deverão reavaliar o passivo do arrendamento na ocorrência de
determinados eventos (por exemplo, uma mudança no prazo do arrendamento,
uma mudança nos pagamentos futuros do arrendamento como resultado da al-
teração de um índice ou taxa usada para determinar tais pagamentos). Em geral, 
o arrendatário reconhecerá o valor de reavaliação do passivo de arrendamento
como um ajuste ao ativo de direito de uso. Os arrendadores continuarão a clas-
sificar todos os arrendamentos de acordo com o mesmo princípio de classifica-
ção do CPC 06 (R1), distinguindo entre dois tipos de arrendamento: operacionais
e financeiros. Transição: A Cia. está apurando o impacto em suas DFs., levando 
em consideração as condições econômicas em 1º/01/19, incluindo a taxa de
endividamento da Cia., a composição da carteira de arrendamento e a intenção
da Cia. em exercer quaisquer opções de renovação de arrendamento. A Cia.
optou por usar o expediente prático de transição previsto pelo CPC 06 (R2), o
que representará a aplicação retrospectiva modificada com expedientes práticos
opcionais dos ajustes promovidos pela referida norma, que representa a não
reapresentação dos saldos nas futuras DFs. a publicar, evidenciando em Nota
explicativa os impactos da adoção sobre os saldos na data-base 1º/01/19. Em
conformidade com o CPC 06 (R2), a Cia. também está adotando isenções de
reconhecimento para arrendamentos de curto prazo sem opção de compra e
renovações previstas, assim como para itens de baixo valor. Os impactos mais
significativos identificados até o momento pela adoção do CPC 06 (R2) nos ati-
vos e passivos da Cia. foram pelos seguintes arrendamentos operacionais: a)
Imóveis não residenciais para instalação da usina; b) Máquinas e equipamentos
utilizados na operação da Pecém II Geração de Energia. O levantamento dos
impactos do CPC 06 (R2) encontra-se em curso e até esta divulgação a Cia. não 
havia concluído o impacto. ICPC 22 - Incerteza sobre Tratamento de Tributos
sobre o Lucro: Esta Interpretação esclarece como aplicar os requisitos de reco-
nhecimento e mensuração do CPC 32 - Tributos sobre o lucro, quando há incer-
teza sobre os tratamentos de tributo sobre o lucro. A entidade deverá reconhecer 
e mensurar seu tributo corrente ou diferido ativo ou passivo, aplicando os requi-
sitos do CPC 32 com base em lucro tributável (prejuízo fiscal), bases fiscais,
prejuízos fiscais não utilizados, créditos fiscais não utilizados e alíquotas fiscais
determinados, aplicando esta Interpretação. Relativamente ao CPC 32, aplicável 
a partir de 1º/01/19, a Cia. iniciou a análise qualitativa de suas principais premis-
sas para avaliar os potenciais efeitos da norma. 4. Resumo das principais prá-
ticas e políticas contábeis: 4.1. Consolidação: A Cia. consolida todas as enti-
dades sobre as quais detém o controle, isto é, quando está exposta ou tem direi-
tos a retornos variáveis de seu investimento e tem capacidade de dirigir as ativi-
dades relevantes da investida. As DFs. consolidadas incluem as DFs. da contro-
ladora, daquelas empresas onde a Cia. detém o controle (diretamente e indireta-
mente), conforme detalhadas na Nota nº 11 “Investimentos”. As seguintes métri-
cas contábeis são aplicadas na elaboração das DFs. consolidadas: a) Controla-
das: Controladas são todas as entidades (incluindo as entidades estruturadas)
nas quais a Cia. detém o controle. A consolidação é interrompida a partir da data 
em que a Cia. deixa de exercer o controle. Transações, saldos e ganhos não
realizados em transações entre as empresas são eliminados. Os prejuízos não
realizados também são eliminados a menos que a operação forneça evidências
de uma perda (impairment) do ativo transferido. As políticas contábeis das con-
troladas são alteradas, quando necessário, para assegurar a consistência com

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

as políticas adotadas pela Controladora. 4.2. Conversão de moeda estrangei-
ra: a) Moeda funcional e moeda de apresentação: Os itens incluídos nas DFs. 
de cada uma das empresas ligadas à Cia. são mensurados usando a moeda do 
principal ambiente econômico no qual cada empresa atua (“a moeda funcional”). 
As DFs. individuais e consolidadas estão apresentadas em R$, que é a moeda 
funcional e, também, a moeda de apresentação da Cia. b) Transações e sal-
dos: Os ganhos e as perdas cambiais relacionados com operações comerciais, 
empréstimos, caixa e equivalentes de caixa são apresentados na demonstração 
do resultado como receita ou despesa financeira. 4.3. Contas a pagar a forne-
cedores: As contas a pagar aos fornecedores são obrigações a pagar por bens 
ou serviços que foram adquiridos no curso normal dos negócios, sendo classifi-
cadas no balanço conforme prazo de vencimento (circulante e não circulante). 
Elas são, inicialmente, reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, men-
suradas pelo custo amortizado com o uso do método de taxa efetiva de juros. 
4.4. Participação nos resultados: A Cia. reconhece um passivo e uma despesa 
de participação nos resultados de funcionários com base em metas corporativas 
estabelecidas atreladas ao plano de desenvolvimento e crescimento da Cia. A 
participação nos resultados é composta por avaliação das metas de todos os 
colaboradores e diretoria. Esse benefício vem sendo aprimorado com o passar 
dos anos para proporcionar um maior engajamento dos funcionários na melhoria 
dos resultados da Cia. 4.5. Práticas contábeis: As demais práticas contábeis 
relevantes da Cia. estão apresentadas nas notas explicativas próprias aos itens 
a que elas se referem. 5. Estimativas e julgamentos contábeis críticos: As
estimativas e os julgamentos contábeis são continuamente avaliados e baseiam-
-se na experiência histórica e em outros fatores, incluindo expectativas de even-
tos futuros, consideradas razoáveis para as circunstâncias. Na elaboração das 
DFs., individuais e consolidadas, de acordo com as práticas contábeis adotadas 
no Brasil e internacionais, é requerido que a Administração da Cia. e de suas 
controladas se baseiem em estimativas para o registro de certas transações que 
afetam os ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados finais dessas 
transações e informações, quando de sua efetiva realização em períodos subse-
quentes, podem diferir dessas estimativas, devido a imprecisões inerentes ao 
processo de sua determinação. A Cia. revisa as estimativas e premissas pelo 
menos anualmente, exceto quanto a redução ao valor recuperável que é revisa-
da conforme critérios detalhados na Nota nº 12 - “Imobilizado”. Itens significati-
vos sujeitos a estimativas e julgamentos de premissas estão incluídos abaixo: (1) 
reconhecimento de ativos fiscais diferidos: disponibilidade de lucro tributável fu-
turo contra o qual prejuízos fiscais possam ser utilizados, vide Nota nº 10 - “Im-
postos a recuperar, diferidos e a recolher”; (2) a análise do risco de crédito para 
determinação da perda estimada para créditos de liquidação duvidosa, vide Nota 
nº 7 - “Contas a receber”; (3) reconhecimento de provisões para riscos fiscais, 
cíveis, trabalhistas, administrativos e regulatórios, por meio da análise da proba-
bilidade de perda que inclui avaliação das evidências disponíveis, as jurisprudên-
cias disponíveis, as decisões mais recentes nos tribunais e sua relevância no 
ordenamento jurídico, bem como a avaliação dos advogados externos, vide Nota 
nº 17 - “Provisão para contingências”; (4) perda (impairment) dos ativos não cir-
culantes. A Cia. testa eventuais perdas nos ativos, de acordo com as políticas 
contábeis descritas nas notas explicativas específicas. Os valores recuperáveis 
de Unidades Geradoras de Caixa (UGCs) foram determinados com base em 
cálculos do valor em uso, efetuados utilizando premissas e estimativas formadas 
com base, principalmente, em estudos acerca do mercado regulado de comer-
cialização de energia elétrica. Essas premissas e estimativas foram discutidas 
com os gestores operacionais e foram revisadas e aprovadas pela Administra-
ção. O detalhamento do teste efetuado encontra-se na Nota nº 12 - “Imobilizado”;e 
(5) IR e Contribuição Social diferidos - Ativos e passivos fiscais diferidos são re-
conhecidos com relação às diferenças temporárias entre os valores contábeis de 
ativos e passivos para fins de DFs. e os usados para fins de tributação e sobre
prejuízos fiscais na extensão em que seja provável que lucros tributáveis futuros
estarão disponíveis, contra os quais serão compensados, vide Nota nº 10 - “Im
postos a recuperar, diferidos e a recolher”. Controladora Consolidado
6. Caixa e equivalentes de caixa 2018 2017 2018 2017
Caixa e bancos - 1 5.588 711
Aplicações financeiras (a) 1 10 54.383 60.978

1 11 59.971 61.689
a) Representam valores investidos em CDBs e Compromissadas emitidos por
instituições financeiras de primeira linha, todos vinculados a taxas pós-fixadas,
com rentabilidade média no ano sobre o DI CETIP (“CDI”) de 98,0% (taxa nomi-
nal na curva) e liquidez diária. Política contábil: Caixa e equivalentes de caixa
incluem o caixa, os depósitos bancários e outros investimentos de curto prazo
de alta liquidez, com vencimentos originais de até três meses, e com risco insig-
nificante de mudança de valor, sendo demonstrados ao custo acrescido de juros
auferidos até a data do balanço que equivalem ao valor justo. As aplicações
financeiras possuem opção de resgate antecipado dos referidos títulos, sem pe-
nalidades ou perda de rentabilidade.
7. Contas a receber 2018 2017
Contratos de comercialização de energia elétrica no 
 ambiente regulado (CCEAR) (a) 94.170 108.800
Contratos de comercialização de energia elétrica no ambiente 
livre 1.243 3.151
(-) Perda de Crédito Esperada - (220)

95.413 111.731
a) A variação refere-se a um menor nível de despachos no 4º trimestre de 2018
em comparação ao 4º trimestre de 2017. Em 31/12/18 e 2017, a Cia. possui sal-
dos de R$ 94.170 e R$ 108.800, respectivamente, referentes à venda de energia 
no Mercado Regulado. Adicionalmente a Cia. possui saldos de, respectivamen-
te, R$ 1.463 e R$ 3.151, referentes à comercialização no mercado livre. As movi-
mentações na provisão para perda por risco de crédito dos montantes a receber
são apresentadas a seguir: Saldo em 31/12/17: (220); Reversão: 220; Saldo
em 31/12/18: -. Abaixo destacamos os saldos de contas a receber por idade de
vencimento entre 30, 60, 90, 120, 180, 360
e acima de 361 dias encontram-se a seguir: 2018 2017
Vencidos a menos de 180 dias
Vencidos entre 181 e 360 dias
Vencidos acima de 360 dias

3.488
-
-

20.892
-

 220
Valores à Vencer 91.925 90.839

95.413 111.951
Em 31/12/18 e 2017, a Cia. possui saldos de R$ 94.170 e R$ 108.800, respecti-
vamente, referentes à venda de energia no Mercado Regulado. Adicionalmente a 
Cia. possui saldos de, respectivamente R$ 1.463 e R$ 3.151 referentes a venda 
de energia no ambiente livre. Considerando a natureza do negócio e o perfil des-
ses clientes, em conformidade com as práticas contábeis destacadas, a Cia. não 
constituiu perda de crédito esperada - PCE, conforme racional descrito na nota 3. 
Política contábil: O contas a receber de clientes da Cia. corresponde aos valores 
faturados pela venda de energia elétrica no curso normal das suas atividades. 
Inicialmente o reconhecimento é pelo valor justo e, subsequentemente, men-
surado pelo custo amortizado, deduzido da perda de crédito esperada (PCE).
8. Estoque 2018 2017
Materiais, suprimentos e outros 2.826 668
Matéria Prima - Carvão (a) 44.088 59.720
Lubrificantes e químicos 402 67
Almoxarifado (b) 14.202 20.096

61.518 80.551
a) Refere-se ao estoque de carvão mineral, produto esse utilizado como insumo
no processo de geração de energia elétrica. A Cia. possui contrato de forneci-
mento de carvão com a Uniper Global Commodities SE, cuja a vigência é até
04/01/19. Os saldos registrados nessa rubrica representam os estoques de car-
vão disponível para uso. b) Na rubrica de Almoxarifado, a Cia. registra itens utili-
zados na manutenção da usina. Política contábil: Os estoques são demonstrados
ao custo ou ao valor líquido de realização, dos dois o menor. O método de avalia-
ção dos estoques é o da média ponderada móvel. O valor líquido de realização é 
o preço de venda estimado no curso normal dos negócios, menos os custos es-
timados de conclusão e os custos estimados necessários para efetuar a venda.
9. Despesas antecipadas Consolidado

2018 2017
Seguro de responsabilidade civil 4.042 33
Gastos antecipados com projeto Pesquisas e desenvolvimentos (a) 2.836 1.472
Seguro-máquinas e equipamentos (b) 3.130 4.846
Outras despesas antecipadas 176 65

10.184 6.416
a) Referem-se ao programa de pesquisa e desenvolvimento voltado ao sistema
de apoio a decisão comercial e logística do suprimento de carvão para centrais
térmicas. A variação refere-se ao maior investimento em 2018 em dois novos
projetos e segue em linha com o aumento da receita da Cia.; b) Refere-se a
seguro com Cob. de riscos operacionais: Danos Materiais e lucros cessantes.
10. Impostos a recuperar, diferidos e a recolher Controladora Consolidado
a) Impostos a recuperar 2018 2017 2018 2017
IR - IR 1.510 1.440 9.742 6.021
Contribuição social-CSLL 472 457 3.461 1.186

1.982 1.897 13.202 7.207
Circulante 10 462 11.230 5.772
Não Circulante 1.972 1.435 1.972 1.435

Controladora Consolidado
Ativo Notas 2018 2017 2018 2017
Circulante 11 476 249.734 278.510
Caixa e equivalentes de caixa 6 1 11 59.971 61.689
Contas a receber 7 - - 95.413 111.731
Estoques 8 - - 61.518 80.551
Despesas antecipadas 9 - - 10.184 6.416
IR e contribuição social a recuperar 10 10 462 11.230 5.772
Outros tributos a recuperar 10 - - 7.785 2.742
Adiantamentos a fornecedores - - 3.640 9.533
Outros créditos - 3 - 76
Não circulante 981.944 655.163 1.832.6381.849.656
Realizável a Longo Prazo 1.972 1.435 99.631 90.400
Operações comerciais 14 - - 2.490 2.732
Mútuos - - - 134
Impostos diferidos 10 - - 95.077 86.099
IR e Contribuição Social a recuperar 10 1.972 1.435 1.972 1.435
Depósitos Vinculados - - 92 -
Investimentos 11 981.944 653.728 - -
Imobilizado 12 - - 1.725.086 1.758.463
Intangível 13 - - 673 793

983.928 655.639 2.075.1312.128.167
Passivo
Circulante 497 59 205.499 317.942
Fornecedores 497 - 51.940 81.356
Empréstimos e financiamentos 15 - - 73.366 100.219
Provisões e encargos trabalhistas - - 8.579 7.633
IR e contribuição social a recolher 10 - 7 21.932 16.820
Outros tributos a recolher 10 6.531 3.658
Pesquisa & desenvolvimento - Setor 
elétrico - - 15.561 11.824
Contas a pagar 14 - 51 16.888 81.454
Outras contas a pagar - 1 - 3
Provisão de custo por indisponibilidade - - 10.702 14.975
Não circulante 3.420 3.968 889.6211.158.613
Exigível a LP
Fornecedores - 442 - 442
Empréstimos e financiamentos 15 - - 592.976 876.036
Contas a pagar 14 3.420 3.526 12.148 14.204
Mútuo 14 - - 279.708 264.564
Provisão de custo por indisponibilidade - - - 54
Provisão com custo de desmantelamento - - 3.582 2.877
Provisão para contingências 17 - - 1.207 436
Impostos diferidos - - 7.248 -
Patrimônio líquido 980.011 651.612 980.012 651.612
Capital social 19 1.018.430 780.432 1.018.430 780.432
Reservas de Capital - Stock Options - 17.784 - 17.784
Prejuízos acumulados (38.419)(146.604) (38.419) (146.604)
Total do passivo e patrimônio líquido 983.928 655.6392.075.1312.128.167

Balanços patrimoniais 31/12/18 e 2017 - Em MR$ Demonstrações dos resultados Controladora Consolidado
em 31/12/18 e 2017 - Em MR$ Notas 2018 2017 2018 2017

Receita de venda de bens e/ou 
serviços 20 - - 744.865 686.614
Custo dos bens e/ou serviços 
vendidos 21 - -(534.824) (559.713)
Resultado Bruto - - 210.041 126.901
Gerais e Administrativas 21 (174) (122) (11.934) (11.950)
Outras desp./receitas operacionais, 
líquidas 21 - - (1.601) 444
Resultado de equivalência patrimonial 108.214 (37.644) - -
Resultado antes do resultado financeiro
 e dos tributos 108.040 (37.766) 196.506 115.395
Resultado financeiro 144 150 (94.853) (153.045)
Receitas financeiras 22 146 150 35.356 15.968
Despesas financeiras 22 (2) -(130.209) (169.013)

Prejuízo (lucro) antes do IR e CS 108.184 (37.616) 101.653 (37.650)
IR e contribuição social corrente 10 - (7) (2.448) (7)
IR e contribuição social diferido 10 - - 8.978 34
Prejuízo (lucro) do exercício 108.184 (37.623) 108.183 (37.623)
Atribuído aos sócios da Cia. 
 controladora 108.184 (37.623) 108.183 (37.623)

Demonstrações de resultado abrangente em 31/12/18 e 2017 - Em MR$
Controladora Consolidado

2018 2017 2018 2017
Lucro/(Prejuízo) do exercício 108.184(37.623) 108.183(37.623)
Outros resultados abrangentes - 316 - 316
Total de outros resultados abrangentes do 
 exercício em períodos subsequentes 108.184(37.307) 108.183(37.307)
Demonstrações de mutações do patrimônio líquido em 31/12/18 e 2017 - 

Em MR$
Controladora

Capital  
social inte-

gralizado
Reseva 

 de capital

Prejuízos
Acumula-

dos

Total do 
Patrimônio

Líquido
Saldo em 31/12/16 780.432 17.784 (109.297) 688.919
Ajuste de avaliação patrimonial          - - 316 316
Prejuízo do exercício - - (37.623) (37.623)
Saldo em 31/12/17 780.432 17.784 (146.604) 651.612
Aumento de capital 220.000 215 - 220.215
Lucro do exercício - - 108.184 108.184
Saldo em 31/12/18 1.000.432 17.999 (38.420) 980.012

Consolidado
Capital
social  

integralizado
Reseva  

de capital

Prejuízos
Acumula-

dos

Total do 
Patrimônio

Líquido
Saldo em 31/12/16 780.432 18.102 (109.297) 689.237
Ajuste de avaliação patrimonial          - (316) 316 -
Prejuízo do exercício (37.623) (37.623)
Saldo em 31/12/17 780.432 17.786 (146.604) 651.614
Ajuste de avaliação patrimonial       220.000 215 - 220.215
Lucro do exercício - - 108.183 108.183
Saldo em 31/12/18 1.000.432 18.001 (38.421) 980.012

Demonstrações dos fluxos de caixa 
em Controladora Consolidado

31/12/18 e 2017 - Em MR$ 2018 2017 2018 2017
Fluxo de caixa das atividades 
 operacionais (30) 28 306.268 209.828
Resultado antes dos tributos sobre lucro 108.184(37.616) 101.653 (37.650)

Ajustes para reconciliar o lucro/ 
 prejuízo ao fluxo de caixa das 
  atividades operacionais: (108.214) 37.644 204.615 247.478
Depreciação e Amortização - - 85.402 84.689
Baixa de Imobilizado e Intangível - - - 2.358
Juros empréstimos - - 76.715 109.315
Amortização de custo de captação - - 2.673 216
Resultado de equivalência patrimonial (108.214) 37.644 - -
Variação cambial ativa e passiva - - 1.011 (2.654)
Juros Mútuos - - 17.817 25.028
Provisão para desmantelamento - - 705 380
Atualização monetária de empréstimos - - 9.228 -
Outras variações cambiais - - - (309)
Perda de crédito de liquidação duvidosa - - - 64
Provisões de comissões de fianças - - 10.293 27.955
Provisão para contingências - - 771 436
Variações nos ativos e passivos (194) (27) (71.472) 28.650
Despesas antecipadas - - 2.125 (5.700)
Contas a receber - - 16.325 (39.352)
Impostos a recuperar (85) (114) 11.038 (1.946)
Estoque - - 18.022 14.821
Impostos, taxas e contribuições (7) (35) (8.654) 1.517
Fornecedores 55 442 (40.922) (236)
Provisões e encargos trabalhistas - - 946 2.135
Outras contas a pagar (1) - (3) 2
Operações comerciais - - 242 203
Mútuos - - (2.539) (4.252)
Contas a pagar (157) (321) (66.622) 61.438
Outros ativos e passivos 1 1 (1.430) 20

Caixa gerado nas operações (224) 1 234.796 238.478
IR e contribuição social pagos - - (5.990) -
Caixa líquido gerado pelas ativ. operac. (224) 1 228.806 238.478
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Aquisição de Imobilizado e Intangível - - (51.904) (37.535)
Aporte de capital em Subsidiária (220.000) - - -

Caixa líquido aplicado nas ativ. de invest. (220.000) - (51.904) (37.535)
Aumento de Capital 220.000 - 220.000 -
Amortizações do Principal - 
Financiamentos - - (298.073) (91.744)
Pagamento de Juros - Empréstimos - - (80.101) (95.238)
Depósitos vinculados - - (20.446) (3.316)

Caixa líquido aplicado nas ativ. de 
financ. 220.200 - (178.620) (190.298)
Aumento (Redução) de Caixa e 
Equivalentes (10) 1 (1.718) 10.645
Saldo inicial de caixa e equivalentes de caixa 11 10 61.689 51.044
Saldo final de caixa e equivalentes de caixa 1 11 59.971 61.689
Aumento (red.) no caixa e equiv. de caixa (10) 1 (1.718) 10.645
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Os demais impostos a recuperar são compostos 
por:

Controladora Consolidado
2018 2017 2018 2017

ICMS a recuperar - - 1.386 2.511
COFINS a recuperar - - 5.094 -
Outros - - 1.304 231

- - 7.785 2.742
Circulante - - 7.785 2.742
Não Circulante -  - - -

Em 31/12/18, a Cia. realizou a abertura dos saldos de impostos a recuperar entre 
IR, Contribuição Social e outros impostos a recuperar para melhor apresentação 
dos saldos. Não houve alteração nos totais dos grupos de contas. O mesmo pro-
cedimento foi realizado de forma consistente para o período findo em 31/12/17. 
b) Impostos diferidos: O IR e a contribuição social diferidos são registrados
para refletir os efeitos fiscais futuros atribuíveis às diferenças temporárias, entre
a base fiscal de ativos e passivos e o seu respectivo valor contábil. A Cia., fun-
damentada na expectativa de geração de lucros tributáveis futuros, determina-
da em estudos técnicos aprovados pela Administração, reconheceu os créditos
tributários sobre prejuízos fiscais e bases negativas de contribuição social de
exercícios anteriores, que não possuem prazo prescricional e cuja compensação 
está limitada a 30% dos lucros anuais tributáveis. O valor contábil do ativo fiscal
diferido é revisado periodicamente e as projeções são revisadas anualmente,
sendo que caso haja fatores relevantes que venham a modificar as projeções,
estas são revisadas durante o exercício pela Cia. Abaixo a composição dos tri
butos diferidos por natureza: 2018 2017
Ativo diferido
Prejuízo fiscal e base negativa 102.325 86.099
Diferenças temporárias - Provisões 1 -

102.326 86.099
Passivo Diferido
Diferenças temporárias - Depreciação acelerada (7.248) -
Líquido 95.078 86.099
Ativo Diferido Líquido 
Passivo Diferido Líquido

95.078
-

86.099
-

Abaixo segue a composição das diferenças temporárias por natureza: 2018 2017
Provisões 1 -
Ativo - diferenças temporárias 1 -

2018 2017
Depreciação Acelerada 7.248 -
Passivo - diferenças temporárias 7.248 -
A Cia. obteve no exercício de 2018 o benefício referente ao incentivo fiscal da 
SUDENE, redução de 75% no IR apurado pelo lucro real, com validade até 
31/12/27. Em 31/12/18, os tributos calculados sobre o lucro líquido ajustado 
compreenderam o IRPJ (alíquota de 15% e adicional de 10%) e a CSL (alíquota 
de 9%). A conciliação da despesa calculada pela aplicação das alíquotas fiscais 
combinadas e da despesa de IR e contribuição social é demonstrada como segue: 

Controladora Consolidado
2018 2017 2018 2017

Resultado do período antes do IRPJ/CSLL 108.184(37.616) 101.653(37.650)
Alíquota nominal - % 34% 34% 34% 34%
IRPJ/CSLL à alíquota nominal (36.783) 12.789(34.562) 12.801
Resultado de equivalência patrimonial 36.793(12.799) - -
Diferenças permanentes - - (2.372) (381)
Ativo fiscal não constituído (*) (10) 3 16.452(12.393)
Redução Benefício SUDENE - - 6.799 -
Constituição do diferido devido a 
recuperabilidade - - 20.213 -
IR e contribuição social no resultado - (7) 6.530 27
Despesa de IR e contribuição social corrente - (7) (2.448) (7)
IR e contribuição social diferidos - - 8.978 34
Total - (7) 6.530 27
Alíquota efetiva - % - 0,02% 6,42% 0,04%
(*) Refere-se a parcela de impostos diferidos não contabilizada, considerando os 
atuais estudos de realização para o crédito tributário, vide quadro abaixo com os 
saldos apresentados: Controladora Consolidado
Prejuízo Fiscal/Base 2018 2017 2018 2017
Negativa (10) - - (19.014)
Diferenças temporárias - - 16.452 6.621

(10) - 16.452 (12.393)
As estimativas de recuperação dos créditos tributários foram fundamentadas 
nas projeções dos lucros tributáveis levando em consideração premissas finan-
ceiras e de negócios consideradas no encerramento do exercício. Consequen-
temente, as estimativas estão sujeitas a não se concretizarem no futuro, tendo 
em vista as incertezas inerentes a essas previsões. Com base na estimativa de 

geração de lucros tributáveis futuros, através de suas controladas, segue abai-
xo demonstrativo da projeção para o ano de 2019 e para os próximos anos:

2019 2020 2021 2022 2023
6º ao 

10º ano Total
Expectativa de realização
 anual dos impostos  diferidos 5.444 4.842 5.8647.41410.150 68.611102.325

c) Impostos e contribuições a recolher: O saldo Controladora Consolidado
de IR e Contribuição Social a pagar composto por: 2018 2017 2018 2017
IR – IR - 4 19.484 16.817
Contribuição Social - CSLL - 3 2.448 3
Circulante - 7 21.932 16.820
As empresas do grupo são tributadas com base no regime de Lucro Real efetuando as 
antecipações mensais de IR e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, nos termos 
da legislação vigente. Controladora Consolidado

2018 2017 2018 2017
ICMS - - - -
PIS, COFINS e IOF - - 5.129 2.369
IPI Importação - - - -
Imposto de Importação - - - -
Outros - - 1.402 1.289
Circulante - - 6.531 3.658
Política contábil: As despesas de IR e contribuição social do período com-
preendem os impostos correntes e diferidos. Os impostos sobre a renda são 
reconhecidos na demonstração do resultado, exceto na proporção em que 
estiverem relacionados com itens reconhecidos diretamente no patrimônio 
líquido ou no resultado abrangente. Nesse caso, o imposto também é reco-
nhecido no patrimônio líquido ou no resultado abrangente. O encargo de IR e 
a contribuição social corrente e diferido é calculado com base nas leis tribu-
tárias promulgadas, ou substancialmente promulgadas, na data do balanço 
dos países em que as entidades da Cia. atuam e geram lucro tributável. A 
administração avalia, periodicamente, as posições assumidas pela Cia. nas 
apurações de impostos sobre a renda com relação às situações em que a re-
gulamentação fiscal aplicável dá margem a interpretações; e estabelece pro-
visões, quando apropriado, com base nos valores estimados de pagamento 
às autoridades fiscais. O IR e a contribuição social corrente são apresentados 
líquidos, por entidade contribuinte, no passivo quando houver montantes a 
pagar, ou no ativo quando os montantes antecipadamente pagos excedem o 
total devido na data das DFs.. O IR e a contribuição social diferidos são re-
conhecidos usando-se o método do passivo sobre as diferenças temporárias 
decorrentes de diferenças entre as bases fiscais dos ativos e passivos e seus 
valores contábeis nas DFs. e também dos prejuízos fiscais apurados. O IR e 
a contribuição social diferidos ativo são reconhecidos somente na proporção 
da probabilidade de que lucro tributável futuro esteja disponível e contra o 
qual as diferenças temporárias possam ser usadas. Os impostos de renda 
diferidos são reconhecidos sobre as diferenças temporárias decorrentes dos 
investimentos em controladas, exceto quando o momento da reversão das 
diferenças temporárias seja controlado pela Cia., e desde que seja provável 
que a diferença temporária não será revertida em um futuro previsível. Os 
impostos de renda diferidos ativos e passivos são apresentados pelo líquido 
no balanço quando há o direito legal e a intenção de compensá-los quando da 
apuração dos tributos correntes, em geral relacionado com a mesma entidade 
legal e mesma autoridade fiscal. 
11. Investimentos

Controlada direta %
Saldo em 
31/12/17

Ajuste em 
avaliação

patrimonial

Equiva-
lência  

patrimonial
Saldo em 
31/12/18

Pecém II Geração de 
Energia S.A. 100% 653.728 220.000 108.213 981.941

653.728 220.000 108.213 981.941
2018

Pecém II
Geração de

Partici-
pação no 

Capital
em %

Ativo
Circu-
lante

Ativo não 
Circu-
lante

Pas-
sivo

Circu-
lante

Passivo
não Cir-
culante

Patri-
mônio

Líquido
Resul-

tado
Energia S.A. 100%249.730 1.935.681205.003 893.503 981.941 108.213

2017

Pecém II
Geração de

Partici-
pação no 

Capital
em %

Ativo
Circu-
lante

Ativo não 
Circu-
lante

Pas-
sivo

Circu-
lante

Passivo
não Cir-
culante

Patri-
mônio

Líquido
Resul-

tado
Energia S.A. 100%278.035 1.937.296317.8831.154.700 653.728 (37.645)

12. Imobilizado
Custo

Edificações, obras 
civis e benfeitorias (*)

Máquinas e 
equipamentos (*)

Equipamento de 
Informática Veículos

Móveis e 
utensílios

Imobilizado
em curso

Custo de  
desmantelamento Total

Saldo em 1º/01/17 436.170 1.557.170 275 63 870 38.761 - 2.033.309
Adições - 44 2 - 83 37.406 - 37.535
Baixa - (2.754) - - - - - (2.754)
Transferência 12.189 39.713 9 - 24 (51.935) - -
Saldo em 31/12/17 448.359 1.594.173 286 63 977 24.232 - 2.068.090
Saldo em 1º/01/18 448.359 1.594.173 286 63 977 24.232 - 2.068.090
Adições 648 3.914 - 183 11 46.567 236 51.559
Transferências 61 (291) 23 - 15 192 - -
Saldo em 31/12/18 449.068 1.597.796 309 246 1.003 70.991 236 2.119.649
Depreciação
Saldo em 1º/01/17 (114.302) (110.667) (198) (63) (116) - - (225.346)
Adições (14.576) (69.985) (88) - (28) - - (84.677)
Baixas - 396 - - - - - 396
Saldo em 31/12/17 (128.878) (180.256) (286) (63) (144) - - (309.627)
Saldo em 1º/01/18 (128.878) (180.256) (286) (63) (144) - - (309.627)
Adições (14.938) (69.729) (174) (22) (31) - (43) (84.937)
Saldo em 31/12/18 (143.816) (249.985) (460) (85) (175) - (43) (394.564)
Valor contábil
Em 31/12/17 941.029 792.369 - - 833 24.232 - 1.758.463
Em 31/12/18 320.190 1.417.540 (151) 161 828 70.991 193 1.725.086

(*) Para melhor apresentação dos saldos, foram reclassificados R$ 621.548 da 
classe de Edificações, obras civis e benfeitorias para a classe de Máquinas e 
equipamentos. Custo de desmantelamento: Refere-se, basicamente, ao provi-
sionamento dos gastos de retirada dos ativos no término do contrato de geração 
de energia da controlada Pecém II Geração. A provisão é constituída inicialmente 
com o registro de um passivo de LP com contrapartida no item do ativo cor-
respondente. O passivo de LP é atualizado financeiramente, e registrado contra 
o resultado do exercício, na despesa financeira. Depreciação: A depreciação
dos ativos será baseada na vida útil ou no prazo de concessão, dos dois o me-
nor, e o cálculo será realizado pelo método linear utilizando as taxas da ANEEL
determinadas pela Resolução Normativa nº 474 de 07/02/12. A depreciação é
calculada com base no método linear ao longo das vidas úteis estimadas dos
ativos, conforme apresentado a seguir: Itens de Imobilizado: Range de vida
útil: Edificações e benfeitorias: 30 a 50 anos; Instalações gerais: 25 a 35 anos;
Equipamentos de informática: 6 anos; Máquinas e equipamentos: 10 a 40 anos;
Móveis e Utensílios: 16 anos; Veículos: 7 anos. Imobilizado em curso. Refere-
-se basicamente aos gastos incorridos que ainda não foram concluídos ou utili-
zados, dos quais se pode destacar: (i) adiantamentos a fornecedores; (ii) projeto
de captação da água – esse projeto tem como objetivo a captação da água do
mar em substituição da água fornecida pela COGERH em função dos níveis de
água nos reservatórios do estado do Ceará (Castanhão); (iii) imobilizado reserva
– conjuntos de bens que embora não estando em serviço estão à disposição da
usina e que poderá entrar em operação de imediato. Avaliação de Impairment:
Segundo o pronunciamento técnico CPC 01, a entidade deve avaliar no mínimo 
anualmente, se existem indicações de uma possível desvalorização no valor do 
ativo (imobilizado e intangível), se houver alguma evidência, deve-se calcular o 
seu valor recuperável, este que é determinado pela maior importância monetária 
entre o valor justo líquido das despesas de venda e o valor em uso. Na avaliação 
de recuperabilidade da Unidade Geradora de Caixa (UGC) é utilizado o método 
do Valor em Uso (*) a partir de projeções de fluxo de caixa que consideram as 
seguintes premissas-chave: (*) O Valor em Uso contempla sinergias que não são 
capturadas pelo Valor Justo Líquido de Despesas de Venda. Portanto, quando 
há impairment, o Valor em Uso é superior ao Valor Justo Líquido de Despesas de 
Venda. Abordagem: Projetaram-se fluxos de caixa desalavancados, expressos 
em termos nominais (considerando os efeitos inflacionários da economia) e apre-
sentados em moeda corrente, Reais (R$). Prazo: A projeção inicia-se em 2018 
e se estende até o período final de autorização da unidade geradora de caixa 
(2043). Nos ativos de geração de energia a vida útil está definida pela capacidade 
operacional das plantas e pelo período de outorga vigente concedido pela União. 
A Usina possui contratos de geração de energia (PPA – “Power Purchase Agre-
ement”) assinados para a UGC com prazo de 15 anos a 20 anos, encerrando em 
2027. Para o período complementar que se estende até a finalização do período 
de projeção (2043), assumiu-se a continuidade das operações sob regime de 
disponibilidade, tendo sido utilizados os acordos comerciais vigente como melhor 
estimativa para projetar os fluxos operacionais; O modelo considera ainda a pro-
jeção desses fluxos operacionais até 2035 e considera uma taxa de crescimento 
(4,5%, projeção de inflação) para extrapolar as posições de fluxo de caixa até 
2043. Preço de venda: A referência utilizada são as condições contratuais atuais 
até o final da vida útil dos ativos, indexados pela inflação (IPCA). Despacho: A
curva de despacho utilizada no ciclo orçamentário leva em consideração dados 
macroeconômicos e a conjuntura estrutural do setor. CAPEX de manutenção 
e Overhaul: Foram projetados investimentos em manutenção de acordo com 
o ciclo orçamentário, indexados pela Inflação (IPCA). Tratam-se de dispêndios
que se comportam de forma linear ao longo dos anos, exceto para os gastos 
com “overhaul” que ocorrem a cada ciclo de 32 mil horas. Taxa de desconto: 
A Cia. aplica a abordagem do Custo Médio Ponderado de Capital (CPMC) em 
termos nominais, considerando efeitos inflacionários, conforme abaixo: PECÉM
II: CMPC nominal (pós tax): 9,1%; CMPC nominal (pré tax): 9,4%. As taxas acima 
apresentadas foram ajustadas ao longo da projeção, considerando a evolução da 
estrutura de endividamento específica da unidade geradora de caixa “UGC”. Va-
lor residual: Não foi calculado um valor residual no último período, uma vez que 
a projeção foi estruturada com base na vida útil econômica dos ativos. Política 
contábil: Reconhecimento e mensuração: Itens do imobilizado são mensura-
dos pelo custo histórico de aquisição ou construção, deduzido de depreciação 
acumulada e perdas de redução ao valor recuperável (impairment) acumulada.
O custo inclui gastos que são diretamente atribuíveis à aquisição de um ativo. O 
custo de ativos construídos pela própria Cia. inclui: • O custo de materiais e mão 
de obra direta; • Quaisquer outros custos para colocar o ativo no local e condição 
necessários para que esses sejam capazes de operar da forma pretendida pela 
Administração; e • Custos de empréstimos sobre ativos qualificáveis. Quando 
partes de um item do imobilizado têm diferentes vidas úteis, elas são registradas 
como itens individuais (componentes principais) de imobilizado. Ganhos e perdas 
na alienação de um item do imobilizado (apurados pela diferença entre os recur-
sos advindos da alienação e o valor contábil do imobilizado), são reconhecidos 
em outras receitas/despesas operacionais no resultado. Custos subsequentes: 
Gastos subsequentes são capitalizados na medida em que seja provável que 
benefícios futuros associados com os gastos serão auferidos pela Cia. Gastos de 
manutenção e reparos recorrentes são registrados no resultado. 13. Intangível: 
O montante de R$ 673 (R$ 793 em 31/12/17) refere-se a Licenças de softwares 
utilizados nas atividades da Cia. e um saldo de intangível em andamento, refe-
rente a gastos incorridos que ainda não foram concluídos ou utilizados. A amorti-
zação é calculada pelo método linear no resultado do exercício baseado na vida 
útil econômica estimada de 5 anos. Política contábil: Ativos intangíveis que são 
adquiridos pela Cia. e que têm vidas úteis finitas são mensurados pelo custo, de-
duzido da amortização acumulada e das perdas por redução ao valor recuperável 
acumulada, quando aplicável. A amortização é reconhecida no resultado através 
do método linear baseada nas vidas úteis estimadas de ativos intangíveis, a partir 
da data em que estes estão disponíveis para uso. 14. Partes relacionadas: Os
principais saldos de passivos em 31/12/18 e 2017, relativos a operações com 
partes relacionadas, bem como as transações que influenciaram o resultado do 
exercício, são relativos a operações de transações da Cia. com outras empresas 
do Grupo e profissionais-chaves da Administração, foram realizadas de acordo 
com as condições contratadas entre as partes. a) Empresas ligadas: A Cia. 

possui como principais empresas ligadas: Eneva S.A., Itaqui Geração de Energia 
S.A., Porto do Pecém Transportadora de Minérios S.A., Pecém Operação e Ma-
nutenção de Unidades de Operação Elétrica, Pecém II Geração de Energia S.A.,
Parnaíba Comercializadora de Energia S.A. e Parnaíba II Geração de Energia
S.A.. A compra de carvão junto a Uniper é contabilizada no ativo em adianta-
mentos a fornecedores e assim que finalizado o processo de compra o mesmo é
reclassificado para o estoque. Em 31/12/18 e 2017, os saldos de ativos e passi-
vos e os efeitos em resultado estão representados, respectivamente, da seguinte
forma: As seguintes transações foram conduzidas com partes relacionadas:
Ativo Controladora Consolidado
Mútuo 2018 2017 2018 2017
Eneva S.A. (c) - - - 134
Operações Comerciais 2018 2017 2018 2017
Itaqui Geração de Energia S.A. - - 2.440 2.094
Eneva S.A. - - 50 45
Porto do Pecém Transportes Minérios - - - 593

- - 2.490 2.732
Ativo não circulante - - 2.490 2.866
Passivo Controladora Consolidado
Mútuo 2018 2017 2018 2017
Eneva S.A. – Mútuo (c) - - 279.708 264.564

- - 279.708 264.564
Operações Comerciais 2018 2017 2018 2017
Mabe - Retenções contratuais (b) - - 16.888 16.888
Eneva S.A. (a) 1.935 2.092 7.987 9.657
Eneva Comercializadora de Energia - - 2.177 41.572
Itaqui Geração de Energia S.A. - - 387 387
Porto do Pecém Transportadora de Minérios S.A. - - 1 1.329
Pecém Operação e Manut. de Unidades de 
 Operação Elétrica - - - 250
Eneva Participações S.A. (a) 215 214 434 433
Uniper Global Commodities SE 1.216 1.216 1.216 25.142
Pecém II Geração de Energia S.A. 54 55 - -

3.420 3.577 29.090 95.658
Passivo circulante - 51 16.888 81.454
Passivo não circulante 3.420 3.526 291.910 278.768

Controladora Consolidado
Resultado 2018 2017 2018 2017
Eneva S.A. (a) (112) (122)(10.689)(30.037)
Eneva Participações S.A. (a) - - 19 -
Eneva Comercializadora de Energia - -(16.121)(44.766)
Parnaíba Geração e Comercialização - - - 4.180

(112) (122)(26.791)(70.623)
a) O saldo em aberto é referente aos gastos relativos ao compartilhamen-
to de recursos administrativos, que serão ressarcidos à Eneva S.A. e Eneva
Participações S.A. b) O saldo refere-se a retenções contratuais dos contratos
de construção da planta junto à empreiteira MABE. Os contratos em aber-
to estão sendo negociados com os fornecedores e as retenções serão pagas
quando os contratos forem encerrados. c) O saldo de R$ 279.708 refere-se
a mútuo com Eneva S.A. (mutuante) e Pecém II Geração S.A. e está sujeito
a juros mensais de mercado (104% do CDI). Este contrato tem o vencimen-
to vinculado a liquidação integral das dívidas junto aos credores do proje-
to, que são os bancos: BNB e BNDES. 15. Empréstimos e financiamentos

2018

Credor
Mo-
eda

Taxas de 
juros

Venci-
mento

Custo
de tran-
sação

Custo
a apro-
priar Principal Juros Total

BNB (a) R$ 8,50% 31.1.2028 4.287 3.107 207.649 - 204.542
BNDES
(Direto) (a) R$

TJLP+
3,14% 15.6.2027 7.256 3.574 377.185 1.285 374.896

BNDES
(Direto) (a) R$

UMIPCA+
TR  

BNDES+
10,59% 15.12.2027 1.611 462 130.287 511 130.336

- - - 13.154 7.143 715.121 1.796 709.774
Depósitos Vinculados 43.432 - 43.432

13.154 7.143 715.121 45.228 666.342
Circulante 1.277 72.847 1.796 73.366
Não circulante 5.866 642.274 43.432 592.976

2017

Credor
Mo-
eda

Taxas de 
juros

Vencimen-
to

Custo
de tran-

sação

Custo
a apro-

priar Principal Juros Total
BNB (a) R$ 10,00% 31.1.2027 4.287 3.576 222.490 1.833 220.747
BNDES
(Direto) (b) R$

TJLP+
3,14% 15.6.2027 7.256 5.443 584.961 2.279 581.797

BNDES
(Direto) (c) R$

UMIPCA+
TR  

BNDES+
2,18% 15.6.2027 1.611 797 196.813 773 196.789

13.154 9.816 1.004.264 4.885 999.333
 Depósitos Vinculados - - - - 23.078

13.154 9.816 1.004.264 4.885 976.255
Circulante 936 96.270 4.885 100.219
Não circulante 8.880 907.994 - 876.036
a) Em abril de 2018, a Cia. realizou a liquidação antecipada de R$ 220 milhões do
saldo devedor atualizado de seu contrato de financiamento junto ao BNDES (R$
162 milhões ao custo de TJLP acrescido de 3,1% ao ano e R$ 58 milhões ao custo 
de IPCA acrescido de 10,6% ao ano), valor este que foi aportado pela Eneva S.A.. 
A redução do endividamento permitiu a declaração de Performance Financeira e
Operacional da Cia. pelo BNDES, e consequente liberação de todas as fianças
bancárias garantidoras do financiamento (cujo custo contabilizado em 2017 foi de

R$ 28 milhões). Abaixo a movimentação dos empréstimos: 2018 2017
Saldo inicial 976.255 1.057.022
(+) Juros incorridos 76.715 99.510
(-) Pagamento de juros (80.101) (98.278)
(-) Pagamento de principal (298.073) (91.744)
(+) Amortização do custo de captação 2.673 (3.100)
(-) Atualização monetária contratual 9.228 12.845
(-) Depósitos Vinculados (20.354) -

666.342 976.255
Covenants financeiros: Como forma de monitoramento da situação financeira 
da Cia. pelos seus credores, o contrato de financiamento com o BNDES possui 
cláusulas específicas de covenants financeiros relacionados ao Índice de Cob. 
de Dívida de no mínimo 1,20. Em 31/12/18 todos os covenants financeiros pre-
vistos no contrato foram atendidos. Covenants não-financeiros: Alguns contra-
tos de financiamento possuem também cláusulas com covenants não financei-
ros, usuais no mercado e resumidos a seguir, as quais em 31/12/18 foram todas 
atendidas. • Obrigação de apresentar aos credores DFs. periodicamente. • Direi-
to dos credores de proceder a inspeções e visitas das suas instalações. Obriga-
ção de manter-se em dia em relação as obrigações tributárias, previdenciárias e 
trabalhistas. • Obrigação de manter em vigor contratos materialmente relevantes 
para as suas operações. • Respeitar a legislação ambiental e manter em vigor as 
licenças necessárias para as suas operações. • Restrições contratuais quanto a 
operações com partes relacionadas e alienações de ativos fora do curso normal 
de negócios. • Restrições quanto à mudança de controle, reestruturações socie-
tárias e alteração material no objeto social e atos constitutivos dos devedores. • 
Limites de endividamento e contratação de novas dívidas. As parcelas classifi-
cadas no passivo não circulante têm o seguinte cronograma de pagamento: Ano
de vencimento - 2018: 2020: 73.949; 2021: 79.473; 2022: 80.103; 2023 até o 
último vencimento: 402.883; 636.408. Os contratos de empréstimos possuem as 
seguintes garantias: • Penhor de ações; • Cessão Fiduciária de Direitos e Cré-
ditos; • Alienação Fiduciária de Máquinas e Equipamentos; • Hipotecas. Política
contábil: Os empréstimos e financiamentos são reconhecidos, inicialmente, pelo 
valor justo, líquido dos custos incorridos na transação e são, subsequentemente, 
demonstrados pelo custo amortizado. Qualquer diferença entre os valores cap-
tados (líquidos dos custos da transação) e o valor total a pagar é reconhecida 
na demonstração do resultado durante o período em que os empréstimos este-
jam em aberto, utilizando o método da taxa efetiva de juros. Os empréstimos e 
financiamentos são classificados como passivo circulante, a menos que a Cia. 
tenha um direito incondicional de diferir a liquidação do passivo por, pelo menos, 
12 meses após a data do balanço. Os custos de empréstimos e financiamen-
tos gerais e específicos que são diretamente atribuíveis à aquisição, construção 
ou produção de um ativo qualificável, que é um ativo que, necessariamente, 
demanda um período de tempo substancial para ficar pronto para seu uso ou 
venda pretendidos, são capitalizados como parte do custo do ativo imobilizado 
quando for provável que eles irão resultar em benefícios econômicos futuros 
para a entidade e que tais custos possam ser mensurados com confiança. De-
mais custos de empréstimos são reconhecidos como despesa no período em 
que são incorridos. 16. Provisão de custo por indisponibilidade: O saldo da 
rubrica Concessionário - Ressarcimento por Indisponibilidade no montante de 
R$ 10.702 em 31/12/18 (R$ 15.029 em 31/12/17) referem-se a valores registra-
dos conforme relatórios mensais de faturamento emitidos pela CCEE, devido a 
períodos de indisponibilidade da usina enquanto estava despachada pelo ONS. 
A metodologia de apuração destes valores vem sendo questionada pela Cia. 
junto a ANEEL, o que ocasionou ação judicial para interrupção da sistemática de 
cobrança pelo fator horário. Em 09/09/14, a Justiça Federal julgou e concedeu 
liminar para a controlada Pecém II Geração suspender a cobrança dos encargos 
de indisponibilidade medidos de hora em hora, com efeito imediato, e também 
determinou que a CCEE recalcule os valores já pagos pelas plantas em confor-
midade com a nova metodologia (média móvel de 60 meses). Em novembro de 
2015 a Aneel determinou que Pecém II Geração de Energia S.A fosse reembol-
sada pelo que pagou a mais pela indisponibilidade, considera o período desde o 
início das operações em outubro de 2013 até julho de 2014, totalizando o valor 
de R$ 67.500 de acordo com o Despacho ANEEL Nº 3690/15. Em virtude dos 
Despacho ANEEL Nº 3690/15 e Despacho de nº 3.878 a Cia. obteve o reco-
nhecimento do direito ao reembolso de valores pagos indevidamente a título de 
ADOMP nos montantes de: R$ 67.500 e R$ 19.888, respectivamente, tais saldos 
são compostos de principal nos valores de R$ 59.691 e R$ 19.130 e um incre-
mento na receita financeira de R$ 7.809 e R$ 758 respectivamente, provenientes 
de atualização monetária. Os montantes foram recebidos em janeiro de 2016 e 
dezembro de 2015, respectivamente. O valor a ser ressarcido e calculado pela 
CCEE, foi considerando a diferença entre a metodologia de cobrança da indis-
ponibilidade por hora e a atual média móvel de 60 meses. Em janeiro de 2016 a 
Cia. recebeu integralmente estes valores. 17. Provisão para contingências: As
provisões são mensuradas pelo valor presente dos gastos que devem ser neces-
sários para liquidar a obrigação, usando uma taxa antes dos efeitos tributários, 
a qual reflita as avaliações atuais de mercado do valor do dinheiro no tempo e 
dos riscos específicos da obrigação. O aumento da obrigação em decorrência 
da passagem do tempo é reconhecido como despesa financeira. A Cia. é parte 
em ações judiciais trabalhistas avaliadas pelos assessores jurídicos como sendo 
de risco provável de perda, as quais totalizam R$ 1.207 em 31/12/18 (R$ 436 
em 2017). A Cia. possui ações de natureza cíveis e trabalhista, que não estão 
provisionadas, pois envolvem risco de perda classificado pela Administração e 
por seus advogados e consultores legais como possível, as quais totalizam apro-
ximadamente R$ 27.112 em 31/12/18 (R$ 10.954 em 2017). As contingências 
passivas estão assim representadas: 2018 2017
Trabalhistas 26.974 10.950
Cível 2 4
Ambiental  136  - 

27.112 10.954
Política contábil: As provisões são reconhecidas quando: (i) a Cia. tem uma obri-
gação presente ou não formalizada (constructive obligation) como resultado de 
eventos já ocorridos; (ii) é provável que uma saída de recursos seja necessária 
para liquidar a obrigação; e (iii) o valor puder ser estimado com segurança. As 
provisões não incluem as perdas operacionais futuras. Quando houver uma série 
de obrigações similares, a probabilidade de liquidá-las é determinada levando em 
consideração a classe de obrigações como um todo. Uma provisão é reconhe-
cida mesmo que a probabilidade de liquidação relacionada com qualquer item 
individual incluído na mesma classe de obrigações seja pequena. As provisões 
são mensuradas pelo valor presente dos gastos que devem ser necessários para 
liquidar a obrigação, usando uma taxa antes dos efeitos tributários, a qual reflita 
as avaliações atuais de mercado do valor do dinheiro no tempo e dos riscos es-
pecíficos da obrigação. O aumento da obrigação em decorrência da passagem do 
tempo é reconhecido como despesa financeira. 18. Instrumentos financeiros e 
gerenciamento de riscos: No reconhecimento inicial, a Cia. classifica um ativo 
financeiro como mensurado pelo custo amortizado, ou ao valor justo por meio do 
resultado (“VJR”) com base nos seguintes critérios em conjunto: a) no modelo de 
negócios da entidade para a gestão dos ativos financeiros; b) nas características 
de fluxo de caixa contratual do ativo financeiro. A Cia. mensura o ativo financeiro 
ao custo amortizado quando: (i) o ativo financeiro for mantido dentro de modelo 
de negócios cujo objetivo seja manter ativos financeiros com o fim de receber 
fluxos de caixa contratuais; e (ii) os termos contratuais do ativo financeiro derem 
origem, em datas especificadas, a fluxos de caixa que constituam, exclusivamen-
te, pagamentos de principal e juros sobre o valor do principal em aberto. Os ativos 
financeiros não são reclassificados após seu reconhecimento inicial, a menos que 
a Cia. altere seu modelo de negócios para a gestão de ativos financeiros, caso 
em que todos os ativos financeiros afetados são reclassificados no primeiro dia do 
primeiro exercício subsequente à mudança no modelo de negócios. A administra-
ção dos instrumentos financeiros é efetuada por meio de estratégias operacionais 
e controles internos, visando à liquidez, rentabilidade e segurança. A política de 
controle consiste em acompanhamento permanente das taxas contratadas frente 
as vigentes no mercado. A Cia. não efetua aplicações de caráter especulativo 
com instrumentos financeiros derivativos ou quaisquer outros ativos de risco, sen-
do essa determinação prevista na política de aplicações financeiras vigente. Os 
valores de realização estimados de ativos e passivos financeiros da Cia. foram 
determinados por meio de informações disponíveis no mercado e metodologias 
apropriadas de avaliação. Entretanto, considerável julgamento foi requerido na 
interpretação dos dados de mercado para produzir a estimativa do valor de reali-
zação mais adequada. Como consequência, as estimativas a seguir não indicam, 
necessariamente, os montantes que poderão ser realizados. O uso de diferentes 
metodologias de mercado pode ter um efeito importante nos valores de realização 
estimados. Em relação à estimativa de valor justo, pressupõe-se que os saldos 
das contas a receber de clientes e contas a pagar aos fornecedores pelo valor 
contábil, menos a perda (impairment) no caso de contas a receber, estejam pró-
ximos de seus valores justos. Os diferentes níveis de valor justo foram definidos 
como segue: Nível 1 - preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para 
ativos e passivos idênticos. Nível 2 - informações, além dos preços cotados in-
cluídas no nível 1, que são observáveis pelo mercado para o ativo ou passivo, 
seja diretamente (ou seja, como preços) ou indiretamente (ou seja, derivados dos 
preços). Nível 3 - informações para os ativos ou passivos que não são baseadas 
em dados observáveis pelo mercado (ou seja, premissas não observáveis). As 
técnicas de avaliação específicas utilizadas para avaliar os instrumentos financei-
ros classificados como Nível 2 incluem: - O valor justo dos contratos de câmbio 
a termo é determinado utilizando taxas de câmbio a prazo na data do balanço. A 
Cia. não possui instrumentos financeiros classificados como Nível 3 e não houve 
transferências entre os Níveis 1 e 2 durante o exercício. A descrição dos saldos 
contábeis consolidados dos instrumentos financeiros inclusos nos balanços patri-
moniais, bem como a classificação da hierarquia de valor justo, 
está apresentada a seguir: Controladora Consolidado
Instrumentos financeiros Nível 2018 2017 2018 2017
Ativos
Custo amortizado - - 95.413 111.731
Contas a receber - - 95.413 111.731
Valor justo por meio do resultado (VJR) 1 11 59.971 61.689
Caixa e Equivalentes de Caixa 1 1 11 59.971 61.689
Passivos
Custo amortizado 3.917 4.019 1.027.0261.418.275
Fornecedores 497 442 51.940 81.798
Empréstimos e financiamentos - - 666.342 976.255
Contas a pagar 3.420 3.577 29.036 95.658
Mútuos - - 279.708 264.564
Os instrumentos financeiros mensurados ao custo amortizado e apresentados 
acima se aproximam dos valores de mercado. As operações da Cia. estão sujei-
tas aos fatores de riscos abaixo descritos: Mensuração subsequente e ganhos 
e perdas: Ativos financeiros ao VJR: Esses ativos são mensurados subse-
quentemente pelo valor justo. Os ganhos e perdas líquidos, incluindo juros, são 
reconhecidos no resultado. Ativos financeiros ao custo amortizado: Esses
ativos são mensurados subsequentemente pelo custo amortizado, utilizando o 
método da taxa efetiva de juros. O custo amortizado é reduzido por perdas por 
redução ao valor recuperável. A receita de juros, ganhos e perdas cambiais e 
a redução ao valor recuperável são reconhecidos no resultado. Qualquer ga-
nho ou perda no desreconhecimento é reconhecido no resultado. Valor justo 
dos instrumentos financeiros: O conceito do “valor justo” prevê a avaliação 
de ativos e passivos com base nos preços de mercado, quando se tratar de 
ativos com liquidez, ou em modelos matemáticos de precificação. O nível de 
hierarquia do valor justo fornece prioridade para preços cotados não ajustados 
em mercado ativo. Uma parte das contas da empresa tem seu valor justo igual 
ao valor contábil; são contas do tipo equivalentes de caixa, a pagar e a receber, 
dívidas bullet e de curto prazo. Aplicações financeiras estão sendo apresentadas 
pelo valor justo, devido à sua classificação na categoria de valor justo através 
do resultado. Risco de taxa de juros: Risco de deslocamento das estruturas de 
juros que podem estar associadas aos fluxos de pagamento de principal e juros 
de dívida. a) Risco de cash flow relacionado aos juros flutuantes: Existe um 
risco financeiro associado às taxas flutuantes que pode elevar o valor futuro dos 
passivos financeiros. O risco comum é a incerteza sobre o mercado futuro de 
juros, que tira a previsibilidade dos fluxos de pagamento. Em cenários de perda a 
estrutura a termo de juros se desloca para cima aumentando o valor do passivo. 
Alternativamente, a Cia. ainda pode ter seus passivos reduzidos nos cenários 
de queda das taxas. A Cia. tem seu passivo indexado a taxa de juros do LP 
do BNDES (TJLP) e no mercado inflacionário com a correção dada pelo índice 
IPCA. As linhas com o BNDES corrigidas pelos indexadores IPCA e TJLP - que 
também contém um forte componente inflacionário - são parte de um segmento 
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diferenciado de crédito com baixa volatilidade associada e, portanto, baixa pro-
babilidade de deslocamentos abruptos nas taxas. Por se tratar de um segmento 
específico, há que se ter cautela quanto à realização de inferências e hipóteses 
presentes em modelos estatísticos na tentativa de mapear a realizar previsões 
sobre esse mercado para a quantificação de perdas hipotéticas relacionadas. 
Além disso, o ativo da Cia. representado por suas receitas também será corrigido 
pelas mesmas taxas, fato que reduz substancialmente o descasamento entre as 
taxas de ativos e passivos. Sensibilidade a taxas de juros: Em 31/12/18 a Cia. 
possuía dívidas atreladas a variação na taxa de juros de LP (TJLP) no montante 
de aproximadamente R$587,2 milhões. Considerando cenários de stress nos
quais houvesse variação positiva da TJLP de 25% e 50% com relação à curvas 
de mercado, haveria um incremento de despesas financeiras ao longo de um 
ano de R$8,6 milhões e de R$17,1 milhões respectivamente. Em 31/12/18 a Cia. 
possuía dívidas atreladas a variação do IPCA no montante de aproximadamente 
R$197,6 milhões. Considerando cenários de stress nos quais houvesse variação 
positiva do IPCA de 25% e 50% com relação à curvas de mercado, haveria um 
incremento de despesas financeiras ao longo de um ano de R$1,9 milhões e 
R$3,9 milhões respectivamente. 

Risco
Cenário

Provável
Cenário I 

(Alta de 25%)
Cenário II 

(Alta de 50%)
Risco de Cash Flow: Alta na Taxa de Juros
Passivo Indexado a TJLP 52.905 61.493 69.963
Passivo Indexado ao IPCA 28.689 30.631 32.572
Despesa Financeira Esperada 81.594 92.124 102.535
Aumento da Despesa Financeira 10.529 20.940
Risco de variação de preço (commodities): Esse risco está associado exclusi-
vamente ao preço do carvão, que entra no balanço pela formação dos estoques 
para geração de energia na termelétrica. O risco é dado pelo descasamento de 
prazo entre as datas de compra e venda das cargas (geração de energia). O 
preço do carvão em estoque está fixado e será convertido em receita pela remu-
neração da geração de energia de acordo com as regras do PPA (Power Purcha-
se Agreement: Contrato de compra de energia negociado nos leilões oferecidos 
pelo governo brasileiro). O período entre a compra da carga e sua utilização para 
geração de energia se configura como risco de variação do preço carregado pela 
termelétrica. Risco de crédito: O risco de crédito decorre da possibilidade da 
Cia. sofrer perdas em função da inadimplência de suas contrapartes ou de institui-
ções financeiras depositárias de recursos ou de investimentos financeiros. Esse 
fator de risco pode ser oriundo de operações comerciais e da gestão de caixa. 
Para mitigar os riscos, a Cia. adotou como prática a análise da situação financeira 
e patrimonial de suas contrapartes, assim como o acompanhamento permanente 
das posições em aberto. A Cia. possui uma Política de aplicações financeiras, na 
qual estabelece limites de aplicação por instituição e considera a avaliação de 
rating como referencial para limitar o montante aplicado. Os prazos médios são 
constantemente avaliados bem como os indexadores das aplicações para fins 
de diversificação do portfólio. A exposição máxima ao risco de crédito pode ser 
representada pelo saldo das aplicações financeiras. 2018 2017 2018 2017
Caixa e equivalente de caixa 1 11 59.971 61.689

1 11 59.971 61.689
O montante de caixa e equivalente está representado, substancialmente, por 
conta corrente e CDB’s do Banco do Nordeste e com relação às contas a 
receber, sua principal exposição é oriunda da possibilidade da empresa vir 
a incorrer em perdas resultantes da dificuldade de recebimento de valores 
faturados. Para reduzir esse tipo de risco e para auxiliar no gerenciamento 
do risco de inadimplência, a Cia. monitora as contas a receber realizando di-
versas ações de cobrança. Além disso, os clientes da Cia. têm firmado um 
Contrato de Constituição de Garantia de Pagamento e Fiel Cumprimento 
das Obrigações. Risco de liquidez – capacidade de pagamento: A Cia. 
monitora seu nível de liquidez considerando os fluxos de caixa esperados 
em contrapartida ao montante disponível de caixa e equivalentes de caixa. 
A gestão do risco de liquidez implica em manter caixa suficiente e capaci-
dade de liquidar posições de mercado. As disponibilidades devem ser sufi-
cientes para honrar as despesas ao longo dos próximos 90 dias. A seguir 
são apresentados os fluxos futuros projetados que incluem a estimativa 
de pagamento de juros e amortizações previstas para as faixas de prazo. 
A Cia. projeta que dado início de suas operações comerciais fará frente à 
realização de receita que garantirá fluxo de caixa para liquidação de tais 

obrigações contratadas e capitalizará a usina para futuros investimentos.
Consolidado 2018

Passivos
6 meses 

ou menos
De 6 a 12 

meses
De 1 a 2 

anos
De 2 a 5 

anos
Mais de 
5 anos Total

Fornecedores - 51.940 - - - 51.940
Contas a pagar - 16.888 - 12.148 - 29.036
Mútuos - - - 279.708 - 279.708
Empréstimos e financ. 54.013 82.380 132.767 380.332 433.3751.082.867

Consolidado 2017

Passivos
6 meses 

ou menos
De 6 a 12 

meses
De 1 a 
2 anos

De 2 a 
5 anos

Mais de 
5 anos Total

Fornecedores - 81.356 - - - 81.356
Contas a pagar - 81.454 - 14.204 - 95.658
Mútuos - - -264.564 - 264.564
Empréstimos e financ. 74.771 113.351 178.312509.302 701.052 1.576.788
19. Patrimônio líquido: a) Capital social: Em abril de 2018 a Eneva S.A. ad-
quiriu a totalidade do capital social da Cia., mediante compra da participação do
outro acionista (Uniper Holding GmbH). Ainda em abril de 2018, foi aprovado
pela AGE (“AGE”), o aumento de capital social da Cia., totalmente subscritas e
integralizadas, pela Eneva S.A. como única acionista. O capital social passou de 
R$ 780.432 para R$ 1.000.432. O capital social da Cia. em 31/12/18, está dividi-
do em 1.000.431.528 ações ordinárias, escriturais e sem valor nominal.
Acionistas  2018  %  2017  %
ENEVA S.A.  1.000.432  100%  390.216  50%
DD Brazil Holding S.A.R.L - - 390.216 50%

1.000.432 100% 780.432 100%
b) Dividendos: O estatuto da Cia. é omisso quanto ao valor a ser pago. Desta forma, 
a Cia. deverá observar as disposições do Art. 202 da Lei 6.404/76, que determina
quando o estatuto for omisso e a Assembleia Geral deliberar alterá-lo para introduzir 
norma sobre a matéria, o dividendo obrigatório não poderá ser inferior a 50% do lu-
cro líquido ajustado nos termos do inciso I deste Art.. No exercício findo em 31/12/18
e 2017 não houve proposição de pagamento de dividendos em função do saldo de 
prejuízos acumulados. 20. Receita de venda de bens e/ou serviços: A conciliação 
entre a receita bruta e a receita líquida apresentada na Consolidado
demonstração de resultado do exercício assim se apresenta: 2018 2017
Receita bruta 837.460 767.667
Impostos sobre vendas (88.999) (81.053)

748.461 686.614
Penalidades por indisponibilidade (ADOMP) (3.596) -
Total da receita líquida 744.865 686.614
Integralmente, as receitas da Cia., são reconhecidas em um momento especí-
fico do tempo. As alterações introduzidas pela adoção do CPC 47, estão des-
critas na nota explicativa nº 3 item a. Política contábil: A receita compreende 
o valor justo da contraprestação recebida ou a receber pela comercialização
de energia elétrica no curso normal das atividades da Cia. A receita é apre-
sentada líquida dos impostos, das devoluções, dos abatimentos e dos des-
contos, bem como das eliminações das vendas entre empresas da Cia. Para
as atividades de geração de energia, a receita é medida pelo preço da tran-
sação dos principais insumos fornecidos e é reconhecida quando a obrigação
de desempenho é alcançada, ou seja, quando o controle sobre o produto for
transferido para o cliente. Dentro das operações de vendas, a Cia. tem o direi-
to de reconhecer as seguintes receitas como receitas operacionais, que estão
em conformidade com o CPC 47: Receita de comercialização de Energia
no Ambiente Regulado: As receitas decorrem de contratos de fornecimento
de energia elétrica, sendo parcela mensal fixada em contrato e variável, cujo
valor é definido mensalmente no momento do reconhecimento, de acordo com
a demanda requerida pelo Operador Nacional do Sistema - ONS. A recei-
ta pela venda de energia elétrica é reconhecida por medição equivalente ao
volume de energia transferido para o cliente e através de estimativas para
mensurar a energia entregue, mas ainda não considerada pelas medições an-
teriores ao fechamento do exercício. Receita Energia Elétrica no Ambiente
de Comercialização Livre: Na operação de contratação em ambiente livre,
a Cia. tem o direito de reconhecer a receita de venda de energia pelo va-
lor do MWh. A receita compreende o valor justo da contraprestação recebi-
da ou a receber pela comercialização de energia elétrica tanto no mercado

regulado como também no mercado livre. Controladora Consolidado
21. Custos e Despesa por natureza 2018 2017 2018 2017
Pessoal e administradores - - (41.258) (33.205)
Serviços de terceiros (a) (174) (122) (17.719) (36.502)
Aluguéis e arrendamentos - - (8.325) (12.148)
Materiais e insumos - - (338.144) (331.900)
Encargos do uso da rede – CUST e CCT - - (28.372) (27.397)
Seguros - - (7.386) (7.156)
Operações com energia elétrica (b) - - (16.062) (44.975)
Despesa Ambiental - - (5.077) (2.017)
Depreciação e amortização - - (85.086) (84.799)
Taxa de fiscalização - ANEEL e CCEE - - (380) (118)
Outros custos e despesas - - (550) 8.998

(174) (122) (548.359) (571.219)
Classificados como:
Custo - - (534.824) (559.713)
Despesas administrativas e gerais (174) (122) (11.934) (11.950)
Outras Receitas (Despesas) operacionais - - (1.601) 444
a) Os serviços contratados são principalmente para a manutenção e operação da 
usina; b) Déficits de energia elétrica da usina no Mercado de Curto Prazo na CCEE;
22. Receitas e despesas financeiras Controladora Consolidado
Receitas financeiras 2018 2017 2018 2017
Juros e multa clientes - - 915 1.326
Atualizações monetárias - ADOMP 3.264 223
Renda de aplicações financeiras - 2 5.928 9.155
Variações monetárias moeda estrangeira (a) - - 9.111 5.758

Variação Monetária Ativa - 15.320 -
Atualizações sobre impostos 148 155 1.982 155
Juros sobre mútuo - - 112 2
(-) PIS e COFINS sobre receita financeira (2) (7) (1.275) (651)

146 150 35.356 15.968
Despesas financeiras
Custo de captação de empréstimos - - (2.671) (215)
Encargos de dívidas (b) - - (76.717) (99.510)
Variações monetárias moeda estrangeira (a) (2) - (10.124) (13.172)

Variação Monetária Passiva - - (9.232) -
Juros sobre mútuo - - (17.817) (25.028)
IOF - - (916) (269)
Comissão e Fiança - - (10.293) (27.955)
Multa e juros - - (432) (1.784)
Outras despesas financeiras - - (2.007) (1.349)

(2) -(130.209)(169.013)
Resultado financeiro líquido 144 150 (94.853)(153.045)

a. Variações cambiais ocorreram em virtude das compras no exterior de carvão e 
itens para manutenção da usina; Redução no encargo da dívida refere-se principal-
mente às amortizações incorridas durante o exercício (R$ 298.073), ocasionando 
uma diminuição no volume da dívida. 23. Cob. de seguros: A Cia. em conjunto
com as empresas do Grupo ENEVA, do qual faz parte, adota a política de contra-
tar Cob. de seguros para os bens sujeitos a riscos por montantes considerados
pela Administração como suficientes para cobrir eventuais sinistros, consideran-
do a natureza de sua atividade. O Grupo Eneva S.A. realiza as contratações de
seguros para todas as empresas do Grupo, considerando as exposições e riscos 
de cada empresa. As apólices de Pecém II Geração de Energia estão no contex-
to de segurado do Grupo Eneva S.A. (Riscos Operacionais) e compartilhada com 
Pecém I (Responsabilidade Civil Geral). As apólices estão em vigência e os prê-
mios foram devidamente pagos. A Cia. considera que a Cob. de seguros é consis-
tente com as outras empresas de dimensão semelhante operando no setor. Em
31/12/18 e 2017, as Cobs. de seguros eram: 2018 2017
Riscos operacionais 3.038 3.073
Responsabilidade civil 50.000 50.000

53.038 53.073
Diretoria: Sergio Campodarve - Diretor Presidente; 

Controller: Ana Paula Alves do Nascimento CRC-RJ 086983/O-0
Contador: Bruno Campelo de Azevedo CRC-RJ 106648/O-9

Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras
Opinião: Examinamos as DFs. individuais e consolidadas da Cia., que compreendem o balanço patrimonial em 31/12/18 e 
as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de 
caixa para o exercício findo naquela data, bem como as correspondentes notas explicativas, compreendendo as principais 
políticas contábeis e outras informações elucidativas. Em nossa opinião, as DFs. individuais e consolidadas 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 con-
solidados para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para opinião: 
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, 
em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades dos auditores pela au-
ditoria das DFs. individuais e consolidadas”. 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 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. Outros assuntos: Auditoria
das DFs. individuais e consolidadas do exercício anterior. O balanço patrimonial em 31/12/17 e as demonstrações do resul-
tado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa e respectivas notas explicativas 
para o exercício findo nessa data, apresentados como valores correspondentes nas DFs. individuais e consolidadas do 
exercício corrente, foram anteriormente auditados por outros auditores independentes, que emitiram relatório em 25/04/18, 
sem modificação. Responsabilidades da administração e da governança pelas DFs.: A administração da Sociedade é 
responsável pela elaboração e adequada apresentação das DFs. de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil 
e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de DFs. individuais e consolida-
das livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das DFs. individuais e 
consolidadas, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Sociedade continuar operando, divulgando, 
quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração 
das DFs., a não ser que a administração pretenda liquidar a Sociedade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma 
alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da Sociedade são aque-
les com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das DFs.. Responsabilidades dos auditores pela 
auditoria das DFs.: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as DFs. 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 audi-

toria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções 
relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, indivi-
dualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários 
tomadas com base nas referidas DFs. individuais e consolidadas. Como parte da auditoria realizada de acordo com as 
normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantivemos ceticismo profissional ao 
longo da auditoria. Além disso: - Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas DFs. individuais e consolida-
das, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta 
a tais riscos, bem como obtivemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco 
de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode en-
volver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. - Obtivemos 
entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados 
às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Sociedade. 
- Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divul-
gações feitas pela administração. - Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de conti-
nuidade 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 Sociedade. Se
concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas
divulgações nas DFs. individuais e consolidas ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequa-
das. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia,
eventos ou condições futuras podem levar a Sociedade a não mais se manter em continuidade operacional. - Avaliamos a
apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das DFs. individuais e consolidadas, inclusive as divulgações e se as DFs. indi-
viduais e consolidadas representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de
apresentação adequada. - Obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente referente às informações financeiras das
entidades ou atividades de negócio do grupo para expressar uma opinião sobre as DFs. individuais e consolidadas. Somos
responsáveis pela direção, supervisão e desempenho da auditoria do grupo e, consequentemente, pela opinião de auditoria. 
Comunicamo-nos com a administração a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das 
constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identifi-
camos durante nossos trabalhos. RJ, 29/04/19. KPMG Auditores Independentes - CRC SP-014428/O-6 F-RJ. Danilo Siman
Simões - Contador - CRC 1MG058180/O-2 T-SP.

Balanço patrimonial Exercício findo em 31 de dezembro  Em reais mil
Ativo 2018 2017
Circulante
Disponibilidades  901  294 
Títulos e valores mobiliários  79.651  15.024 
Contas a receber  9.522  14.317 
Impostos de renda e contribuição social a recuperar  409  722 
Adiantamentos  213  124 
Despesas antecipadas  191  241 
Outros valores a receber  504  563 

 91.391  31.285 
Não Circulante
Clientes  1.360  657 
Depósitos e cauções  14  92 
Partes relacionadas  58.147  58.495 

 59.521  59.244 
Investimentos  720.825  491.229 
Propriedade para investimento  1.039.544  959.115 

 1.760.369  1.450.344 
 Total ativo  1.911.281  1.540.873 
Passivo 2018 2017
Circulante
 Empréstimos e financiamentos  35.287  29.885 
 Impostos e contribuições a recolher  2.583  1.963 
 Salários e encargos sociais  730  12 
 Provisão para processos judiciais, administrativos e 
obrigações legais  72  42 
 Adiantamentos de clientes  544  569 
 Instrumentos derivativos  4.228  1.589 
 Outros valores a pagar  -  12.670 

 43.444  46.730 
 Não Circulante 
 Empréstimos e financiamentos  108.628  144.009 
 Impostos diferidos  306.070  257.423 
 Instrumentos derivativos  12.305  13.758 
 Receita diferida  3.210  3.552 
 Partes relacionadas  186.422  107.631 

 616.635  526.373 
 Patrimônio Líquido 
 Capital social  563.238  403.238 
 Reservas de capital  21.468  21.468 
 Reservas de lucros  666.496  543.064 
 Total do patrimônio líquido  1.251.202  967.770 
 Total passivo e patrimônio líquido  1.911.281  1.540.873 

Demonstração do resultado 
Exercício findo em 31 de dezembro  Em reais mil

 2018  2017 
 Receita líquida de aluguéis e serviços  54.271  50.601 
 Custos de aluguéis e serviços  (7.671)  (3.856)
Lucro bruto de aluguéis e serviços  46.600  46.745 
Receitas/(despesas) operacionais
 Despesas comerciais  2.246  (4.337)
 Despesas administrativas (96) (55)
 Despesas Tributárias (377) (79)
 Variação do valor justo de propriedade para 
investimento  74.723  (14.280)
 Outros despesas operacionais  -  (25)
Lucro antes da equivalência, do resultado financeiro 
e dos tributos  123.096  27.969 
 Resultado de equivalência patrimonial  118.308  (4.247)
Resultado financeiro líquido  (17.977)  (19.285)
 Receitas financeiras  6.190  9.507 
 Despesas financeiras  (24.167)  (28.792)
Lucro antes dos tributos sobre o lucro  223.427  4.437 
Imposto de renda e contribuição social
 Correntes  (6.056)  - 
 Diferidos  (48.647)  (436)

 (54.703)  (436)
Lucro líquido do exercício  168.724  4.001 

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido 
Exercício findo em 31 de dezembro  Em reais mil

Reservas de 
lucros Lucros/ 

(Pre-
juízos) 

Acumula-
dos

Capital 
social

Reser-
va de 

Capital

Re-
serva 
legal

Reserva 
de reten-
ção de 
lucro Total

Saldo em 31 de 
dezembro de 2016 403.238 21.468 30.291 610.257 - 1.065.254
Lucro líquido do exer-
cício - - - - 4.001 4.001
Dividendos pagos - - - (84.685) - (84.685)
Juros sobre capital 
próprio - - - (16.800) - (16.800)
Constituição de reser-
vas - - 200 3.801 (4.001) -
Saldo em 31 de 
dezembro de 2017 403.238 21.468 30.491 512.573 - 967.770
Aumento de Capital 
Social 160.000 - - - - 160.000
Lucro líquido do exer-
cício - - - - 168.724 168.724
Adoção IFRS 9 - (4.446) (4.446)
Dividendos pagos - - - (40.846) - (40.846)
Constituição de reser-
vas - - 8.436 155.842 (164.278) -
Saldo em 31 de 
dezembro de 2018 563.238 21.468 38.927 627.569 - 1.251.202

Demonstração do fluxo de caixa 
Para o exercício findo em 31 de dezembro  Em reais mil

2018 2017
Fluxo de caixa operacional 
Lucro líquido do exercício  168.724  4.001 
Ajustes
Atualização de empréstimos e financiamentos  14.435  18.409 
Rendimento de títulos e valores mobiliários  (1.884)  (520)
Ajuste de linearização  184  - 
Imposto de renda e contribuição social diferidos  48.647  436 
Variação no valor justo das propriedades para 
investimento  (74.723)  14.280 
Equivalência patrimonial  (118.308)  4.247 
Provisão para créditos de liquidação duvidosa  (2.297)  3.507 
Prejuízo/Lucro líquido ajustado  34.778  44.360 
Variações no capital circulante
Variações dos ativos e passivos operacionais
Contas a receber  1.417  (1.136)
Impostos a recuperar  313  507 
Adiantamentos (89) 20
Despesas antecipadas  50  (241)
Depósitos caução  78  (62)
Impostos e contribuições  3.607  780 
Salários e encargos sociais  718  10 
Adiantamento de clientes (25) 94
Instrumentos derivativos  1.186  (2.109)
Impostos diferidos - 1
Receita Diferida - 475
Provisão para processos judiciais, administrativos e 
obrigações legais  30 42
Outros  (12.611)  5.784 
Imposto de renda e contribuições sociais pagos  (2.987)  - 
Fluxo de caixa gerado pelas operações  26.465  48.525 
Fluxo de caixa de investimentos
Adiantamento para futuro aumento de capital  169.736  (9.178)
Aumento de capital  160.000  - 
Aquisição de títulos e valores mobiliários  (62.743)  (11.751)
Operações com partes relacionadas  (8.348)  38.528 
Dividendos recebidos  106.835  39.582 
Investimento  (300.372)  40.578 
Aquisição e construção de propriedade para 
investimento  (5.706)  (2.024)
Fluxo de caixa gerado pelas atividades de 
investimento  59.402  95.735 
Fluxo de caixa de financiamentos 
Amortização de empréstimos  (44.414)  (42.782)
Dividendos Pagos  (40.846)  (84.685)
Juros sobre capital próprio  -  (16.800)
Fluxo de caixa aplicado nas atividades de 
financiamento  (85.260)  (144.267)
Fluxo de caixa  607  (7)
Fluxo de caixa 
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício  294  301 
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício  901  294 
Variação de Caixa  607  (7)

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS  
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 e de 2017.

Nota 1 – Contexto Operacional: A Proffito Holding Participações S.A. (“Com-
panhia”) tem por objeto social, dentre outros, a exploração de Shopping Centers, 
de prédios comerciais e ou industriais, próprios ou de terceiros, planejamento 
econômico, exploração de estacionamentos, e a participação como sócia ou 
acionista em outras sociedades e empreendimentos. Nota 2 – Sumário das 
Práticas Contábeis: As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo 
com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com base nas disposições conti-
das na Lei das Sociedades por Ações e nas normas estabelecidas pela Comis-
são de Valores Mobiliários – CVM. (a) Uso de estimativas. Na elaboração das 
demonstrações financeiras é necessário utilizar estimativas para contabilizar 
certos ativos e passivos. As demonstrações financeiras da companhia incluem 
estimativas referentes à provisão para créditos de liquidação duvidosa e pro-
visões de imposto de renda, contribuição social e outras similares. Por serem 
estimativas, é normal que variações possam ocorrer quando das efetivas rea-
lizações ou liquidações dos correspondentes ativos e passivos. (b) Apuração 
do resultado do exercício. O resultado do exercício é apurado pelo regime de 
competência. As receitas e custos decorrem, substancialmente, da atividade de 
exploração de shopping centers. A Companhia reconhece de forma proporcional 
a sua participação nos aluguéis pagos e custos correspondentes repassados 
pelos condomínios, com base no percentual de participação da Empresa nesses 
empreendimentos. (c) Contas a receber. Incluem os aluguéis a receber. São 
demonstrados pelos valores históricos, já deduzidos das respectivas provisões 
para crédito de realização duvidosa. A administração da empresa considera 

a referida provisão como suficiente para cobrir possíveis perdas, tendo sido adotado como critério o provisionamento, substancialmente, de todos os valores 
a receber conforme o título vencido mais antigo em uma matriz de provisão de perdas. Com isso, a totalidade do saldo do contas a receber do lojista é provi-
sionado considerando o percentual desta faixa, inclusive o seu saldo a vencer. (d) Propriedade para investimento. As propriedades para investimento são 
representadas por terrenos e edifícios em Shopping Centers mantidos para auferir rendimento de aluguel e/ou para valorização do capital. As propriedades para 
investimento são reconhecidas pelo seu valor justo. As avaliações foram feitas por especialistas internos utilizando modelo proprietário considerando o histórico 
de rentabilidade e fluxo de caixa descontado a taxas praticadas pelo mercado. Anualmente são feitas revisões para avaliar mudanças nos saldos reconhecidos. 
As variações de valor justo são reconhecidas no resultado. (e) Outros ativos e passivos circulantes e não circulantes. São demonstrados pelos valores de 
custo ou realização e inclui, quando aplicável, os encargos financeiros auferidos, reconhecido pró-rata até a data do balanço. (f) Imposto de renda e contri-
buição social. São calculados com base no regime do lucro presumido considerando as seguintes premissas: Imposto de renda - base de cálculo de 32% da 
receita, alíquota do imposto de renda de 15% e adicional de 10% da receita; e Contribuição social - base de cálculo de 32% da receita e alíquota da contribuição 
social de 9%. Nota 3 – Patrimônio líquido: Em 31 de dezembro de 2018, o capital social da Companhia é de R$ 563.237.661,47 (2017 R$ 403.237.664,33 mil), 
dividido em 454.214.167 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.

Diretor Estatutário: Frederico da Cunha Villa - CPF: 029.343.527-81;    CONTADOR: Rafael da Silva Bittencourt - CRC: 110239/O-4

PROFFITO HOLDING PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ: 08.741.778/0001-63

Relatório da Administração: Apresentamos a V.Sas. nossas Demonstrações Financeiras encerradas em 31/12/2018. A Diretoria
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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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Relatório da Administração: Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e do Estatuto, vimos submeter à apreciação de V.Sas. as Demons-
trações Financeiras referentes aos exercícios sociais dos anos 2017 e 2018. A Empresa iniciou suas atividades no ano de 2006. Estamos à inteira disposição 
de V.Sas. para quaisquer esclarecimentos. Rio de Janeiro, 15 de março de 2019. A Diretoria.

Balanço Patrimonial
Ativo 2018 2017
Circulante ...................................................... 16.599,36 2.996,73
Disponível ....................................................... 16.599,36 2.996,73
Ativo não Circulante ..................................... 18.732.311,38 15.763.967,15
Investimentos em controladas ........................ 18.732.311,38 15.763.967,15
Total do Ativo ................................................ 18.748.910,74 15.766.963,88
Passivo 2018 2017
Circulante ...................................................... – –
Dividendos a Pagar ........................................ – –
Não Circulante .............................................. – –
Adiantamento Futuro Aumento de Capital...... – –
Patrimônio Líquido ....................................... 18.748.910,74 15.766.963,88
Capital Social subscrito .................................. 5.700.000,00 5.700.000,00
Reserva de Capital ......................................... 3.095.711,58 3.095.711,58
Reserva de Lucros ......................................... 9.953.199,16 6.971.252,30
Lucros Acumulados ........................................ – –
Total do Passivo ........................................... 18.748.910,74 15.766.963,88

Notas Explicativas: 1. Contexto Operacional: O objeto social é holding de 
instituições não financeiras; a) Apuração do resultado: Apurado pelo regime de 
competência; b) Forma de Apuração do resultado: Lucro Real Anual; c) Capital 
Social: Representado por 5.700.00 (cinco milhões, setencentos ) ações ordiná-
rias, nominativas, sem valor nominal.

Demonstração do Resultado em 31 de Dezembro
2018 2017

Receita Líquida.................................................. 2.991.113,00 9.211.639,55
Despesas Gerais e Administrativas ................... (8.549,14) (14.931,15)
Resultado financeiro líquido .............................. (617,00) (568,80)
Resultado Operaci onal ...................................... 2.981.946,86 9.196.139,60
Resultado Não Operacional .............................. – –
Resultado do Exercício ................................... 2.981.946,86 9.196.139,60

Demonstração dos Fluxos de Caixa em 31 de Dezembro
Fluxos de Caixa - Atividades Operacionais 2018 2017
Lucro (Prejuízo) Líquido .............................................. 2.981.946,86 9.196.139,60
Ajustes para Reconciliar o Prejuízo Líquido c/ Caixa
 Líquido:
Equivalência Patrimonial ............................................. (2.991.113,00)(9.211.639,55)
Outros débitos/contas a pagar - curto e longo prazo . – –
Caixa líquido obtido(aplicado) das/nas atividades
 operacionais ............................................................... (9.166,14) (15.499,95)
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimentos
Aquisição de Investimentos ........................................ 22.768,77 (80.188,75)
Empréstimos c/ Controladas ....................................... – –
Caixa líquido obtido(aplicado) das/nas atividades de
 investimentos 22.768,77 (80.188,75)
Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento
Pagamento de dividendos .......................................... – 95.000,00
Caixa líquido obtido das atividades de financiamentos – 95.000,00
Aumento (Diminuição) Líquido no Caixa e Caixa
 Equivalentes 13.602,63 (688,70)
Caixa e Caixa Equivalentes em 1 de Janeiro ............ 2.996,73 3.685,43
Caixa e Caixa Equivalentes em 31 de Dezembro ..... 16.599,36 2.996,73

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
Capital Social Reserva de Capital Reserva Legal Reserva de Investimentos Lucros Acumulados Total

Saldo em 31/12/2017..................... 5.700.000,00 3.095.711,58 460.557,74 6.510.694,56 – 15.766.963,88
Constituição de Reservas............... – – 149.097,34 2.832.849,52 (2.981.946,86) –
Resultado do Exercicio ................... – – – – 2.981.946,86 2.981.946,86
Saldo em 31/12/2018..................... 5.700.000,00 3.095.711,58 609.655,08 9.343.544,08 – 18.748.910,74




