
FATOS & COMENTÁRIOS
No Brasil, reduzir a corrupção 

eleva a arrecadação?
Marcos de Oliveira, página 3

OPINIAO
As Velhinhas de Copacabana e 
a Reforma da Previdência
José Carlos de Assis, página 2

COTAÇÕES

Cotações das moedas fornecidas 
pela plataforma BomCâmbio 

Dólar Comercial R$ 3,9750

Dólar Turismo R$ 4,1270

Euro R$ 4,4266

IGP-M 1,26% (março)
 0,88% (fevereiro)

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

Iuan R$ 0,5749

Ouro (gr) R$ 163,90

Selic 6,50%

Hot Money 1,08% a.m.

mercantil Siga twitter.com/sigaomonitor
Acesse monitormercantil.com.br

ANO CVI - Nº 28.389
R$ 1,50 (Rio de Janeiro)
R$ 3,00 (outros estados)

ISSN 1980-9891

Rio de Janeiro, quinta-feira,
30 de maio de 2019

mercantil
Monitor

ACREDITE SE PUDER
China ameaça 
retaliar EUA com  
os metais raros
Nelson 
Priori, 
página 7

Sistema de capitalização teria 
custo alto aos cofres do país

Países que adotaram 
o regime tiveram 
enormes aumentos 
com despesas 
administrativas

Diante da veemência com que o 
ministro da Economia, Paulo Gue-
des, defende a mudança do regime da 
Previdência para o sistema de capita-
lização, utilizando como base o mo-
delo chileno – que comprovadamen-
te fracassou, jogando milhares de 
aposentados na pobreza, com remu-
nerações abaixo do salário mínimo –, 
o doutor em Ciências Sociais Moises 
Balestro, professor da Universidade 
de Brasília (UnB), alerta para um as-
pecto que não tem sido colocado em 
discussão pela equipe econômica do 
Governo Bolsonaro.

Segundo Balestro, que faz parte 
do grupo de Estudos Comparados 
sobre as Américas da UnB, o custo 
administrativo da mudança de re-
gime previdenciário é bastante alto 
para o país. Em palestra durante 
um seminário internacional realiza-

do em São Paulo, na última terça-
feira, o professor realçou que todos 
os países que utilizaram o sistema 
de capitalização tiveram aumentos 
significativos nos custos de manu-
tenção das aposentadorias.

“Aqueles países que aderiram 
à reforma da Previdência aumen-
taram brutalmente seus custos ad-
ministrativos, pois esses valores 
passaram a ser geridos por ban-
cos. A Argentina, antes da capita-
lização, tinha um custo de 6,6% 
das contribuições com a manu-
tenção dos recursos, passando 
para quase 51% após a mudança. 
Hungria e Colômbia, que o gas-
to era de 2%, passaram a 14% e 
26%, respectivamente. Ou seja, 
o governo brasileiro iria gastar 
enormes quantias para que bancos 
fizessem seu papel”, alerta.

Ao serem questionados sobre o 
custo administrativo no Congresso 
Nacional, técnicos do Ministério da 
Economia afirmaram que o gover-
no não sabe quanto custará a tran-
sição para um sistema de capitali-
zação da Previdência. A declaração 
vai na contramão do que sustenta o 
ministro Paulo Guedes, que justifi-
ca que a economia de R$ 1 trilhão 
com a reforma da Previdência é 

condição mínima para criar um sis-
tema de capitalização.

“Não foi feito o cálculo porque 
ele depende do modelo que for im-
plementado. O ministro está falan-
do sobre o impacto que permitiria 
ao Estado ter equilíbrio fiscal”, 
disse o secretário de Previdência, 
Leonardo Rolim.

Já ao participar de audiência pú-
blica na Comissão Especial da Câ-
mara sobre a reforma da Previdência, 
a professora da Universidade Federal 
do Rio de Janeiro (UFRJ) Denise Lo-
bato Gentil defendeu que o problema 
da Previdência no país não é fiscal, é 
de distribuição de renda. “O discur-
so do déficit da Previdência é para 
silenciar os indecisos e aterrorizar a 
população”, disse a professora.

Denise também lembrou que o 
déficit é questionável do ponto de 
vista das regras constitucionais – 
artigos 195 e 196 da Constituição. 
“Lá diz que o Estado deve comple-
mentar as receitas”, afirmou, res-
saltando que os deputados consti-
tuintes, na época da concepção da 
Carta Magna, criaram um “cintu-
rão protetor” da política social, que 
não está sendo considerado pelo 
governo e os que defendem a PEC 
6/2019.

Balestro: custo na Argentina saltou de 6,6% para quase 51%

Superávit primário 
no mês de
abril é o pior
em 21 anos

A queda de receitas em abril fez 
o superávit primário do Governo 
Central (Tesouro Nacional, Pre-
vidência Social e Banco Central) 
cair em abril. No mês passado, as 
contas ficaram positivas em R$ 
6,537 bilhões, contra R$ 8,684 
bilhões em abril de 2018. O re-
sultado foi 24,7% menor que o do 
mesmo mês do ano passado. O re-
sultado é o pior registrado para o 
mês desde 1998.

O superávit primário é o re-
sultado positivo nas contas do 
governo desconsiderando o paga-
mento de juros da dívida pública. 
O resultado veio bem abaixo das 
expectativas dos analistas de mer-
cado. Na pesquisa Prisma Fiscal, 
divulgada todo mês pelo Ministé-
rio da Economia, as instituições 
financeiras estimavam superávit 
primário de R$ 10,5 bilhões para 
abril.

Nos quatro primeiros meses do 
ano, o Governo Central acumula dé-
ficit primário de R$ 2,748 bilhões. 
Esse é o melhor resultado para o pe-
ríodo desde 2015 (superávit de R$ 
13,581 bilhões). O Tesouro prevê que 
fechará 2019 com déficit primário de 
R$ 139 bilhões. No fim de março, o 
governo teve de contingenciar (blo-
quear) R$ 30 bilhões do Orçamento 
para atingir essa meta.

Em abril, as receitas caíram por 
causa da queda da arrecadação de 
tributos. Mesmo com o crescimento 
da arrecadação com royalties de pe-
tróleo (+25% em valores corrigidos 
pela inflação), as receitas líquidas 
da União caíram 1,6%, descontan-
do a inflação, na comparação com 
abril do ano passado.

Estudantes voltam às ruas 
hoje em atos pró-educação

Estudantes, professores e traba-
lhadores ligados à educação ocupa-
rão mais uma vez as ruas do país, 
nesta quinta-feira, contra corte de 
verbas nas universidades e institu-
tos federais, pretendidos pelo Go-
verno Jair Bolsonaro. 

De acordo com um levantamento 
da União Nacional dos Estudantes 
(UNE) e da CUT, são cerca de 150 
cidades com manifestações marca-
das, seja por secundaristas, univer-
sitários, pós-graduandos, professo-
res e trabalhadores.

Apesar da força apresentada no 
último dia 15, quando 200 cida-
des pararam contra Bolsonaro, os 
estudantes afirmam que a educa-

ção ainda está sob ataque. “Esti-
ve na Câmara dos Deputados em 
uma audiência pública, na última 
semana, para tentar argumentar 
com o ministro da Educação con-
tra os cortes, mas ele se recusa a 
nos ouvir. Então será pelas ruas 
que ele vai ter que entender. No 
dia 15 levamos mais de 2 milhões 
de pessoas para as ruas, e o dia 30 
tem tudo para repetir esse públi-
co”, disse a presidente da UNE, 
Marianna Dias.

As manifestações desta quinta-
feira também colocam em pauta a 
reforma da Previdência e a greve 
geral, marcada pelas centrais sindi-
cais, no dia 14 de junho. 

Greve geral contra política
de Macri paralisa Argentina

Witzel sugere emendas para 
melhorar caixa de fundos 

O governador do Rio de Janei-
ro, Wilson Witzel, entregou nes-
ta quarta-feira, ao presidente da 
Câmara dos Deputados, Rodrigo 
Maia (DEM-RJ), duas sugestões 
de propostas de emendas à refor-
ma da Previdência. Uma retira das 
contribuições vertidas ao Regime 
Próprio dos Servidores (RPPS) o 
PIS/Pasep, e a outra trata da pos-
sibilidade dos fundos de pensão 
do Regime Próprio fazerem em-
préstimos consignados.

“No caso do consignado, 10 
milhões de aposentados e 10 mi-
lhões de servidores ativos vão 
poder pegar no próprio fundo de 
pensão, no caso (do Rio), o Rio-

previdência, empréstimo consig-
nado sem ter necessidade de ir à 
rede bancária. Isso é mais uma 
oportunidade que contribui para 
reduzir o déficit dos regimes pró-
prios e também aliviar o caixa das 
previdências do Brasil afora”, ex-
plicou.

Quanto a retirada de contribui-
ções, Witzel disse que “daria uma 
economia de 1%, ao ano, para cada 
fundo de pensão, o que ajudaria a 
manter o equilíbrio atuarial e dar 
mais receita para os fundos”.

Witzel disse que as propostas 
de emendas não são exclusivas do 
Estado do Rio de Janeiro, mas de 
todos os regimes, todos os fundos. 

A Argentina parou nesta quarta-
feira em função de uma greve geral 
dos principais sindicatos do país 
contra as medidas de ajuste econô-
mico do presidente de centro-direi-
ta Mauricio Macri em meio a uma 
crise que abala suas aspirações de 
ser reeleito em outubro.

Sem transporte de passageiros, 
escolas ou trabalho em repartições 
públicas e bancos, muitas ruas de 
Buenos Aires estavam vazias antes 
das manifestações, realizadas por 
alguns grupos que aderiram à me-
dida de força convocada pela pode-
rosa central sindical CGT.

Para garantir o sucesso da gre-
ve, vários piquetes de organiza-
ções sociais e partidos de esquer-

da bloqueavam o trânsito de veí-
culos em alguns acessos à capital 
argentina.

Controlada pelo peronismo, atu-
almente na oposição, a CGT de-
manda que o governo imponha au-
mentos salariais que os equiparem 
à inflação alta – que chegou a cerca 
de 50% nos últimos 12 meses – e 
a redução de alguns impostos que 
afetam os trabalhadores.

As tarifas de serviços altas são 
outro alvo dos protestos, já que as 
fortes elevações registradas nos úl-
timos anos, com as quais o governo 
tentou reduzir seu déficit, são uma 
das causas de a pobreza ter atingido 
32% da população neste ano, se-
gundo dados oficiais.

Reprodução/YouTube
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As passeatas pró-Bolso-
naro de domingo não me 
impressionaram muito por-
que, afinal, foram menores 
que as anteriores passeatas 
pelo Brasil afora de pro-
fessores e estudantes, bem 
mais abrangentes para uma 
sociedade que antes parecia 
anestesiada. Impressionou-
me bem mais foi o depoi-
mento de duas velhinhas em 
Copacabana dizendo que era 
necessária a reforma da Pre-
vidência. Disseram isso com 
tal convicção, com absoluta 
sinceridade, com tal crença 
de que o governo Bolsona-
ro vai dar certo que fiquei 
assustado com o futuro do 
país.

As velhinhas não me pa-
receram pessoas de má fé. 
Não me parecia também 
que eram desprovidas de 
sentimentos de solidarieda-
de com os mais pobres. E 
certamente não eram opor-
tunistas como a maioria 
dos defensores da reforma 
previdenciária de Paulo 
Guedes. Eram, simples-
mente, pessoas enganadas. 
Produto da máquina de 
mentiras que esse governo, 
seguindo a trilha aberta por 
seu antecessor Temer, colo-
cou em funcionamento para 
vender a mais iníqua refor-
ma previdenciária que era 

possível imaginar em nosso 
tempo.

E é uma situação apa-
rentemente sem saída. Nós, 
que temos algum nível de 
informação independente e 
que queremos passar isso 
ao grande público, estamos 
literalmente esmagados 
pele propaganda de estilo 
nazista com que a televisão 
nos encharca. É extraordi-
nário como Paulo Guedes 
encontra, pela massificação 
da propaganda, audiência 
crédula para uma afirmação 
tão cínica quanto a da ne-
cessidade imperiosa de se 
obter da reforma um trilhão 
de reais, pois, do contrário, a 
Previdência quebraria a si e 
ao país.

Já expliquei várias vezes 
que isso é um embuste, mas, 
infelizmente, eu e meus pa-
res articulistas progressivas 
só temos a internet – e é uma 
sorte que temos ainda isso – 
para contrapor a verdade à 
mentira. As duas velhinhas 

jamais lerão esse artigo. Elas 
veem o Jornal Nacional. E 
o Jornal Nacional, mesmo 
quando fica incomodado 
com as imbecilidades de 
Bolsonaro, faz coro com os 
negocistas financeiros que 
querem a reforma previden-
ciária de Guedes de qualquer 
forma, negando descarada-
mente espaço no noticiário 
para a oposição.

Assim, para derrotar a 
mentira, temos que confiar 
na inteligência da internet, 
embora também aí se tenha 
que disputar espaço com os 
propagandistas hipócritas da 
reforma. É preciso insistir 
que o trilhão reclamado por 
Guedes deverá ser arranca-
do, se a reforma passar, na 
quase totalidade, dos mais 
pobres que ganham até dois 
salários mínimos. O trilhão 
será destinado ao que cha-
mam de nova previdência, 
ou seja, aos fundos adminis-
trados por bancos e picaretas 
do sistema financeiro que 
não terão responsabilidade 
real com o pagamento de 
proventos.

O mais cruel não é isso. 
Diz Guedes que o trabalha-
dor terá liberdade de esco-
lha entre o sistema atual e 
o novo regime previden-
ciário, de capitalização. É 
uma falácia. O regime de 

capitalização pressupõe 
contribuição única do tra-
balhador, sem compromis-
so com valor de aposenta-
doria ao fim de 40 anos de 
contribuição. Ao contrário, 
na Previdência atual, além 
do trabalhador, contribuem 
o empregador e o Estado, o 
que garante aposentadoria 
e pensão certas na velhice. 
É claro que o patrão não 
empregará ninguém nes-
se regime, pelo que a pre-
vidência de capitalização 
expulsará da vida social a 
Previdência pública atual.

As velhinhas entenderão 
isso? Talvez, se fosse dito no 
Jornal Nacional. Mas o Jor-
nal Nacional é abertamente 
favorável ao regime de ca-
pitalização, como foi favorá-
vel à infame reforma traba-
lhista. A grande mídia, além 
disso, é contra o povo. Basta 
ver o tempo e o espaço que 
dá às oposições na discussão 
caricata dessa reforma, que 
só tem um lado. Isso sequer 
lhe compromete a audiên-
cia, porque, para milhões, 
é justamente ela que forma 
opinião e ponto final. Diante 
disso, só nos resta um brado: 
que nos salve a internet pro-
gressista!

q  José Carlos de Assis
Economista e jornalista.
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Será que a 
prática adotada 
pelo site se 
tornará ilegal?

Só nos resta um 
brado: que nos 
salve a internet 
progressista!

Na ausência 
do trânsito em 
julgado, tema 
vem sendo 
tratado de forma 
disparatada

As velhinhas de Copacabana 
e a reforma da Previdência

Situação do Airbnb no Brasil e no mundo

O Carf e a insegurança 
jurídica da exclusão  
do ICMS

Muito popular entre to-
dos que gostam de viajar, 
o site Airbnb, que é um 
serviço online comunitá-
rio para as pessoas anun-
ciarem, descobrirem e 
reservarem acomodações, 
encontra-se em um cená-
rio difícil.

São três as principais 
razões para atual difi-
culdade deste tipo de lo-
cação: em relação aos 
condomínios, moradores 
questionam, principal-
mente, a falta de segu-
rança gerada pela alta 
rotatividade, que fere di-
retamente o princípio da 
confiança mútua aplicada 
a este tipo de convivência.

Outro fato é que esta 
prática vem afastando os 
antigos moradores das 
regiões consideradas tu-
rísticas, pela alta de pre-
ços dos imóveis. Por fim, 
pode-se dizer que os ho-
téis têm sido prejudicados 
pela concorrência direta.

Em Nova York, por 
exemplo, a lei já determi-
nou que os residentes não 
podem alugar a totalida-
de de uma propriedade 
por menos de 30 dias, e, 
também, que todos esses 
sites terão que informar 
mensalmente os nomes 
dos anfitriões que rece-
beram hóspedes, além de 
destacar o tipo de locação 
(se de todo o apartamento 

ou se somente aluguel de 
quarto, sujeitando os in-
fratores à multa).

A mesma medida já foi 
adotada em São Francis-
co, na Califórnia, Esta-
dos Unidos, e a oferta de 
imóveis na cidade pelos 
sites caiu pela metade. Já 
Portugal, diante da alta 
generalizada do valor dos 
aluguéis e da frequente 
saída de moradores dos 
bairros mais tradicionais 
e valorizados para regiões 
cada vez mais distantes, 
encontra-se muito perto 
de aprovar a legislação 
nos mesmos moldes de 
NY.

As prefeituras de Ma-
dri, Barcelona, Bruxelas, 
Paris, Cracóvia, Viena, 
Reikjavik e Amsterdã 
também querem propor 
barreiras e, neste sentido, 
pedirão à Comissão Euro-
peia que obrigue este tipo 
de empresa a revelar e a 
compartilhar a identida-
de dos proprietários que 
oferecem suas residências 
para este tipo de locação.

Aqui no Brasil, há 
grande divergência entre 
a proibição ou não deste 
tipo de hospedagem. Os 
que defendem a práti-
ca associam o Airbnb ao 
aluguel por temporada 
(até 90 dias) previsto na 
Lei do Inquilinato (Lei 
8.245/1991). No entanto, 
na posição contrária, es-
tão os que entendem não 
se tratar do mesmo tipo 
de locação, enquadran-
do-a no serviço de hotela-
ria, com finalidade pura-
mente comercial. Fato é 
que não existe uma legis-
lação própria que defina 
a prática adotada pelo 
Airbnb.

O Tribunal de Justiça 
do Estado de São Paulo 
vem defendendo que o 
Interesse Coletivo (con-
venção de condomínio, 
regulamento interno e 
decisões das assembleias 
gerais) se sobrepõe ao 
interesse individual, co-
locando em questão os 
princípios da segurança e 
da confiança entre os que 
coabitam aquele determi-
nado espaço.

Assim, os condomínios 
vêm adotando medidas 
proibitivas, visando afas-
tar a prática deste tipo de 
locação, advertindo, mul-
tando e, em último grau, 
processando os proprietá-
rios que, mesmo diante da 

ciência da existência da 
proibição, continuam a 
utilizar o imóvel com esta 
finalidade.

Pelo fato de ainda não 
ter uma legislação pró-
pria no Brasil (algo que 
deverá ser feito em breve) 
que defina a prática ado-
tada pelo site, o debate 
gira em torno da dúvida 
sobre de qual forma sur-
girá a regulamentação: 
se através de criação de 
uma lei específica com 
previsão de taxa para este 
serviço, ou se tal atividade 
já pode ser tributada pela 
Lei 116 do ISS.

Também discute-se a 
possibilidade de equi-
paração do Airbnb ao 
serviço de hotelaria, que 
ensejaria a cobrança dos 
mesmos tributos. Por fim, 
há os que defendem que a 
atividade deverá ser tri-
butada de forma indepen-
dente por cada município 
onde está instalado.

Enquanto isso, o site 
de hospedagens já fechou 
acordo em 275 destinos 
ao redor do mundo, re-
gulando, em todos eles, o 
pagamento de taxas e im-
postos.

q  Samira Tanus 
Madeira

Advogada, sócia do escritório 
Tanus Madeira Advogados 

associados.

São inúmeras as diver-
gências que vêm sendo ob-
servadas nos julgamentos 
das turmas do Conselho 
Administrativo de Recursos 
Fiscais (Carf) em relação à 
possibilidade de exclusão do 
ICMS nas bases de cálculo 
do PIS e da Cofins.

A demanda nasceu com a 
permanente morosidade do 
nosso sistema judiciário. A 
matéria está pacificada, e, 
portanto, não deveria cau-
sar tamanha controvérsia. 
O Supremo Tribunal Fe-
deral (STF) já decidiu (RE 
574706) que o ICMS não 
deve compor as bases do PIS 
e da Cofins. Isso foi em mar-
ço de 2017! Há mais de dois 
anos!

Desde então, o mesmo 
STF não julgou os Embar-
gos de Declaração opostos 
pela Fazenda Nacional. E 
na ausência de uma deci-
são definitiva – trânsito em 
julgado – a Corte Adminis-
trativa vem tratando o tema 
de forma totalmente dispa-
ratada, nas suas diversas 
turmas.

O que se discute – ou de-
veria discutir – a partir do 
julgamento do STF, é o mon-
tante do indébito tributário 
em favor dos contribuintes. 
Com a vacância jurispruden-
cial, nasceram diversas inter-
pretações de como apurar o 
crédito das pessoas jurídicas. 
Podemos observar, na práti-
ca, três cenários distintos no 
posicionamento dos especia-
listas e dos executivos das 
empresas, que apresentamos 
a seguir.

O primeiro é o conceito ju-
rídico, defendido largamente 
pelos operadores do Direi-
to, segundo o qual o valor 
do crédito deve ser apurado 
sobre o ICMS destacado nas 
notas fiscais. Esse conceito 
se alinha ao voto vencedor 
da ministra Carmem Lúcia, 
numa interpretação holística 
e detalhada do texto produzi-
do pela relatora do Recurso 
Extraordinário.

O segundo é o conceito 
econômico, que considera, 
como base de cálculo do in-
débito, o valor apurado pelos 
contribuintes na chamada 
conta gráfica. Ou seja, por 
essa sistemática, o ICMS a 
ser descontado das bases de 
cálculo do PIS e da Cofins é 
resultado dos débitos (desta-
cado nas notas fiscais) me-
nos os créditos permitidos e 
incidentes nas aquisições de 
insumos.

O terceiro é o que chama-
mos de conceito normativo, 
surgido com a expedição da 
Solução de Consulta Interna 
Cosit 13, de 18 de outubro de 
2018, publicada somente no 
site da Secretaria da Recei-
ta Federal do Brasil. Numa 
interpretação absolutamente 
restritiva e parcial da deci-
são do STF, a autoridade tri-
butária admite que somente 

o ICMS efetivamente pago 
é que deve ser excluído das 
bases de cálculo do PIS e da 
Cofins. Empresas com saldo 
credor de ICMS ou detento-
ras de incentivos fiscais esta-
duais, na prática, não teriam 
direito ao indébito, no mais 
das vezes. No nosso enten-
dimento, é uma flagrante 
deturpação do texto jurispru-
dencial.

A polêmica – e a insegu-
rança – não deveria estar 
presente nos julgados do 
Carf. O regimento inter-
no da Corte prevê a apli-
cação do que tenha sido 
decidido pelo STF e pelo 
STJ, em repercussão geral 
e em recursos repetitivos, 
respectivamente – e esse é 
o caso – sem necessidade 
do trânsito em julgado das 
decisões. O parágrafo se-
gundo do artigo 62 do re-
gimento diz que “as deci-
sões definitivas de mérito 
deverão ser reproduzidas 
pelos conselheiros no jul-
gamento dos recursos no 
âmbito do Carf”, sem citar 
a necessidade do trânsito 
em julgado.

No mesmo diapasão são 
as recentes soluções do pró-
prio STF, em questões rela-
cionadas ao tema. Tomemos 
o que foi recentemente de-
cidido pelo ministro Celso 
de Mello, decano da Cor-
te Constitucional (Tutela 
Provisória na Reclamação 
30.996/SP), para quem 
“cabe registrar, nesse pon-
to, consoante entendimento 
jurisprudencial prevalecente 
no âmbito desta Corte, que a 
circunstância de o preceden-
te no leading case ainda não 
haver transitado em julgado 
não impede venha o Relator 
da causa a julgá-la, fazendo 
aplicação, desde logo, da 
diretriz consagrada naquele 
julgamento” (grifos são do 
original).

Em resumo, o Carf de-
veria, à luz do seu próprio 
regimento e da farta juris-
prudência sobre o assunto, 
fazer valer o que fora de-
cidido pelo STF. Dois anos 
para julgar meros Embar-
gos de Declaração parece-
nos tempo demasiado e só 
dão subsídio para os que 
invocam a insegurança ju-
rídica como um dos fatores 
do custo Brasil.

q  Enio De Biasi
Diretor da DBC Consultoria.
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FMI: reduzir corrupção eleva 
arrecadação. E no Brasil?

Artigo do Fundo Monetário Internacional analisou 
mais de 180 países e constatou que os mais corruptos 
cobram menos impostos, pois as pessoas pagam subor-
nos para evitá-los, inclusive por meio de brechas fiscais 
elaboradas em troca de propinas. Além disso, quando os 
contribuintes acreditam que seus governos são corruptos, 
é mais provável que eles evitem pagar impostos.

Em geral, segundo o FMI, os governos menos cor-
ruptos cobram mais 4% do PIB em receitas tributárias 
do que os países no mesmo nível de desenvolvimento 
econômico com níveis mais altos de corrupção. “As re-
formas de alguns países geraram receitas ainda maiores. 
A Geórgia, por exemplo, reduziu significativamente a 
corrupção, e as receitas fiscais mais do que duplicaram, 
subindo 13 pontos percentuais do PIB entre 2003 e 2008. 
As reformas de Ruanda para combater a corrupção, des-
de meados da década de 1990, deram frutos, e as receitas 
fiscais aumentaram 6 pontos percentuais do PIB.”

E o Brasil nisso? Desde o início da Lava Jato, a “mãe 
de todas as operações contra a corrupção”, as receitas 
só caem. Claro que a operação não é a culpada pela 
crise econômica do país, levado à beira do abismo pelas 
políticas ultraneoliberais. Mas a Lava Jato deu sua con-
tribuição ao ajudar a destruir empresas e setores inteiros, 
beneficiando os concorrentes do exterior.

Quanto à corrupção, fica claro que operações midiáti-
cas têm alcance curto; pior ainda se suas intenções forem 
contaminadas por critérios políticos. O combate exige 
medidas efetivas de controle e fiscalização. Isso não foi 
feito, nem proposto pela Lava Jato. O pacote que o dublê 
de juiz e ministro Sergio Moro elaborou se concentra em 
punições e salvos-condutos para policiais que não cum-
prem a lei. Os corruptos brasileiros continuam onde sem-
pre estiveram; agora, com o cuidado de gravar conversas 
para poderem usar em delações pra lá de premiadas.

Se não compra, não vende
“De 2002 a 2014, o número de empregados formais 

no Brasil cresceu de 23 milhões para 39 milhões, e foi 
justamente o período de maior valorização do salário 
mínimo”, ressaltou Mônica Damous Duailibe, represent-
ante do Sindicato dos Auditores Fiscais do Trabalho em 
audiência pública na Comissão dos Direitos Humanos 
(CDH) do Senado.

A senadora Zenaide Maia (Pros-RN) destacou que 
uma perda do poder aquisitivo dos trabalhadores teria 
consequência imediata na economia: “Isso não é questão 
de partido. É uma questão de país. Se você tira o poder 
de compra, tira o poder de venda. Se o comércio não 
vende, a indústria não produz e o governo não arrecada”, 
avaliou.

Promoção do turismo
A Associação dos Embaixadores de Turismo do RJ, 

com o apoio da Fundação Cesgranrio e da Sérgio Castro 
Imóveis, realizará dia 8 de junho uma oficina sobre Mar-
keting Turístico, a cargo do professor Bayard Boiteux.

O evento tratará dos fundamentos do turismo e do 
marketing, do mercado mundial de viagens e do turismo 
no Brasil, da promoção e sua aplicação no dia a dia das 
empresas. A atividade está sendo coordenada pela Escola 
de Turismo Cieth, no Centro do Rio. Mai informações 
em cieth.com.br

Censura
A Associação Brasileira de Saúde Coletiva (Abrasco) 

manifestou solidariedade com a equipe de pesquisadores 
da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) responsável pelo 
3° Levantamento Nacional sobre o Uso de Drogas pela 
População Brasileira.

A pesquisa não agradou ao governo, que decidiu cen-
surá-la. Similar ao que faz com o Censo: insatisfeito com 
os resultados do IBGE, pretende quebrar o termômetro.

Foragido
Em 2018, o neto do Figueiredo assinou artigo no blog 

do amigo Constantino (“Lula, o privilegiado”) por não 
ter sido o petista preso pelo Japa da PF. Em 2019, Paulo 
Figueiredo foi declarado foragido. Nota de rodapé nos 
jornalões num dia, assunto encerrado no outro. Privile-
giado?

Rápidas
A posse da presidência e diretoria da Associação Com-

ercial do Rio de Janeiro (ACRJ) para o biênio 2019/2021 
será no próximo dia 5, às 11h. Angela Maria Machado 
da Costa foi reeleita. O Monitor Mercantil participa do 
Conselho Diretor através da Fundação ARO, braço cul-
tural do jornal *** Dia 6 haverá nova edição do Arius 
Day, no Hotel Renaissance, São Paulo. O tema é “Car-
teiras Digitais – Pagamento Mobile com QR-Code e a 
revolução nos meios de pagamento”. Informações: arius-
day.com.br/ *** O Instituto D’Or de Pesquisa e Ensino 
(Idor) está com inscrições abertas até 31 de julho para o 
curso de pós-graduação em Terapia Nutricional. As aulas 
começam em agosto e terão duração de um ano *** 

LITELA PARTICIPAÇÕES S.A.
Cia Aberta CNPJ nº 05495546000184 NIRE nº 33300271406

Ata da RCA. 1. Data, hora e local. Às 12h do dia 29/03/2019, na Rua da Assem-
bleia, nº 10, 37º andar, sala 3701 (parte), RJ - RJ. 2. Presença. Gilmar Dalilo Ce-
zar Wanderley, João Ernesto Lima Mesquita e Arthur Prado Silva. 3. Mesa. Pre-
sidente: Arthur Prado Silva Secretário: Gilmar Dalilo Cezar Wanderley 4.Delibe-
rações Tomadas Por Unanimidade. Examinada e analisada a matéria da ordem 
do dia, os conselheiros deliberaram por aprovar a contratação da empresa PwC 
para a prestação de serviços de auditoria das demonstrações contábeis da Li-
tela Participações S.A. para os exercícios a findarem-se em 31/12/2019 a 2023, 
revisão das Informações Trimestrais em 31/03/2019 a 2023, 30/06/2019 a 2023 
e 30/09 de 2019 a 2023, assim como a revisão da Escrituração Contábil Fiscal 
- ECF do ano-calendário de 2019 a 2023, pelo valor anual de R$117.000,00
(cento e dezessete mil reais), sujeito a atualização pelo IGP-M/FGV. 5.Encerra-
mento. Nada mais havendo a tratar, foi a reunião encerrada depois de lavrada
e assinada a presente ata no livro próprio. RJ, 29/03/2019. (ass.) Presidente:
Arthur Prado Silva. Secretário: Gilmar Dalilo Cezar Wanderley. Conselheiros:
Gilmar Dalilo Cezar Wanderley, Arthur Prado Silva e João Ernesto Lima Mes-
quita. Gilmar Dalilo Cezar Wanderley Secretário Jucerja nº 00003611627 em
14/05/2019. Bernardo F.S. Berwanger - Secretário Geral.
Ata da RCA. 1. Data, hora e local. Às 17h do dia 29/03/2019, na Rua da Assem-
bleia, nº 10, 37º andar, sala 3701 (parte), RJ - RJ. 2. Presença. Gilmar Dalilo Ce-
zar Wanderley, João Ernesto Lima Mesquita e Arthur Prado Silva. 3. Mesa. Pre-
sidente: Arthur Prado Silva Secretário: Gilmar Dalilo Cezar Wanderley 4. Ordem
do dia. (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 e Notas Explicativas às Demonstrações
Contábeis todos relativos ao exercício findo em 31/12/2018 apresentados pela
Diretoria. Aprovar, desde já, a publicação das Demonstrações Financeiras com-
pletas nos jornais Monitor Mercantil e DOERJ; e, (ii) Aprovar a convocação da
próxima AGOE da Cia para o dia 30/04/2019, às 14h, na sede da Cia. 5.Encer-
ramento. Nada mais havendo a tratar, foi a reunião encerrada depois de lavrada 
e assinada a presente ata no livro próprio. RJ, 29/03/2019. (ass.) Presidente:
Arthur Prado Silva. Secretário: Gilmar Dalilo Cezar Wanderley. Conselheiros:
Gilmar Dalilo Cezar Wanderley, Arthur Prado Silva e João Ernesto Lima Mes-
quita. Gilmar Dalilo Cezar Wanderley Secretário Jucerja nº 00003605560 em
09/05/2019. Bernardo F.S. Berwanger - Secretário Geral.

Brasileiro tem que se preparar  
para não contar com INSS
Reforma da 
Previdência 
exigirá formas 
de poupança 
alternativas

Com a reforma da Previ-
dência sendo discutida no 
Congresso, é preciso tomar 
cada vez mais consciência 
de que o INSS não pode ser 
a principal fonte de renda 
para quem está pensando no 
futuro das finanças. Dessa 
forma, observar as alterna-

tivas de previdência privada 
passa a ser fundamental para 
o planejamento financeiro 
dos brasileiros.

Para Daniela Casabona, 
sócia-diretora da FB We-
alth, o ideal é se precaver e 
guardar uma fonte de renda 
extra para a terceira idade. 
“O investidor que poupa só 
um pouco por mês pode op-
tar por uma boa previdência 
privada”, recomenda. Na sua 
opinião “é preciso começar a 
pensar cedo, assim como na 
previdência atual do INSS”.

Segundo Daniela, “quan-
do iniciar a vida financeira 
já se tem que ter consciência 
de poupar, que sejam R$ 100 

ou 10% do salário, no mês, 
já é uma atitude válida para 
quem começa a pensar nis-
to com 18 anos”, mas reco-
menda que a diversificação 
do montante seria a melhor 
opção para investimentos de 
longo prazo.

Melhor escolha

“Pensando no futuro o 
investidor pode começar 
também a ampliar seus ho-
rizontes e usar seus próprios 
investimentos para viver de 
renda. E para isso, diversi-
ficar sua carteira mirando o 
longo prazo é o melhor jei-
to de se ter uma previdência 

saudável e segura”,  explicou. 
Para Daniela, é preciso ainda 
que aquele que estiver procu-
rando uma previdência pri-
vada fique de olho nas taxas 
para buscar a melhor escolha.

“Uma boa ideia seria ver 
as opções que existem não 
somente nos grandes bancos, 
mas também em outras ins-
tituições financeiras. É ne-
cessário ficar atento a taxas 
e forma de tributação para 
não cair em pegadinha. Hoje 
existem diversas instituições 
que tem previdências bas-
tante interessantes. Uma boa 
assessoria financeira pode 
auxiliar na melhor escolha”, 
acrescenta.

Queda de apenas 0,8 ponto percentual
Juros do rotativo 
do cartão de 
crédito para 
inadimplente 
chegam a 313,6% 

A taxa média do rotati-
vo do cartão de crédito caiu 
apenas 0,8 ponto percen-
tual em relação a março, 
chegando a 298,6% ao ano, 
segundo dados divulgados 
nesta quarta-feira pelo Ban-
co Central, que ressalva que 
a taxa média é formada com 
base nos dados de consumi-
dores adimplentes e inadim-
plentes.

No caso do consumidor 
adimplente, que paga pelo 
menos o valor mínimo da 
fatura do cartão em dia, a 
taxa chegou a 278% ao ano 

em abril, recuo de 3,4 pon-
tos percentuais em relação a 
março. A taxa cobrada dos 
consumidores que não pa-
garam ou atrasaram o paga-
mento mínimo da fatura (ro-
tativo não regular) subiu 1,2 
ponto percentual, indo para 
313,6% ao ano.

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

Em abril de 2018, o Con-
selho Monetário Nacional 
(CMN) definiu que clientes 
inadimplentes no rotativo 
do cartão de crédito passem 
a pagar a mesma taxa de ju-
ros dos consumidores regu-
lares. Essa regra entrou em 
vigor em junho daquee ano. 
Mesmo assim, a taxa final 
cobrada de adimplentes 
e inadimplentes não será 

igual porque os bancos po-
dem acrescentar à cobrança 
os juros pelo atraso e multa.

Enquanto a taxa de juros 
do rotativo chegou a 298,6% 
ao ano, o parcelamento das 
dívidas do cartão de crédito 
pôde ser feito com juros de 
170,8% ao ano em abril. As 
taxas médias do crédito par-
celado do cartão caíram 7,7 
pontos percentuais em rela-
ção a março.

Cheque especial

Já a taxa de juros do che-
que especial subiu 0,6 ponto 
percentual em abril, com-
parada a março, e está em 
323,3% ao ano. As regras 
do cheque especial muda-
ram no ano passado. Segun-
do a Federação Brasileira 
de Bancos (Febraban), os 
clientes que utilizam mais 
de 15% do limite do cheque 
durante 30 dias consecuti-
vos passaram a receber a 

oferta de um parcelamento, 
com taxa de juros menores 
que a do cheque especial 
definida pela instituição fi-
nanceira.

A taxa média de juros 
para as famílias subiu 0,6 
ponto percentual em abril 
para 45,9% ao ano. A taxa 
média das empresas ficou 
em 19,9% ao ano, alta de 0,1 
ponto.

Inadimplência

A inadimplência do crédi-
to, considerados atrasos aci-
ma de 90 dias, para pessoas 
físicas, caiu 0,1 ponto per-
centual e ficou em 4,7% em 
abril. No caso das pessoas 
jurídicas, o indicador ficou 
em 4,7%, com queda de 0,1 
ponto percentual. Esses da-
dos são do crédito livre, em 
que os bancos têm autono-
mia para emprestar o dinhei-
ro captado no mercado.

Regra de ouro pode 
ficar sem crédito

Discutida no Congresso 
desde março, a autorização 
especial para que o gover-
no garanta gastos como 
Previdência, assistência e 
subsídios até o fim do ano 
precisa ser aprovada em 
cerca de 15 dias sem causar 
prejuízo a nenhum progra-
ma, disse nesta quarta-feira  
o secretário do Tesouro, 
Mansueto Almeida, ao ad-
vertir que uma demora nas 
negociações pode resultar 
no adiamento do Plano Sa-
fra 2019/2020. O crédito 
extraordinário de R$ 248,9 
bilhões é necessário para 
que o governo possa emitir 
títulos públicos (endividar-
se no mercado financeiro) 

para cobrir gastos correntes 
sem violar a regra de ouro. 
Entre os gastos que serão 
cobertos com dívida pública 
estão, além do Plano Safra, 
o Bolsa Família, os benefí-
cios da Previdência Social 
e o Benefício de Prestação 
Continuada (BPC), pago a 
idosos de famílias de baixa 
renda.

Agências sem 
indicação política

O Senado aprovou o pro-
jeto sobre a Lei Geral das 
Agências Reguladoras, que 
proíbe indicações políticas 
nas agências reguladoras e 
cria mecanismos para evi-
tar a influência de empre-
sas privadas nas agências 
que as regulam. O texto se-

gue para sanção presiden-
cial. O projeto tramitava 
no Congresso há oito anos. 
A matéria passou pelo Se-
nado, foi para a Câmara e, 
ao voltar ao Senado, sofreu 
alterações. Coube aos sena-
dores garantir a proibição 
de indicações políticas nas 
agências. Os indicados para 
ocupar cargos precisarão 
ter ficha limpa, não pode-
rão ter cargos eletivos – ser 
deputado ou senador, por 
exemplo – nem ser parente 
de políticos.

Novo carro  
elétrico chinês

A NIO Inc., pioneira no 
mercado de veículos elé-
tricos premium da China, 
concluiu a produção em 

massa do ES6, o segundo 
modelo da jovem empresa. 
A fabricante anunciou que 
a partir de junho o modelo 
estará disponível para en-
trega. “A tendência dos ve-
ículos de nova energia tem 
sido mais rápida e mais for-
te que o esperado e acredito 
que cada vez mais pessoas 
estão reconhecendo a avan-
çada tecnologia e a ambi-
ção de liderar das montado-
ras de veículos chinesas”, 
disse William Li, fundador 
e CEO da NIO. A compa-
nhia já recebeu mais de 12 
mil encomendas do mode-
lo ES6, com mais de 5 mil 
pedidos desde a Auto Shan-
ghai 2019, realizada em 
abril, informou a agência 
Xinhua.
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Arte em cervo particular 

Leiloeiros no Rio de Janeiro

Numismática e coleções
Ótima oportunidade para 

completar, acrescentar ou 
melhorar sua coleção nesta 
quinta e sexta-feira (30 e 
31) às 19h o leiloeiro Felix 
Conrado Gassiebayle está 
com um leilão que oferece 
magníficas peças a serem 
apregoadas individualmen-
te, em estado totalmente 
original. O antigo proprie-
tário as manteve na forma 
como foram incorporadas à 
coleção. Conrado aconse-
lha que sempre se faça uma 
análise apurada das peças 
que escolherem. Este pre-
gão tem peças interessantes 
e únicas, como o exemplar 
da moeda Escudo de Portu-
gal, que foi cunhado para 
colecionador, não entrou 
em circulação e é muito 
procurado por sua beleza e 
tamanho - como este 1000 
Escudos em prata. Foram 
lançados no Brasil álbuns 
e cartelas para o colecio-
nismo da peça de 1000 

Escudos de 1997, no Cente-
nário das Exposições Ocea-
nográficas, Expo 98. Outra 
peça que interessa aos co-
lecionadores é uma moeda 
da Militaria Alemã na II 
Guerra, original, de quando 
o Partido Nazista promoveu 
uma grande arrecadação de 
fundos, antes e durante a 
guerra, com a venda de Tin-
nies, com imensa variedade 
de temas, motivos, aspectos 
e interesses, direcionados a 
todas as faixas etárias, sem-
pre como itens colecioná-

veis, despertando o desejo 
de colecionar e logicamente 
novas compras. Hoje exis-
tem catálogos especializa-
dos no tema, com grande 
procura e valorização dos 
itens, da época, como forma 
de preservar a história de 
tão trágico período, como 
exemplo para que não se 
repitam. As informações 
estão no website do leilo-
eiro www.conradoleiloeiro.
com.br e em seu escritório 
Rua Anita Garibaldi, 29 loja 
B, Copacabana (RJ).

Moedas no leilão de Felix Conrado Gassiebayle 

Peças que estiveram 
em família durantes mui-
tos anos podem mudar de 
mãos por vários motivos, 
como mudanças de endere-
ço, decoração renovada, fa-
lecimento, entre outros. Os 
leilões podem ser um cami-
nho para reunir possíveis 
pretendentes para os ob-
jetos, que continuam com 
seu valor, ou tem seu valor 
artístico aumentado com o 
passar dos anos, como ob-
jetos de arte e antiguidade. 
É o caso deste pregão onli-
ne que será regido pela lei-
loeira Andrea Diniz nesta 
segunda e terça-feira (3 e 
4) às 19h em seu escritório  
na Rua Visconde de Pirajá, 
318, loja 21, em Ipanema 
(RJ). A exposição será nes-

ta sexta-feira e sábado (31 
e 1) das 15h às 19h. Outros 
leilões já estão marcados e 
podem ser obtidas informa-

ções com fotos no wesbite 
da leiloeira www.andreadi-
niz.com.br e em seu escritó-
rio mencionado acima.

Miniaturas de motos, quadriciclos e jet-skys
Horácio Ernani Rodrigues 

de Mello, é o leiloeiro que ven-
derá mais de mil lotes de peças 
em miniatura, em pregão que 
acontecerá online no sábado 
(11) às 17h e se fará de forma 
presencial com reserva prévia. 
A exposição das miniaturas 
está marcada para acontecer 
no domingo, segunda e terça-
feira (5, 6 e 7) das 15h às 18h 
no Espaço Ernani Arte e Cul-
tura à Rua São Clemente, 385, 
em Botafogo (RJ). São carros 
esportivos, utilitários, passeio; 
motos de variados modelos, 
tanques de guerra, aviões, qua-
driciclos, jet-skys e muitos ou-
tros. As informações sobre os 
leilões está no website www.
ernanileiloeiro.com.br e no es-
critório localizado no mesmo 
endereço no Espaço Ernani 
Arte e Cultura.

Segunda chance em pregão
O leiloeiro Raul Bar-

bosa está oferecendo uma 
segunda chance para as 
peças não vendidas em 

seu leilão residencial. Os 
interessados poderão con-
firmar as bases até sexta-
feira (31), conferindo as 

peças e o catálogo no we-
bsite www.raulbarbosa.
lel.br com as informações 
necessárias.

Juarez Machado, um óleo sobre eucatex, 1983 com 
Andréa Diniz.

Miniaturas com Horácio Ernani Rodrigues de Mello

www.alanleiloeiro.lel.br, www.albertolo-
pesleiloeiro.com.br, www.alexandroleiloei-
ro.com.br, www.alexandrecostaleiloes.com.
br, www.anamelloleiloeira.com.br, www.
andreadiniz.com.br, www.andrealeiloeira.
lel.br, www.antonioferreira.lel.br, www.bra-
meleiloes.com.br, www.brbid.com, www.
carlucioleite.com.br, www.centurysarteelei-
loes.com.br, www.conradoleiloeiro.com.br, 
www.cristinagoston.com.br, www.dennislei-
loeiro.com.br, www.depaulaonline.com.br, 
www.edgarcarvalholeiloeiro.com.br , www.
ernanileiloeiro.com.br, www.evandrocarnei-
roleiloes.com, www.fabianoayuppleiloeiro.
com.br, www.fabioleiloes.com.br, www.
fernandopretoleiloeiro.com.br, www.gusta-
voleiloeiro.lel.br, www.robertohaddad.com.
br, www.jfleiloeira.com.br, www.joaoemilio.
com.br, www.rymerleiloes.com.br, www.lili-
leiloeira.com.br, www.levyleiloeiro.com.br, 
www.luizsergiopereira.lel.br, www.macha-
doleiloes.com.br, www.maiconleiloeiro.com.

br, www.marcellacalsleiloeira.com.br, www.
marciopinho.com.br, www.marcoscostalei-
loeiro.com, www.marioricart.lel.br, www.
mozartleiloeiro.com.br, www.murilochaves.
com.br, www.nelsonleiloeiro.com.br, www.
niltondanni.lel.br, www.paivaribeiroleiloes.
com.br, www.portellaleiloes.com.br, http://
paulobotelholeiloeiro.lel.br, www.paulocade.
com.br, www.pedroalmeidaleiloeiro.com.br, 
www.raulbarbosa.lel.br, www.rjleiloes.com.
br, www.rodrigoadrianoleiloes.com.br, www.
rodrigocostaleiloeiro.com.br , www.riolei-
loes.com.br, www.rogeriomenezes.com.br, 
www.schulmannleiloes.com.br, www.sergio-
represasleiloes.com.br, http://leiloeirasilvani.
com.br, www.sold.com.br, www.superbid.
net, www.tavaresleiloes.com.br, linkedin.
com/in/thais-alexandre-388514123 , www.
thaisqueirozleiloeira.com.br, www.valdirtei-
xeiraleiloeiro.com.br, www.valmirmatos.lel.
br, www.leiloesjudiciais.com.br, www.zuker-
man.com.br

Comércio fecha trimestre em baixa 
e contraria tendência para o setor

Mudança no setor do co-
mércio fez com que mais 
lojas fechassem as portas do 
que abrissem, neste primeiro 
trimestre de 2019. De acordo 
com dados da Confedera-
ção Nacional do Comércio 
(CNC), entre janeiro e mar-
ço, 39 pontos de venda en-
cerrassem as atividades no 
país. O estudo foi feito com 
base nas informações presta-
das por empresas formais e 
com vínculo empregatício, 
reunidas no Cadastro Geral 
de Empregados e Desempre-
gados (Caged).

O segmento de vestuário e 
calçados foi o que mais fe-
chou lojas, com quase 400 
estabelecimentos. Foi tam-
bém o que mais demitiu tra-
balhadores, 65,7 mil pesso-
as, de um total de 101,4 mil 
funcionários no varejo como 
um todo.

O número total não é ex-
pressivo, mas significa uma 
mudança de rota na tendên-
cia do setor. Em 2018, os ba-
lanços mantiveram-se positi-
vos. Entre outubro e dezem-
bro, o saldo entre abertura e 
fechamento de lojas foi posi-
tivo em 4,8 mil unidades.

Otimismo do empresário 
do varejp recua em maio, 
mas situação está melhor 
que em 2018

O Índice de Confiança 
do Empresário do Comércio 
(Icec), da Confederação Na-
cional do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo (CNC), 
alcançou 122,4 pontos per-
centuais em maio, acima 
da zona de satisfação (100 
pontos), porém teve queda 
de 0,8% na comparação com 
abril e um avanço de 7,6%, 

ante maio do ano passado. 
Ainda assim, todos os com-
ponentes do Icec revelam 
uma situação mais favorável 
do que há um ano.

“Os dados apresentados 
demonstram uma melhoria 
quando comparados com 
mesmo período do ano ante-
rior. Acreditamos que, com 
as reformas essenciais como 
a da Previdência, poderemos 
mudar esse quadro e dimi-
nuir a cautela dos empresá-
rios”, aponta José Roberto 
Tadros, presidente da CNC.

Diante desse cenário, a 
entidade reduziu de +5,4% 
para +4,9% sua previsão 
para as vendas este ano. A 
projeção vem gradativamen-
te diminuindo desde os 6,0% 
calculados em janeiro.

Este mês, 52,7% dos va-
rejistas consideram as con-
dições atuais da economia, 
um dos subíndices do Icec, 
melhor do que há um ano-
– percentual menor do que 
o registrado há três meses 
(59,9%). Ainda assim, esse 
percentual se mostra maior 
do que o registrado em maio 
de 2018 (42,7%).

Já o subíndice que mede 
as perspectivas de melhora 
da atividade econômica para 
os próximos meses registrou 
a terceira queda mensal con-
secutiva (-2,1%). Mesmo as-
sim, 92,2% dos entrevistados 
ainda mantêm o otimismo 
que, mesmo em alta, passa 
por um processo de redução 
gradativo (em fevereiro, por 
exemplo, o percentual era de 
95,3%).

A avaliação dos investi-
mentos nas empresas cres-
ceu +0,7% este mês, mas o 

resultado somente repõe a 
queda de 0,6% registrada em 
abril. Já as perspectivas de 
contratação de funcionários 
e a avaliação do nível de es-
toques recuaram, respectiva-
mente, 1,2% e 0,2%, de abril 
para maio. Do ponto de vista 
da contratação de funcioná-
rios, a CNC projeta saldo po-
sitivo de 105 mil postos de 
trabalho em todo o varejo. 
Se confirmado, esse será o 
maior quantitativo de vagas 
abertas no setor desde 2014 
(154,4 mil).

Serviços

O Índice de Confiança 
de Serviços, medido pela 
Fundação Getulio Vargas 
(FGV), recuou 3,1 pontos de 
abril para maio. Essa foi a 
quarta queda consecutiva do 
indicador, que acumula per-
das de 9,2 pontos. Com isso, 
o índice chegou a 89 pontos, 
em uma escala de zero a 200.

A queda da confiança do 
empresário foi observada em 
12 das 13 atividades pesqui-
sadas pela FGV. O Índice de 
Expectativas, que registra a 
confiança dos empresários no 
futuro, recuou 5,1 pontos, para 
92 pontos. O Índice da Situa-
ção Atual, que mede a con-
fiança no momento presente, 
também caiu, mas de forma 
mais moderada (0,9 ponto), 
recuando para 86,3 pontos.

Segundo o pesquisador 
da FGV Rodolpho Tobler, 
os empresários de serviços 
estão desconfortáveis com a 
situação do setor e se tornam 
cada vez menos otimista 
com a evolução dos negó-
cios nos próximos meses.

Oito em 10 consumidores que atrasaram 
contas em abril são reincidentes

Dados apurados pela 
Confederação Nacional de 
Dirigentes Lojistas (CNDL) 
e pelo Serviço de Proteção 
ao Crédito (SPC Brasil) re-
velam que 78% dos consu-
midores que tiveram o CPF 
negativado no último mês 
de abril são reincidentes nos 
atrasos - ou seja, já haviam 
aparecido no cadastro de 
devedores ao longo dos últi-
mos 12 meses.

Considerando o universo 
de devedores reincidentes, 
27% haviam regularizado 
a dívida anterior, enquan-
to 52% ainda estavam com 
uma dívida pendente e pas-
saram a acumular mais um 
atraso nas contas. Os 22% 
restantes de pessoas que se 
tornaram inadimplentes em 
abril não estiveram com res-
trições no CPF ao longo dos 
últimos 12 meses e, por isso, 
não são considerados reinci-
dentes.

O indicador ainda revela 
que o tempo médio entre o 
vencimento de uma dívida 
para outra é de 96 dias, isso 
significa que, depois de pou-
co mais de três meses após 
ficar inadimplente, o con-
sumidor volta a atrasar o 
pagamento de uma segunda 
conta.

Na avaliação do presi-
dente do SPC Brasil, Roque 
Pellizzaro Junior, o alto ín-
dice de reincidentes é sinal 
de que falta ao consumidor 

inadimplente estudar melhor 
a sua condição financeira an-
tes de tentar um acordo com 
o credor. “Uma renegocia-
ção é como um novo com-
promisso financeiro, que se-
gue novas condições, novos 
valores, novas taxas... Se ele 
não for honrado, nada impe-
de o credor de voltar a ne-
gativar o CPF de quem está 
devendo. Um acordo só deve 
ser aceito ou proposto, se o 
consumidor avaliar que ele 
se encaixa na sua realidade”, 
explica Pellizzaro Junior.

Para o educador finan-
ceiro do SPC Brasil, José 
Vignoli, é fundamental ter 
planejamento e disciplina 
para renegociar uma dívi-
da. “Uma dica importante é 
procurar o credor sabendo 
exatamente o quanto você 
deve, o quanto sua dívida 
aumentou por causa de juros 
e o quando você consegue 
pagar por mês para sair des-
sa situação. Muitos bancos e 
financeiras possuem canais 
especializados na internet 
e por telefone para facilitar 
esse tipo de negociação. É 
comum as empresas faze-
rem acordos por preferirem 
receber um valor inferior 
ao previsto inicialmente do 
que nenhuma quantia, mas 
é importante que o consumi-
dor vá preparado para esse 
tipo de negociação”, explica 
Vignoli. “Tendo estudado e 
definido todos esses pontos 

antes de procurar o credor, o 
consumidor consegue já de-
finir sua proposta e esperar 
inclusive uma contrapropos-
ta”, afirma.

Dívidas crescem

Sobre o pagamento de dí-
vidas, o indicador da CNDL 
e do SPC Brasil mostra que 
cresceu 11,2% o volume de 
brasileiros inadimplentes 
que saíram do cadastro de 
devedores no acumulado em 
12 meses até abril deste ano. 
O índice é semelhante aos 
10,6% observado em março 
e pouco abaixo dos 13% ve-
rificados em fevereiro.

Do total de devedores 
que recuperaram crédito no 
mês passado, 42% residem 
na Região Sudeste e 25% 
moram no Nordeste. Em 
terceiro lugar aparece a Re-
gião Sul (14%), seguida do 
Centro-Oeste (9%) e Norte 
(7%).

O levantamento ainda 
mostra que entre os devedo-
res que recuperaram crédito 
em abril, 23% têm entre 30 
e 39 anos. Outros 21% es-
tão na faixa de 40 a 49 anos 
e 36% possuem idade aci-
ma de 50 anos. O Indicador 
de Recuperação de Crédito 
aponta que não há diferença 
significativa entre os gêne-
ros: 51% dos que pagaram 
as dívidas são mulheres, ao 
passo que 49% são homens.

Exportação de biscoito, massas e bolo 
bate US$ 46,2 milhões no quadrimestre

O setor de biscoitos, pães 
industrializados, macarrão e 
bolos prontos exportou US$ 
46,2 milhões no primeiro 
quadrimestre de 2019, repre-
sentando 3% de crescimento 
em valor e redução de 5% em 
volume, com 25,7 mil tonela-
das, em relação ao mesmo pe-
ríodo de 2018. O resultado é 
consequência do trabalho de-
senvolvido pelo projeto “Bra-
zilian Biscuits, Pasta and In-
dustrialized Breads & Cake”s, 

mantido pela Associação Bra-
sileira das Indústrias de Bis-
coitos, Massas Alimentícias e 
Pães & Bolos Industrializados 
(Abimapi) em parceria com a 
Agência Brasileira de Promo-
ção de Exportação e Investi-
mentos (Apex-Brasil).

O setor de biscoitos se 
destacou com um aumento 
de 12% (US$ 16,6 milhões) 
e 18% em volume (11,4 mil 
toneladas) se comparado ao 
mesmo período de 2018. 

A África teve significativa 
contribuição neste resulta-
do. Mercados não tradicio-
nais no continente como, por 
exemplo, Guiné Equatorial, 
Cabo Verde, República De-
mocrática do Congo e Nigé-
ria, sobressaíram-se na pauta 
exportadora.

As misturas para biscoi-
tos, pães, bolos e os pães de 
queijo vêm ganhando força 
em países como Venezuela 
e EUA.
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Afilio S.A.
CNPJ 10.190.614/0001-37

Diretoria: Julien Turri - Presidente 
Luciana Landim - Contadora responsável - CRC RJ 120861/0-1

Balanço patrimonial 31/12/18 e 2017 (Em MR$)
Ativo 2018 2017
Circulante 10.059 18.087

Caixa e equivalentes de caixa 6.687 7.512
Contas a receber de clientes 2.678 7.830
Tributos a recuperar 108 50
Partes relacionadas 435 2.649
Outros 151 46

Não circulante 4.717 3.138
Partes relacionadas 3.390 925
Imobilizado 153 367
Intangível 1.174 1.846

Total do ativo 14.776 21.225
Passivo e patrimônio líquido 2018 2017
Circulante 1.519 2.735

Fornecedores 1.136 674
Obrigações tributárias 301 512
Salários e encargos a pagar 38 30
Dividendos a pagar - 1.472
Partes relacionadas - 9
Outros 44 38

Não circulante 4.524 3.191
Provisão para contingências 4.140 2.807
Partes relacionadas 384 384

Patrimônio líquido 8.733 15.299
Capital social 48 48
Reservas de lucros 8.685 15.251

Total do passivo e do patrimônio líquido 14.776 21.225

Demonstração do fluxo de caixa em 31/12/18 e 2017 (Em MR$)
2018 2017

Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro (Prejuízo) antes dos IR e contribuição social (4.270) 7.925
Ajustes para conciliar o lucro (prejuízo) do exercício com 
o caixa gerado pelas atividades operacionais

Baixa de Imobilizado e Intangível 320 -
Depreciação e amortização 697 793
Constituição de provisão para contingências 1.333 322
Constituição de provisão para créditos de liquidação duvidosa 1 3

(1.919) 9.043
(Aumento) redução de ativos e aumento (redução) de passivos operacionais
Contas a receber 5.151 475
Impostos a recuperar (58) (8)
Outras contas a receber (105) 206
Partes relacionadas (260) (2.640)
Fornecedores 462 (2.889)
Salários e encargos a pagar 8 (105)
Obrigações tributárias (35) (175)
Outras contas a pagar 6 26
Pagamento de IR e contribuição social (1.444) (2.178)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais 1.806 1.755
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Aquisição de imobilizado (48) (147)
Aquisição de intangível (83) (241)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos (131) (388)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
 Dividendos (2.500) (129)
Caixa consumido nas atividades de financiamentos (2.500) (129)
Aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa (825) 1.238
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 7.512 6.274
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 6.687 7.512
Aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa (825) 1.238

Relatorio Administração: Atendendo as disposições legais, apresentamos relatório de administração referente ao exercício findo em 31/12/2018: 
Durante o ano de 2018, conduzimos atividades de consultoria para a veiculação de publicidade na internet, voltada às empresas que tenham presença 
digital, por meio de planejamento, gerenciamento e acompanhamento de campanhas de publicidade na internet e outros meios interativos. Tivemos em 
2018 um exercício atípico aos anteriores. Entretanto, estimamos para 2019 recuperar o prejuízo apurado em 2018 e alavancar o seu resultado positiva-
mente, trabalhando em contratos de exclusividade com nossos clientes, estreitando nossas parcerias e ainda mediante a expectativa de recuperação 
da economia brasileira com o crescimento do PIB. Devido ao resultado, para o ano de 2018 não teremos distribuição de dividendos. Em 2018 houve 
distribuição de dividendos referente a 2017 e períodos anteriores no montante de R$ 2.500.000,00. O saldo restante dos lucros acumulados deverá ser 
reinvestido no desenvolvimento das atividades da própria companhia. Informamos ainda que não houve aquisição de debêntures e que a Afilio S.A. não 
possui investimentos em coligadas ou controladas. 

acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é 
suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Responsabilidade 
da administração e da governança pelas DFs.: A administração é respon-
sável pela elaboração e adequada apresentação das DFs. de acordo com 
as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às pequenas e médias 
empresas (NBC TG 1000 (R1)) e pelos controles internos que ela determinou 
como necessários para permitir a elaboração de DFs. livres de distorção re-
levante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração 
das DFs., a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a 
Cia. continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacio-
nados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na 
elaboração das DFs., a não ser que a administração pretenda liquidar a Cia. 
ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para 
evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da 
Cia. são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de ela-
boração das DFs.. Responsabilidade do auditor pela auditoria das DFs.: 
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as DFs., tomadas em 
conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada 
por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Se-
gurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que 
a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de 
auditoria sempre detecta as eventuais distorções relevantes existentes. As 
distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas re-
levantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro 
de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas 
com base nas referidas DFs.. Como parte da 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 DFs., 
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 opi-
nião. 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. • Obtivemos entendimento dos controles internos relevan-
tes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados 
às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a 
eficácia dos controles internos da Cia.. • Avaliamos a adequação das políticas 
contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas 
divulgações feitas pela administração. • Concluímos sobre a adequação do 
uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com 
base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em 
relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em 
relação à capacidade de continuidade operacional da Cia. Se concluirmos 
que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório 
de auditoria para as respectivas divulgações nas DFs. ou incluir modificação 
em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões 
estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso 
relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Cia. a não 
mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação 
geral, a estrutura e o conteúdo das DFs., inclusive as divulgações e se as 
DFs. representam as correspondentes transações e os eventos de manei-
ra compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos 
com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do 
alcance e da época dos trabalhos de auditoria planejados e das constatações 
significativas de auditoria, inclusive as deficiências significativas nos controles 
internos que eventualmente tenham sido identificadas durante nossos traba-
lhos. RJ, 06/05/19. Ernst & Young - Auditores Independentes S.S. - CRC-
-2SP015199/O-6; Walter Garcia Neumayer - Contador CRC-1RJ091659/O-0.

Demonstração do resultado em 31/12/18 e 2017 (Em MR$)
2018 2017

Receita líquida de serviços 12.727 33.455
Custos (9.801) (17.773)
Lucro bruto 2.926 15.682
Despesas gerais e administrativas (4.627) (3.900)
Despesas comerciais (2.611) (3.967)
Outras receitas (despesas) não operacionais (321) (203)
Lucro (Prejuízo) antes do resultado financeiro e 
 impostos sobre o lucro (4.633) 7.612
Despesas financeiras (42) (90)
Receitas financeiras 405 403
Resultado financeiro, líquido 363 313
Lucro (Prejuízo) antes do IR e da contribuição social (4.270) 7.925
IR e contribuição social (1.268) (2.038)
Lucro (Prejuízo) líquido do exercício (5.538) 5.887

Relatório do auditor independente sobre as DFs. Aos Acionistas e Adminis-
tradores da Afilio S.A. - RJ. Opinião: Examinamos as DFs. da Cia., que com-
preendem 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 nessa data, bem como as cor-
respondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas 
contábeis. Em nossa opinião, as DFs. acima referidas apresentam adequa-
damente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira 
da Cia. em 31/12/18, 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 aplicáveis às pequenas e médias empresas (NBC TG 1000 
(R1)). 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, intitu-
lada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das DFs.”. Somos indepen-
dentes em relação à Cia., de acordo com os princípios éticos relevantes pre-
vistos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais 
emitidas pelo CFC, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de 

Apenas 10% das empresas ativas 
contam com alguma proteção
Seguro 
empresarial auxilia 
na proteção e 
manutenção  
do negócio

O Brasil conta atualmente 
com cerca de 20 milhões de 
empresas ativas, sendo que 
deste total, estima-se que 
apenas 10% tenha alguma 
proteção securitária. O da-
dos são da consultoria Em-
presômetro, que contrastam 
com o estudo mais recente 
divulgado pelo Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Esta-
tística (IBGE) que aponta 
que, entre 2013 e 2016, mais 
de 300 mil negócios fecha-
ram as portas.

A diretora de Seguros 
Gerais da Mapfre, Patricia 
Siequeroli, explica que a 
instabilidade econômica 
dos últimos anos tem exi-
gido das empresas a cons-
trução de um planejamen-

to estratégico mais amplo, 
que contenha soluções que 
garantam a sobrevivência 
do negócio diante de im-
previstos.

O seguro é um destes itens 
que podem salvar o em-
preendedor. “O empresário 
precisa ter em mente que ne-
nhum negócio está livre de 
eventos inesperados, como a 
queda de um raio, por exem-
plo. Por isso, contar com 
uma proteção que reponha 
os prejuízos pode significar 
a diferença entre a continui-
dade ou o encerramento das 
atividades”, explica a execu-
tiva.

Na apólice ofertada pela 
Mapfre, os consumidores 
dispõem na cobertura bási-
ca contra incêndio, queda 
de raio, explosão e implo-
são, além de amparo para o 
acionamento acidental do 
sistema de combate a incên-
dio (sprinklers). E proteções 
adicionais acessórias, como 
Danos Elétricos, Roubo e 
Furto de Bens Mediante 
Arrombamento, Responsa-
bilidade Civil Operacional, 
Quebra de Vidros, e também 

a cobertura de perda de lucro 
bruto, e despesas fixas no 
caso de eventos decorrentes 
da cobertura básica.

Patricia comenta ainda 
que o seguro empresarial 
da companhia oferece uma 
série de serviços agregados 
para ajudar o empresário a 
resolver problemas do dia 
a dia, como o de hidráu-
lica, no caso de um cano 
entupido; chaveiro para 
situações de perda, rou-
bo ou quebra de chaves, 
ou uma chave emperrada, 
além atendimento de eletri-
cista, vidraceiro, entre ou-
tros, evitando o gasto com 
a contratação de profissio-
nais para solucioná-los.

Contratação do seguro

A diretora ressalta que, 
tão importante quanto pos-
suir a proteção, é saber con-
tratar a apólice adequada ao 
negócio. “Este é um ponto 
muito relevante, porque o 
empresário precisa analisar 
as coberturas que realmente 
são necessárias para o seu 
ramo de atividade, evitando 

gastos desnecessários”. Nes-
te processo, complementa 
Patricia, o corretor consegue 
auxiliar o gestor da empresa, 
pois o profissional consegui-
rá mapear todas as ativida-
des desenvolvidas no local 
e montar a apólice mais ade-
quada.

No país desde 1992, a Ma-
pfre é um grupo multinacio-
nal que forma uma das maio-
res companhias de prestação 
de serviços nos mercados se-
gurador, financeiro e saúde. 
Está presente nos cinco con-
tinentes e conta com mais de 
35 mil colaboradores. Em 
2018, suas receitas atingiram 
cerca de 27 bilhões de euros, 
e o lucro líquido foi de 529 
milhões de euros,

A Mapfre Seguros possui 
um dos mais amplos portfó-
lios de produtos do mercado, 
com proteções para todas 
as necessidades dos clien-
tes nos segmentos de auto, 
grandes riscos, habitacional, 
massificados e rural. A com-
panhia conta com mais de 19 
mil corretores e 75 sucursais 
com presença em todo o ter-
ritório nacional.

Riscos patrimoniais via 
online para indústrias  
de pequeno e médio porte

Icatu é parceira da plataforma NetVida
A ferramenta permite 

emitir cálculos do seguro 
de Vida de forma rápida e 
descomplicada, em tempo 
real. O objetivo é potencia-
lizar vendas neste segmen-
to. A contagem de Ronaldo 
Marques, diretor regional 
RJ/ES da Icatu Seguros, 
registra que a parceria com 
o NetVida fez o número de 
corretores que procuram a 
seguradora praticamente 
triplicar. Um bom indica-
dor que mostra o quanto o 
trabalho em conjunto vem 
dando certo.

Para demonstrar o gran-
de potencial deste mercado, 
Marques revela que “ape-
nas 10% dos brasileiros 
possuem seguro de vida. 
Além disso, existe uma 
base de cerca de 75 mil cor-
retores focados na venda de 
seguros de automóveis que 
podem ser ativados através 
da plataforma”, afirma.

Com este cenário de 
pano de fundo, a expec-
tativa de Marques, é que 

os produtos de vida da 
seguradora cheguem a um 
número cada vez maior 
de corretores, principal-
mente no grupo que opera 
fortemente em auto. Para 
isso, o executivo aposta 
na tecnologia. “Ela é vital 
para os negócios. Estamos 
sempre atentos para bus-
car soluções inovadoras 
que facilitem e otimizem 
o trabalho dos corretores, 
trazendo também pratici-
dade para o cliente”, des-
taca.

“O NetVida faz com que 
nossos produtos cheguem a 
mais corretores, por isso é 
importante para a Icatu ser 
parceira deste projeto. Ele 
é mais um canal para re-
forçar a presença da nossa 
marca, disseminando a re-
levância do seguro de vida 
entre a população brasilei-
ra”, finaliza. 

Para o idealizador da pla-
taforma, o empreendedor 
Aluizio Melo de Oliveira, 
“ter a Icatu como parceira 

neste projeto inovador é mo-
tivo de orgulho e garantia 
de segurança, qualidade e 

muitas oportunidades de ne-
gócios para os corretores de 
seguros”.

Aluizio Melo de Oliveira: ‘Garantia  
de segurança, qualidade e muitas oportunidades  

de negócios para os corretores de seguros’

Seguros de riscos patrimo-
niais exclusivos para pequenas 
e médias indústrias leves já po-
dem ser encontrados no Portal 
do Corretora da Chubb, Com 
isso, os corretores agora podem 
cotar com agilidade o produto 
pela internet e testar diferentes 
combinações até obter a solu-
ção mais específica para essas 
organizações que operam no 
setor metal mecânico.  

“A novidade beneficia 
um grande número de pe-
quenas e médias indústrias 
que produzem bens de con-
sumo e que, no momento, 
precisam reduzir riscos 
para consolidar o atual 
processo de recuperação 
econômica”, diz Alessan-
dro Barletta Gomes, dire-
tor de Small Commercial da 
Chubb. De acordo com ele, 
a proteção foi desenvolvi-
da de forma específica para 
esse perfil de empresas e seu 
clausulado foi concebido 

com base na experiência de 
vários anos da seguradora 
como líder no segmento de 
Grandes Riscos no Brasil.

“O seguro conta com o 
suporte técnico de uma equi-
pe especializada de profis-
sionais, além da garantia 
financeira de uma das mais 
sólidas seguradoras do mun-
do”, destaca. A apólice ofe-
rece proteções para perdas e 
danos materiais, responsabi-
lidade civil, danos morais, 
lucros cessantes, quebra de 
máquinas, equipamentos, 
roubo de bens e mercadorias 
e várias outras.

O Portal do Corretor tam-
bém possibilita a emissão da 
apólice, geração de boletos, 
realização de outras formas de 
cobrança, acompanhamento 
de sinistros e outros recursos. 
Além do seguro para pequenas 
e médias indústrias leves, o por-
tal oferece mais produtos para 
pequenas e médias empresas.

Universidade começa premiando 
vencedores do ‘Acelera Aconseg-RJ’

Os três vencedores da 
primeira fase da campa-
nha “Acelera Aconseg-RJ 
2019”, lançada pela As-
sociação das Empresas de 
Assessoria e Consultoria de 
Seguros do Estado do Rio 
de Janeiro (Aconseg-RJ) 
para trazer cada vez mais 
negócios para as segurado-
ras parceiras das assesso-
rias de seguros, receberam 
os seus prêmios, no dia 22 
de maio, durante a cerimô-
nia de inauguração oficial 
da Universidade Aconseg, 
no RB1, Centro do Rio.

O sorteio deste qua-
drimestre contemplou os 
corretores Daniele Borges 
(Plataforma Asessoria), 
que recebeu como prêmio 
uma smart tv de 32 pole-
gadas; Alexandre Oliveira 
(CDS Assessoria), ganha-
dor da smart TV de 40 po-
legadas; e Sandra Moreira 
(Baeta Assessoria), que le-
vou uma moto Honda Biz 
110i zero km. Os três ven-
cedores receberam os che-
ques referentes às premia-
ções das mãos dos diretores 
das respectivas empresas: 
Gilberto Villela; César Bra-
ga e Philippe e João Arthur 
Baeta Neves.

O Acelera Aconseg-2019 

não para por aqui. Quem 
quiser participar das próxi-
mas etapas ainda tem chan-
ce de ganhar os aparelhos 
de TV de última geração e 
a moto Honda Biz. A cam-
panha funciona da seguinte 
forma: os corretores rece-
bem um cupom para cada 
apólice de seguro nova e 
para cada renovação, rea-
lizada com as seguradoras 
parceiras da Associação, 
de produtos que estavam 
contratados com outras 
companhias não parceiras. 
A cada quatro meses, o sor-
teio é realizado com todos 
os cupons.

“Quanto mais negócios 
o corretor trouxer para as 
nossas seguradoras parcei-
ras, mais chances terá de 
ganhar”, incentiva o presi-
dente da Aconseg-RJ, Luiz 
Philipe Baeta Neves. Váli-
da para todos os ramos de 
seguros e para corretores 
pessoa física e pessoa jurí-
dica, a Acelera Aconseg-RJ 
2019 terá ainda outras duas 
fases até o final do ano. Os 
interessados deverão en-
viar para a sua assessoria 
a relação das apólices dos 
seguros novos ou de reno-
vações que se encaixarem 
no regulamento.
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Vale Itaubanco

Gerdau CVC

Braskem Randon

As ações ordinárias da Vale terminaram cotadas a R$ 49,5,0, 
com perda de 1,39%. Dois dos três indicadores semanais mos-
tram mercado comprado e um, vendidoo.

As ações preferenciais do Itaubanco terminaram cotadas a R$ 
34,41, com ganho de 1,09%. Dois dos três indicadores semanais 
mostram mercado comprado e um, vendido

As ações preferenciais da Gerdau terminaram cotadas em R$ 
14,02 com perda de 0,85%. Um dos três indicadores semanais 
mostra mercado comprado e dois, vendido

As ações ordinárias da CVC terminaram cotadas a R$ 48,98, 
com ganho  de 0,37%. Os três indicadores semanais mostram 
mercado vendido.

As ações preferenciais da Braskem terminaram cotadas a R$ 
42,70, com valorização de 1,23%. Os três indicadores semanais 
mostram mercado vendido.

As ações preferenciais da Randon terminaram cotadas a R$ 
8,35, com valorização de 1,33%. Os três indicadores semanais 
mostram mercado vendido.

DIÁRIO

acionista.com.br
Seu Site Capital

SONDOTÉCNICA ENGENHARIA DE SOLOS S.A.
CNPJ/MF nº 33.386.210/0001-19 - NIRE nº 3.330.013.730-1

Companhia Aberta
Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 16/05/2019
1. Data, hora e local: Aos 16/05/2019, às 14h, na sede social da Cia., na Rua 
Voluntários da Pátria, 45, 8º andar, Botafogo, RJ. 2. Composição da Mesa:
Sr. Jaime Rotstein, Presidente; Sra. Carolina Rotstein Schor Accioly, Secre-
tária. 3. Quórum e Presença: Dispensada a convocação prévia tendo em
vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração, 
Sr. Jaime Rotstein, Sra. Carolina Rotstein Schor Accioly e Sr. Daniel Berg-
man. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre a eleição dos membros da Diretoria
da Cia.. 5. Deliberações: Os conselheiros, por unanimidade de votos e sem 
quaisquer restrições, nos termos da alínea “b” do art. 12 do estatuto social
da Cia., aprovam a reeleição: a) para Diretor-Presidente, do senhor Jaime
Rotstein, brasileiro, divorciado, engenheiro, inscrito no CONFEA-CREA/RJ
nº 200164213-0 e  CPF/MF nº 003.520.127-49; b) para Diretores sem de-
signação específica, dos Srs. Homero Valle de Menezes Côrtes, brasilei-
ro, casado, engenheiro civil, inscrito no CONFEA-CREA/RJ nº 200179263-8 
e CPF/MF nº 241.098.357-04, Luiz Antonio Moreira Sant’Anna, brasileiro, 
divorciado, engenheiro civil, inscrito no CONFEA-CREA/RJ nº 200209302-4 
e CPF/MF nº 335.452.437-53; José Antonio Mazzoco, brasileiro, casa-
do, engenheiro civil, inscrito no CONFEA-CREA/SP nº 260368456-6 e CPF
nº 694.078.608-25; e c) para Diretor e Diretor de Relações com Investido-
res, do senhor Fabio Bergman, brasileiro, casado, engenheiro civil, inscrito 
no CONFEA-CREA/RJ nº 200155969-0 e CPF/MF nº 082.820.237-01, to-
dos com o mesmo endereço profissional da Cia. e com mandato unificado
de 1 ano, a contar de 31/05/2019, ou até a sua substituição, conforme deci-
são deste Conselho de Administração, sendo permitida a reeleição. Desig-
nam, por fim, como substituto do Diretor Fabio Bergman, o Diretor-Presi-
dente Jaime Rotstein. 6. Encerramento da reunião: Nada mais havendo
a ser tratado, os conselheiros encerraram a reunião, da qual se lavrou a
presente ata que, lida e aprovada, foi por todos assinada. RJ, 16/05/2019.
Jaime Rotstein - Presidente do Conselho de Administração, Carolina
Rotstein Schor Accioly - Conselheira, Daniel Bergman - Conselheiro.
JUCERJA em 24/05/2019 sob o nº 3625014. Bernardo F. S. Berwanger -
Secretário Geral.

1.Data, hora e local: No dia trinta do mês de abril do ano de dois mil e dezenove, 
às 14 horas, iniciou-se, na sede da Eletronuclear, na sala de reuniões da
Diretoria Executiva, na Rua da Candelária nº 65, 10º andar, na cidade do Rio
de Janeiro, RJ. 2. Participantes: O Presidente do Conselho, Luiz Augusto
Pereira Andrade Figueira, e os conselheiros Márcio Szechtman, Leonam
dos Santos Guimarães, Fábio Malina Losso, Leonardo de Paiva de Rocha,
Jailor Capelossi Carneiro e Paulo Artur Pimentel Tavares da Silva, este
último conselheiro representante dos empregados da Eletronuclear. Participou
ainda, como convidada, a Superintendente de Governança, Gestão de Riscos
e Conformidade em exercício Adriana Esther Asenjo Silva, que secretariou
os trabalhos. 3. Assuntos Tratados: DELIBERAÇÃO: 1.1. Eleição do novo
Diretor de Administração e Finanças Sr. Edvaldo Luís Risso. Tendo em vista, 
o término do mandato da Diretora de Administração e Finanças, Mônica Regina
Reis, no próximo dia 03 de maio de 2019, e considerando a correspondência
n.º CTA-PR-01377/2019, de 24 de abril de 2019, da Presidência das Centrais
Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobras, acionista majoritário. A matéria foi
apreciada pelo colegiado, colocada em votação e aprovada pela maioria dos
Conselheiros com exceção do Conselheiro representante dos empregados
Paulo Artur Pimentel Tavares da Silva que se absteve de votar. O Conselho de
Administração, no uso de sua atribuição estatutária DELIBEROU:  A eleição
para o cargo de Diretor de Administração e Finanças da ELETRONUCLEAR o
Sr. Edvaldo Luís Risso, brasileiro, casado, graduado em engenharia elétrica,
portador da carteira de identidade número 2.906.878, expedida pela DPT/DF
em 19/06/2007, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) sob o número
005.199.978-16, residente e domiciliado na SQS 202 Bloco B apto 406 Asa
Sul, CEP 70.232-020, Brasília/Distrito. 1.2. Extensão do mandato do Diretor-
Presidente, Diretor Técnico e Diretor de Operação e Comercialização. A
matéria foi colocada para apreciação e aprovação do colegiado. O Conselho 
de Administração, no uso de sua atribuição estatutária e tendo em vista o término 
do mandato em 03 de maio de 2019 dos seguintes Diretores: Diretor de Operação 
e Comercialização, João Carlos da Cunha Bastos, Diretor Técnico, Ricardo Luís 
Pereira dos Santos e do Diretor-Presidente Leonam dos Santos Guimarães,
DELIBEROU, que os prazos de gestão do Diretor-Presidente Leonam dos
Santos Guimarães, do Diretor de Operação e Comercialização, João Carlos da
Cunha Bastos e do Diretor Técnico, Ricardo Luís Pereira dos Santos, ficarão 
estendidos até que a Eletrobras efetue os procedimentos de avaliação de
elegibilidade e aprovação dos nomes e formalize as indicações, conforme o § 4
do artigo 150 da Lei 6.404/76. Fica assim constituída a Diretoria Executiva da
Eletronuclear: Diretor-Presidente: Leonam dos Santos Guimarães; Diretor
de Administração e Finanças: Edvaldo Luís Risso; Diretor Técnico: Ricardo 
Luiz Pereira dos Santos; e Diretor de Operação e Comercialização: João
Carlos da Cunha Bastos. 
Certifico que a deliberação acima transcrita é cópia fiel da 393ª reunião do 
Conselho de Administração, realizada em 30 de abril de 2019, cuja ata encontra-
se arquiva da Sociedade. Rio de Janeiro, 03 de maio de 2019. a) Adriana Esther 
Asenjo Silva, Secretária da Reunião, JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO 
DE JANEIRO - JUCERJA. Certifico o deferimento em 10/05/2019, e o registro 
sob o número 00003607867 em 10/05/2019. 
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NIRE Nº 33300158006

EXTRATO DA ATA DA 393ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 
DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA ELETROBRAS 
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BC defende projeto para simplificar legislação cambial
Legislação foi 
desenhada entre 
1920 e 1950

“Nosso objetivo imedia-
to não é que pessoas tenham 
conta em dólar (no Brasil) ou 
que a gente tenha conversibi-
lidade plena, estamos tão lon-
ge disso. A conversibilidade 
é um processo muito longo”, 
argumentou o presidente do 
Banco Central (BC), Rober-
to Campos Neto, ao anun-
ciar nesta quarta-feira a nova 
agenda do BC.

A intenção da autoridade 
monetária é simplificar a le-
gislação cambial do país, o 
que permitirá, no futuro, a 
conversibilidade do real, ou 
seja, a moeda brasileira pode-
rá ser aceita no exterior e usa-
da em transações internacio-
nais no Brasil. Essa foi uma 
das medidas anunciadas no 

lançamento de agenda de tra-
balho reestruturada do Banco 
Central, chamada de BC#.

Para materializar a intenção 
de mudanças, o BC vai apre-
sentar uma minuta de proje-
to de lei. Campos Neto citou 
que a legislação de câmbio no 
país é muito ultrapassada. “A 
legislação foi desenhada en-
tre 1920 e 1950”, observou. 
Para ele, se o Brasil estiver 
estável, com reformas aprova-
das, crescimento econômico e 
inflação sob controle, haverá 
espaço para a moeda conver-
sível. “Se o Brasil tiver esta-
bilidade, vai ter uma demanda 
natural para que isso aconte-
ça”, acentuou.

“Para minha surpresa, 
tenho experiência de ter es-
tado em outros países em 
que havia demanda por abrir 
contas em reais nos bancos 
de cidades próximas à fron-
teira com o Brasil”, disse. 
Acrescentou que o Brasil é 
um “grande pedaço” do Pro-
duto Interno Bruto (PIB) da 

América do Sul. Conforme 
informou a agência Brasil, 
o presidente do BC acres-
centou que a atualização da 
legislação cambial é o passo 
inicial nesse processo. 

Mercado de capitais

Na apresentação da agen-
da, o BC ressaltou que é ne-
cessário avançar também nas 
mudanças que permitam o de-
senvolvimento de nosso mer-
cado de capitais. O mercado 
precisa se libertar da necessi-
dade de financiar o governo 
e se voltar para o financia-
mento ao empreendedorismo. 
“A evidência empírica indica 
que mercados de capitais bem 
desenvolvidos, levam a uma 
maior taxa de crescimento do 
PIB. Trabalhar na moderni-
zação do SFN é fundamental 
para alcançarmos esses obje-
tivos – simplificando e des-
burocratizando o acesso aos 
mercados financeiros para 
todos e dando um tratamento 

homogêneo ao capital, inde-
pendentemente de sua nacio-
nalidade ou se provém de um 
grande ou de um pequeno in-
vestidor”, defende o BC.

Balanço de pagamentos

O diretor de Regulação do 
BC, Otávio Damaso, citou 
que a legislação foi criada em 
situação diferente da atual, 
quando havia demanda para 
suprir deficiências no balan-
ço de pagamentos do país. 
Agora, destacou, o câmbio é 
flutuante e o nível de reservas 
internacionais é adequado.

“São 450 artigos espa-
lhados em 55 instrumentos 
diferentes. É confusão que 
traz insegurança para todos 
os players [agentes do mer-
cado] do mercado”. O arca-
bouço hoje não facilita a vida 
do produtor, da indústria, do 
comércio, a vida de quem in-
veste no país”, disse. O diretor 
explicou que a legislação atu-
al também dificulta as expor-

tações e as importações com 
burocracia nas operações.

“Na parte de fluxo de capi-
tais, investidores estrangeiros 
têm dificuldade de entrar no 
país”, disse. Para ele, o objeti-
vo é dar maior transparência e 
concisão para a nova legislação, 
que ainda não tem data para ser 
apresentada pelo BC. Segundo 
Campos Neto, a proposta de 
nova legislação deve ser apresen-
tada “em breve”. A conversibi-
lidade do real faz parte de um 
dos pilares da nova agenda 
do Banco Central, intitulada 
Inclusão. A agenda tem ainda 
outros três pilares: Competiti-
vidade, Transparência e Edu-
cação Financeira.

Cooperativismo

Ainda no item Inclusão, o 
BC pretende adotar medidas 
para estimular o cooperativis-
mo e o microcrédito e aces-
so ao mercado de capitais. 
Campos Neto também citou 
que o banco reavaliará os 

instrumentos de atuação em 
relação às reservas interna-
cionais para o bom funcio-
namento do mercado.

O diretor de Política Mone-
tária do BC, Bruno Serra, ex-
plicou que o objetivo “não é 
reinventar a roda”, nem discu-
tir sobre o nível das reservas 
internacionais, mas melhorar 
os instrumentos usados pelo 
BC. Serra lembrou que o BC 
recentemente passou a utilizar 
leilão de linha (venda de dóla-
res no mercado à vista, com uso 
de recursos das reservas inter-
nacionais) pós-fixada, ante uso 
de linha prefixada e que reduziu 
a alocação em moedas ligadas 
a commodities (produtos pri-
mários com cotação internacio-
nal).

No pilar da Competitivida-
de, a ideia é estimular inova-
ções no setor financeiro, como 
o open banking e pagamentos 
instantâneos. O BC também 
quer melhorar a eficiência do 
mercado financeiro em paga-
mentos instantâneos.



FinanceiroMonitor Mercantil  n Quinta-feira, 30 de maio de 2019 7

China ameaça retaliar  
EUA com os metais raros

Em 2010, a China proibiu a exportação de metais raros 
para o Japão depois que houve a detenção de um capitão 
chinês de uma embarcação de pesca. Agora, as autorida-
des do país estão começando a estudar a utilização dessa 
arma na guerra comercial que está sendo travada com os 
Estados Unidos. 

Num comentário transmitido pela China Central TV, 
um responsável pela Comissão Nacional de Desenvol-
vimento e Reformas avisou que os produtos que reque-
rem metais raros para a sua produção não devem ser 
usados contra o desenvolvimento do país, sugerindo 
que a China poderá interromper o fornecimento destes 
recursos minerais, utilizados na fabricacão de computa-
dores, smartphones e veículos elétricos. Tal comentário 
foi interpretado como ameaça velada contra os norte-
americanos e as suas tecnológicas, que são fortemente 
dependentes destes metais. 

Como na semana passada, o presidente chinês Xi Jin-
ping visitou algumas unidades de mineração e processa-
mento destes metais em Jiangx, começou a ficar forte à es-
peculação de que esta será a nova arma de Pequim contra 
Washington. Nesta quarta-feira, foram publicados vários 
artigos em jornais chineses, defendendo o uso dos metais 
raros como retaliação contra os Estados Unidos, o que le-
vou as ações das empresas de mineração a dispararem em 
bolsa. Assim, essa perspectiva levou à grande valorização 
as ações dos produtores chineses, como a China Northern 
Rare Earth, que subiram 8,68%; a China Minmetals Rare 
Earth que ganhou 10% e a JL Mag Rare-Earth que valo-
rizou 10,01%. A Innuovo Technology avançou 9,95% e a 
Xiamen Tungsten subiu 3,79%.

A China é o maior produtor mundial destes metais raros 
tendo sido responsável por cerca de 78% da sua produção 
global no ano passado, como o lantânio e o escândio. Os Es-
tados Unidos dependem da China para cerca de 80% das suas 
importações de metais raros, tendo deixado estes elementos 
de fora da lista de bens que foram alvo de tarifas.

Ações da Netshoes sobem 56% na Nyse
Na terça-feira, as ações da Netshoes, empresa de Cay-

man, listadas na bolsa de  Nova York, registraram uma alta 
de 7,07%. Na quarta-feira, a cotação desses mesmos títu-
los subiu 19,67%, passando a ser negociada a US$ 3,65, 
por causa do último lance na briga entre a Centauro e o 
Magazine Luiza pela compra das suas operações. Em três 
pregões, desde o da última quinta-feira e o fechamento 
de ontem, ressalta-se que a segunda-feira foi feriado nos 
EUA, a cotação desses títulos já aumentou cerca de 56%. 

O engraçado é que quando a Centauro demostrou inte-
resse na compra da rede de artigos esportivos, o Magazine 
Luiza aumentou sua oferta de US$ 2 para US$ 2,80 por 
ação. No domingo, fez nova alteração e elevou o preço, 
para US$ 3,00 por ação. Nesta quarta-feira, a Centauro 
tornou público que pretende pagar US$ 3,50, o que repre-
senta US$ 108,7 milhões pela Netshoes. Na bolsa brasi-
leira, as ações da Centauro subiram 1,04% para R$ 11,64, 
enquanto as do Magazine Luiza valorizaram 1,93% para 
R$ 192,65.

Assine o Jornal 
Monitor Mercantil

ENSEADA INDÚSTRIA NAVAL PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ nº 15.427.668/0001-97 – NIRE 33.3.0030225-5

Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária
Ficam convocados os Acionistas da Enseada Indústria Naval Participações 
S.A. (“Companhia”), a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária 
(“AGE”), na sede da Companhia, localizada na Av. Cidade de Lima, 86, sala 
202 (parte), Santo Cristo, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de 
Janeiro, CEP 20.220-710, às 14:00 horas do dia 07 de junho de 2019, a fim 
de deliberarem sobre a (i) PD. 01/2019-Enseada Participações que trata 
sobre a eleição dos Srs. Maurício Bastos de Almeida e Ruffo Luiz Alves 
Chiconelli aos cargos de Diretores da Companhia, e (ii) orientação de voto 
dos representantes da Companhia na Assembleia Geral de Acionistas da 
Enseada Indústria Naval S.A. (“Enseada”), acerca da PD. 01/2019-Enseada 
que trata sobre a eleição do Sr. Maurício Bastos de Almeida ao cargo de 
Diretor Presidente da Enseada e do Sr. Ruffo Luiz Alves Chiconelli ao 
cargo de Diretor sem designação específica da Enseada. Informa-se que 
os documentos pertinentes à matéria a ser debatida na assembleia geral 
extraordinária estão à disposição dos Acionistas na sede da Companhia. 
Poderão participar da AGE os Acionistas com inscrição de seus nomes 
nos livros próprios da Companhia ou representados por procuradores 
que atendam aos requisitos legais. Os acionistas deverão apresentar 
os documentos e comprovantes de que trata o art. 126 da Lei 6.404/76, 
incluindo comprovação de sua representação legal. A representação por 
procuração deverá obedecer às determinações do parágrafo 1º do aludido 
art. 126. Rio de Janeiro, 30 de maio de 2019. Enseada Indústria Naval 
Participações S.A.

Hi Midia S.A.
CNPJ nº 07.456.778/0001-59

Relatório de Administração: Atendendo as disposições legais, apresentamos relatório de administração referente ao resultado consolidado do exercício findo em 31/12/18. Atualmente temos como atividade principal a cessão e locação 
de espaço virtual, próprio ou de terceiros, destinado a oferta, divulgação e/ou promoção de produtos e serviços ou serviços comercializados pelos cessionários e no desenvolvimento de plataformas de programa de afiliação online e gestão 
destes junto às empresas que operam na internet. A Hi-Midia S/A é controladora da Afilio S/A, e o exercício de 2018 foi atípico para ambas, apresentando prejuízos. Entretanto, a administração possui como planos de ação, para recuperar 
e apresentar um resultado positivo em 2019 o lançamento de nova plataforma de afiliação e contratos de exclusividade com clientes em potenciais. Acreditando ainda, na alavancagem do País em relação a economia e ao PIB. Para o 
exercício de 2018, não teremos distribuição de dividendos. Em 2018, tivemos distribuição de dividendos de R$ 2.250.000,00, referente a 2017 e períodos anteriores. O saldo restante de lucros acumulados, será destinado a manutenção 
da necessidade de caixa da Companhia. Informamos que não houve aquisição de debêntures nos exercícios de 2018.

Relatório do auditor independente: Aos Acionistas e Administradores da Hi 
Midia S.A. - RJ. Opinião: Examinamos as DFs. individuais e consolidadas da 
Hi Midia S.A. (Cia.), identificadas como controladora e consolidado, respecti-
vamente, que compreendem o balanço patrimonial em 31/12/18 e as respec-
tivas 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 princi-
pais políticas contábeis. Em nossa opinião, as DFs. individuais e consolidadas 

Balanços patrimoniais em 31/12/18 e 2017 (Em MR$)
Controladora Consolidado

Ativo 2018 2017 2018 2017
Circulante 2.661 6.824 12.285 21.228

Caixa e equivalentes de caixa 228 1.331 6.915 8.843
Contas a receber 2.012 4.264 4.690 12.094
Dividendos a receber - 1.030 - -
Impostos a recuperar 417 190 525 240
Partes relacionadas - 9 - -
Outros 4 - 155 51

Não circulante 9.288 12.861 4.118 3.981
Partes relacionadas 1.309 1.309 925 925
Investimentos 6.113 10.709 - -
Imobilizado 18 38 171 405
Intangível 1.848 805 3.022 2.651

Total do ativo 11.949 19.685 16.403 25.209
Passivo e patrimônio líquido
Circulante 1.312 5.870 2.396 4.922

Contas a pagar 789 1.784 1.925 2.458
Salários e encargos sociais 35 24 74 54
Impostos a recolher 9 173 310 685
Dividendos a pagar - 1.233 - 1.675
Partes relacionadas 435 2.644 - -
Outros 44 12 87 50

Não circulante 5.020 1.603 5.770 3.485
Partes relacionadas 3.390 925 - -
Impostos a recolher 10 11 10 11
Provisão para contingências 1.620 667 5.760 3.474

Patrimônio líquido 5.617 12.212 5.617 12.212
Capital social 4.194 4.194 4.194 4.194
Reserva legal 839 839 839 839
Reserva de retenção de lucros 584 7.179 584 7.179

Participação de não controladores - - 2.620 4.590
Total do passivo e do patrimônio líquido 11.949 19.685 16.403 25.209

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

2018 2017 2018 2017
Receita líquida 18.460 28.680 31.187 62.136
Custos (14.976) (25.170) (24.777) (42.945)

Lucro bruto 3.484 3.510 6.410 19.191
Receitas (despesas) operacionais
Gerais e administrativas (3.184) (1.706) (7.812) (5.607)
Comerciais (1.870) (581) (4.481) (4.548)
Outras receitas (despesas) operacionais (88) (322) (409) (523)
Lucro operac. antes de resultados  
 financ. e invest. (1.658) 901 (6.292) 8.513

Resultado financeiro (43) (7) 320 306
Resultado de equivalência patrimonial (3.877) 4.121 - -

Lucro antes de IR e da contribuição social (5.578) 5.015 (5.972) 8.819
IR e contribuição social - (83) (1.268) (2.121)
Lucro líquido do exercício (5.578) 4.932 (7.240) 6.698

Lucro líquido do exercício atribuível a: 
 Acionistas controladores (5.578) 4.932
Acionistas não controladores (1.662) 1.766

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

Fluxo de caixa das atividades operacionais 2018 2017 2018 2017
Lucro (Prejuízo) antes dos impostos sobre a renda (5.578) 5.015 (5.972) 8.819

Ajustes para conciliar o lucro líquido do exercício com o 
caixa gerado pelas atividades operacionais
Baixa Ativo Imobilizado não caixa 17 - 321 -
Depreciação e amortização 297 71 994 864
Const. de prov. para contingências 953 616 2.286 938
Const. de prov. para créditos de liquid. duvidosa 20 7 20 10
Equivalência patrimonial 3.877 (4.121) - -

(414) 1.588 (2.351) 10.631
(Aumento) redução de ativos e aumento (redução) de passivos operacionais

Contas a receber 2.232 (3.991) 7.384 (3.516)
Impostos a recuperar (227) 125 (285) 117
Outras contas a receber (4) 59 (104) 260
Dividendos recebidos 1.749 90 - -

Partes relacionadas 265 2.635 - -
Contas a pagar (995) 1.629 (533) (1.260)
Salários e encargos a pagar 11 11 20 (94)
Obrigações tributárias (165) 134 (200) (41)

Outras contas a pagar 32 - 37 26
IR e contribuição social pagos - (74) (1.444) (2.252)
Caixa líquido gerado pelas atividades 
 operacionais 2.484 2.206 2.524 3.871
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Aquisição de imobilizado (2) (8) (34) (155)
Aquisição de intangível (1.335) (867) (1.418) (1.108)

Caixa líquido consumido nas ativid. de 
 investimentos (1.337) (875) (1.452) (1.263)
Fluxo de caixa das ativid. de financiamentos

Pagamento de dividendos (2.250) (500) (3.000) (539)
Caixa líquido consumido nas ativid. 
 de financiamento (2.250) (500) (3.000) (539)
Aumento (redução) de caixa e equivalentes 
 de caixa (1.103) 831 (1.928) 2.069

Caixa e equivalente de caixa no início do exercício 1.331 500 8.843 6.774
Caixa e equivalente de caixa no final do exercício 228 1.331 6.915 8.843

Aumento (redução) de caixa e equivalentes 
 de caixa (1.103) 831 (1.928) 2.069

as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às pequenas e médias 
empresas (NBC TG 1000 (R1)), e pelos controles internos que ela determinou 
como necessários para permitir a elaboração de DFs. livres de distorção rele-
vante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das 
DFs. individuais e consolidadas, a administração é responsável pela avaliação 
da capacidade de a Cia. continuar operando, divulgando, quando aplicável, 
os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa 
base contábil na elaboração das DFs., a não ser que a administração pretenda 
liquidar a Cia. ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternati-
va realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela 
governança da Cia. e suas controladas são aqueles com responsabilidade 
pela supervisão do processo de elaboração das DFs.. Responsabilidades 
do auditor pela auditoria das DFs. individuais e consolidadas: Nossos 
objetivos são obter segurança razoável de que as DFs. individuais e consoli-
dadas, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independen-
temente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo 
nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não 
uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasi-
leiras e internacionais de auditoria sempre detecta as eventuais distorções 
relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro 
e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, pos-
sam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas 
dos usuários tomadas com base nas referidas DFs.. Como parte da auditoria 
realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, 
exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao lon-
go da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção 
relevante nas DFs. individuais e consolidadas, independentemente se causa-
da por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria 
em resposta a tais riscos, bem como obtivemos evidência de auditoria apro-
priada 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, con-
luio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. • Obtivemos 
entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejar-
mos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com 
o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos
da Cia. e suas controladas. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis 
utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulga-
ções 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 Cia. Se concluirmos que existe 
incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria 
para as respectivas divulgações nas DFs. individuais e consolidadas ou incluir 
modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas 
conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a 
data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a 
Cia. a não mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos a apre-
sentação geral, a estrutura e o conteúdo das DFs., inclusive as divulgações e 
se as DFs. individuais e consolidadas representam as correspondentes tran-
sações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação 
adequada. • Obtivemos evidência de auditoria apropriada e suficiente refe-
rente 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 
os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do al-
cance e da época dos trabalhos de auditoria planejados e das constatações 
significativas de auditoria, inclusive as deficiências significativas nos controles 
internos que eventualmente tenham sido identificadas durante nossos traba-
lhos. RJ, 06/05/19. ERNST & YOUNG Auditores Independentes S.S. - CRC-
-2SP015199/O-6; Walter Garcia Neumayer - Contador CRC-1RJ091659/O-0.

Diretoria: Luciana Landim 
Presidente e Contadora Responsável - CRC RJ 120861/0-1 

Julien Turri - Acionista.
acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevan-
tes, 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 respectivos fluxos de caixa individuais e consolidados para o exercício 
findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil 
aplicáveis às pequenas e médias empresas (NBC TG 1000 (R1)). Base para 
opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e 
internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com 
tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades 
do auditor pela auditoria das DFs. individuais e consolidadas”. Somos inde-
pendentes em relação à Cia. e suas controladas, de acordo com os princípios 
éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas 
normas profissionais emitidas pelo CFC, e cumprimos com as demais respon-
sabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência 
de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. 
Responsabilidades da administração e da governança pelas DFs. indi-
viduais e consolidadas: A administração é responsável pela elaboração e 
adequada apresentação das DFs. individuais e consolidadas de acordo com 

União recebe R$ 6,78 milhões  
de dividendos da Pré-Sal Petróleo

A estatal Pré-Sal Petróleo 
depositou R$ 6,78 milhões 
para a Coordenadoria Geral 
de Participações Societárias, 
do Ministério da Economia. 
Os recursos são referentes 
ao resultado financeiro do 
ano passado. O lucro líquido 
da Pré-Sal Petróleo, no ano 
passado, alcançou R$ 30,95 
milhões, o que representou 
o quarto ano consecutivo de 
resultados positivos. Essa foi 
a primeira vez que a empresa 
distribuiu dividendos para a 
União desde que foi criada, 
em novembro de 2013.

O diretor de Administra-
ção, Controle e Finanças, 
Leandro Leme, informou à 
agência Brasil que a empre-
sa ainda não havia distribu-
ído dividendos porque tinha 

passivos anteriores a equa-
cionar, apesar de ter regis-
trado lucro em quatro anos 
seguidos. “Procuramos man-
ter uma estrutura enxuta de 
custos e rigor na gestão dos 
recursos financeiros, contri-
buindo positivamente para o 
equilíbrio das contas públi-
cas”, disse Leme.

A receita bruta de servi-
ços pela gestão de contratos 
e representação da União 
somou R$ 45,07 milhões. 
Ao juntar R$ 53,88 milhões 
correspondentes à parcela 
dos bônus de assinatura rela-
tivas aos contratos assinados 
na segunda e terceira Roda-
das de Partilha de Produção, 
que ocorreram em 2017, 
o faturamento anual bruto 
chegou a R$ 98,95 milhões. 

A empresa informou que 
recuperou R$ 16,1 milhões 
em impostos, acumulou R$ 
3 milhões em receitas finan-
ceiras e recebeu aporte de 
capital de R$ 6 milhões.

Além dos dividendos do 
ano passado, a Pré-Sal Pe-
tróleo contribuiu com o Te-
souro Nacional ao arrecadar 
R$ 1,133 bilhão, resultado 
da comercialização do qui-
nhão da União nos volumes 
de produção da área de de-
senvolvimento de Mero, to-
talizando aproximadamente 
200 mil metros cúbicos de 
petróleo, no valor de R$ 286 
milhões, e da Equalização de 
Gastos e Volumes do Campo 
de Sapinhoá.

A Pré-Sal Petróleo, vincu-
lada ao Ministério de Minas 

e Energia (MME), comple-
tou cinco anos de funciona-
mento como representante 
da União no regime de par-
tilha da produção no dia 12 
de novembro de 2018. A 
empresa atua na gestão dos 
contratos de partilha de pro-
dução, na gestão da comer-
cialização de petróleo e gás 
natural e na representação 
da União nos Acordos de In-
dividualização da Produção 
(AIP).

Até 2017, a Pré-Sal Petró-
leo fazia a gestão do Contra-
to de Partilha de Produção 
de Libra. Com a realização 
da quarta e da quinta Roda-
das de Partilha da Produção, 
hoje são 14 Contratos de 
Partilha de Produção geridos 
pela empresa.

Credores da Eternit chegam a um acordo sobre plano de recuperação
Seis meses depois de 

muita discussão, os credo-
res da empresa produtora 
de material para construção 
Eternit aprovaram nesta 
quarta-feira, em assem-
bleia, o plano de recupera-
ção judicial da companhia e 
de suas controladas. O pla-
no ainda será submetido à 
homologação.

A assembleia de credores 
foi originalmente marcada 
para 27 de novembro do ano 
passado, mas somente ago-
ra aconteceu. Com dívidas 
que alcançavam em março 
R$ 229 milhões, entre as 
principais mudanças estão 

propostas de pagamento aos 
credores quirografários (sem 
garantia real). O pagamento 
dessa classe de credores é 
vinculado à venda de ativos 
imobiliários.

Com a aprovação do plano, 
as ações da Eternit subiram 
nesta quarta-feira na B3, com 
alta de 23,4% às 16h, a R$ 
2,69.  O presidente da compa-
nhia, Luís Augusto Barbosa, 
informou ao Valor, o plano 
dá mais opções para tentar 
atender a um número maior 
de credores. O plano prevê 
desde a possibilidade de ne-
nhum deságio e pagamento 
em prazo mais longo até des-

conto de 45% para quem op-
tar por recebimento em pe-
ríodo mais curto vinculado 
à venda do imóvel ocupado 
em Fortaleza pela controlada 
Companhia Sulamericana de 
Cerâmica (CSC), com possi-
bilidade de comercialização 
da própria fábrica de louças. 
O prédio de oito andares que 
abriga a sede da Eternit, no 
bairro paulistano de Pinhei-
ros, foi dividido em um lote 
de cinco pavimentos e outro 
de três.

A Eternit fará dação desses 
imóveis em pagamento de cre-
dores, com desconto de 30%. 
Todos os credores quirogra-

fários vão receber, de acordo 
com o plano de recuperação, 
até R$ 3 mil, limitado ao valor 
de cada crédito, no prazo má-
ximo de 180 dias contados a 
partir da homologação.

Grande parte do cresci-
mento da Eternit foi pautado 
na extração do amianto. Em 
novembro de 2017 o Supre-
mo Tribunal Federal (STF) 
proibiu a extração, industria-
lização e comercialização do 
amianto variedade crisotila, 
produto largamente utiliza-
do no país na fabricação de 
telhas e caixas d’água, con-
siderado nocivo à saúde hu-
mana.
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BNDES destinou R$ 10, 8 bi para energia eólica nos últimos dois anos
Quase todas as 
operações foram 
feitas via  
Project Finance

Os desembolsos do Banco 
Nacional de Desenvolvimen-
to Econômico e Social (BN-
DES) destinados ao segmento 
de energia eólica chegaram 
a R$ 10,8 bilhões em 2017 e 
2018. E quase todas as opera-
ções foram feitas via Project 
Finance (modalidade de estru-
turação financeira para a rea-
lização de projetos de grande 
porte, onde a principal fonte 
de receita para o pagamento 
do serviço da dívida de seu 
financiamento e do produto 
ou serviço resultante vem do 
fluxo de caixa gerado pela sua 
própria operação).

“Dentro do segmento de 
geração, eólica tem ganha-
do proeminência nos últimos 
anos, com a maior parte de 
nossos desembolsos”, ressal-
tou o presidente do banco, 
Joaquim Levy, durante pa-
lestra nesta quarta-feira, no 
evento Brazil Windpower 
2019 , considerado um dos 
mais importantes de energia 
eólica da América Latina, que 

aconteceu desde terça-feira 
em Santo Amaro,São Paulo. 
Além do congresso, o evento, 
que terminou nesta quinta-fei-
ra, reuniu dezenas de players 
nacionais e internacionais na 
feira de negócios.

Levy participou do painel: 
“Estruturação financeira para 
infraestrutura: perspectivas para 
os projetos de energia renová-
vel e eólicas”. Ele destacou a 
importância de novas formas 
de apoio, como lançamento de 
bonds em projetos de Project 
Finance, como forma de de-
mocratizar o acesso ao apoio 
financeiro.  Também ressaltou 
o interesse do BNDES em re-
forçar parceria com o setor pri-
vado. “Não só na modernização 
regulatória, mas também na va-
lorização do que conseguimos 
em termos do estabelecimento 
de um parque industrial rele-
vante”, disse. 

Segundo Levy, mais da me-
tade dos desembolsos do  banco 
são para infraestrutura. “Dentro 
do setor, 20% dos nossos em-
préstimos vão para economia 
verde, onde se destaca a energia 
eólica. O BNDES considera a 
sustentabilidade essencial para 
o desenvolvimento econômico 
e social”, destacou.

Mercado

Segundo cálculos apura-

dos entre setembro de 2017 
e agosto de 2018, o fator de 
capacidade médio de ventos 
no Brasil em 12 meses che-
gou a 42,5%. Mas, na época 
de “safra dos ventos”, esse 
fator pode ultrapassar 60%, 
de acordo com dados divul-
gados pela organização do 
Brazil Windpower 2019. Os 
dois índices são bem maio-
res que o fator de capacidade 
médio mundial que é em tor-
no de 25%. Ou seja, o Brasil 
tem uma capacidade enorme 
de geração, mas precisa de 
mais investimentos para am-
pliar o seu alcance.

De acordo com dados da 
organização, o país tem 568 
parques eólicos instalados em 
12 estados. São 7 mil aero-
geradores em operação, que 
abastecem 25 milhões de resi-
dências e atendem e cerca de 
75 milhões de habitantes.

Linhas de financiamento

O BNDES também par-
ticipou do evento como ex-
positor, com um estande na 
feira para apresentar as li-
nhas de financiamento para 
energias renováveis. Uma 
delas é a recém-lançada 
BNDES Direto 10 - Efici-
ência Energética e Geração 
Distribuída. O financiamen-
to vai de R$ 1 milhão a R$ 

10 milhões e é operado di-
retamente pelo banco. Nas 
operações diretas, a taxa de 
juros é composta pelo custo 
financeiro, pela remunera-
ção do BNDES e pela taxa 
de risco de crédito.

Agência Nacional de Ener-
gia Elétrica (Aneel) iria co-
locar em consulta pública 
a discussão sobre sistemas 
híbridos nesta semana, mas 
não vai mais.  De acordo com 
reportagem da agência Canal 
Energia, houve um pedido de 
adiamento por parte da Em-
presa de Pesquisa Energética 
(EPE), que pretende incluir 
alguns pontos.

Sandoval Feitosa, diretor 
da Aneel, informou que mui-
tas questões precisam ser 
respondidas ainda para que 
a regulação possa permi-
tir a construção de parques 
híbridos. Entre essas inda-
gações ele destacou: Como 
será tratado o desconto do 
uso do sistema de transmis-
são, como será o tratamento 
das perdas, que configura 
um sistema híbrido, tipo de 
combinação de tecnologias e 
em qual percentual.

“A agenda regulatória pre-
vê a conclusão nos anos 2019 
e 2020 de forma definitiva da 
publicação de um regulamen-
to”, disse o diretor Feitosa 
nesta quarta-feira, ao partici-

Levy: ‘Dentro do segmento de geração, eólica  
tem ganhado proeminência nos últimos anos, com  

a maior parte de nossos desembolsos’

par do Brazil Windpower “Fa-
zemos uma consulta pública 
quando não temos certeza do 
que fazer, quando procuramos 
qual caminho seguir e daí vem 
a proposta de regulamenta-
ção”, comentou.

Ele admitiu que ainda não 
há uma ideia clara do que 
pode ser considerado como 
uma planta híbrida. Feitosa 
explicou que o tema deve 
passar pela consulta para 
essa definição. A partir daí a 
agência reguladora e o mer-
cado podem explorar mais 
as possibilidades. Uma das 
respostas a ser obtida é a 
questão de onde vem a fon-

te principal de geração. Isso, 
continuou, tem importância 
pelo fato de se considerar os 
incentivos legais que exis-
tem para cada fonte que o 
país dispõe.

O diretor de Energia Elé-
trica da EPE, Erik Eduardo 
Rego, informou que a entida-
de está terminando de produ-
zir a terceira nota técnica so-
bre geração híbrida. “A gente 
conversou para segurar a con-
sulta pública para poder man-
dar o material que está sendo 
consolidado com um pouco 
da experiência internacional e 
de um workshop que a gente 
fez”, explicou.

ATA DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA, 
REALIZADAS, CUMULATIVAMENTE, EM 29 DE ABRIL DE 2019. 1. Data, 
Hora e Local: Aos 29 dias do mês de abril de 2019, às 9:00 horas, na sede 
social da Companhia Portuária Baía de Sepetiba (“Companhia” ou “CPBS”), 
localizada na Praia de Botafogo, nº 186, Sala 701, Botafogo, Cidade do Rio 
de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP 22.250-145. 2. Convocação, 
Presença e Quorum: Dispensadas as formalidades de convocação, na forma 
do parágrafo 4º, do artigo 124 da Lei nº 6.404/76, tendo em vista a presença 
dos acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, 
conforme registros e assinaturas constantes nesta ata. Verificado, portanto, 
quorum suficiente para efetuar as deliberações constantes da Ordem do 
Dia. Presente, ainda, o Sr. Carlos Alberto Azevedo Alves Filho, Diretor da 
Companhia, tendo sido dispensada a presença do Auditor Indepedente, 
na forma do parágrafo 2º, do artigo 134 da Lei nº 6.404/76. 3. Mesa: Sra. 
Larissa de Souza Lima – Presidente; e Sra. Luana Paes Loureiro Ribeiro - 
Secretária. 4. Ordem do Dia: Exame, discussão e, se for o caso, aprovação: 
4.1. Em Assembleia Geral Ordinária: 4.1.1. Do Relatório da Administração 
e das Demonstrações Financeiras, acompanhadas do Parecer dos Auditores 
Independentes, todos referentes ao exercício social encerrado em 31 de 
dezembro de 2018; 4.1.2. da proposta da Diretoria para a destinação do 
resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018. 4.2 Em 
Assembleia Geral Extraordinária: 4.2.1. Do orçamento anual da Companhia 
para o exercício de 2019; 4.2.2 da proposta anual de remuneração global 
dos administradores para o exercício de 2019. 5. Leitura de Documentos: 
Foi dispensada a leitura do Relatório da Administração e das Demonstrações 
Financeiras, acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes, todos 
referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, uma 
vez que são do conhecimento dos acionistas e dos demais presentes, por 
terem sido publicados no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e no 
Jornal Monitor Mercantil, ambos do dia 11 de abril de 2019, às páginas, 
respectivamente, 6/7 e 13/14. 6. Deliberações tomadas: Os acionistas, 
por unanimidade e sem quaisquer ressalvas, resolveram aprovar: 6.1. A 
lavratura desta ata sob a forma de sumário dos fatos ocorridos, como faculta 
o parágrafo 1º, do artigo 130 da Lei nº 6.404/76. 6.1.2. Em Assembleia
Geral Ordinária: 6.1.3. O Relatório da Administração e as Demonstrações
Financeiras, acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes,
todos referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018;
6.1.4. a proposta da Diretoria para a destinação do lucro líquido apurado no
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, no valor total de
R$ 161.362.935,79 (cento e sessenta e um milhões, trezentos e sessenta
e dois mil, novecentos e trinta e cinco reais e setenta e nove centavos), a
ser distribuído da seguinte forma: (i) R$ 80.681.467,90 (oitenta milhões,
seiscentos e oitenta e um mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e noventa 
centavos) a título de dividendo mínimo obrigatório, correspondente a 50%
(cinquenta por cento) do total do lucro líquido do exercício a ser distribuído
aos acionistas, na proporção da participação de cada um no capital social da
Companhia, ficando a diretoria encarregada de estabelecer a forma e a data
do pagamento desses dividendos, que deverá ocorrer até 31 de dezembro
de 2019; e (ii) R$ 80.681.467,89 (oitenta milhões, seiscentos e oitenta
e um mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e oitenta e nove centavos)
para alocação na Reserva de Lucros, correspondente aos 50% (cinquenta
por cento) remanescente do total do lucro líquido do exercício. 6.2. Em
Assembleia Geral Extraordinária: 6.2.1.O orçamento anual da Companhia
no valor total de R$ 218.823.296,06 (duzentos e dezoito milhões, oitocentos e
vinte e três mil, duzentos e noventa e seis reais e seis centavos) distribuídos
da seguinte forma: (i) Custeio: R$ 185.556.398,56 (cento e oitenta e cinco
milhões, quinhentos e cinquenta e seis mil, trezentos e noventa e oito reais
e cinquenta e seis centavos); e (ii) Investimento: R$ 33.266.897,50 (trinta e
três milhões, duzentos e sessenta e seis mil, oitocentos e noventa e sete
reais e cinquenta centavos); 6.2.2. a proposta anual de remuneração global
dos administradores da CPBS para o exercício de 2019, no valor total de
R$ 35.928,00 (trinta e cinco mil, novecentos e vinte e oito reais), a ser distribuída 
igualmente entre os diretores. 7. Encerramento: E nada mais havendo a
tratar, suspenderam-se os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta
ata. Reaberta a sessão, foi esta lida, achada conforme, aprovada e assinada
pelos presentes. Rio de Janeiro, 29 de abril de 2019. Assinaturas: Mesa:
Larissa de Souza Lima - Presidente; Luana Paes Loureiro Ribeiro - Secretária. 
Acionistas: Vale S.A. - p.p. Luana Paes Loureiro Ribeiro; Docepar S.A. - p.p.
Larissa de Souza Lima.  Jucerja - Certifico o arquivamento em 17/05/2019 sob
o nº 00003615837. Bernardo Feijó Sampaio Berwanger - Secretário-Geral.

COMPANHIA PORTUÁRIA BAÍA DE SEPETIBA
(Companhia Fechada)
CNPJ/MF nº 72.372.998/0001-66 - NIRE: 33.3.0015821-9

GIPAR S.A.
CNPJ/MF nº 02.260.956/0001-58 

NIRE 33.300.167.293
Ata das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária da Gipar S.A. (“Compa-
nhia”), realizadas em 29 de abril de 2019, lavrada na forma de sumário. 1. Data, 
hora e local: Aos 29 dias do mês de abril de 2019, às 16h00, na sede da Companhia, 
na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Av. Pasteur, nº 110 (parte). 
2. Convocação e Presenças: Dispensada na forma do art. 124, §4º, em virtude da
presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia,
conforme se verifica das assinaturas no “Livro de Presença de Acionistas”. Presente 
também o Diretor da Companhia, Sr. Maurício Perez Botelho. 3. Mesa: Presidente, o
Sr. Maurício Perez Botelho, e Secretário, o Sr. João Paulo Paes de Barros. 4. Delibe-
rações: Pela única acionista representando a totalidade do capital votante da Compa-
nhia presentes às assembleias gerais ordinária e extraordinária (“Assembleias”), foram 
tomadas as seguintes deliberações, por unanimidade: 4.1. Em Assembleia Geral Or-
dinária: 4.1.1. Autorizar a lavratura da ata a que se refere esta Assembléia em forma
de sumário, bem como sua publicação com omissão das assinaturas dos acionistas
presentes, nos termos do art. 130 e seus §§, da Lei nº 6.404/76. 4.1.2. Aprovar de-
pois de examinados e discutidos, o relatório anual e as contas da administração, bem
como as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 
de dezembro de 2018, os quais foram publicados em 28 de março de 2019, no Jornal 
“Monitor Mercantil”, páginas 09 e 10, e em 28 de março de 2019 no Diário Oficial do 
Estado do Rio de Janeiro, páginas 33 a 35, tendo sido dispensada a publicação dos
anúncios aos quais se refere o art. 133 da Lei nº 6.404/76, na forma de seu §5º. 4.1.3. 
Aprovar o lucro líquido constante das demonstrações financeiras aprovadas, no valor 
de R$ 416.601.811,61 (quatrocentos e dezesseis milhões, seiscentos e um mil, oito-
centos e onze reais e sessenta e um centavos). 4.1.4. Aprovar a destinação do lucro
líquido da seguinte forma: (i) R$ 20.830.090,58 (vinte milhões, oitocentos e trinta mil,
noventa reais e cinquenta e oito centavos) para a reserva legal; (ii) R$ 118.818.732,80 
(cento e dezoito milhões, oitocentos e dezoito mil, setecentos e trinca e dois reais e
oitenta centavos) para o pagamento dos dividendos, sendo: (ii.1) R$ 26.501.070,26
(vinte e seis milhões, quinhentos e um mil, setenta reais e vinte e seis centavos) de
dividendos prioritários previstos no estatuto social da Companhia já pagos aos acionis-
tas detentores das ações preferenciais classe “A”; (ii.2) R$ 92.317.662,54 (noventa e
dois milhões, trezentos e dezessete mil, seiscentos e sessenta e dois reais e cinquenta 
e quatro centavos) para o pagamento de dividendos para as ações ordinárias, já tendo 
sido quitado o montante de R$ 28.932.145,80,(vinte e oito milhões, novecentos e trinta 
e dois mil, cento e quarenta e cinco reais e oitenta centavos) conforme deliberações
havidas nas assembleias gerais realizadas em 03 de setembro de 2018 e 11 de mar-
ço de 2019; (ii.3) o restante dos dividendos mínimos obrigatórios, equivalente a R$
63.385.516,74 (sessenta e três milhões, trezentos e oitenta e cinco mil, quinhentos
e dezesseis reais e setenta e quatro centavos) não serão distribuídos nos termos do
art. 202, §§ 4º e 5º da Lei n.º 6.404/76, e serão destinados para reserva especial de 
dividendos, que se não absorvidos por prejuízos em exercícios subsequentes, deverão 
ser pagos como dividendo assim que o permitir a situação financeira da Companhia; 
e (iii) R$ 276.952.988,23 (duzentos e setenta e seis milhões, novecentos e cinquenta
e dois mil, novecentos e oitenta e oito reais e vinte e três centavos) serão destinados
para a reserva de retenção de lucros conforme o Orçamento de Capital proposto pela 
administração da Companhia e ora aprovado, cuja cópia, numerada e autenticada
pela mesa, fica arquivada na Companhia como doc. 1. 4.1.5. Eleger para os cargos de 
membros da Diretoria da Companhia, todos com mandato de 1 (um) ano: (i) Ricardo 
Perez Botelho, brasileiro, solteiro, engenheiro, portador da carteira de identidade nº
04076607-3 – IFP/RJ, e do CPF nº 738.738.027-91, residente e domiciliado na cidade 
do Rio de Janeiro, com escritório na Av. Pasteur, nº 110, 6º andar, Botafogo, Rio de Ja-
neiro – RJ, como Diretor; (ii) Mônica Perez Botelho, brasileira, divorciada, corretora,
portadora da carteira de identidade n.º 04.076.158-7, expedida pelo IFP/RJ e inscrita
no CPF/MF sob o nº 983.871.547-68, com escritório na Cidade do Rio de Janeiro,
Estado do Rio de Janeiro, na Av. Pasteur nº 110 – 6º andar como Diretora, e (iii) Mau-
rício Perez Botelho, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade 
n.º 04066824-6, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 738.738.107-00,
residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com escritório na Av.
Pasteur, nº 110 - 6º andar, Botafogo, Rio de Janeiro – RJ, como Diretor. Os Direto-
res eleitos declararam que não estão impedidos por lei especial, ou condenados por
crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a
economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda
que temporariamente, o acesso a cargos públicos, conforme previsto pelo § 1º do art.
147 da Lei nº 6.404/76. Os Diretores eleitos serão investidos nos cargos mediante 
a assinatura dos termos de posse a serem lavrados no livro de atas de reuniões de
diretoria da Companhia. 4.2. Em Assembleia Geral Extraordinária: 4.2.1. Autorizar
a lavratura da ata a que se refere esta Assembléia em forma de sumário, bem como
sua publicação com omissão das assinaturas dos acionistas presentes, nos termos do 
art. 130 e seus §§, da Lei nº 6.404/76. 4.2.2. Fixar o montante global da remuneração 
anual dos administradores da Companhia para o exercício 2019 no montante de R$
60.000,00 (sessenta mil reais). 5. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, lavrou-
-se a ata a que se refere esta reunião que, depois de lida e aprovada, foi assinada por 
todos os presentes. Presidente: Maurício Perez Botelho. Secretário: João Paulo Paes
de Barros. Acionistas: (i) Nova Gipar Holding S.A., acionista representado pelos seus
diretores Ricardo Perez Botelho e Mauricio Perez Botelho; e (ii) Itaú Unibanco S.A.,
acionista representado por seus procuradores Claudia Beatriz Geyer e Albertina de
Fatima Batista de Oliveira. A presente é cópia fiel do original lavrado em livro próprio. 
João Paulo Paes de Barros - Secretário. Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro. 
Empresa: GIPAR S/A. Certifico o arquivamento em 28/05/2019 sob o nº 00003629431. 
Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

Balanços Patrimoniais - 31/12/2018 e 2017 (em Reais)
2018 2017

Contro- 
ladora

Conso- 
lidado

Contro- 
ladora

Conso- 
lidado

Ativo circulante 15.213 228.121.787 15.213 136.589.455
  Caixa e equivalentes
    de caixa 15.213 213.431.287 15.213 114.029.909
  Contas a receber - 13.909.807 - 16.173.371
 Adiantamentos
    diversos - 43.841 - 120.312
  Créditos tributários - 678.009 - 655.758
  Despesas
    antecipadas - 58.843 - 59.328
  Depósito em garantia - - - 5.550.777
Não circulante 81.818.078 80.905.428 65.913.982 84.177.198
  Realizável a longo
    prazo - 4.323.024 - 1.418.396
  Contas a receber - 2.352.727 - 1.245.580
  Depósito em garantia - 75.459 - 75.459
  Créditos de impostos
    diferidos - 1.791.476 - -
  Caução de aluguéis - 103.362 - 97.357
  Investimentos 81.818.078 - 65.913.982 -
    Participações
      societárias 81.818.078 - 65.913.982 -
  Imobilizado - 2.728.747 - 2.387.796
    Imobilizações - 7.455.418 - 6.601.722
    (-) Depreciações e
         amortizações
         acumuladas - (4.726.671) - (4.213.926)
  Intangível - 73.853.657 - 80.371.006
  Direito de exploração

    de satélite - 94.277.630 - 94.186.447
    (-) Amortização
        acumulada - (20.423.973) - (13.815.441)
Total do Ativo 81.833.291 309.027.215 65.929.195 220.766.653

2018 2017
Contro- 

ladora
Conso- 
lidado

Contro- 
ladora

Conso- 
lidado

Passivo circulante 66.259 10.900.673 3.040 2.487.984
  Contas a pagar 66.080 184.664 2.859 83.327
  Impostos a recolher 179 1.820.148 181 1.331.250
  IR e contribuição
    social - 1.475.063 - 397.403
  Encargos sociais
    a recolher - 89.035 - 92.034
  Provisões de férias
    e encargos sociais - 423.614 - 583.970
  Adiantamento de
    clientes - 6.908.149 - -
Não circulante 395.905 216.755.415 357.627 152.710.141
  Outras contas a pagar - 42.038 - 42.052
  Contas a pagar com
  partes relacionadas 395.905 157.334.276 357.627 105.281.261
  Adiantamentos de
    clientes - 57.896.545 - 45.636.019
  Receita de serviços 
    a apropriar - 357.065 - -
  Provisões para
    contingência
    trabalhista - 1.125.491 - 1.158.602
  Impostos diferidos - - - 592.207
Patrimônio líquido 81.371.127 81.371.127 65.568.528 65.568.528
  Capital social 35.317.144 35.317.144 35.317.144 35.317.144
  Reserva de lucros 46.053.983 46.053.983 30.251.384 30.251.384
Total do Passivo e PL 81.833.291 309.027.215 65.929.195 220.766.653

2018 2017
Contro- 

ladora
Conso- 
lidado

Contro- 
ladora

Conso- 
lidado

Receita operacional
  líquida - 173.380.459 - 142.050.628
  (-) Custos - (141.433.322) - (120.092.481)
Lucro bruto - 31.947.137 - 21.958.147
Receitas (despesas) operacionais
  Despesas com vendas        - (198.054) - (180.216)
  Despesas com pessoal       - (3.175.266) - (3.650.607)
  Desp. gerais e
    administrativas (100.231) (2.289.880) (39.242) (2.518.569)
  Depreciações e
    amortizações - (378.887) - (378.120)
  Despesas tributárias (1.266) (951.905) (629) (837.134)
  Outras receitas
    (desp.) operacionais - (816.371) - (5.330.007)
  Equivalência 
    patrimonial 15.904.096 - 19.305.589 -

15.802.599 (7.810.363) 19.265.718 (12.894.653)
Resultado operacional
  antes do resultado
  financeiro 15.802.599 24.136.774 19.265.718 9.063.494
  Receitas (despesas)
   financeiras, líquidas - 25.125.382 (128) 22.716.786
  Variações cambiais
    e monetárias - (25.137.544) - (2.323.049)

- (12.162) (128) 20.393.737
Resultado antes do
  IR e da CS 15.802.599 24.124.612 19.265.590 29.457.231
  IR e CS corrente - (10.705.696) - (6.703.477)
  IR e CS diferida - 2.383.683 - (3.488.164)

- (8.322.013) - (10.191.641)
Lucro líquido dos
  exercícios 15.802.599 15.802.599 19.265.590 19.265.590

Demonstrações do Resultado - Exercícios findos em 31/12/18 e 2017 
(em Reais)

Gilberto de Farias - CRC 1SP136.675/O-9 - Contador
Mauro Wajnberg - Diretor

As Notas Explicativas e o Relatório do Auditor Independente, 
encontram-se à disposição na sede da Companhia.

TELESAT SPACE PARTICIPAÇÕES LTDA.
CNPJ/MF nº 02.877.734/0001-89
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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 (Em milhares de reais) DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS EXERCÍCIOS FINDOS 
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 (Em milhares de reais)

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS ABRANGENTES 
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 
(Em milhares de reais)

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

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

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017
(Em milhares de reais)

queiroz galvão s.a.
COMPANHIA FECHADA

CNPJ Nº 02.538.798/0001-55

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

1 - Contexto Operacional: A Queiroz Galvão S.A. é uma Holding de capital 
fechado, constituída em 01 de fevereiro de 1998, como parte do amplo pro-
cesso de reestruturação societária do Grupo Queiroz Galvão, novos planos 
estratégicos e de realinhamento das operações por áreas de negócios. Nes-
te contexto a Sociedade tem como atividade preponderante a participação 
como acionista ou quotista de outras empresas e o assessoramento e a ad-
ministração de empresas. Em AGE realizada em 31 de agosto de 1998, os 
acionistas aprovaram a incorporação ao patrimônio social de ações de pro-
priedade dos subscritores em outras sociedades do mesmo Grupo Queiroz 
Galvão através de procedimento previsto na legislação brasileira denomina-
da conversão de empresas existentes em subsidiárias integrais da socieda-
de por ações Queiroz Galvão S.A., mediante incorporação de todas as ações 
daquelas ao patrimônio social desta. Reorganização Societária: Após anali-
sar oportunidades e desafios dos diversos mercados em que o grupo econô-
mico formado pela Queiroz Galvão atua, verificou-se a necessidade de reali-
zar uma reorganização societária de forma a segregar a atuação de algumas 
empresas. Orbis Ambiental S.A.: Em 26 de outubro de 2018, foi realizada a 
cisão parcial de ativos da Vital incorporando o acervo líquido cindido na so-
ciedade. O objetivo é possibilitar a atuação da ORBIS em diversos merca-
dos, com mais flexibilidade e agilidade, aumentando sua eficiência operacio-
nal, deixando está de ser uma sociedade controlada pela VITAL, para que 
tenha independência e autonomia para se dedicar a tais atividades, de forma 
que as próprias ações da Orbis Ambiental S/A fizeram parte do patrimônio 
cindido. Queiroz Galvão Empreendimentos Ltda.: Em 31 de dezembro de 
2018, foi realizada a cisão parcial da QGDI, com a segregação da parcela de 
seu patrimônio líquido formado por (i) a totalidade das quotas detidas por ela 
na QGE; (ii) créditos de contas a receber junto a AGE; (iii) Direitos sobre os 
custos de projetos; (iv) direitos creditórios, decorrente do Instrumento Parti-
cular de Cessão de Quotas e Outras Avença datado de 08/05/2017. Com a 
consequente extinção das ações da QGDI em quantidade proporcional ao 
patrimônio vertido para a QGSA, que assim incorporou a parcela cindida, em 
integralização do capital social da QGE, não provocando alteração no patri-
mônio líquido da QGSA, em virtude do patrimônio recepcionado como extin-
ção de parte dos direitos de sócios que a QGSA detinha na QGDI. O objetivo 
é possibilitar a atuação da QGE em mercado preponderantemente de em-
preendimentos imobiliários econômicos, com mais flexibilidade e agilidade, 
deixando esta de ser uma sociedade controlada pela QGDI, para que tenha 
independência e autonomia para se dedicar a tais atividades, de forma que 
as próprias quotas da QGE fizeram parte do patrimônio cindido e a socieda-
de passe a ser uma investida da QGSA. As subsidiárias diretas da Queiroz 
Galvão S.A. e suas respectivas áreas de negócios são: Construtora Quei-
roz Galvão S.A.: A Construtora Queiroz Galvão S.A., ao longo do exercício 
de 2018, desenvolveu regularmente suas atividades, promovendo as opera-
ções financeiras e securitárias inerentes à natureza dos seus serviços, 
atuando na indústria da construção civil, preponderantemente, nos segmen-
tos: metroviário, de usinas hidrelétricas e barragens, executando pontes, tú-
neis, viadutos, construções portuárias, edifícios, estradas e serviços de mon-
tagem industrial. Queiroz Desenvolvimento de Negócios S.A.: Como parte 
de um amplo processo de reestruturação do Grupo Queiroz Galvão, novos 
planos estratégicos e de realinhamento das operações por áreas de ativida-
de. Neste contexto, a Sociedade tem como objetivo participar no capital de 
outras Empresas. BS-3 S.A.: A BS-3 S.A. tem como objetivo social e espe-
cífico a realização de investimentos para exploração, desenvolvimento e pro-
dução de petróleo e gás natural, realização de estudos e projetos de enge-
nharia, e participação em consórcios. Vital Engenharia Ambiental S.A.: 
Fomentar a participação do Grupo Queiroz Galvão nas áreas de prestação 
de serviços ou concessões de serviços públicos de limpeza urbana, constru-
ção de aterros sanitários, e outros afins. Queiroz Galvão Desenvolvimento 
Imobiliário S.A.: Incrementar na sociedade as atividades de compra e ven-
da de imóveis, desmembramento e loteamento de terrenos, incorporação 
imobiliária e construção de imóveis destinados à venda. QGEP Participa-
ções S.A. (atual Enauta Participações S.A.): Participação em sociedades 
que se dediquem substancialmente à exploração, produção e comercializa-
ção de petróleo, gás natural e seus derivados. Queiroz Galvão Naval S.A.: 
Participação em sociedades que se dediquem substancialmente a engenha-
ria, construção, montagem, serviços de reparo de navios e outros produtos 
da área naval. QGMI Construção S.A.: Participação em sociedades, no 
Brasil ou no exterior, cujo objeto social envolva: a) a exploração da indústria 
de construção civil, inclusive de obras públicas; b) a importação, exportação, 
peças, equipamentos, bens e serviços ligados a obras de engenharia e cons-
trução civil; c) o comércio de materiais, bens e serviços de construção em 
geral. Queiroz Galvão Empreendimentos Ltda.: Participação em mercado 
preponderantemente de empreendimentos imobiliários econômicos, com 
mais flexibilidade e agilidade. Orbis Ambiental S.A.: A Orbis, por seu turno, 
foca suas atividades na área de controle, operação, manutenção e funciona-
mento de aterro sanitário, atuando acessoriamente nas demais atividades. 
ENGETEC Construções e Montagens S.A.: É uma sociedade de capital 
fechado, tem como objetivo as seguintes atividades: a) construção industrial 
e civil, e montagens industriais e civil, de obras públicas ou da iniciativa pri-
vadas, a compra, venda, importação e exportação de materiais, peças e 
equipamentos, ligados a essas atividades; b) realização de estudos e proje-
tos de engenharia e prestação de serviços de qualquer natureza no ramo de 
engenharia consultiva ou de projetos; e c) participação em outras sociedades 
e consórcios, no Brasil e no exterior, quando ligadas às atividades de seu 
objeto social. 2 - Apresentação das Demonstrações Contábeis: As de-
monstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas de 
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais incluem as 
disposições da Lei das Sociedades por Ações, e nas normas e procedimen-
tos contábeis emitidos pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM e Comi-
tê de Pronunciamentos Contábeis – CPC, aprovados por resoluções do Con-
selho Federal de Contabilidade - CFC. A preparação das demonstrações 
contábeis de acordo com as normas IFRS e as normas CPC exigem que a 
Administração faça julgamentos, estimativas e premissas que afetam a apli-
cação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, 
receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas. 
Estimativas e premissas são revistas de uma maneira contínua. Revisões 
com relação a estimativas contábeis são reconhecidas no exercício em que 
as estimativas são revisadas e em quaisquer exercícios futuros afetados. Em 
atendimento ao CPC 36, as demonstrações contábeis consolidadas foram 
preparadas e estão disponíveis aos interessados na Companhia. As de-
monstrações contábeis foram aprovadas para publicação pelo Conselho de 
Administração em 27 de maio de 2019. 3 - Principais Práticas Contábeis: 
a. Caixa e equivalente de caixa: Representam os recursos da companhia,

sem restrições para uso imediato, na movimentação das operações da em-
presa, incluem os saldos de caixa, depósitos em bancos e as aplicações fi-
nanceiras de liquidez imediata. São classificados como ativos financeiros a 
valor justo por meio de resultados disponíveis para negociação, e estão re-
gistrados pelo valor original acrescido dos rendimentos auferidos até as da-
tas de encerramento das demonstrações contábeis apurados pelo critério 
pró-rata que equivalem aos seus valores de mercado. b. Investimentos: 
Investimentos em controladas e coligadas, avaliados pelo método da equiva-
lência patrimonial, com base em demonstrações Contábeis das Empresas 
investidas. Os resultados apurados estão demonstrados como resultado 
operacional na conta de resultado de equivalência patrimonial. Investimen-
tos em entidades controladas e coligadas: Entidades controladas são 
aquelas que de forma direta ou indireta, a controladora exerce o poder de 
regular as políticas contábeis e operacionais, para a obtenção de benefícios 
de suas atividades normalmente acompanhadas de uma participação de 
mais do que a metade dos direitos de voto (capital votante). Coligadas são 
investimentos onde a companhia tem o poder de exercer uma influência sig-
nificativa, mas em que não detém o controle ou o controle conjunto através 
da participação nas decisões financeiras e operacionais da Companhia. O 
uso do método da equivalência patrimonial é suspenso a partir da data em 
que a Companhia deixar de ter influência significativa sobre a coligada.  
c. Apuração do resultado: É apurado pelo regime contábil de competência
do exercício. d. Provisões: Uma provisão é reconhecida, em função de um
evento passado, se a Companhia tem uma obrigação legal ou construtiva
que possa ser estimada de maneira confiável, e é provável que um recurso
econômico seja exigido para liquidar a obrigação. As provisões são apuradas 
através do desconto dos fluxos de caixa futuros esperados a uma taxa antes
de impostos que reflete as avaliações atuais de mercado quanto ao valor do
dinheiro no tempo e riscos específicos para o passivo. Os custos financeiros
incorridos são registrados no resultado. e. Imposto de Renda e Contribui-
ção Social: A empresa adota o Lucro Real como regime de tributação para
apuração do imposto de renda e contribuição social. O imposto de renda e a

contribuição social do exercício corrente e diferido são calculados com base 
nas alíquotas de 15%, acrescida do adicional de 10% sobre o lucro tributável 
excedente a duzentos e quarenta mil reais anuais para imposto de renda e 
9% sobre o lucro tributável para contribuição social sobre o lucro líquido. 
4 - Impostos a Compensar

2018 2017
IRRF s/ aplicação financeira............................................ 38 253
IRPJ saldo negativo......................................................... 271 1
Crédito processo PIS/COFINS (a)................................... 28.968 31.183

29.277 31.437
a) Refere-se a crédito de processo Transitado e Julgado, que discutiu a base 
de cálculo do PIS e da COFINS da Lei 9.718/98.

Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. o relatório anual da administração e as demonstrações financeiras relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018 
da Queiroz Galvão SA. A Administração agradece a todos que contribuíram para os resultados alcançados, especialmente a nossa equipe de colaboradores pelo empenho e dedicação, aos fornecedores e prestadores de serviços 
pela qualidade e pontualidade e aos clientes pela credibilidade em nosso trabalho. Rio de Janeiro, 27 de maio de 2019.

Ativo 2018 2017

Circulante

Caixa e equivalentes (Nota 3a) ............................ 12.688 3.459

Impostos a compensar (Nota 4) ........................... 29.277 31.437

Outras contas a receber ...................................... 5.892 556

47.857 35.452

Não circulante

Investimentos

Controladas e coligadas (Nota 5.a) ................... 3.613.849 3.398.237

Outros investimentos  ........................................ 367.860 126.945

Imobilizado ........................................................ 10 8

3.981.719 3.525.190

4.029.576 3.560.642

Passivo 2018 2017
Circulante

Fornecedor .......................................................... 413 135
Financiamento (Nota 7) ...................................... 111.280 101.107
Obrigações fiscais e sociais ................................ 1.274 2.863
Salários e encargos ............................................ 1.631 1.556
Juros s/ Capital a pagar ...................................... - 94.503
Outras contas a pagar ........................................ 2 2

114.600 200.166
Não circulante

Financiamento (Nota 7) ...................................... 286.945 185.307
Partes relacionadas (Nota 6) .............................. 736.011 220.332
Provisão para perda em investimento (Nota 5b) 2.155.436 605.095

3.178.392 1.010.734
Patrimônio líquido (Nota 8)

Capital social  ...................................................... 1.235.000 1.235.000
Reserva de capital .............................................. 847.929 835.749
Transações de Capitais entre sócios (Nota 8.e) . (155.189) -
Reserva de reavaliação ...................................... 767 767
Reservas de lucros ............................................. 712.877 1.394.662
Ações em tesouraria ........................................... (140.830) (140.830)
Resultado abrangente ......................................... (1.973.031) (1.184.547)
Ajuste de avaliação patrimonial .......................... 209.061 208.941

736.584 2.349.742
4.029.576 3.560.642

2018 2017
Receitas (despesas) operacionais:

Despesas administrativas ......................................... (32.160) (42.065)
Despesas depreciação ............................................. (2) (2)
Despesas tributárias ................................................. (587) (220)
Resultado de Equivalência Patrimonial (Nota 5) ...... (318.935) (617.461)
Outros resultados operacionais  ............................... (362.482) 26.122

(714.166) (633.627)
Receitas financeiras  ................................................. 102.666 6.944
Despesas financeiras  ............................................... (205.881) (33.989)

(103.215) (27.045)
Prejuízo do exercício ................................................... (817.381) (660.672)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

2018 2017
Prejuízo do exercício ............................................. (817.381) (660.672)

Outros Resultados Abrangentes:
Itens a serem posteriormente reclassificados 

para o resultado
Ajuste a Valor Presente em investimento ........... (673.971) (599.726)
Ajuste de provisão de investimento no exterior .. (114.513) (44.579)

Resultado abrangente total ................................... (1.605.865) (1.304.977)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Reser-
va de 

reava-
liação

Reservas de 
lucros Resul-

tados 
acumu-

lados

Ações 
em 

tesoura-
ria

Ajuste 
ava-

liação 
patri-

monial
Capital 
social

Reser-
va de 

capital

Transa-
ção de 
Capital

Reser-
va legal

Lucros a 
realizar

Resultado 
abran-
gente Total

Saldos em 01 de janeiro de 2017 ...... 1.235.000 829.933 - 767 176.490 1.840.846 - (140.830) (540.242) 209.101 3.611.065
Ajuste Avaliação Patrimonial - 

Investidas  ....................................... - - - - - (2) - - - (160) (163)
Ajuste a Valor Presente - Investida ... - - - - - - - - (599.726) - (599.726)
Prejuizo do exercício ......................... - - - - - - (660.672) - - - (660.672)
Plano de opção de ações - investidas - 5.816 - - - - - - - - 5.816
Reversão Juros s/ Capital Próprio  .... - - - - - - 38.000 - - - 38.000
Constituição Provisão de 

Investimentos no Exterior - investida  - - - - - - - - (44.579) - (44.579)
 Reserva Legal  ............................... - - - - - - - - - - -

Compensação de prejuízos ............... - - - - 7.704 (630.375) 622.672 - - - -
Saldos em 31 de dezembro de 2017 1.235.000 835.749 - 767 184.194 1.210.468 - (140.830) (1.184.547) 208.941 2.349.742
Ajuste Avaliação Patrimonial - 

Investidas  ....................................... - - - - - - - - - 120 120
Ajuste a Valor Presente - Investida  .. - - - - - - - - (673.971) - (673.971)
Transações de Capitais entre sócios 

(Nota 8.e) ........................................ - - (155.189) - - - - - - - (155.189)
Prejuízo do exercício ......................... - - - - - - (817.381) - - - (817.381)
Plano de opção de ações - investidas - 12.180 - - - - - - - - 12.180
Reversão Juros s/ Capital Próprio  .... - - - - - - 99.503 - - - 99.503
Constituição Provisão de 

Investimentos no Exterior - investida - - - - - - - - (114.513) - (114.513)
Compensação Prejuízo fiscal - PERT - - - - - - 36.093 - - - 36.093
Compensação de prejuízos ............... - - - - - (681.785) 681.785 - - - -
Saldos em 31 de dezembro de 2018 1.235.000 847.929 (155.189) 767 184.194 528.683 - (140.830) (1.973.031) 209.061 736.584

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Fluxo de caixa das atividades operacionais 2018 2017
Prejuízo do exercício .................................................. (817.381) (660.672)
Ajustes por:

Depreciação ............................................................. 2 2
Renda de Investimento (Equivalência Patrimonial) . 318.935 617.461
Resultado líquido financeiro ..................................... 103.215 27.045

Resultado Ajustado .................................................... (395.229) (16.164)
Variações nos ativos e passivos operacionais:

Diminuição (aumento) em impostos a compensar ... 2.160 (30.954)
Diminuição (aumento) em outras contas a receber . (5.336) 696
Diminuição (aumento) em partes relacionadas ....... 515.679 (18.707)
Aumento (diminuição) em fornecedor ...................... 278 (23)
Aumento (diminuição) em obrigações fiscais e 

outras contas a pagar ............................................ (1.589) 655
Aumento (diminuição) em salários e encargos e 

dividendos ............................................................. (94.428) (37.537)
Aumento (diminuição) provisão de contingência ..... 1.550.341 605.018

Caixa proveniente das operações .............................. 1.571.876 502.985
(-) Juros pagos ......................................................... (205.881) (33.989)

Recursos líquidos gerados nas atividades 
operacionais ............................................................. 1.365.995 468.996

Fluxo de caixa das atividades de investimentos:
(-) Valores recebidos de controladas (líquido do 

caixa incluído na aquisição) .................................. (775.462) 64.128
(-) Aquisição Imobilizado .......................................... (4) -
Juros Recebidos ...................................................... 102.666 6.944
Ajuste Avaliação Patrimonial ................................... 120 (163)
Transações de Capitais entre sócios (Nota 8.e) ...... (155.189) -
Ajuste a Valor Presente - Investida  ......................... (673.971) (599.726)
Plano de opção de ações - investidas ..................... 12.180 5.816
Compensação prejuízo fiscal PERT ........................ 36.093 -
Constituição Provisão de Investimentos no Exterior 

- investida .............................................................. (114.513) (44.579)
Recursos líquidos usados nas atividades de 

investimentos ........................................................... (1.568.080) (567.580)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento

Contratação de empréstimo/financiamento ............. 111.811 40.641
Reversão de Juros s/ Capital Próprio ...................... 99.503 38.000

Recursos líquidos gerados nas atividades do 
financiamento ........................................................... 211.314 78.641

Aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa 9.229 (19.943)
Demonstração do aumento (redução) do caixa e 

equivalentes de caixa ..............................................
Caixa e equivalentes de caixa no início do 

exercício ................................................................ 3.459 23.402
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício .. 12.688 3.459

Aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa 9.229 (19.943)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

5 - Participações em Sociedades Controladas e Coligadas: A conta de investimentos em coligadas e controladas apresenta a seguinte composição:
2018 2017

Empresas: %
Valor do 

Investimento
Resultado de 
Equivalência

Valor do 
Investimento

Resultado de 
Equivalência

Construtora Queiroz Galvão S.A.  ............................................................... 100 992.206 69.320 1.065.999 (284.548)
Vital Engenharia Ambiental S.A.  ................................................................ 30,65 171.715 24.678 177.474 35.138
Queiroz Galvão Desenvolvimento Imobiliário S.A. ...................................... 100 - - 185.642 (228.073)
QGEP Participação S.A. (atual Enauta Partic. S.A.) ................................... 63 2.015.743 267.891 1.959.370 225.147
Engetec Participações Engenharia Construções S.A. ................................ 93,93 209.789 (1.234) - -
Queiroz Galvão Naval S/A .......................................................................... 100 150.167 132.280 - -
BS 3 S/A ...................................................................................................... 100 2 (2) - -
Queiroz Galvão Empreendimentos Ltda. .................................................... 100 54.904 (7.708) - -
Orbis Ambiental S.A. ................................................................................... 30,65 15.426 315 - -
QGMI Construção S/A ................................................................................. 100 3.897 (5.854) 9.752 (732)
(a) Investimentos em controladas ........................................................... 3.613.849 - 3.398.237 -
BS 3 S/A ...................................................................................................... 100 - - (317) (240)
Queiroz Galvão Naval S/A .......................................................................... 100 - - (89.003) (305.781)
Queiroz Galvão Desenvolvimento Imobiliário S.A. ...................................... 100 (318.060) (432.545) - -
Outros investimentos ................................................................................... 100 (367.860) - - -
Queiroz Galvão Desenvol. de Negócios S.A. .............................................. 100 (1.469.516) (367.076) (515.775) (58.372)
(b) Provisão para perdas em investimentos................................................. (2.155.436) - (605.095) -
Total de equivalência patrimonial ............................................................ (318.935) (617.461)

6 - Partes Relacionadas
Empresas: 2018 2017

A pagar
A  

receber A pagar
A  

receber
Construtora Queiroz Galvão  ............ - 15.264 (248.762) -
Queiroz Galvão International Ltd. ..... (748.103) - - -
CQG Off Shore ................................. (3.183) (3.183) -
Queiroz Galvão Desenvol. Imobiliário  - 11 - 9.613
Queiroz Galvão Desenvol. Negócios - - - 22.000

(751.286) 15.275 (251.945) 31.613
2018 2017

A pagar .......................................................................... (751.286) (251.945)
A receber ....................................................................... 15.275 31.613
Total líquido ................................................................... (736.011) (220.332)
As transações com partes relacionadas são efetuadas em condições usuais 
de mercado.
7 - Financiamento

2018 2017

Agente Financeiro Circulante
Não  

circulante Circulante
Não  

circulante
Banco Itaú  ...................... (111.280) - (11.107) -
Debêntures ...................... - (286.945) - (185.307)
Total Geral ....................... (111.280) (286.945) (11.107) (185.307)
8 - Patrimônio Líquido: a) Capital social: O capital social subscrito e in-
tegralizado é representado por 1.020.291.386 (um bilhão e vinte milhões, 
duzentos e noventa e um mil, trezentos e oitenta e seis) ações ordinárias, 
nominativas e 36.000.000 (trinta e seis milhões) ações preferenciais, ambas 
sem valor nominal. Em 31 de dezembro de 2018 o valor patrimonial por lote 
de 1.000 ações era de R$ 697,33 e R$ 2.224,52 em 2017. b) Dividendos: 
De acordo com os estatutos, é assegurado aos acionistas da companhia 
um dividendo mínimo obrigatório de 3% do lucro líquido ajustado na forma 
legal. c) Reserva legal: A reserva legal é constituída mediante apropriação 
de 5% do lucro líquido do exercício social, em conformidade com o artigo 
193 da lei nº. 6.404/76. d) Resultado por ação: Em 2018 o resultado por 
ação foi de R$ (0,75), R$ (0,63) em 2017. e) Transação de capital entre 
sócios: Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2018, a Queiroz 
Galvão Desenvolvimento Imobiliário S.A. efetuou a aquisição e venda de 
investimentos. Essas transações, registradas entre empresas do mesmo 
grupo econômico, foram detalhadamente apresentadas na nota explicativa 
nº 10 do seu Balanço Patrimonial, e tiveram os seguintes efeitos no patri-
mônio líquido:

31/12/2018
Ganho na aquisição de SPEs da REPSA .................................. 13.252
Ganho na venda de SPEs para a QGE ...................................... 13.109
Perda na recompra de ações da REPSA ................................... (181.550)

(155.189)

9 - Instrumentos Financeiros: Os instrumentos financeiros encontram-se 
registrados em contas patrimoniais em 31 de dezembro de 2018 e 2017 por 
valores compatíveis com os praticados pelo mercado nessa data. A adminis-
tração desses instrumentos é efetuada através de estratégias operacionais 
visando liquidez, rentabilidade e segurança. A política de controle consiste 
em acompanhamento permanente das taxas contratadas versus as vigentes 
no mercado. A sociedade não tem a prática de operar com derivativos ou 
quaisquer outros ativos de risco. A companhia possui exposição para os 
seguintes riscos resultantes de instrumentos financeiros: risco de crédito, 
risco de liquidez e risco de mercado. As políticas de gerenciamento de risco 
da Companhia foram estabelecidas para identificar e analisar os riscos, de-
finir limites de riscos e controles apropriados, e para monitorar os riscos e a 
aderência aos limites impostos. As políticas de risco e os sistemas são re-
vistos regularmente para refletir mudanças nas condições de mercado e 
atividades do grupo. 10 - Notícias veiculadas: Construtora Queiroz Gal-
vão S.A.: a) Operação Lava Jato: A Companhia tem sido objeto de notícias 
veiculadas em diversos meios de comunicação, no tocante às investigações 
em andamento relativas à operação denominada “Lava Jato”, referentes a 
contratos celebrados com a Petrobras. Por consequência de depoimentos 
colhidos no âmbito da “Operação Lava a Jato” alguns processos administra-
tivos e judiciais foram instaurados, visando apurar eventuais irregularidades, 
entretanto, até o momento, não há qualquer decisão conclusiva. b) TCU: O 
Tribunal de Contas da União, em sessão plenária de julgamento do proces-
so de acompanhamento de auditoria de conformidade de contratos, realiza-
da em 22.03.2017, relativa ao Processo N. TC 016.991/2015-0 e apensos 
TC 011.765/2012-7 e TC 017.445/2016-7, tendo como entidade fiscalizada 
a Eletrobrás Termonuclear S.A., proferiu acórdão, onde decidiu declarar a 
inidoneidade de 4 (quatro) das 7 (sete) empresas integrantes do consórcio 
contratado para construção e montagem eletromecânica da Usina Angra 3, 
dentre elas a Companhia, “para participar, por 5 (cinco) anos, de licitação na 
Administração Pública Federal.” A CQG havia interposto recurso denomina-
do Pedido de Reexame, o qual, no entanto, fora denegado em 20 de março 
de 2019. Contra essa decisão, a CQG apresentou Embargos de Declara-
ção, os quais não foram acolhidos pelo Tribunal. Tão logo seja notificada 
dos termos do respectivo acórdão, a CQG submeterá o assunto ao Poder 
Judiciário na forma da lei. Por sua vez, no dia 30 de maio de 2018, nos autos 
do processo TC 013.383/2017-5, que guarda relação com a licitação para as 
obras de implantação da Refinaria Abreu e Lima (“RNEST”) no âmbito da 
Petróleo Brasileiro S.A., o TCU declarou a inidoneidade da CQG pelo prazo 
de 5 (cinco) anos para participar de licitação na Administração Pública Fe-
deral, bem como em certames promovidos por estados e municípios cujos 
objetos sejam custeados mediante recursos federais repassados por força 
de instrumentos de repasses pactuados. A CQG apresentou Pedido de Ree-
xame ao TCU, recebido por este Tribunal com efeito suspensivo e ainda 
pendente de julgamento. O Tribunal se pronunciou, ainda, nos autos do pro-
cesso nº 036.694/2018-5 para declarar a inidoneidade da CQG para partici-
par de licitação promovida pela Administração Pública Federal (ou por entes 
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RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES
Aos Acionistas da Queiroz Galvão S.A. - Rio de Janeiro - RJ - Opinião 
sem ressalva: Examinamos as demonstrações contábeis da Queiroz Gal-
vão S.A. (“Companhia”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de 
dezembro de 2018 e as respectivas demonstrações do resultado, do resulta-
do abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa 
para o exercício findo naquela data, bem como as correspondentes notas 
explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa 
opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequa-
damente, em todos os seus aspectos relevantes, a posição patrimonial e fi-
nanceira da Queiroz Galvão S.A., em 31 de dezembro de 2018, o desempe-
nho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo na-
quela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base 
para opinião sem ressalva: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com 
as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilida-
des, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir 
intitulada “Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações 
contábeis”. Somos independentes em relação à Companhia de acordo com 
os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do 
Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de 
Contabilidade e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acor-
do com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é 
suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Incertezas: 1. 
Construtora Queiroz Galvão S.A: a) A Companhia tem sido alvo de investi-
gações no âmbito da operação denominada “Lava Jato”, conforme noticiado. 
No contexto dessa operação, alguns processos administrativos e judiciais 
foram instaurados, porém, até o momento, não houve qualquer decisão em 
tais processos que afetem a Companhia e/ou seus representantes legais em 
sua capacidade de dar prosseguimento normal às atividades da Companhia. 
As demonstrações contábeis da Companhia não incluem quaisquer efeitos 
que futura e eventualmente possam advir dessas investigações e nossa opi-
nião não está modificada em relação a este tema. Vide nota 10a. b) Em 22 
de março de 2017, o Tribunal de Contas da União, em sessão plenária de 
julgamento de processo de auditoria de conformidade de contratos, cuja en-
tidade pública fiscalizada é a Eletrobrás Termonuclear S.A., decidiu declarar 
a inidoneidade para participar de licitação na Administração Pública Federal, 
pelo período de 5 (cinco) anos, de parte das consorciadas integrantes do 
consórcio denominado Angramon, que foi declarado vencedor da licitação 
para serviços de montagem eletromecânica da Usina Termonuclear de An-
gra 3, dentre elas, a Companhia. Em 29 de maio de 2017, a Companhia in-
terpôs Recurso (Pedido de Reexame) junto ao próprio TCU, o qual não foi 
acolhido. Da mesma forma, não foi acolhido o recurso de embargos de decla-
ração, oposto contra a decisão que julgou o Pedido de Reexame. Com isso, 
a CQG aguarda a notificação da decisão dos referidos embargos pelo TCU 
para ajuizar as medidas judiciais cabíveis. Em 30 de maio de 2018, em pro-
cesso cujo objeto se vincula às obras da Refinaria Abreu e Lima, de proprie-
dade da Petróleo Brasileiro S.A., o TCU declarou a inidoneidade da CQG 
para, pelo prazo de 5 (cinco) anos, participar de licitação na Administração 
Pública Federal. A Companhia apresentou Pedido de Reexame ao TCU, re-
cebido por este Tribunal com efeito suspensivo e ainda pendente de julga-
mento. Ainda no âmbito do TCU, em processo que analisa aspectos relacio-
nados às licitações conduzidas pela Petrobras para a realização de obras na 
Refinaria Presidente Getúlio Vargas (Repar), o Tribunal entendeu por decla-
rar a inidoneidade da CQG para, pelo prazo de 3 (três) anos, participar de li-
citação promovida pela Administração Pública Federal, vedando, ainda, a 
participação em concorrências no âmbito de estados e municípios com re-
passe de recursos federais. Após o não acolhimento de Embargos de Decla-
ração, a CQG apresentará recurso denominado Pedido de Reexame, oca-
sião em que serão mantidos suspensos os efeitos jurídicos da decisão do 
Tribunal. Além dos recursos administrativos no TCU, a CQG se valerá, ainda, 
de ações e recursos judiciais que, sendo exitosos, podem suspender a apli-
cação das penalidades supramencionadas. Os contratos de obras públicas 
existentes e em execução não são afetados pelas decisões aludidas acima, 
podendo, assim, a Companhia e seus representantes legais dar curso nor-
mal aos seus negócios e operações, vide nota 10b. 2. Queiroz Galvão De-
senvolvimento de Negócios S.A.: a) Controlada Direta: Conforme descrito 
na Nota Explicativa nº 12, a Queiroz Galvão Desenvolvimento de Negócios 
S/A apresentou prejuízo no exercício, passivo a descoberto, prejuízos acu-
mulados e excesso de passivos sobre ativos circulantes. Nossa opinião não 
está ressalvada em relação a esse assunto. b) Controladas Indiretas. i) A 
controlada indireta Queiroz Galvão Energias Renováveis S.A., que é contro-
lada direta da Queiroz Galvão Energia S.A., que por sua vez é controlada 
direta da Queiroz Galvão Desenvolvimento de Negócios S.A., possui prejuí-
zos repetitivos em suas operações e apresentou excesso de passivos sobre 
ativos circulantes no encerramento do exercício de 2018. Além disso, apre-

sentou passivo a descoberto. Esses fatos, por sua vez, se refletem nas de-
monstrações contábeis da Queiroz Galvão Energia S.A., que possui as mes-
mas situações. As referidas situações indicam a existência de incerteza rele-
vante que pode levantar dúvida significativa sobre a continuidade operacio-
nal destas Companhias. Nossa opinião não está ressalvada em relação a 
esses assuntos. ii) A controlada direta Concessionária Move São Paulo S.A. 
foi auditada por outros auditores independentes, que emitiram relatório de 
auditoria sem ressalvas datado de 05 de abril de 2019. Adicionalmente, o 
relatório dos referidos auditores independentes chama atenção na seção de 
ênfases para dois assuntos, sendo um sobre processo de arbitragem dos 
valores decorrentes de rescisão da concessão, em virtude do processo de 
descontinuidade operacional, e investigações e medidas judiciais em anda-
mento conduzidas pela Justiça Federal e pelo Ministério Público Federal. A 
opinião dos outros auditores independentes não está ressalvada em função 
dos assuntos mencionados. 3. Queiroz Galvão Naval S.A.: Conforme rela-
tório de auditoria da BKF International Auditores y Consultores (Nota 7), emi-
tido em 26 de março de 2019, sobre as demonstrações contábeis da contro-
lada CQG OIL & GAS CONTRACTORS INC., sobre a conclusão da constru-
ção da Unidade de Produção Flutuante “P-58”. Atualmente a Companhia não 
tem novos projetos, o que torna incerta a continuidade de suas operações. A 
CQG OIL & GAS CONTRACTORS INC. tem demonstrado operações nega-
tivas de equivalência patrimonial e de perda. Em relação ao Estaleiro Atlânti-
co Sul S.A, a Administração da Companhia vem mantendo uma série de 
medidas de reestruturação operacional e financeira, buscando o restabeleci-
mento do equilíbrio econômico e financeiro da Companhia, bem como a me-
lhoria de sua eficiência. A continuidade operacional depende do sucesso 
dessas medidas e de contratações futuras de clientes. Esses eventos ou 
condições, juntamente com outros assuntos, indicam a existência de incerte-
za relevante que pode levantar dúvida significativa quanto à capacidade de 
continuidade operacional da Companhia, a qual depende da sua capacidade 
de gerar fluxo de caixa suficiente para saldar suas obrigações nos prazos, as 
quais, atualmente, estão sendo financiadas por capital de partes relaciona-
das e/ou da obtenção de empréstimos com terceiros. 4. Queiroz Galvão 
Desenvolvimento Imobiliário S.A.: Os auditores externos chamam a aten-
ção  para a nota explicativa nº 1 às demonstrações financeiras individuais e 
consolidadas da controlada, que indica que, em 31 de dezembro de 2018, a 
Companhia apurou prejuízo consolidado de R$450.230 mil (R$406.533 mil 
na controladora) e apresenta patrimônio líquido consolidado negativo de 
R$305.754 mil (R$318.061 mil na controladora). Adicionalmente, conforme o 
balanço patrimonial consolidado, nessa data, o passivo circulante excede o 
total do ativo circulante em R$596.214 mil (R$755.453 mil na controladora). 
Conforme apresentado na referida nota explicativa, esses eventos ou condi-
ções, em conjunto com outros assuntos descritos nessa nota explicativa, in-
dicam a existência de incerteza relevante que pode levantar dúvida significa-
tiva quanto à capacidade de continuidade operacional da Companhia. Con-
forme descrito na referida nota, a capacidade de a Companhia continuar 
operando sem a necessidade de acionar mecanismos legais para gestão de 
sua liquidez dependerá, portanto, do suporte financeiro de seus acionistas e 
do sucesso da renegociação das dívidas com os bancos, a qual encontra-se 
em andamento até a data deste relatório. Nossa opinião não contém ressalva 
relacionada a esse assunto. Ênfase: Queiroz Galvão Desenvolvimento 
Imobiliário S.A.: Conforme relatório de auditoria da controlada, descrito em 
nota explicativa de nº 2.1 às demonstrações financeiras individuais e conso-
lidadas, as demonstrações financeiras individuais e consolidadas foram ela-
boradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis 
às entidades de incorporação imobiliário no Brasil, registrada na CVM. Dessa 
forma, a determinação da política  contábil adotada pela Companhia para o 
reconhecimento de receita nos contratos de compra e venda de  unidade 
imobiliária não  concluída, sobre os aspectos relacionados à transferência de 
controle, segue o entendimento manifestado pela CVM, no ofício – Circular 
CVM/SNC/SEP nº 02/2018 sobre a aplicação da NBC TG 47 (IRFS 15). Não 
houve ressalva na opinião relacionada a esse assunto. Outros assuntos: 
Auditoria dos valores correspondentes ao exercício anterior: As de-
monstrações contábeis da Queiroz Galvão S.A. e suas controladas, referen-
tes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2017, apresentadas para fins 
de comparação, foram por nós examinadas e sobre elas emitimos relatório 
dos auditores datado de 14 de maio de 2018, contendo as mesmas incerte-
zas acima mencionadas. Outras informações que acompanham as de-
monstrações contábeis e o relatório dos auditores: A administração da 
Companhia é responsável por essas outras informações que compreendem 
o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações contá-
beis não abrange o Relatório da Administração e não expressamos qualquer 
forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em conexão com a 
auditoria das demonstrações contábeis, nossa responsabilidade é a de ler o 

Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está de 
forma relevante, inconsistente com as demonstrações contábeis ou com nos-
so conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar dis-
torcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos 
que há distorção relevante no Relatório da Administração somos requeridos 
a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito. Responsa-
bilidades da administração e da governança pelas demonstrações con-
tábeis: A administração da Companhia é responsável pela elaboração e 
adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela de-
terminou como necessários para permitir a elaboração dessas demonstra-
ções contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada 
por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações contábeis, a adminis-
tração é responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia conti-
nuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com 
sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das 
demonstrações contábeis a não ser que a administração pretenda liquidar a 
Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa 
realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela 
governança da Companhia são aqueles com responsabilidade pela supervi-
são do processo de elaboração das demonstrações contábeis. Responsabi-
lidades dos auditores independentes pela auditoria das demonstrações 
contábeis: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as de-
monstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção rele-
vante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório 
de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de 
segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo 
com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as 
eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decor-
rentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individual-
mente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoá-
vel, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas 
demonstrações contábeis. Como parte de uma auditoria realizada de acordo 
com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julga-
mento profissional, e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. 
Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas 
demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou 
erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a 
tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente 
para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção rele-
vante 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, falsifica-
ção, omissão ou representações falsas intencionais. • Obtemos entendimen-
to dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos proce-
dimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não com o objeti-
vo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Com-
panhia. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a ra-
zoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela 
administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, 
da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de 
auditoria obtidas, se existe uma incerteza significativa em relação a eventos 
ou circunstâncias que possam causar dúvida significativa em relação à capa-
cidade de continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que exis-
te incerteza significativa devemos chamar atenção em nosso relatório de 
auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou 
incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. 
Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obti-
das até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras 
podem levar a Companhia a não mais se manter em continuidade operacio-
nal. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demons-
trações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis 
representam as correspondentes transações e os eventos de maneira com-
patível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os 
responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance 
planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de audito-
ria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos 
que identificamos durante nossos trabalhos.

Rio de Janeiro 27 de maio de 2019.
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estaduais ou municipais onde haja repasse de recursos federais) pelo prazo 
de 3 (três) anos. Esse processo se vincula a licitações promovidas pela 
Petrobras para a realização de obras na Refinaria Presidente Getúlio Var-
gas (Repar). Com a notificação do acórdão pelo TCU, foram opostos Embar-
gos de Declaração pela CQG, os quais não foram acolhidos. A CQG apre-
sentará recurso chamado Pedido de Reexame, que, dotado de efeito sus-
pensivo, buscará a revisão do julgamento pelo próprio Tribunal. Sem prejuí-
zo do cabimento de recursos administrativos no âmbito do TCU, a CQG re-
correrá ainda ao Poder Judiciário com o intuito de suspender e/ou afastar as 
penalidades aplicadas por aquele Tribunal de Contas. É importante destacar 
que as atividades da Companhia não são diretamente afetadas pelas deci-
sões supramencionadas. Os contratos celebrados e vigentes, inclusive com 
a Administração Pública, igualmente não sofrem qualquer descontinuidade 
em sua execução, nem tampouco, é atingida a capacidade de seus repre-
sentantes legais de darem regular continuidade aos negócios e operações 
da Companhia. 11 - Contingências: A administração da Sociedade, basea-
da na opinião de seus consultores jurídicos entende que os encaminhamen-
tos e providências cabíveis para quaisquer contingências no âmbito fiscal, 
tributário, previdenciário e trabalhista; já foram tomados em cada situação e 
são suficientes para preservar o patrimônio da companhia não existindo in-
dicações, em 31 de dezembro de 2018, da necessidade de se reconhecer 
quaisquer provisões para contingências nas demonstrações contábeis. Os 
registros contábeis e as operações estão sujeitas ao exame das autoridades 
fiscais durante prazos prescricionais variáveis de acordo com a legislação 
fiscal específica aplicável. 12 - Desempenho Operacional: Queiroz Gal-
vão Desenvolvimento de Negócios S.A.: Durante o exercício findo em 31 
de dezembro de 2018, a Queiroz Galvão Desenvolvimento de Negócios S/A 
apurou um prejuízo de R$367.076 (R$58.372 em 2017) e excesso de passi-
vos sobre ativos circulantes no montante de R$ 245.842 (R$425.807 em 
2017) em decorrência, principalmente, dos vencimentos de curto prazo de 
seus empréstimos e financiamentos. A Administração da Companhia está 
adotando medidas, dentre elas, a readequação dos prazos e taxas dos seus 
empréstimos e financiamentos junto aos seus credores. Por este motivo, 

não foi efetuado nenhum ajuste relativo à recuperação e classificação dos 
ativos ou aos valores e à classificação dos passivos. Queiroz Galvão De-
senvolvimento Imobiliário S.A.: Chamamos a atenção para a nota expli-
cativa nº 1 às demonstrações financeiras individuais e consolidadas da 
Companhia, que indica que, em 31 de dezembro de 2018, a Companhia 
apurou prejuízo consolidado de R$450.230 mil (R$406.533 mil na controla-
dora) e apresenta patrimônio líquido consolidado negativo de R$305.754 mil 
(R$318.061 mil na controladora). Adicionalmente, conforme o balanço patri-
monial consolidado, nessa data, o passivo circulante excede o total do ativo 
circulante em R$596.214 mil (R$755.453 mil na controladora). Conforme 
apresentado na referida nota explicativa, esses eventos ou condições, em 
conjunto com outros assuntos descritos nessa nota explicativa, indicam a 
existência de incerteza relevante que pode levantar dúvida significativa 
quanto à capacidade de continuidade operacional da Companhia. Conforme 
descrito na referida nota, a capacidade de a Companhia continuar operando 
sem a necessidade de acionar mecanismos legais para gestão de sua liqui-
dez dependerá, portanto, do suporte financeiro de seus acionistas e do su-
cesso da renegociação das dívidas com os bancos, a qual encontra-se em 
andamento até a data deste relatório. Nossa opinião não contém ressalva 
relacionada a esse assunto. 13 - Programa de Integridade: Em 29 de 
agosto de 2018, em busca de contínuo alinhamento às melhores práticas de 
mercado, a área de Compliance da Queiroz Galvão S.A. (“QGSA”), foi rees-
truturada. Com efeito, Comitê de Ética e Diretoria de Compliance foram uni-
ficados ao da QGSA. O Comitê de Ética e a Diretoria de Compliance têm 
como função primordial a preservação da ética nos negócios comerciais e 
nas operações do grupo Queiroz Galvão, devendo ser destacado a indepen-
dência e autonomia desses órgãos no desempenho de suas atividades por 
meio de sua vinculação direta ao Conselho de Administração do Grupo 
Queiroz Galvão. Releva destacar que, em 2017, a Construtora Queiroz Gal-
vão obteve o Certificado ISO 37.001:2016 – Sistema de Gestão Antissubor-
no, tendo sido a primeira empresa de seu segmento a obter este certificado. 
A CQG naquele momento, obteve, ainda, a atestação de conformidade à 
norma ISO 19.600:2014, que trata de Diretrizes de Sistema de Gestão de 

Compliance. Em maio de 2018, dentro das regras atinentes à ISO 
37.001:2016 e ISO 19.600:2014, os auditores externos recomendaram a 
manutenção da Certificação e da Atestação supramencionadas. A QGSA 
vem cada vez mais reforçando o compromisso com a ética e a integridade 
no seu ambiente de negócios. Para tanto, vem adotando iniciativas de apoio 
e fomento do tema de Compliance e Ética nos seus negócios, inclusive por 
meio da implantação de projetos em parceria com o Terceiro Setor, com 
vistas a promover maior transparência, integridade e participação da socie-
dade na gestão pública. 14 - Eventos Subsequentes: A Companhia avaliou 
os acontecimentos entre a data-base do presente Demonstrações Contá-
beis e a data de divulgação das mesmas e não encontrou eventos subse-
quentes a serem divulgados nas linhas gerais das normas contábeis perti-
nentes ao assunto.
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BC defende projeto para simplificar legislação cambial
Legislação foi 
desenhada entre 
1920 e 1950

“Nosso objetivo imedia-
to não é que pessoas tenham 
conta em dólar (no Brasil) ou 
que a gente tenha conversibi-
lidade plena, estamos tão lon-
ge disso. A conversibilidade 
é um processo muito longo”, 
argumentou o presidente do 
Banco Central (BC), Rober-
to Campos Neto, ao anun-
ciar nesta quarta-feira a nova 
agenda do BC.

A intenção da autoridade 
monetária é simplificar a le-
gislação cambial do país, o 
que permitirá, no futuro, a 
conversibilidade do real, ou 
seja, a moeda brasileira pode-
rá ser aceita no exterior e usa-
da em transações internacio-
nais no Brasil. Essa foi uma 
das medidas anunciadas no 
lançamento de agenda de tra-
balho reestruturada do Banco 
Central, chamada de BC#.

Para materializar a in-
tenção de mudanças, o BC 
vai apresentar uma minuta 
de projeto de lei. Campos 
Neto citou que a legislação 
de câmbio no país é muito 

ultrapassada. “A legislação 
foi desenhada entre 1920 e 
1950”, observou. Para ele, se 
o Brasil estiver estável, com 
reformas aprovadas, cresci-
mento econômico e inflação 
sob controle, haverá espaço 
para a moeda conversível. 
“Se o Brasil tiver estabili-
dade, vai ter uma demanda 
natural para que isso aconte-
ça”, acentuou.

“Para minha surpresa, tenho 
experiência de ter estado em 
outros países em que havia de-
manda por abrir contas em reais 
nos bancos de cidades próxi-
mas à fronteira com o Brasil”, 
disse. Acrescentou que o Brasil 
é um “grande pedaço” do Pro-
duto Interno Bruto (PIB) da 
América do Sul.

Conforme informou a 
agência Brasil, o presiden-
te do BC acrescentou que 
a atualização da legislação 
cambial é o passo inicial 
nesse processo. 

Mercado de Capitais

Na apresentação da agen-
da, o BC ressaltou que é ne-
cessário avançar também nas 
mudanças que permitam o de-
senvolvimento de nosso mer-
cado de capitais. O mercado 
precisa se libertar da necessi-
dade de financiar o governo 

e se voltar para o financia-
mento ao empreendedorismo. 
“A evidência empírica indica 
que mercados de capitais bem 
desenvolvidos, levam a uma 
maior taxa de crescimento do 
PIB. Trabalhar na moderni-
zação do SFN é fundamental 
para alcançarmos esses obje-
tivos – simplificando e des-
burocratizando o acesso aos 
mercados financeiros para 
todos e dando um tratamento 
homogêneo ao capital, inde-
pendentemente de sua nacio-
nalidade ou se provém de um 
grande ou de um pequeno in-
vestidor”, defende o BC.

Balanço de pagamentos

O diretor de Regulação 
do BC, Otávio Damaso, ci-
tou que a legislação foi cria-
da em situação diferente da 
atual, quando havia deman-
da para suprir deficiências 
no balanço de pagamentos 
do país. Agora, destacou, o 
câmbio é flutuante e o nível 
de reservas internacionais é 
adequado.

“São 450 artigos espa-
lhados em 55 instrumentos 
diferentes. É confusão que 
traz insegurança para todos 
os players [agentes do mer-
cado] do mercado”.

O arcabouço hoje não 

facilita a vida do produtor, 
da indústria, do comércio, 
a vida de quem investe no 
país”, disse.

O diretor explicou que a 
legislação atual também di-
ficulta as exportações e as 
importações com burocracia 
nas operações.

“Na parte de fluxo de ca-
pitais, investidores estran-
geiros têm dificuldade de 
entrar no país”, disse.

Para ele, o objetivo é dar 
maior transparência e conci-
são para a nova legislação, 
que ainda não tem data para 
ser apresentada pelo BC. Se-
gundo Campos Neto, a pro-
posta de nova legislação deve 
ser apresentada “em breve”.

A conversibilidade do real 
faz parte de um dos pilares 
da nova agenda do Banco 
Central, intitulada Inclusão. 
A agenda tem ainda outros 
três pilares: Competitivida-
de, Transparência e Educa-
ção Financeira.

Ainda no item Inclusão, o 
BC pretende adotar medidas 
para estimular o cooperativis-
mo e o microcrédito e acesso 
ao mercado de capitais.

Campos Neto também ci-
tou que o banco reavaliará os 
instrumentos de atuação em 
relação às reservas interna-
cionais para o bom funcio-

namento do mercado.
O diretor de Política Mo-

netária do BC, Bruno Serra, 
explicou que o objetivo “não 
é reinventar a roda”, nem 
discutir sobre o nível das 
reservas internacionais, mas 
melhorar os instrumentos 
usados pelo BC.

Serra lembrou que o BC 
recentemente passou a uti-
lizar leilão de linha (venda 
de dólares no mercado à 
vista, com uso de recursos 
das reservas internacionais) 
pós-fixada, ante uso de linha 
prefixada e que reduziu a 
alocação em moedas ligadas 
a commodities (produtos 
primários com cotação inter-
nacional).

No pilar da Competiti-
vidade, a ideia é estimular 
inovações no setor financei-
ro, como o open banking e 
pagamentos instantâneos. O 
BC também quer melhorar a 
eficiência do mercado finan-
ceiro em pagamentos instan-
tâneos.

No item Transparência, 
o governo quer aperfeiçoar 
a política de crédito para o 
campo e a gestão de risco da 
atividade rural e, no caso do 
crédito imobiliário, o objeti-
vo é modernizar a captação 
de recursos para a constru-
ção civil.

Relações com o Congresso

O Banco Central também 
espera melhorar o relaciona-
mento com o Congresso Na-
cional, ampliando a coope-
ração técnica e criando uma 
área específica na autarquia 
para atender estrangeiros 
interessados em investir no 
Brasil. No caso da Educação 
Financeira, o BC quer incen-
tivar a todos os cidadãos a 
participar do mercado e cul-
tivar o hábito de poupar.

Segundo Campos Neto, 
todas as propostas anuncia-
das hoje são prioritárias e se-
rão apresentadas levando em 
consideração o que é mais 
importante e pode ser alcan-
çado no curto prazo.

Acrescentou que as medi-
das podem ser consideradas 
uma agenda amigável, ge-
rando pouca resistência do 
poder Legislativo.

Nesta quinta-feira o presi-
dente do Banco Central este-
ve reunido com o presidente 
da Câmara dos Deputados, 
Rodrigo Maia. Segundo o 
presidente do BC, a conver-
sa foi sobre a agenda e o pro-
jeto de autonomia do Banco 
Central. De acordo com 
ele, o presidente da Câmara 
apoia a agenda econômica 
do governo.
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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 (Em milhares de reais) DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017
(Em milhares de reais)

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

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 (Em milhares de reais)

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS ABRANGENTES
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017
(Em milhares de reais)

Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. o relatório anual da administração e as demonstrações financeiras relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 
2018 da Queiroz Galvão Naval S.A. A Administração agradece a todos que contribuíram para os resultados alcançados, especialmente a nossa equipe de colaboradores pelo empenho e dedicação, aos fornecedores e prestadores 
de serviços pela qualidade e pontualidade e aos clientes pela credibilidade em nosso trabalho. Rio de Janeiro, 22 de maio de 2019. A Diretoria.

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

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES
Aos Administradores e Acionistas da
Queiroz Galvão Naval S.A.
Rio de Janeiro - RJ
Opinião sem ressalva: Examinamos as demonstrações contábeis da 
Queiroz Galvão Naval 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 naquela data, bem como as 
correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais 
políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis 
acima referidas apresentam adequadamente, em todos os seus aspectos 
relevantes, a posição patrimonial e financeira da Queiroz Galvão Naval 
S.A., em 31 de dezembro de 2018 o desempenho de suas operações e os
seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as
práticas contábeis adotadas no Brasil.
Base para opinião sem ressalva: Nossa auditoria foi conduzida de
acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas
responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na
seção a seguir intitulada “Responsabilidade do auditor pela auditoria das
demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação à Companhia
de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética
Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho
Federal de Contabilidade e cumprimos com as demais responsabilidades
éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de
auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.
Incertezas - 1. CQG Oil & Gas Contractors Inc.: Conforme relatório de
auditoria da BKF International Auditores y Consultores, emitido em 26 de
março de 2019, sobre as demonstrações contábeis da controlada CQG OIL 
& GAS CONTRACTORS INC., sobre a conclusão da construção da Unidade
de Produção Flutuante “P-58”. Atualmente a Companhia não tem novos
projetos, o que torna incerta a continuidade de suas operações. A CQG OIL 
& GAS CONTRACTORS INC. tem demonstrado operações negativas de
equivalência patrimonial e de perda.
2. Estaleiro Atlântico Sul S.A.: A Administração da Companhia vem
mantendo uma série de medidas de reestruturação operacional e financeira,
buscando o restabelecimento do equilíbrio econômico e financeiro do
Estaleiro Atlântico Sul S.A, bem como a melhoria de sua eficiência. A 
continuidade operacional depende do sucesso dessas medidas e de
contratações futuras de clientes. Esses eventos ou condições, juntamente
com outros assuntos, indicam a existência de incerteza relevante que
pode levantar dúvida significativa quanto à capacidade de continuidade
operacional da Companhia, a qual depende da sua capacidade de gerar
fluxo de caixa suficiente para saldar suas obrigações nos prazos, as quais,
atualmente, estão sendo financiadas por capital de partes relacionadas e/ou
da obtenção de empréstimos com terceiros.

Outros assuntos - Auditoria dos valores correspondentes ao exercício 
anterior: As demonstrações contábeis da Queiroz Galvão Naval S.A. 
e suas controladas, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 
2017, apresentadas para fins de comparação, foram por nós examinadas e 
sobre elas emitimos relatório dos auditores datado de 10 de maio de 2018, 
contendo as mesmas incertezas acima mencionadas.
Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis e o 
relatório dos auditores: A administração da Companhia é responsável por 
essas outras informações que compreendem o Relatório da Administração. 
Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não abrange o Relatório da 
Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria 
sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria das demonstrações 
contábeis, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, 
ao fazê-lo, considerar se esse relatório está de forma relevante, inconsistente 
com as demonstrações contábeis ou com nosso conhecimento obtido na 
auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. 
Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante 
no Relatório da Administração somos requeridos a comunicar esse fato. Não 
temos nada a relatar a este respeito.
Responsabilidades da administração e da governança pelas 
demonstrações contábeis: A administração da Companhia é responsável 
pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis 
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos 
controles internos que ela determinou como necessários para permitir a 
elaboração dessas demonstrações contábeis livres de distorção relevante, 
independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das 
demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação 
da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando 
aplicável, os assuntos relacionados com sua continuidade operacional e 
o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis
a não ser que a administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar
suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar
o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da
Companhia são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo
de elaboração das demonstrações contábeis.
Responsabilidades dos auditores independentes pela auditoria das
demonstrações contábeis: Nossos objetivos são obter segurança razoável
de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de
distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e
emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um
alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada
de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre
detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções

podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes 
quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma 
perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com 
base nas referidas demonstrações contábeis. Como parte de uma auditoria 
realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, 
exercemos julgamento profissional, e mantemos ceticismo profissional ao 
longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de 
distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente 
se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos 
de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de 
auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco 
de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que 
o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os
controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas
intencionais. • Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para
a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas
circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a
eficácia dos controles internos da Companhia. • Avaliamos a adequação das
políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis
e respectivas divulgações feitas pela administração. • Concluímos sobre a
adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade
operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe uma
incerteza significativa em relação a eventos ou circunstâncias que possam
causar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade
operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza significativa
devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas
divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa
opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão
fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso
relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia
a não mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos a
apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis,
inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as
correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o
objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis
pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da
época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as
eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos
durante nossos trabalhos.

Rio de Janeiro, 22 de maio de 2019.

CRC-RJ-2026-O/5

Mário Vieira Lopes José Carlos de Almeida Martins
Contador - CRC-RJ 060.611/O Contador - CRC-RJ 036.737-0

CONTADOR
Flávio de Castro e Souza - CRC-RJ 60.913

DIRETORIA
Ernesto Escóssia Araújo Camarço
Francisco de Souza Neto

Ativo 2018 2017
Circulante:
Caixa e equivalentes de caixa (nota 3 "a") �������������  3.402  28.863 
Impostos a compensar ............................................ 128 92 
Outras contas a receber .......................................... 90 90 

 3.620  29.045 

Não Circulante
Investimento (nota 4�a) �������������������������������������������  614.515  262.014 
Imobilizado (nota 5) ������������������������������������������������� 8 31 

 614.523  262.045 
 618.143  291.090 

Passivo 2018 2017
Circulante:
Fornecedor .............................................................. 60 38 
Obrigações fiscais e sociais .................................... 105 145 
Salários e Encargos ................................................  1.145 484 
Outras contas a pagar ............................................. - 20

 1.310 687 
Não Circulante
Partes relacionadas (nota 6) �����������������������������������  366.273  268.933 
Provisão para contingências (nota 4�b) �������������������  100.392  110.474 

 466.665  379.407 
Patrimônio Líquido (nota 7)
Capital social ...........................................................  370.386  274.307 
Prejuízos acumulados .............................................  (154.911)  (287.192)
Ajuste de avaliação patrimonial ..............................  (65.307)  (76.119)

 150.168  (89.004)
 618.143  291.090 

2018 2017
Receitas (despesas) operacionais:
Despesas administrativas .......................................  (9.770)  (23.135)
Depreciação ............................................................ (3) (7)
Despesas tributárias ............................................... (106) (122)
Resultado de Equivalência Patrimonial (nota 5) �����  142.836  (281.962)
Outros resultados operacionais .............................. 1 - 

 132.958  (305.226)
Receitas financeiras ................................................ 241 249 
Despesas financeiras .............................................. (918) (804)

(677) (555)
Lucro líquido (prejuízo) do exercício ........................  132.281  (305.781)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

2018 2017
Lucro líquido (prejuízo) do exercício ........................  132.281  (305.781)
Outros Resultados Abrangentes:
Itens a serem posteriormente reclassificados
 para o resultado
 Ajuste de conversão de investimento no exterior ..  10.812  5.285 

Resultado abrangente total ......................................  143.093  (300.496)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Fluxo de caixa das atividades operacionais 2018 2017
Lucro líquido (prejuízo) do exercício  .............................  132.281 (305.781)
Ajustes por:
Depreciação .................................................................. 3 7 
(-) Renda de Investimento (Equivalência Patrimonial) .. (142.836)  281.962 
Resultado líquido financeiro .......................................... 677 555 
Valor residual do imobilizado baixado ........................... 20 - 

Resultado Ajustado.........................................................  (9.855)  (23.257)
Variações nos ativos e passivos operacionais:
Diminuição (aumento) em Impostos a compensar ........ (35) (30)
Diminuição (aumento) em outras contas a receber ...... - 14 
Aumento (diminuição) em Fornecedores ...................... 22 (460)
Aumento (diminuição) em Salários, Encargos
 e obrigações fiscais ..................................................... 620 (149)
Aumento (diminuição) em outras contas a pagar ......... (21) 20 
Aumento (diminuição) em partes relacionadas .............  97.340  85.377 
Aumento (diminuição) em provisão para
 contingências ..............................................................  (10.082)  49.295 
Caixa proveniente das operações  ................................  77.990  110.810 
(-) Juros pagos .............................................................. (918) (804)

Recursos líquidos gerados nas atividades
 operacionais .................................................................  77.072  110.006 
Fluxo de caixa das atividades de investimento
(-) aquisição de controlada (líquido do caixa
 incluído na aquisição) .................................................. (209.665)  (88.954)
(-) aquisição de ativo imobilizado .................................. - (7)

Juros recebidos .............................................................. 241 249 
Recursos líquidos usados nas atividades
 de investimento............................................................. (209.424)  (88.712)
Fluxo de Caixa das atividades de financiamento
Ajuste de conversão de investimento (reflexa)...............  10.812  5.285 
Integralização de Capital ................................................  96.079 - 
Recursos líquidos gerados nas atividades de
 financiamento ...............................................................  106.891  5.285 
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa ....  (25.461)  26.579 
Demonstração do aumento (redução) no caixa
 e equivalentes de caixa:
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício ....  28.863  2.284 
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício .......  3.402  28.863 

Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa ....  (25.461)  26.579 
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Reservas de lucros Prejuízos Resultados
Capital social Reserva legal Lucros a realizar acumulados abrangentes Total

Saldos em 01 de janeiro de 2017 .................................. 274.307  929 17.660 - (81.404) 211.492
Ajuste de conversão de investimentos no exterior .......... -  -  - - 5.285  5.285
Prejuízo do exercício  ...................................................... -  -  - (305.781) - (305.781)
Destinação do resultado líquido:
Compensação de prejuízos acumulados ........................ - (929)  (17.660) 18.589 - - 

Saldos em 31 de dezembro de 2017 ............................. 274.307  -  - (287.192) (76.119) (89.004)
Aumento de capital social - AGE de 23/07/18 ................. 86.079  -  - - - 86.079 
Aumento de capital social - AGE de 19/12/18 ................. 10.000  -  - - - 10.000 
Ajuste de conversão de investimentos no exterior .......... -  -  - - 10.812 10.812 
Lucro do exercício  .......................................................... -  -  - 132.281 - 132.281

Saldos em 31 de dezembro de 2018 ............................. 370.386  -  - (154.911) (65.307) 150.168 
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

1 - Contexto Operacional: A Queiroz Galvão Naval S.A. é uma sociedade 
de capital fechado, subsidiária da Queiroz Galvão S.A., tendo sido 
criada em 27 de março de 2013, tendo como objetivo a participação em 
sociedades, no Brasil ou no exterior, cuja atividade contemple, individual ou 
coletivamente, a) engenharia, construção, montagem, serviços de reparo 
de navios e outros produtos da área naval; b) a construção de plataformas 
marítimas e módulos de plataformas marítimas para clientes estabelecidos 
no Brasil ou no exterior; c) a implantação de estaleiro; d) a conversão de 
navios, industrialização de módulos e integração para unidade flutuante de 
produção de petróleo e perfuração de poços; e e) a exploração de atividades 
acessórias ou complementares às atividades acima.
2 - Apresentação das Demonstrações Contábeis: As demonstrações 
contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais incluem as disposições da 
Lei das Sociedades por Ações, e nas normas e procedimentos contábeis 
emitidos pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM e Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis - CPC, aprovados por resoluções do Conselho 
Federal de Contabilidade - CFC. A preparação das demonstrações 
contábeis de acordo com as normas IFRS e as normas CPC exigem que 
a Administração faça julgamentos, estimativas e premissas que afetam a 
aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, 
receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas. 
Estimativas e premissas são revistas de uma maneira contínua. Revisões 
com relação a estimativas contábeis são reconhecidas no exercício em que 
as estimativas são revisadas e em quaisquer exercícios futuros afetados. 
As demonstrações contábeis foram aprovadas para publicação pelo 
Conselho de Administração em 22 de maio de 2019.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

3 - Principais Práticas Contábeis: a) Caixa e equivalente de caixa: 
Representam os recursos da companhia, sem restrições para uso imediato, 
na movimentação das operações da empresa, incluem os saldos de caixa, 
depósitos em bancos e as aplicações financeiras de liquidez imediata. São 
classificados como ativos financeiros a valor justo por meio dos resultados 
disponíveis para negociação, e estão registrados pelo valor original 
acrescido dos rendimentos auferidos até as datas de encerramento das 
demonstrações contábeis apurados pelo critério pró-rata que equivalem 
aos seus valores de mercado. b) Apuração do resultado: As receitas de 
serviços, os correspondentes custos e as demais receitas e despesas são 
reconhecidas pelo regime de competência do exercício. c) Investimentos: 
Investimentos em controladas e coligadas, avaliados pelo método da 
equivalência patrimonial, com base em demonstrações Contábeis das 
Empresas investidas. Os resultados apurados estão demonstrados como 
resultado operacional na conta de resultado de equivalência patrimonial. 
Investimentos em entidades controladas e coligadas: Entidades 
controladas são aquelas que de forma direta ou indireta, a controladora 
exerce o poder de regular as políticas contábeis e operacionais, para a 
obtenção de benefícios de suas atividades normalmente acompanhadas 
de uma participação de mais do que a metade dos direitos de voto (capital 
votante). Coligadas são investimentos onde a companhia tem o poder de 
exercer uma influência significativa, mas em que não detém o controle 
ou o controle conjunto através da participação nas decisões financeiras e 
operacionais da Companhia. O uso do método da equivalência patrimonial 
é suspenso a partir da data em que a Companhia deixar de ter influência 
significativa sobre a coligada.

4 - Investimentos: A conta de investimento apresentava a seguinte composição em 31 de dezembro de 2018:
2018 2017

Valor do Resultado Valor do Resultado
Empresas: % Investimento de Equivalência Investimento de Equivalência
Estaleiro Atlântico Sul S/A .............................................................. 50 584.994 145.436 228.166 (233.057)
Queiroz Galvão Tecnol. em Defesa e Segurança ......................... 100 29.521 (1.869) 33.848 (526)
a) Investimentos em coligadas/controladas ............................ 614.515 262.014 -
CQG Oil & Gas Contractors Inc. .................................................... 100 (100.392) (731) (110.474) (48.379)
b) Provisão para perdas em investimentos .............................. (100.392) (110.474) -
Total de equivalência patrimonial .............................................. 142.836 (281.962)

5 - Imobilizado 
Vida útil 2018 2017

Estimada Depreciação Valor Valor 
(Anos) Custo Acumulada Líquido Líquido

Equipamentos de
 informática ................. 10 14 (6) 8 10
Veículos ....................... 5 - - - 21

14 (6) 8 31
6 - Partes Relacionadas: Os saldos oriundos de mútuos e transações com 
empresas ligadas são:

2018 2017

A pagar
A 

receber A pagar
A 

receber
Queiroz Galvão Tec. em Defesa e
 Segurança S.A. ................................. (9.260) - (11.558) -
Construtora Queiroz Galvão S.A. ...... (25.478) - (166.887) -
CQG Offshore S.A. ............................. (99.270) - (6.581) -
Estaleiro Atlântico Sul S.A. ................. - - - 25.314
QGI Brasil S.A. ................................... (14.837) - (78.743) -
Engetec Const. Montagens S.A. ........ (186.950) - - -
Outras contas a pagar -
 Partes Ligadas .................................. (30.478) - (30.478) -

(366.273) - (292.247) 25.314
2018 2017

A receber .................................................................. - 25.314
A pagar ..................................................................... (366.273) (292.247)
Total Líquido ............................................................. (366.273) (268.933)

7 - Patrimônio líquido: a) Capital social: O Capital Social Integralizado 
é de R$370.385.948,02 (trezentos e setenta milhões, trezentos e oitenta e 
cinco mil, novecentos e quarenta e oito reais e dois centavos), representado 
por 370.385.948 (trezentos e setenta milhões, trezentos e oitenta e cinco 
mil, novecentos e quarenta e oito) ações ordinárias nominativas, sem valor 
nominal. Em 31 de dezembro de 2018 e 2017 o valor patrimonial da ação 
era de R$0,41 e (R$0,36), respectivamente. Em AGE de 23 de julho de 2018, 
a Companhia aumentou seu capital social, no valor de R$86.078.315,00 
(oitenta e seis milhões, setenta e oito mil, trezentos e quinze reais), 
através da emissão de 86.078.315 (oitenta e seis milhões, setenta e oito 
mil, trezentos e quinze) novas ações ordinárias, nominativas e sem valor 
nominal, pelo preço de R$1,00 (um real) cada, subscritas e integralizadas 
pela acionista única Queiroz Galvão S.A. Em AGE de 19 de dezembro de 
2018, a Companhia aumentou seu capital social, no valor de R$10.000 (dez 
milhões de reais), integralizado mediante a conversão de adiantamento para 
futuro aumento de capital. Foram emitidas 10.000 (dez milhões) de ações 
ordinárias nominativas e sem valor nominal, ao preço de R$1,00 (um real) 
cada, subscritas e integralizadas pela acionista única Queiroz Galvão S.A. b) 
Dividendos: De acordo com os estatutos, é assegurado aos acionistas da 
companhia um dividendo mínimo obrigatório de 3% do lucro líquido ajustado 
na forma legal. c) Reserva legal: A reserva legal é constituída mediante 
apropriação de 5% do lucro líquido do exercício social, em conformidade 
com o artigo 193 da lei nº. 6.404/76. d) Resultado por ação: Em 2018 o 
lucro por ação foi de R$0,36, e (R$1,11) em 2017.
8 -  Instrumentos Financeiros: Os instrumentos financeiros encontram-se 
registrados em contas patrimoniais em 31 de dezembro de 2018 e 2017 
por valores compatíveis com os praticados pelo mercado nessa data. 
A administração desses instrumentos é efetuada através de estratégias 
operacionais visando liquidez, rentabilidade e segurança. A política de 

controle consiste em acompanhamento permanente das taxas contratadas 
versus as vigentes no mercado. A sociedade não tem a prática de operar 
com derivativos ou quaisquer outros ativos de risco. A companhia possui 
exposição para os seguintes riscos resultantes de instrumentos financeiros: 
risco de crédito, risco de liquidez e risco de mercado. As políticas de 
gerenciamento de risco da Companhia foram estabelecidas para identificar 
e analisar os riscos, definir limites de riscos e controles apropriados, e para 
monitorar os riscos e a aderência aos limites impostos. As políticas de risco e 
os sistemas são revistos regularmente para refletir mudanças nas condições 
de mercado e atividades do grupo. 
9 - Contingências: A administração da Sociedade, baseada na opinião 
de seus consultores jurídicos entende que os encaminhamentos e 
providências cabíveis para quaisquer contingências no âmbito fiscal, 
tributário, previdenciário e trabalhista; já foram tomados em cada situação 
e são suficientes para preservar o patrimônio da companhia não existindo 
indicações, em 31 de dezembro de 2018, da necessidade de se reconhecer 
quaisquer provisões para contingências nas demonstrações contábeis. Os 
registros contábeis e as operações estão sujeitas ao exame das autoridades 
fiscais durante prazos prescricionais variáveis de acordo com a legislação 
fiscal específica aplicável.
10 - Eventos Subsequentes: A Companhia avaliou os acontecimentos entre 
a data-base da presente Demonstração Contábil e a data de divulgação das 
mesmas e não encontrou eventos subsequentes a serem divulgados nas 
linhas gerais das normas contábeis pertinentes ao assunto.



 Fonte: Coad

03 A 31 DE MAIO/2019
CALENDÁRIO FISCAL

DIA ESPECIFICAÇÃO

03 COMPROVANTE MENSAL DE RETENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 
E DA COFINS – AUTOPEÇAS - 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/Pasep e da Cofins nos pagamentos à pessoa jurídica 
pela aquisição das autopeças constantes dos Anexos I e II da Lei 10.485/2002 (exceto 
pneumáticos).
FATO GERADOR: Pagamentos efetuados no mês de abril/2019.

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

07 CAGED – CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS – INTERNET 
- PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas físicas ou jurídicas que, no mês de abril/2019, 
admitiram, demitiram ou transferiram empregados. Esta obrigação não é devida pelo 
empregador doméstico.
OBSERVAÇÃO: As informações relativas a admissões deverão ser prestadas:
a) na data de início das atividades do empregado, quando este estiver em percepção do 
Seguro-Desemprego ou cujo requerimento esteja em tramitação;
b) no prazo estipulado em notificação para comprovação do registro do empregado lavrada 
em ação fiscal conduzida por Auditor-Fiscal do Trabalho.
CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO - PESSOAS OBRIGADAS: Empresas de 
trabalho temporário que celebraram contratos de trabalho temporários.
FATO GERADOR: Contratos celebrados no mês de abril/2019.
OBSERVAÇÕES: Em caso de prorrogação que independa de autorização, a empresa 
de trabalho temporário deverá informar a nova data de encerramento, por meio do Sirett, 
até o último dia do período inicialmente pactuado. Na hipótese de rescisão antecipada, 
a empresa de trabalho temporário deverá informar a nova data de rescisão, por meio do 
Sirett, em até 2 dias após o término do contrato.
Quando se tratar de celebração de contrato com prazo superior a 3 meses, a solicitação 
de autorização deve ser feita com antecedência mínima de 5 dias de seu início, e quando 
se tratar de prorrogação, a solicitação de autorização deve ser feita até 5 dias antes do 
termo final inicialmente previsto. A solicitação de autorização para contratação por período 
superior a 3 meses supre a obrigação de informação até o dia 7 de cada mês.
FGTS (GRF – GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS) - PESSOAS OBRIGADAS: 
Empregador, urbano e rural, exceto o empregador doméstico que recolherá pelo Simples 
Doméstico.
FATO GERADOR: Remuneração do mês de abril/2019.
OBSERVAÇÕES: Mesmo que não haja recolhimento ao FGTS, o arquivo Gfip deverá ser 
transmitido com as informações à Previdência Social, e quando não existir fato gerador de 
contribuição ao FGTS ou à Previdência Social, o arquivo Gfip deverá ser transmitido com 
Ausência de Fato Gerador, no Código 115. Nas localidades onde não houver expediente 
bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
SALÁRIOS - PESSOAS OBRIGADAS: Todos os empregadores, assim definidos pela CLT 
– Consolidação das Leis do Trabalho.
FATO GERADOR: O trabalho executado pelos empregados mensalistas no mês de 
abril/2019.
SALÁRIOS – EMPREGADO DOMÉSTICO - PESSOAS OBRIGADAS: Todos os 
empregadores domésticos.
FATO GERADOR: O trabalho executado pelos empregados domésticos mensalistas no 
mês de abril/2019.
SIMPLES DOMÉSTICO (CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – FGTS – IR/FONTE) - 
PESSOAS OBRIGADAS: Empregadores Domésticos.
FATO GERADOR: Remuneração do mês de abril/2019.
OBSERVAÇÕES: O DAE – Documento de Arrecadação do eSocial para recolhimento do 
valor devido será gerado pelo aplicativo específico disponibilizado no endereço eletrônico 
www.esocial.gov.br.
O DAE abrangerá as seguintes parcelas incidentes sobre a folha de pagamento:
a) 8% a 11% de contribuição previdenciária, a cargo do empregado doméstico;
b) 8% de contribuição patronal previdenciária, a cargo do empregador doméstico;
c) 0,8% de contribuição social para financiamento do seguro contra acidentes do trabalho;
d) 8% de recolhimento para o FGTS;
e) 3,2% destinada ao pagamento da indenização compensatória da perda do emprego, 
sem justa causa ou por culpa do empregador (rescisão indireta); e
f) Imposto de Renda retido na fonte, se incidente.
Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação 
deve ser antecipado.

10 COMPROVANTE DE RENDIMENTOS – JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO - 
PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas que pagaram ou creditaram juros sobre o 
capital próprio a beneficiário pessoa jurídica, no mês de abril/2019.
COMUNICAÇÃO DOS REGISTROS DOS ÓBITOS - PESSOAS OBRIGADAS: O Titular 
do Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais deve comunicar ao INSS e à RFB o 
registro dos óbitos ocorridos no mês de abril/2019, devendo constar da relação a filiação, 
a data e o local de nascimento da pessoa falecida. Não havendo óbito, este fato deve ser 
comunicado.
GPS – REMESSA DA CÓPIA AO SINDICATO - PESSOAS OBRIGADAS: Todas as 
empresas deverão encaminhar ao Sindicato representativo da categoria profissional mais 
numerosa entre seus empregados cópia da GPS – Guia da Previdência Social, relativa ao 
mês de abril/2019.
IPI (CÓDIGO TIPI: 2402.20.00) - PESSOAS OBRIGADAS: Estabelecimentos importadores, 
industriais e os a estes equiparados, com exceção das empresas que tenham prazos 
específicos, relativamente aos cigarros contendo tabaco.
FATO GERADOR: Apuração no mês de abril/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 
desta obrigação deve ser antecipado.
IR/FONTE – SERVIÇOS PRESTADOS POR TRANSPORTADOR PARAGUAIO - 
PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas, domiciliadas no Brasil, autorizadas a operar 
transporte rodoviário internacional de carga, que efetuaram a retenção do IR/Fonte 
sobre rendimentos que pagaram, creditaram, entregaram, empregaram ou remeteram a 
beneficiário transportador autônomo pessoa física, residente na República do Paraguai, 
considerado como sociedade unipessoal naquele País, decorrentes da prestação de 
serviços de transporte rodoviário internacional de carga.
FATO GERADOR: Rendimentos pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos 
durante o mês de abril/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 
desta obrigação deve ser antecipado.

15 CIDE – COMBUSTÍVEL - PESSOAS OBRIGADAS: O produtor e o formulador, pessoa 
física ou jurídica, de gasolina e suas correntes e diesel e suas correntes.
FATO GERADOR: Comercialização no mês de abril/2019, no mercado interno, dos 
combustíveis relacionados anteriormente.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 
desta obrigação deve ser antecipado.
CIDE – REMESSAS AO EXTERIOR - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas:
a) detentoras de licença de uso ou adquirentes de conhecimentos tecnológicos, bem como 
aquelas signatárias de contratos que impliquem transferência de tecnologia, firmados com 
residentes ou domiciliados no exterior;
b) signatárias de contratos que tenham por objeto serviços técnicos e de assistência 
administrativa e semelhantes prestados por residentes ou domiciliados no exterior; e
c) que pagam, creditam, entregam, empregam ou remetem royalties, a qualquer título, a 
beneficiários residentes ou domiciliados no exterior.
FATO GERADOR: Pagamento, crédito, entrega, emprego ou remessa de valores no mês 
de abril/2019, a residentes ou domiciliados no exterior, a título de royalties ou remuneração, 
previstos nos respectivos contratos, que tenham por objeto: fornecimento de tecnologia; 
prestação de assistência técnica (serviços de assistência técnica e serviços técnicos 
especializados); serviços técnicos e de assistência administrativa e semelhantes; cessão e 
licença de uso de marcas; e cessão e licença de exploração de patentes.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 
desta obrigação deve ser antecipado.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – MENSAL – CONTRIBUINTE INDIVIDUAL E 
FACULTATIVO - PESSOAS OBRIGADAS: Contribuintes individuais, quando for o caso, e 
facultativos.
FATO GERADOR: Remuneração de abril/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 
desta obrigação pode ser prorrogado para o primeiro dia útil subsequente.
DCP – DEMONSTRATIVO DE CRÉDITO PRESUMIDO - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoa 
jurídica produtora e exportadora que apure crédito presumido do IPI para ressarcimento do 
PIS e da Cofins incidentes sobre os insumos utilizados.
FATO GERADOR: Informações relativas ao 1º trimestre de 2019.

DCTFWEB – DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS 
PREVIDENCIÁRIOS E DE OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS - PESSOAS OBRIGADAS: 
Pessoas jurídicas de direito privado em geral, inclusive as equiparadas, os consórcios que 
realizem negócios em nome próprio, as entidades de fiscalização do exercício profissional, 
os Microempreendedores Individuais com empregado, os produtores rurais pessoa física, as 
pessoas físicas que adquirirem produção de produtor rural pessoa física ou de segurado especial 
para venda, no varejo, a consumidor pessoa física e as demais pessoas jurídicas obrigadas ao 
recolhimento das contribuições previdenciárias, inclusive incidente sobre a receita bruta.
FATO GERADOR: Informações relativas ao mês de abril/2019.
OBSERVAÇÕES: Este prazo deve ser cumprido pelas entidades empresariais do Grupo 
2 do Anexo V da Instrução Normativa 1.634 RFB/2016, exceto as optantes pelo Simples 
Nacional, desde que a condição de optante conste do CNPJ em 1-7-2018. As entidades 
promotoras de espetáculos desportivos deverão transmitir ao Sped as informações 
relacionadas ao evento no prazo de até 2 dias úteis após a sua realização.
EFD-CONTRIBUIÇÕES – TRANSMISSÃO AO SPED - PESSOAS OBRIGADAS: 
Pessoas jurídicas contribuintes do PIS/Pasep, da Cofins e/ou da Contribuição 
Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), tributadas pelo lucro real, presumido 
ou arbitrado. Também estão obrigadas à entrega as imunes e as isentas do IRPJ, 
cuja soma dos valores mensais das contribuições apuradas, objeto da escrituração, 
seja superior a R$ 10.000,00. As pessoas jurídicas sujeitas à entrega da EFD-Reinf 
deixam de informar a CPRB na EFD-Contribuições.

FATO GERADOR: Informações relativas ao mês de março/2019.
OBSERVAÇÕES: A EFD-Contribuições será emitida de forma centralizada pelo 
estabelecimento matriz da pessoa jurídica.
No caso da pessoa jurídica ser sócia ostensiva de Sociedades em Conta de Participação 
(SCP), a EFD-Contribuições deverá ser transmitida separadamente, para cada SCP, além 
da transmissão da EFD-Contribuições da sócia ostensiva.

EFD-REINF – TRANSMISSÃO AO SPED - PESSOAS OBRIGADAS: Estão obrigados a 
prestar informações por meio da EFD-Reinf os seguintes contribuintes:
a) pessoas jurídicas que prestam e que contratam serviços realizados mediante cessão de 
mão de obra nos termos do artigo 31 da Lei 8.212/91;

b) pessoas jurídicas responsáveis pela retenção do PIS/Pasep, da Cofins e da CSLL;
c) pessoas jurídicas optantes pelo recolhimento da Contribuição Previdenciária sobre a 
Receita Bruta (CPRB);
d) produtor rural pessoa jurídica e agroindústria quando sujeitos a contribuição previdenciária 
substitutiva sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção rural;
e) associações desportivas que mantenham equipe de futebol profissional que tenham 
recebido valores a título de patrocínio, licenciamento de uso de marcas e símbolos, 
publicidade, propaganda e transmissão de espetáculos desportivos;
f) empresa ou entidade patrocinadora que tenha destinado recursos a associação desportiva 
que mantenha equipe de futebol profissional a título de patrocínio, licenciamento de uso de 
marcas e símbolos, publicidade, propaganda e transmissão de espetáculos desportivos;

g) entidades promotoras de eventos desportivos realizados em território nacional, em 
qualquer modalidade desportiva, dos quais participe ao menos 1 associação desportiva 
que mantenha equipe de futebol profissional; e
h) pessoas jurídicas e físicas que pagaram ou creditaram rendimentos sobre os quais haja 
retenção do IR/Fonte, por si ou como representantes de terceiros.
FATO GERADOR: Informações relativas ao mês de abril/2019.
OBSERVAÇÃO: Este prazo deve ser cumprido pelas entidades empresariais integrantes 
do Grupo 2 do Anexo V da Instrução Normativa 1.634 RFB/2016, exceto as optantes 
pelo Simples Nacional, desde que a condição de optante conste do CNPJ em 1-7-2018. 
As entidades promotoras de espetáculos desportivos deverão transmitir ao Sped as 
informações relacionadas ao evento no prazo de até 2 dias úteis após a sua realização.
IOF - PESSOAS OBRIGADAS: Instituições financeiras; empresas de factoring; pessoa 
jurídica que conceder o crédito, nas operações de mútuo de recursos financeiros; 
instituições autorizadas a operar em câmbio; seguradoras; instituições autorizadas a operar 
na compra e venda de títulos e valores mobiliários; bolsas de valores, de mercadorias, 
de futuros e assemelhadas; administrador do fundo de investimento; instituição que 
intermediar recursos, junto a clientes, para aplicações em fundos de investimentos 
administrados por outra instituição; e as instituições autorizadas pelo Bacen que efetuarem 
a primeira aquisição do ouro, ativo financeiro, ou instrumento cambial, dentre outras.
FATO GERADOR: Operações de crédito, câmbio, seguro ou relativas a títulos ou valores 
mobiliários, exceto derivativos financeiros.
OBSERVAÇÕES: O vencimento do IOF toma por base a aquisição, no caso de ouro, ativo 
financeiro, e a cobrança ou o registro contábil, nos demais casos, efetuados no 1º decêndio 
de maio/2019. Nas localidades onde não houver expediente bancário, deve ser refeita a 
contagem do 3º dia útil subsequente ao fato gerador.
IR/FONTE - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas que efetuaram retenção na 
fonte nos pagamentos ou créditos decorrentes de juros sobre capital próprio e aplicações 
financeiras, inclusive os atribuídos a residentes ou domiciliados no exterior, e títulos de 
capitalização; prêmios, inclusive os distribuídos sob a forma de bens e serviços, obtidos em 
concursos e sorteios de qualquer espécie e lucros decorrentes desses prêmios; e de multa 
ou qualquer vantagem, de que trata o artigo 70 da Lei 9.430/96.
FATO GERADOR: Pagamento ou crédito efetuado no 1º 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.
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 2ª quinzena de abril/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 
desta obrigação deve ser antecipado.

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.

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 tr imestral de 
apuração do lucro real,  na forma do art igo 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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Balanço Patrimonial em 31/12/2018 e 2017 (Em milhares de reais)
ATIVO 31/12/2018 31/12/2017
CIRCULANTE 9.261 9.323
Caixa e equivalentes de caixa (Nota 4) 5.389 4.689
Concessionárias e permissionárias 434 414
Impostos a recuperar (Nota 5) 324 260
Ativos de contrato (Nota 6) 3.048 3.893
Outros ativos circulantes 66 67
NÃO CIRCULANTE 34.236 36.614
Ativo de contrato (Nota 6) 34.226 36.607
Imobilizado líquido 10 7
TOTAL DO ATIVO 43.497 45.937
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
CIRCULANTE 3.913 4.901
Fornecedores (Nota 7) 2.537 2.830
Salários e encargos 75 81
Obrigações fiscais 84 136
Dividendos mínimos obrigatórios (Nota 8.c) 1.170 1.433
Encargos setoriais 46 28
Outros passivos circulantes 1 394
NÃO CIRCULANTE 1.139 1.105
Imposto de renda e contribuição social diferidos 1.139 1.105
PATRIMÔNIO LÍQUIDO 38.445 39.931
Capital social (Nota 8.a) 35.156 35.156
Reserva legal (Nota 8.b) 223 325
Reserva de retenção de lucros 3.066 152
Dividendos adicionais - 4.298
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 43.497 45.937

Demonstração dos resultados nos exercícios em 31/12/2018 e 2017
(Em milhares de reais) 31/12/2018 31/12/2017

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA (Nota 9) 6.905 9.307
Custo de Construção  452  (3.466)
Despesas de operação e manutenção  (715)  (580)
Gastos Operacionais  (277)  (255)
Encargos setoriais  (64)  - 
LUCRO BRUTO 6.301 5.006
DESPESAS OPERACIONAIS
Pessoal  (613)  (328)
Serviços de terceiros  (220)  (842)
Tributos  (3)  - 
Arrendamentos e aluguéis  (17)  - 
Depreciação  (3)  (2)
Outros  -  (9)
Total  (856)  (1.181)
LUCRO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS 
FINANCEIRAS 5.444 3.825
Receitas financeiras  347  337 
Despesas financeiras  (5)  (20)
RESULTADO FINANCEIRO (Nota 10) 342 317
LUCRO ANTES DO I. R. E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 5.787 4.142
Imposto de renda corrente  (153)  (151)
Contribuição social corrente  (80)  (78)
Imposto de renda diferido  45  32 
Contribuição social diferida  (218)  (10)
Total  (406)  (208)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 5.381  3.934 

Demonstração dos resultados abrangentes em 31/12/ 2018 e 2017
(Em milhares de reais) 31/12/2018 31/12/2017

Lucro líquido do exercício 5.381 3.934
Outros resultados abrangentes - -
Total dos resultados abrangentes do exercício 5.381 3.934

Demonstração das mutações do patrimônio líquido em 31/12/2018

(Em milhares de 
reais)

Capital 
social

Reserva 
Legal

Reten-
ção de 
lucros

Divid. 
adicio-

nais

Lucros/ 
Prej. acu-

mul. Total
Saldos 31/12/16 35.156 128 152 1.495 - 36.931
Lucro líq. do exercício - - - - 3.934 3.934
Constit. da res. Legal - 197 - - (197) -
Divid. mínimos obrig. - - - - (934) (934)
Constituição de divi-
dendos adicionais - - - 2.803 (2.803) -
Saldos 31/12/17 35.156 325 152 4.298 - 39.931
Aj. do IFRS 15 01/01/18 - - - - (5.697) (5.697)
Compens. de reservas - (325) (152) (4.298) 4.775 -
Lucro líq. do exercício - - - - 5.381 5.381
Constit. da res. Legal - 223 - - (223) -
Divid. mínimos obrig. - - - - (1.170) (1.170)
Reserva de retenção 
de lucro - - 3.066 - (3.066) -
Saldos em 31/12/18 35.156 223 3.066 - - 38.445

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstração dos fluxos de caixa em 31/12/2018 (Em milhares de reais)
Fluxo de caixa das atividades operacionais 31/12/2018 31/12/2017
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social 5.787 4.142
Ajuste de itens que não causaram impacto no caixa
Rendimento sobre ativo financeiro (2.484) (5.219)
Depreciação 3 2

(3.306) (1.075)
Aumento (redução) nos ativos e passivos operacionais
Contas a receber de clientes (20) 150
Impostos a recuperar (64) (96)
Ativo de contrato (124) -
Outros ativos circulantes 1 (66)
Fornecedores (293) 2.506
Obrigações fiscais (285) (246)
Encargos setoriais 18 28
Salários e encargos (5) 4
Outros passivos circulantes (395) (10)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais 2.139 1.195
Fluxo de caixa das ativid. de invest.: Acréscimo de imobilizado (6) (5)
Ativo financeiro indenizável - 68
Caixa líquido consumido pelas ativid. de investimento (6) 63
Fluxo de caixa das ativid. de financiam.: Pagam. de dividendos (1.433) -
Caixa Líquido gerado pelas atividades de financiamento (1.433) -
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa 700 1.258
Início do período 4.689 3.431
Final do período 5.389 4.689
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa 700 1.258
Demonstração dos valores adicionados em 31/12/2018 (Em milhares de reais)

31/12/2018 31/12/2017
Receita - Receita 6.905 9.307
Insumos Adquiridos de Terceiros:
Custos de construção 452 (3.466)
Materiais / Serviços de terceiros (1.276) (990)
Depreciação / Amortização: Depreciação (3) (2)

Valor Adicionado Liquido Produzido pela Entidade 6.077 4.849
Valor Adicionado Recebido em Transf.: Financeiro 342 317
Valor Adicionado Total a Distribuir 6.419 5.166
Distrib. do Valor Adicionado/Pessoal: Remuneração direta 430 304
Benefícios 128 11
FGTS 55 14

613 329
Impostos, taxas e contribuições: Federais 406 208
Estaduais 2 -

408 208
Remuner. de capitais de terceiros: Arrendamentos e aluguéis 17 -
Compartilhamento de despesas - 694

17 694
Remuneração de capitais próprios: Lucro do exercício 5.381 3.934

Total 6.419 5.167

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras em 31/12/2018 (Em milhares 
de reais). 1 Informações gerais: A Lago Azul Transmissão S.A., (Cia.), sociedade 
privada, de capital fechado, foi constituída em 09/03/2013 e está estabelecida na Rua 
Voluntários da Pátria, 113 - pav. 6, Botafogo, RJ/RJ. A Cia. é uma Sociedade de 
Propósito Específico e tem por objeto social a exploração de concessões de Serviços 
Públicos de Transmissão de Energia, prestados mediante implantação e exploração 
de instalações de transmissão e demais serviços complementares necessários à 
transmissão de energia elétrica. Esta atividade é regulamentada pela Agencia Na-
cional de Energia Elétrica (ANEEL), vinculada ao Ministério de Minas e Energia (MME). 
A Cia. assinou o Contrato de Concessão 03/2014 da ANEEL, com prazo estimado 
de entrada em operação em 30 meses a partir da data da assinatura com o prazo de 
concessão de 30 anos. 1.1 Da concessão - A Cia. foi constituída a partir do Consórcio 
Lago Azul, vencedor do Lote D do Leilão de Transmissão 07/2013, realizado pela 
ANEEL em 14/11/2013. O Lote D é composto pela seguinte instalação, no Estado de 
Goiás: - LT 230 kV Barro Alto - Itapaci,C2 (69 km). As instalações de transmissão são 
compostas pela: • Linha de Transmissão Barro Alto - Itapaci, em 230 kV, circuito 
simples, segundo circuito, com extensão aproximada de 69 km, com origem na Su-
bestação Barro Alto e término na Subestação Itapaci. • Com entradas de linhas, 
barramentos, instalações vinculadas e demais instalações necessárias às funções 
de medição, supervisão, proteção, comando, controle, telecomunicação, adminis-
tração e apoio. Em 19/09/2016 a Cia. entrou em operação passando a receber a RAP 
integralmente. A Receita Anual Permitida (RAP) foi determinada em R$ 3.050 (Três 
milhões e cinquenta mil reais), valor histórico, e será corrigida anualmente, com base 
na variação do IPCA, no mês de julho de cada ano, nos termos do contrato de con-
cessão, contados a partir do início da operação comercial. A Receita Anual Permitida 
(RAP) para o ciclo de julho de 2018 a junho de 2019, é de R$ 4.088 (Quatro milhões, 
oitenta e oito mil reais). 1.2 Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento 
da Infraestrutura - REIDI - junto às Autoridades Governamentais competentes - A 
Cia., por ter projetos aprovados de construção de infraestrutura no setor de energia, 
obteve a habilitação para operar no Regime de Incentivos para o Desenvolvimento 
da Infraestrutura - REIDI (instituído pela Lei 11.488/2007) junto as Autoridades Go-
vernamentais competentes, que concede o benefício fiscal da suspensão da Contri-
buição para o PIS/PASEP e COFINS (mercado interno e importação) na aquisição 
de bens ou materiais de construção de obras de infraestrutura que serão convertidas 
ao custo dos bens da concessão, a alíquota zero, conforme publicações no Diário 
Oficial em 03/10/2014 (Portaria MME 266/2014, de 02/10/2014) e 19/03/2015 (Ato 
Declaratório Executivo 71, pela RFB, de 17/03/2015). 2 Elaboração e apresentação 
das principais práticas contábeis: As demonstrações financeiras da Cia., referentes 
ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018, foram preparadas e estão sendo 
apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais in-
cluem as disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações e normas e proce-
dimentos contábeis emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC). A 
Cia. adotou os pronunciamentos, interpretações e orientações, emitidas pelo CPC, 
que estão em vigor em 31/12/2018. As demonstrações financeiras foram preparadas 
utilizando o custo histórico como base de valor. As demonstrações financeiras foram 
elaboradas com apoio em diversas bases de avaliação utilizadas nas estimativas 
contábeis. As estimativas contábeis envolvidas na preparação dessas demonstrações 
financeiras foram apoiadas em fatores objetivos e subjetivos, com base no julgamen-
to da Administração para determinação do valor adequado a ser registrado nas de-
monstrações financeiras. Itens significativos sujeitos a essas estimativas e premissas 
incluem a avaliação dos ativos financeiros pelo valor justo e pelo método de ajuste a 
valor presente, recuperabilidade dos impostos diferidos, análise do risco de crédito 
para determinação da provisão para devedores duvidosos, assim como a análise dos 
demais riscos para determinação de outras provisões, inclusive para contingências. 
A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valo-
res significativamente divergentes dos registrados nas demonstrações financeiras, 
devido ao tratamento probabilístico inerente ao processo de estimativa. A Cia. revisa 
suas estimativas pelo menos anualmente. As demonstrações financeiras da Cia. 
apresentam informações comparativas ao exercício anterior e foram autorizadas pela 
Administração em 18/12/2019. a) Moeda funcional - As demonstrações financeiras 
estão apresentadas em reais, que é a moeda funcional e de apresentação da Cia.. 
Todos os saldos foram arredondados para o milhar mais próximo, exceto quando 
indicado de outra forma. b) Base de preparação e mensuração - As demonstrações 
financeiras foram elaboradas com base no custo histórico, exceto por determinados 
instrumentos financeiros mensurados pelos seus valores justos na data do fecha-
mento do balanço, conforme descrito nas práticas contábeis a seguir. O custo histó-
rico geralmente é baseado no valor justo das contraprestações pagas em troca de 
ativos. As principais práticas contábeis aplicadas na preparação destas demonstra-
ções financeiras foram adotadas de modo consistente com as demonstrações finan-
ceiras do exercício findo em 31/12/2018 e estão escritas a seguir: 2.1 Apuração do 
resultado - O resultado das operações é apurado em conformidade com o regime 
contábil de competência de exercício. 2.2 Receita operacional - A receita é reconhe-
cida na extensão em que for provável que benefícios econômicos serão gerados para 
a Cia. e quando possa ser mensurada de forma confiável. A receita líquida é mensu-
rada com base no valor justo da contraprestação recebida, excluindo descontos, 
abatimentos e encargos sobre vendas. 2.2.1 Receita de concessão - a) Receita de 
operação e manutenção - As receitas oriundas dos serviços de Operação Manuten-
ção (“O&M”) são determinadas com base nos valores atribuídos pela Administração 
estimados para fazer face aos custos de O&M e reconhecidos de forma linear a cada 
ciclo anual durante o prazo da concessão. b) Receita de construção - A Interpretação 
Técnica ICPC 01 (R1) - Contratos de concessão estabelece que o concessionário de 
energia elétrica deve registrar e mensurar a receita dos serviços que presta de acor-
do com o Pronunciamento Técnico CPC 47, que abrange os Contratos de Construção 
(serviços de construção ou melhoria), bem como as Receitas (serviços de operação 
- fornecimento de energia elétrica), mesmo quando regidos por um único contrato de
concessão. A Cia. contabiliza receitas e custos relativos a serviços de construção ou 
melhoria da infraestrutura utilizada na prestação dos serviços de transmissão de
energia elétrica. A margem de construção adotada é estabelecida como próxima a 
zero, considerando que: (i) a atividade fim da Cia. é a transmissão de energia elétrica; 
(ii) toda receita de construção está relacionada com a construção de infraestrutura 
para o alcance da sua atividade fim, e (iii) a Cia. terceiriza a construção da infraestru-
tura com partes não relacionadas. Mensalmente, a totalidade das adições efetuadas 
ao ativo financeiro indenizável em curso é transferida para o resultado, como custo 
de construção, após dedução dos recursos provenientes do ingresso de obrigações 
especiais, se houver. c) Receita de remuneração dos ativos de concessão - A recei-
ta financeira de concessão corresponde à remuneração pela taxa de desconto, que 
corresponde à taxa interna de retorno do projeto, do fluxo incondicional de recursos 
estabelecido pelo poder concedente através da receita anual permitida (RAP). 2.2.2
Receita de juros - A receita de juros é reconhecida quando for provável que os bene-
fícios econômicos futuros deverão fluir para a Cia. e o valor da receita possa ser 
mensurado com confiabilidade. A receita de juros é reconhecida pelo método linear 
com base no tempo e na taxa de juros efetiva sobre o montante do principal em
aberto, sendo a taxa de juros efetiva aquela que desconta exatamente os recebimen-
tos de caixa futuros estimados durante a vida estimada do ativo financeiro indenizável 
em relação ao valor contábil líquido inicial deste ativo. 2.3 Instrumentos financeiros
- Os instrumentos financeiros somente são reconhecidos a partir da data em que a 
Cia. se torna parte das disposições contratuais dos instrumentos financeiros. Quan-
do reconhecidos, são inicialmente registrados ao seu valor justo acrescido dos custos 
de transação que sejam diretamente atribuíveis à sua aquisição ou emissão, exceto 
no caso de ativos e passivos financeiros classificados na categoria ao valor justo por 
meio do resultado, onde tais custos são diretamente lançados no resultado do exer-
cício. Sua mensuração subsequente ocorre a cada data de balanço de acordo com 
as regras estabelecidas para cada tipo de classificação de ativos e passivos finan-
ceiros. (a) Ativos financeiros não derivativos - Os principais ativos financeiros reco-
nhecidos pela Cia. são: caixa e equivalentes de caixa, contas a receber de clientes e 
ativo financeiro indenizável. (b) Passivos financeiros não derivativos - Os principais 
passivos financeiros reconhecidos pela Cia. são: fornecedores e demais contas a 
pagar. Estes passivos financeiros não são usualmente negociados antes do venci-
mento. Após reconhecimento inicial, são mensurados pelo custo amortizado pelo
método da taxa efetiva de juros. Os juros, atualização monetária e variação cambial, 
quando aplicáveis, são reconhecidos no resultado quando incorridos. (c) Desreco-
nhecimento (baixa) dos ativos financeiros - Um ativo financeiro (ou, quando for o caso, 
uma parte de um ativo financeiro ou parte de um grupo de ativos financeiros seme-
lhantes) é baixado quando os direitos de receber fluxos de caixa do ativo expirarem. 
Um passivo financeiro é baixado quando a obrigação for revogada, cancelada ou
expirar. Quando um passivo financeiro existente for substituído por outro do mesmo 
mutuante com termos substancialmente diferentes, ou os termos de um passivo
existente forem significativamente alterados, essa substituição ou alteração é tratada 
como baixa do passivo original e reconhecimento de um novo passivo, sendo a dife-

rença nos correspondentes valores contábeis reconhecida na demonstração do re-
sultado. 2.4 Caixa e equivalentes de caixa - Os equivalentes de caixa são mantidos 
com a finalidade de atender os compromissos de caixa de curto prazo e não para 
investimento ou outros propósitos. Para que um investimento seja qualificado como 
equivalente de caixa, ele precisa ter conversibilidade imediata em montante conhe-
cido de caixa e estar sujeito a um insignificante risco de mudança de valor. Portanto, 
um investimento normalmente qualifica-se como equivalente de caixa somente 
quando tem vencimento de curto prazo, por exemplo, três meses ou menos, a contar 
da data da aquisição. 2.5 Concessionários e permissionários - Destinam-se à conta-
bilização dos valores a receber referentes ao serviço de transmissão de energia, 
registrados pelo regime de competência. O faturamento dos valores a receber foi 
efetuado conforme determinação do ONS, por meio dos (AVCs) mensais. Foi cons-
tituída provisão em montante considerado suficiente pela Administração para os 
créditos cuja recuperação é considerada duvidosa, com base na avaliação individual 
de cada cliente com parcelas em atraso. 2.6 Contas a receber - ativo financeiro inde-
nizável - Compreende o direito de uso da infraestrutura, construída ou adquirida pelo 
operador ou fornecida para ser utilizada pela outorgante como parte do contrato de 
concessão do serviço público de energia elétrica, em consonância com o ICPC 01 
(R1). É avaliado ao custo de aquisição, deduzido da amortização acumulada e das 
perdas por redução ao valor recuperável, quando aplicável.  A Cia. entende não haver 
qualquer indicativo de que o valor contábil dos bens do ativo financeiro indenizável 
excede o seu valor recuperável. Contudo, a fim de corroborar seu entendimento a 
Cia. efetua anualmente o teste de recuperabilidade utilizando o método do valor 
presente dos fluxos de caixa futuros gerados pelos ativos resultando um valor supe-
rior àquele registrado contabilmente. A Cia. reconhece um contas a receber do poder 
concedente quando possui direito incondicional de receber caixa ao final da conces-
são a título de indenização pelos investimentos efetuados pelas distribuidoras e 
transmissoras de energia e não recuperados por meio da prestação de serviços re-
lacionados à concessão. Estes ativos financeiros estão registrados pelo valor pre-
sente do direito e são calculados com base no valor líquido dos ativos construídos 
considerando o custo proporcional ao total, incorrido até a data do balanço, perten-
centes à infraestrutura que serão indenizados pelo poder concedente, descontados 
com base na taxa do custo médio ponderado do capital da Cia.. O valor reconhecido 
do ativo financeiro indenizável, suas estimativas de fluxos de caixa futuros e taxas 
efetivas de juros, serão revisados trimestralmente. Esses ativos financeiros não 
possuem um mercado ativo, apresentam fluxos de caixa fixos e determináveis, e, 
portanto, são classificados como “Ativo financeiro indenizável”, sendo inicialmente 
estimados com base nos respectivos valores justos e posteriormente mensurados 
pelo custo amortizado calculado pelo método da taxa de juros efetiva. 2.7 Outros 
ativos e passivos - Um ativo é reconhecido no balanço quando for provável que seus 
benefícios econômicos futuros serão gerados em favor da Cia. e seu custo ou valor 
puder ser mensurado com segurança. Um passivo é reconhecido no balanço quan-
do a Cia. possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento 
passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido para liquidá-lo. 
As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco 
envolvido. Os ativos e passivos são classificados como circulantes quando sua 
realização ou liquidação é provável que ocorra nos próximos doze meses. 2.8 Tribu-
tação e encargos regulatórios - Em 2018, a Cia. optou pela tributação pelo lucro 
presumido, cuja base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social é cal-
culada por meio da aplicação do percentual de 8% e 12%, respectivamente, sobre a 
receita bruta, sobre os ganhos de capital e demais receitas. Conforme facultado pela 
legislação tributária, até o exercício de 2016, a Cia. optou pela tributação do lucro real 
anual com estimativas mensais. Sendo assim, a base de cálculo do imposto de 
renda e da contribuição social, para a estimativa mensal, foi calculada por meio da 
aplicação do percentual sobre a receita bruta e sobre os ganhos de capital e demais 
receitas. O imposto de renda foi calculado à alíquota de 15% sobre o lucro tributável, 
acrescida do adicional de 10% para os lucros que excederem R$ 60.000 no período 
de três meses e compensados os prejuízos fiscais existentes, reconhecidos pelo 
regime de competência. A contribuição social sobre o lucro foi calculada à alíquota 
de 9% sobre o lucro contábil ajustado, também considerando a compensação de 
bases negativas, reconhecidos pelo regime de competência. As antecipações ou 
valores passíveis de compensação são demonstrados no ativo circulante ou não 
circulante, de acordo com a previsão de sua realização. Além do Imposto de Renda 
e da Contribuição Social, a receita de prestação de serviço de transmissão está su-
jeita aos seguintes impostos, taxas e contribuições, pelas seguintes alíquotas básicas: 
• Contribuição para Financiamento da Seguridade Social - COFINS e Programa de 
Integração Social - PIS a alíquota de 9,25%. • Taxa de Fiscalização de Serviços de 
Energia Elétrica - TFSEE mensal fixado pelos Despachos emitidos pela ANEEL. • As 
concessionárias e permissionárias de serviços públicos de transmissão de energia 
elétrica estão obrigadas a destinar anualmente o percentual de 1% de sua receita 
operacional líquida, apurada de acordo com o dispositivo no Manual de Contabilida-
de do Setor Elétrico (MCSE), em pesquisa e desenvolvimento do setor elétrico,
conforme Lei 9.991/00 e Resolução Normativa Aneel 504/12. Esses encargos são 
apresentados como deduções da receita de uso do sistema de transmissão na de-
monstração do resultado. Imposto diferido é gerado por diferenças temporárias na 
data do balanço entre as bases fiscais de ativos e passivos e seus valores contábeis. 
Impostos diferidos passivos são reconhecidos para todas as diferenças tributárias 
temporárias. 2.9 Ajuste a valor presente de ativos e passivos - Os ativos e passivos 
monetários de longo prazo e os de curto prazo, quando o efeito é considerado rele-
vante em relação às demonstrações financeiras tomadas em conjunto, são ajustados 
pelo seu valor presente. O ajuste a valor presente é calculado levando em conside-
ração os fluxos de caixa contratuais e a taxa de juros explícita, e em certos casos 
implícita, dos respectivos ativos e passivos. Dessa forma, os juros embutidos nas
receitas, despesas e custos associados a esses ativos e passivos são descontados 
com o intuito de reconhecê-los em conformidade com o regime de competência de 
exercícios. Posteriormente, esses juros são realocados nas linhas de despesas e
receitas financeiras no resultado por meio da utilização do método da taxa efetiva de 
juros em relação aos fluxos de caixa contratuais. 2.10 Demonstrações dos fluxos de 
caixa - A demonstração dos fluxos de caixa foi preparada e está apresentada de
acordo com o pronunciamento contábil CPC 03 (R2) - Demonstração dos Fluxos de 
Caixa, emitido pelo CPC. 2.11 Distribuição de dividendos - A política de reconheci-
mento contábil de dividendos está em consonância com as normas previstas no CPC 
25 e ICPC 08, as quais determinam que os dividendos propostos a serem pagos e 
que estejam fundamentados em obrigações estatutárias, devem ser registrados no 
passivo circulante. O estatuto social da Cia. prevê que, no mínimo, 25% do lucro lí-
quido anual sejam distribuídos a título de dividendos. Adicionalmente, de acordo com 
o estatuto social, compete à Assembleia de Acionistas deliberar sobre o pagamento 
de juros sobre o capital próprio e de dividendos intermediários. Desse modo, no en-
cerramento do exercício social e após as devidas destinações legais a Cia. registra 
a provisão equivalente ao dividendo mínimo obrigatório ainda não distribuído no
curso do exercício, ao passo que registra os dividendos propostos excedentes ao 
mínimo obrigatório como “Proposta de distribuição de dividendo adicional” no patri-
mônio líquido. 2.12 Demonstrações do valor adicionado - As demonstrações do valor 
adicionado foram preparadas e estão apresentadas de acordo com o pronunciamen-
to contábil CPC 09 - Demonstração do valor adicionado, emitido pelo Comitê de
Pronunciamentos Contábeis (CPC). 2.13 Informações por segmento - A Cia. não
possui diferentes segmentos de negócios e administra o resultado das operações 
com base na estrutura da demonstração de resultados. Desta forma, não está sendo 

apresentada qualquer informação por segmento. 3 Mudanças nas principais políticas 
contábeis: I - Adoção do CPC 47 (IFRS 15) -  Pronunciamento Técnico CPC 47 - Re-
ceita de Contratos com Clientes (IFRS 15 - Revenue from Contracts with Customers) 
A Cia. adotou o CPC 47/IFRS 15 usando o método de efeito cumulativo, com aplica-
ção inicial a partir de 01/01/2018. Como resultado, a Cia. não aplicou os requerimen-
tos exigidos pela norma para o exercício comparativo apresentado. Esta norma requer 
que a Cia. deve reconhecer receitas para descrever a transferência de bens ou ser-
viços prometidos a clientes no valor que reflita a contraprestação à qual a Cia. espe-
ra ter direito em troca desses bens ou serviços. Portanto, a receita deve ser reconhe-
cida 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 contrapres-
tação variável. Entre eles, está a qualidade do serviço e do produto oferecidos aos 
consumidores. A qualidade dos serviços prestados compreende a avaliação das 
interrupções no fornecimento de energia elétrica. A norma requer que o direito ao 
recebimento de contraprestação em troca de bens e serviços transferidos para 
um cliente deve ser classificado como ativo contratual quando esse direito estiver 
condicionado ao cumprimento de obrigações de desempenho e não somente a 
passagem do tempo. Mesmo tendo concluído a obrigação de desempenho rela-
tiva à construção de suas infraestruturas de transmissão, a Cia. tem seu direito 
de receber contraprestação atrelado ao cumprimento de duas outras obrigações 
de desempenho: manter e operar a infraestrutura de transmissão construída. A 
tabela a seguir resume o impacto, líquido de impostos, da transição para o CPC 
47 / IFRS 15 sobre lucros acumulados em 1º de janeiro de 2018: 

Impacto da adoção do CPC 47/IFRS 15 em 01/01/2018 Em R$ mil
Lucros acumulados: Ativo contratual (5.835)
Impostos de renda e contribuição social diferidos 137
Impacto em 1º de janeiro de 2018 (5.697)
As tabelas a seguir resumem os impactos da adoção do CPC47/IFRS15 no balanço 
patrimonial da Cia. em 31/12/2018 e na demonstração do resultado para o encer-
ramento deste ano em cada uma das linhas afetadas. Não houve impacto material 
na demonstração dos fluxos de caixa da Cia. para o exercício findo em 31/12/2018.
Balanço Patrimonial

2018 Ref
Reclassi-
ficações

2018 (Sem im-
pacto CPC 47)

Ativo circulante: Ativo de contrato 3.048 (a) 935 3.983
Demais ativos não impactados 6.213 - 6.213
Total do ativo circulante 9.261 935 10.196
Ativo não circulante: Ativo de contrato 34.226 (a) 4.756 38.982
Demais ativos não impactados 10 - 10
Total do ativo não circulante 34.236 4.756 38.992
Total do ativo 43.497 5.691 49.188
Passivo circulante: Dividendos a pagar 1.170 (c) 138 1.308
Outros passivos não impactados 2.743 - 2.743
Total do passivo circulante 3.913 138 4.051
Passivo não circul.: I.R e CSLL diferidos 1.139 (b) (132) 1.007
Total do passivo não circulante 1.139 (132) 1.007
Patrimônio líquido: Reserva legal 223 (d) 377 600
Dividendos adicionais propostos - 8.222 8.222
Reserva de retenção de lucros 3.066 (d) (2.914) 152
Demais itens do Patrim. líq. ñ impactados 35.156 - 35.156
Total do Patrimônio líquido 38.445 5.609 44.130
Total do passivo e do Patrim. líquido 43.497 5.691 49.188
(a) Implementação do CPC47/IFRS15 que define o ativo da concessão como
ativo contratual; (b) Impacto dos impostos sobre a adoção do ativo contratual; (c) 
Impacto sobre os dividendos na adoção do ativo contratual; (d) Efeito dos ajustes 
foram refletidos no patrimônio líquido. Os impactos da adoção do IFRS 15 na De-
monstração do Resultado do Exercício em 31/12/2018 estão abaixo apresentados: 
Demonstração do resultado
do exercício 2018 Ref.

Reclassi-
ficações

2018 (Sem im-
pacto CPC 47)

Receita líquida 6.905 (a) -143 6.762
IR/CSLL diferidos (173) (b) 268 97
Demais itens não impactados (1.351) - (1.351)

5.381 125 5.508
(a) Implementação do CPC47/IFRS15 que define o ativo da concessão como ativo 
contratual; (b) Impacto dos impostos sobre a adoção do ativo contratual. II - Novas
normas e interpretações efetivas a partir de 01/01/2018 - Uma série de novas normas 
passaram a vigorar a partir de 01/01/2018. A Cia. não adotou de forma antecipada 
essas alterações na preparação das demonstrações financeiras do exercício de 2017.  
a. CPC 48 / IFRS 9 Instrumentos Financeiros - O CPC 48/IFRS 9 estabelece requeri-
mentos 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/IAS 39 Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e Mensuração. A Cia. adotou 
as alterações consequentes ao CPC 40/IFRS 7 - Instrumentos Financeiros: Evidencia-
ção, que são aplicadas às divulgações em 2018, mas que não foram aplicadas à infor-
mação comparativa. (i) Classificação e mensuração de ativos financeiros e passivos
financeiros - O CPC 48/IFRS 9 contém três principais categorias de classificação para
ativos financeiros: mensurados ao custo amortizado, VJORA e VJR. A classificação 
de ativos financeiros de acordo com o CPC 48/IFRS 9 é geralmente baseada no mo-
delo de negócios no qual um ativo financeiro é gerenciado e em suas características 
de fluxos de caixa contratuais. O CPC 48/IFRS 9 elimina as categorias antigas do 
CPC 38/IAS 39 de títulos mantidos até o vencimento, empréstimos e recebíveis e 
disponíveis para venda. De acordo com o IFRS 9, os derivativos embutidos em que 
o contrato principal é um ativo financeiro no escopo da norma nunca são separados. 
Em vez disso, o instrumento financeiro híbrido é avaliado para classificação como um 
todo. O CPC 48/IFRS 9 retém em grande parte os requerimentos existentes no CPC 
38/IAS 39 para a classificação e mensuração de passivos financeiros. A adoção da 
IFRS 9 não teve um efeito significativo nas políticas contábeis da Cia. relacionadas 
a passivos financeiros. Para uma explicação de como a Cia. classifica e mensura os
instrumentos financeiros e contabiliza os ganhos e perdas relacionados conforme o 
CPC 48/IFRS 9, veja Nota 7 (Principais políticas contábeis). A tabela a seguir e as 
notas explicativas abaixo explicam as categorias de mensuração originais no CPC
38/IAS 39 e as novas categorias de mensuração do CPC 48/IFRS 9 para cada classe 
de ativos e passivos financeiros da Cia., em 01/01/2018. O efeito da adoção do CPC 
48/IFRS 9 sobre os valores contábeis dos ativos financeiros em 1º de janeiro de 2018 
está relacionado apenas aos novos requerimentos de redução ao valor recuperável.
Ativos
financeiros CPC 38/IAS 39 CPC 48/IFRS 9
Caixa e equiva-
lência de caixa Valor justo por meio do resultado Valor justo por meio do resultado
TVM Valor justo por meio do resultado Valor justo por meio do resultado
Ativo financeiro Empréstimos e recebíveis Valor justo por meio do resultado

Relatório da Administração Exercício Social de 2018. Senhores Acionistas, A 
Administração da Lago Azul Transmissão S.A. (LAZ), em cumprimento às disposições 
legais e estatutárias submete à apreciação de V.Sas. o Relatório da Administração 
e as suas correspondentes Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social 
findo em 31/12/2018, acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes. 
Mensagem da Administração: A Lago Azul Transmissão S.A. aufere a sua receita 
em função da disponibilidade das instalações sob sua operação. Com satisfação 
informamos que em nosso segundo ano em operação, mantivemos a excelência 
no recebimento integral da Receita Anual Permitida com a execução de uma única 
Parcela Variável de valor irrelevante perante ao montante da Receita Anual Permi-
tida. A disponibilidade representa a proporção entre a quantidade de horas em que 
as linhas se encontram disponíveis em um determinado período e o total de horas 
no período considerado. Em 2018 a Lago Azul manteve com a sua contribuição 
a projetos de Pesquisa e Desenvolvimento-P&D através do Ministério de Minas e 
Energia e da Financiadora de Estudos e Projetos. 1. Perfil da empresa - A Lago Azul 
Transmissão S.A. (LAZ) é uma Sociedade Anônima de Capital Fechado, com sede na 
Rua Voluntários da Pátria, 113 - Pavimento 6, bairro Botafogo, na RJ/RJ, constituída 
em 09/12/2013, identificada no CNPJ 19.698.987/0001-98. A Sociedade é formada 
por CELG Geração e Transmissão S.A., com sede em Goiânia, Goiás, na Av. C, 
Quadra A-36, Lote 1, nº 60, Jardim Goiás,  CNPJ 07.779.299/0001-73, detentora de 
50,1% das ações ordinárias, e por Furnas Centrais Elétricas S.A, com sede no RJ/
RJ, na Rua Real Grandeza, 219, CNPJ 23.274.194/0001-19, detentora de 49,9% 

das ações ordinárias que compõem o capital social da empresa. A Administração 
é composta por um Conselho de Administração, sendo seis titulares, e por uma 
Diretoria composta por quatro membros: Diretor Técnico, Diretor Financeiro, Diretor 
Administrativo e Diretor de Meio Ambiente e Fundiário, sendo que um dos diretores 
acumula as funções de Diretor-Presidente. Atualmente o Diretor Técnico acumula 
as funções da Diretoria Financeira. A Empresa tem um Conselho Fiscal constituído 
por três membros titulares. 2. O Empreendimento - O projeto construído pela Lago 
Azul, consiste em instalações de transmissão, no Estado de Goiás, compostas pelo 
segundo circuito da Linha de Transmissão Barro Alto- ltapaci em 230kV, circuito 
simples, com extensão aproximada de 69 km, e das respectivas entradas de linha, 
barramentos, instalações vinculadas e demais instalações necessárias às funções 
de medição, supervisão, comando, controle, telecomunicação, administração e apoio 
nas Subestações de Barro Alto, concessão de Furnas Centrais Elétricas S.A, e ltapaci, 
integrante da concessão da CELG-GT. 3. Benefícios fiscais - A LAZ, por ter seu projeto 
aprovado de construção de infraestrutura no setor de energia, obteve a habilitação 
para operar no Regime de Incentivos para o Desenvolvimento da Infraestrutura - REIDI 
(instituído pela Lei 11.488/2007) junto às Autoridades Governamentais competentes, 
que concede o benefício fiscal da suspensão da Contribuição para o Programa de 
Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP e 
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS (mercado interno 
e importação) na aquisição de bens, materiais e serviços de construção de obras de 
infraestrutura que serão convertidas ao custo bens da concessão, à alíquota zero, 

conforme publicações no Diário Oficial em 03/10/2014 (Portaria MME 266/2014, de 
02/10/2014) e 19/03/2015 (Ato Declaratório Executivo 71, pela RFB, de 17/03/2015). 
4. Práticas Contábeis aderentes ao IFRS - As Demonstrações Financeiras referentes 
ao exercício findo em 2018 estão sendo apresentadas em conformidade com as
Normas Internacionais de Relatório Financeiro - lnternational Financiai Reporting
Standards - IFRS emitidas pelo lnternational Accounting Standards Board - IASB. As 
práticas contábeis adotadas no Brasil compreendem aquelas incluídas na legislação 
societária brasileira, os Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações emitidas
pelo CPC, aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC. A LAZ adotou 
o CPC 47/IFRS 15 usando o método de efeito cumulativo, com aplicação a partir de 
01/01/2018. 5. Auditores Independentes - Em atendimento á Instrução CVM 381,
de 14/01/2003, a LAZ informa que não possui outros contratos com seus Auditores 
Independentes, Maciel Auditores S/S - EPP, que não estejam relacionados com a 
auditoria das Demonstrações Contábeis. 6. Encerramento e agradecimentos - A
Administração da LAZ, comprometida com a operação deste empreendimento,
direciona seus esforços para contribuir para a melhoria do sistema elétrico brasileiro 
e agradece seus acionistas, fornecedores, colaboradores e órgãos governamentais. 
RJ, 24/04/2019. Adalberto José de Souza-Diretor Presidente e Meio Ambiente e
Fundiário. Felisberto Jácomo Filho-Diretor Administrativo. Antonio Dirceu Guimarães
Machado-Diretor Financeiro e Técnico.

(1.170)
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Lago azuL Transmissão s.a.
CNPJ/MF 19.698.987/0001-98

Passivos financeiros
Fornecedores Custo amortizado Outros passivos financeiros
Empr. e financia-
mentos Custo amortizado Outros passivos financeiros
(ii) Transição - A Cia. optou por não aplicar as mudanças nas políticas contábeis re-
sultantes da adoção do CPC 48 / IFRS 9 retrospectivamente. A Cia. não apresentou 
operações de hedge nos exercícios de 2017 e 2018. A Cia. optou por não reapresentar 
informações comparativas dos períodos anteriores com relação aos requisitos de
classificação e mensuração (incluindo a redução ao valor recuperável). Portanto, 
os períodos comparativos não foram reapresentados. As seguintes avaliações
foram feitas com base nos fatos e circunstâncias que existiam na data da aplicação 
inicial. - A determinação do modelo de negócios dentro do qual um ativo financeiro é 
mantido. - A designação e a revogação de designações anteriores de certos ativos 
e passivos financeiros mensurados ao VJR. - A designação de certos investimentos 
em instrumentos patrimoniais não mantidos para negociação ao VJORA. Se um
investimento em um título de dívida apresentava baixo risco de crédito na data da 
aplicação inicial do CPC 48 / IFRS 9, então, a Cia. pressupôs que o risco de crédito 
do ativo não havia aumentado significativamente desde o reconhecimento inicial. b.
IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers (CPC 47 Receita de Contratos com 
Clientes) - Até 31/12/2017, a infraestrutura de transmissão era classificada como ativo 
financeiro sob o escopo do ICPC 01 / IFRIC 12 e mensurada ao custo amortizado. 
Eram contabilizadas receitas de construção e de operação com margem zero, além 
da receita de remuneração da infraestrutura de concessão com base na TIR de cada 
projeto, juntamente com a variação do IPCA. Com a entrada em vigor em 01/01/2018 
do CPC 47 / IFRS 15, o direito à contraprestação por bens e serviços condicionado ao 
cumprimento de obrigações de desempenho e não somente a passagem do tempo 
enquadram as transmissoras nessa norma. Com isso, as contraprestações passam 
a ser classificadas como um “Ativo de Contrato”. As receitas relativas à infraestrutura 
de transmissão passam ser mensuradas da seguinte forma: (i) Reconhecimento de 
receita de construção, tendo por base a parcela da RAP destinada ao investimento do 
ativo, que considera a margem de construção de acordo com as projeções iniciais do 
projeto. Toda a margem de construção é recebida durante a obra e variações positivas 
ou negativas do custo de construção são alocadas imediatamente ao resultado, no 
momento que incorridas. Para estimativa referente a Receita de Construção, a Cia. 
utilizou um modelo que apura o custo de financiar o cliente (no caso, o poder conce-
dente). A taxa definida para o valor presente líquido da margem de construção (e de 
operação) é definida no momento inicial do projeto e não sofre alterações posteriores, 
sendo apurada de acordo com o risco de crédito do cliente e prazo de financiamento. 
(ii) Reconhecimento da receita de operação e manutenção decorrente dos custos 
incorridos e necessários para cumprir obrigações de performance de operação e
manutenção previstas em contrato de concessão, após o término da fase de cons-
trução. (iii) Reconhecimento de receita de remuneração sobre o ativo contratual
reconhecido, registra-se também uma receita de remuneração financeira, sob a rubrica 
Remuneração do ativo contratual, utilizando a taxa de desconto definida no início de 
cada projeto.  A infraestrutura recebida ou construída da atividade de transmissão 
é recuperada através de dois fluxos de caixa, a saber: (i) Parte através de valores a 
receber garantidos pelo poder concedente relativa à remuneração anual permitida 
(RAP) durante o prazo da concessão. Os valores da RAP garantida são determinados 
pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL conforme contrato e recebidos 
dos usuários do Sistema Integrado Nacional – SIN, intermediado pelo Operador
Nacional do Setor Elétrico – ONS, pelo uso da rede de transmissão disponibilizada. 
(ii) Parte como indenização dos bens reversíveis no final do prazo da concessão,
a ser recebida diretamente do Poder Concedente ou para quem ele delegar essa
tarefa. III - Novas normas e interpretações ainda não efetivas - CPC 23.30-31 IAS 
8.30-31 Uma série de novas normas serão efetivas para exercícios iniciados após 
01/01/2018. A Cia. não adotou essas alterações na preparação destas demonstrações 
financeiras. (a) CPC 06 (R2)/IFRS 16 - Arrendamentos - A Cia. deverá adotar o CPC 
06(R2) / IFRS 16 - Arrendamentos a partir de 01/01/2019. A Cia. avaliou o potencial 
impacto que a aplicação inicial do CPC 06 (R2) / IFRS 16 terá sobre as demonstrações 
financeiras consolidadas, conforme descrito abaixo. Os impactos reais da adoção da 
norma a partir de 01/01/2019 poderão mudar porque: - As novas políticas contábeis 
estão sujeitas à mudança até que a Cia. apresente suas primeiras demonstrações 
financeiras que incluam a data da aplicação inicial. A IFRS 16 introduz um modelo 
único de contabilização de arrendamentos no balanço patrimonial para arrendatários. 
Um arrendatário reconhece um ativo de direito de uso que representa o seu direito 
de utilizar o ativo arrendado e um passivo de arrendamento que representa a sua 
obrigação de efetuar pagamentos do arrendamento. Isenções estão disponíveis para 
arrendamentos de curto prazo e itens de baixo valor. A contabilidade do arrendador 
permanece semelhante à norma atual, isto é, os arrendadores continuam a classificar 
os arrendamentos em financeiros ou operacionais. A IFRS 16 substitui as normas de 
arrendamento existentes, incluindo o CPC 06/IAS 17 Operações de Arrendamento 
Mercantil e o ICPC 03/IFRIC 4, SIC 15 e SIC 27 Aspectos Complementares das ope-
rações de arrendamento mercantil. (i) Arrendamentos em que a Cia. é um arrendatário
-  A natureza das despesas relacionadas àqueles arrendamentos mudará porque a Cia. 
reconhecerá um custo de depreciação de ativos de direito de uso e despesa de juros 
sobre obrigações de arrendamento. A Cia. anteriormente reconhecia uma despesa 
linear de arrendamento operacional durante o prazo do arrendamento, e reconhecia 
ativos e passivos na medida em que havia uma diferença temporal entre os pagamen-
tos efetivos de arrendamentos e as despesas reconhecidas. Não se espera nenhum 
impacto significativo sobre os arrendamentos financeiros da Cia.. (ii) Transição - A 
Cia. pretende aplicar o CPC 06(R2) / IFRS 16 inicialmente em 01/01/2019, utilizando 
a abordagem retrospectiva modificada. Portanto, o efeito cumulativo da adoção do 
CPC 06(R2) / IFRS 16, se houver, será reconhecido como um ajuste no saldo de 
abertura dos lucros acumulados em 01/01/2019, sem atualização das informações 
comparativas. A Cia. planeja aplicar o expediente prático com relação à definição de 
contrato de arrendamento na transição. Isso significa que aplicará o CPC 06(R2) / 
IFRS 16 a todos os contratos celebrados antes de 01/01/2019 que eram identificados 
como arrendamentos de acordo com o CPC 06(R1)/IAS 17 e a ICPC 03/IFRIC 4. (b) 
Outras normas - As seguintes normas alteradas e interpretações não deverão ter um 
impacto significativo nas demonstrações financeiras consolidadas da Cia.. - IFRIC 
23/ICPC 22 Incerteza sobre Tratamentos de Tributos sobre o Lucro. - Características 
de Pré-Pagamento com Remuneração Negativa (Alterações na IFRS 9). - Alterações 
no Plano, Reduções ou Liquidação do Plano (Alterações no CPC 33 / IAS 19). - Ciclo 
de melhorias anuais nas normas IFRS 2015-2017 - várias normas. - Alterações nas 
referências à estrutura conceitual nas normas IFRS. - IFRS 17 Contratos de Seguros.
4 Caixa e equivalentes de caixa: 31/12/2018 31/12/2017
Caixa e Bancos conta movimento 4 241
Aplicações financeiras - BB CP Corp 10Milh ( a ) 5.385 4.448
Total 5.389 4.689
(a) As aplicações financeiras de liquidez imediata são prontamente conversíveis
em um montante conhecido de caixa e estão sujeitas a um insignificante risco de
mudança de valor. Em 31/12/2018, a aplicação financeira referente à BB Curto
Prazo Corporativo 400mil teve sua rentabilidade nos últimos 12 meses à taxa de 
6,12%. Essas aplicações estão classificadas como disponíveis para negociação e
refletem nas datas do balanço, o valor de mercado. 5 Impostos a compensar: Em 
31/12/2018, o valor de R$ 324 (R$ 260, em 31/12/2017), classificado como impostos
a compensar, é referente ao imposto de renda retido na fonte quando do resgate de 
aplicações financeiras, adicionado à correção monetária, pela taxa Selic atualizada
mensalmente. Estes valores serão compensados com o imposto de renda apurado 
mensalmente e no encerramento do exercício. 6 Ativos de contrato: O Contrato de 
Concessão de Serviços Públicos de Transmissão de Energia Elétrica, celebrado 
entre a União (Poder Concedente - Outorgante) e a Cia. (Operadora) regulamenta 
a exploração dos serviços públicos de transmissão de energia elétrica pela Cia., 
onde: ► O contrato estabelece quais os serviços que o operador deve prestar; ►
O contrato estabelece padrões de desempenho para prestação de serviço público, 
com relação à manutenção e disponibilidade da rede. ► Ao final da concessão 
os ativos vinculados à infraestrutura devem ser revertidos ao poder concedente
mediante pagamento de uma indenização; e ► O preço é regulado através de
mecanismo de tarifa estabelecido nos contratos pela remuneração anual permi-
tida (RAP), parcela garantida pelo poder concedente para remunerar o operador. 
A infraestrutura construída da atividade de transmissão é recuperada através de 
dois fluxos de caixa, a saber: (a) parte através de valores a receber garantidos pelo
poder concedente relativa à remuneração anual permitida (RAP) durante o prazo da 
concessão. Os valores da RAP garantida são determinados pelo Operador Nacional 
do Setor Elétrico - ONS, conforme contrato, e recebidos dos participantes do setor 
elétrico por ela designados pelo uso da rede de transmissão disponibilizada; e (b)
parte como indenização dos bens reversíveis no final do prazo da concessão, esta
a ser recebida diretamente do Poder Concedente ou para quem ele delegar essa 
tarefa. Essa indenização será efetuada com base nas parcelas dos investimentos 
vinculados a bens reversíveis, com recebimento previsto para um período de 30 
anos cujos critérios de pagamento ainda serão definidos pelo poder concedente.

31/12/2017

Receita 
de cons-
trução

Receita 
de remu-
neração

Recebi-
mentos

Ajustes 
NE 3 31/12/2018

Ativo de contrato 40.500 (452) 5.055 (2.138) (5.691) 37.273
Circulante 3.893 3.048
Não circulante 36.607 34.226

31/12/2016
Receita de 
construção

Receita 
de remu-
neração

Recebi-
mentos 31/12/2017

Ativo financeiro 35.350 3.420 5.219 (3.489) 40.500
Circulante 3.757 3.893
Não circulante 31.593 36.607
Os valores referentes aos recebimentos de RAP a serem amortizados nos doze meses 
seguintes estão classificados no Ativo circulante. 7 Fornecedores:

31/12/2018 31/12/2017
Furnas Centrais Elétricas S.A. 110 214
Centrais Elétricas de Goiás - CELG GT 659 378
Sae Towers 591 644
Consórcio 3 C - 605
Fornecedores Diversos 36 -
Queiroz e Rios 61 61
Contratos de Encerramento da Obra 1.080 927

2.537 2.830
8 Patrimônio líquido: (a) Capital social - Em 13/01/2016, conforme Ata da 18ª Ata 
de RCA em 10 /03/2015, foi efetuado o aumento do capital social no valor de R$ 
3.250.000, proporcional à participação acionária de cada sócio, com a emissão de 
3.250.000 novas ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, passando o 
Capital Social de R$ 17.406.000, para R$ 20.656.000. Em 04/03/2016, conforme 
Ata da 20ª Ata RCA em 15/02/2016, foi efetuado o aumento do capital social 
no valor de R$ 2.000.000, proporcional à participação acionária de cada sócio, 
com a emissão de 2.000.000 novas ações ordinárias nominativas, sem valor 
nominal, passando o Capital Social de R$ 20.656.000, para R$ 22.656.000. Em 
04/04/2016, conforme Ata da 20ª Ata de RCA em 15/02/2016, foi efetuado o 
aumento do capital social no valor de R$ 2.000.000, proporcional à participação 
acionária de cada sócio, com a emissão de 2.000.000 novas ações ordinárias no-
minativas, sem valor nominal, passando o Capital Social de R$ 22.656.000, para 
R$ 24.656.000. Em 07/06/2016, conforme Ata da 22ª Ata RCA em 13/05/2016, 
foi efetuado o aumento do capital social no valor de R$ 4.000.000, proporcional 
à participação acionária de cada sócio, com a emissão de 4.000.000 novas 
ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, passando o Capital Social de 
R$ 24.656.000, para R$ 28.656.000. Em 30/09/2016, conforme Ata da 23ª Ata 
de RCA em 23/09/2016, foi efetuado o aumento do capital social no valor de R$ 
4.000.000, proporcional à participação acionária de cada sócio, com a emissão de 
4.000.000 novas ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, passando o 
Capital Social de R$ 28.656.000, para R$ 32.656.000. Em 22/03/2016, conforme 
Ata da 25ª Ata de RCA em 14/03/2016, foi efetuado o aumento do capital social 
no valor de R$ 2.500.000, proporcional à participação acionária de cada sócio, 
com a emissão de 2.500.000 novas ações ordinárias nominativas, sem valor 
nominal, passando o Capital Social de R$ 32.656.000, para R$ 35.156.000). 
Em 31/12/2018, o capital social subscrito e integralizado da Cia. é de R$ 
35.156.000, dividido em 35.156.000 ações ordinárias nominativas subscritas 
e integralizadas, sem valor nominal, pela CELG Geração e Transmissão S.A. 
e Furnas Centrais Eletrica S.A., na proporção de 50,10%, e 49,90%, respecti-
vamente. O capital social subscrito da Cia. está composto da seguinte forma: 

31/12/2018 - R$ 31/12/2018 - Participação
Celg Geração e Transmissão S.A. 17.613 50,10%
Furnas Centrais Elétricas S.A. 17.543 49,90%

35.156 100%
(b) Reserva legal - A reserva legal é constituída com base em 5% do lucro líquido do 
exercício, observando-se os limites previstos pela Lei das Sociedades por Ações. 
(c) Dividendos - Aos acionistas é garantido estatutariamente um dividendo mínimo
obrigatório não inferior a 25% do saldo remanescente após o cálculo da reserva legal, 
e das reservas de contingência e reserva de lucros a realizar, calculado nos termos 
do art. 202 da Lei das Sociedades por Ações. 
9 Receita operacional líquida: 31/12/2018 31/12/2017
RECEITA OPERACIONAL BRUTA: Receita de Construção 3.172 3.466
Rendimentos sobre ativo financeiro 2.484 5.219
Receita de O&M 1.424 769
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA: PIS (31) (28)
Cofins (144) (118)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 6.905 9.307
10 Resultado financeiro: 31/12/2018 31/12/2017
Receitas financeiras: Receitas de aplicações financeiras 330 327
Variações monetárias 13 14
Outras receitas financeiras 4 -
TRIBUTOS SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS: Pis - (1)
Cofins - (3)
Total de Receitas financeiras 347 337
Despesas financeiras: Juros e multas (4) (17)
Despesas financeiras (1) (3)
Total de despesas financeiras (5) (20)
RESULTADO FINANCEIRO 342 317
11 Partes relacionadas: Natureza da operação 31/12/2018 31/12/2017
 Ativo: Furnas S.A. 11 10

 Celg Geração e Transmissão S.A.
Contas a receber de 
faturamento 4 6

15 16
Passivo: Furnas S.A. O&M (110) (214)
 Celg Geração e Transmissão S.A. O&M (659) (378)

(769) (592)
Resultado: Receita
 Furnas S.A. Receita de faturamento 122 123
 Celg Geração e Transmissão S.A. Receita de faturamento 61 69

183 192
 Custo/despesa: Furnas S.A. O&M (161) (214)
 Celg Geração e Transmissão S.A. O&M (280) (378)

(441) (592
12 Instrumentos financeiros: 12.1 Classificação dos instrumentos financeiros por 
categoria

31/12/2018 31/12/2017

Ativos financeiros
Custo 

amortizado
A valor justo por 

meio do resultado Total Total
Caixa e equivalentes de caixa - 5.389 5.389 4.689
Concessionárias e permissio-
nárias 434 - 434 414
Impostos a recuperar 324 - 324 260

758 5.389 6.147 5.363
O valor justo dos recebíveis não difere de forma relevante dos saldos contábeis, pois 
têm correção monetária consistente com taxas de mercado e/ou estão ajustados pela 
provisão para redução ao valor recuperável. Os principais passivos financeiros da Cia., 
em 31/12/2018, são mensurados ao custo amortizado, conforme demonstrado abaixo:
Passivos financeiros 31/12/2018 31/12/2017
Fornecedores 2.537 2.830
Salários e encargos 75 81
Obrigações fiscais 84 136
Impostos diferidos 1.139 1.105

3.835 4.152
12.2 Gestão de risco - As operações financeiras da Cia. são realizadas por intermédio 
da área financeira de acordo com a estratégia conservadora, visando segurança, 
rentabilidade e liquidez previamente aprovada pela diretoria e acionistas. Os princi-
pais fatores de risco mercado que poderiam afetar o negócio da Cia. são: (a) Riscos 
de mercado - A utilização de instrumentos financeiros pela Cia. tem como objetivo 
proteger seus ativos e passivos, minimizando a exposição a riscos de mercado, 
principalmente no que diz respeito às oscilações de taxas de juros, índices de preços 
e moedas. A Cia. não tem pactuado contratos de derivativos para fazer hedge contra 
esses riscos, porém, estes são monitorados pela Administração, que periodicamente 
avalia a exposição da Cia. e propõe estratégia operacional, sistema de controle, 
limites de posição e limites de créditos com os demais parceiros do mercado. A 
Cia. também não pratica aplicações de caráter especulativo ou quaisquer outros 

ativos de riscos. (b) Riscos ambientais - As atividades do setor de energia podem 
causar significativos impactos negativos e danos ao meio ambiente. A legislação 
impõe àquele que direta ou indiretamente causar degradação ambiental o dever de 
reparar ou indenizar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros afetados, 
independentemente da existência de culpa. Os custos de recuperação do meio 
ambiente e indenizações ambientais podem obrigar a Cia. retardar ou redirecionar 
investimentos em outras áreas, mas a Cia. procura assegurar o equilíbrio entre a 
conservação ambiental e o desenvolvimento de suas atividades, estabelecendo 
diretrizes e práticas a serem observadas nas operações, a fim de reduzir o impacto 
ao meio ambiente, mantendo o foco no desenvolvimento sustentável de seu negócio. 
12.3 Avaliação dos instrumentos financeiros - Os instrumentos financeiros cons-
tantes do balanço patrimonial, tais como caixa e equivalentes apresentam-se pelo 
valor contratual, que é próximo ao valor de mercado. Para determinação do valor de 
mercado foram utilizadas as informações disponíveis e metodologias de avaliação 
apropriadas para cada situação. 13 Seguros - Os seguros contratados seguem a 
política da Cia. no que tange à cobertura de ativos próprios e de terceiros alugados 
pela empresa de acordo com a análise de risco e o aspecto econômico-financeiro.
Diretor Presidente: Adalberto José de Souza e Diretor Financeiro: Antonio Dirceu Gui-
marães Machado   |  Contador: Ronaldo Borges Andrade - CRC-RJ 051927/O-8.
Parecer do Conselho Fiscal Sobre as Demonstrações Financeiras do Exercício 
Findo em 31 de dezembro de 2018. Os membros do Conselho Fiscal da Lago Azul 
Transmisssão S.A., abaixo assinados, dentro de suas atribuições e responsabilidades 
legais, procederam  ao exame  das Demonstrações Financeiras e do Relatório Anual 
da Administração referentes ao exercício social findo em 31/12/2018, e, considerando, 
ainda,o Relatório dos Auditores Independentes Maciel Auditores S/S - EPP, emitido 
sem ressalvas, concluíram  que os documentos analisados, em todos os seus aspectos 
relevantes, estão adequadamente apresentados, motivo pelo qual opinaram favora-
velmente ao seu encaminhamento para deliberação da Assembleia Geral de Acionis-
tas. RJ, 25/04/2018. Cleiton Silva Ferreira. Claudio Rocha Bueno. Fabio Ribeiro Pizzo.

Relatório do Auditor Independente Sobre as Demonstrações Contábeis
Aos Diretores e Acionistas da Lago Azul Transmissão S.A.. Rio de Janeiro - RJ. 
Examinamos as demonstrações contábeis da Lago Azul Transmissão S.A. (Com-
panhia), que compreendem o balanço patrimonial em 31/12/2018 e as respectivas 
demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de 
caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas expli-
cativas, incluindo o resumo das principais práticas contábeis. Em nossa opinião, as 
demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos 
os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Cia. em 31/12/2018, o 
desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para exercício findo nessa 
data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para opinião: 
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais 
de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão 
descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria 
das demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação à Cia., de acordo 
com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do 
Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabili-
dade, 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: Demonstração do Valor Adicio-
nado - As demonstrações do valor adicionado (DVA) referentes ao exercício findo em 
31/12/2018, elaboradas sob a responsabilidade da administração da Cia. e apresen-
tadas como informação suplementar, foram submetidas a procedimentos de auditoria 
executados em conjunto com a auditoria das demonstrações contábeis da Cia.. Para 
a formação de nossa opinião, avaliamos se essas demonstrações estão conciliadas 
com as demonstrações contábeis e registros contábeis, conforme aplicável, e se a 
sua forma e conteúdo estão de acordo com os critérios definidos no Pronunciamento 
Técnico NBC TG 09 - Demonstração do Valor Adicionado. Em nossa opinião, essas 
demonstrações do valor adicionado foram adequadamente elaboradas, em todos os 
aspectos relevantes, segundo os critérios definidos nesse Pronunciamento Técnico 
e são consistentes em relação às demonstrações contábeis tomadas em conjunto. 
Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis e o relatório 
do auditor: A Administração da Cia. é responsável por essas outras informações 
que compreendem o Relatório da Administração, cuja expectativa de recebimento 
é posterior à data deste relatório. Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis 
não abrange o Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma de 
conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria das demons-
trações contábeis, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração, 
quando ele nos for disponibilizado, e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, 
de forma relevante, inconsistente com as demonstrações contábeis ou com o nosso 
conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de 
forma relevante. Se, quando lermos o Relatório da Administração, nós concluirmos 
que há distorção relevante nesse relatório, teremos que comunicar a questão aos 
responsáveis pela governança e para o órgão regulador. Responsabilidade da 
administração e da governança pelas demonstrações contábeis - A administração é 
responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis 
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos 
que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações 
contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou 
erro. Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela 
avaliação da capacidade de a Cia. continuar operando, divulgando, quando aplicável, 
os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base 
contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração 
pretenda liquidar a Cia. ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa 
realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança 
da Cia. são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elabora-
ção das demonstrações contábeis. Responsabilidades do auditor pela auditoria das 
demonstrações contábeis - Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as 
demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, 
independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria 
contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas 
não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras 
e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes 
existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são considera-
das relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro 
de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com 
base nas referidas demonstrações contábeis. Como parte da auditoria realizada de 
acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento 
profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • 
Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações con-
tábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos 
procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência 
de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não 
detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de 
erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsi-
ficação, 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 Cia.. • Avaliamos a adequação das 
políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respecti-
vas 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 conti-
nuidade operacional da Cia.. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos 
chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas 
demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações 
forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de 
auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras 
podem levar a Cia. a não mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos a 
apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive 
as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes 
transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação 
adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, 
entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das consta-
tações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas 
nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.  RJ, 04/04/2019.

Maciel Auditores S/S - 2 CRC/RS 5.460/O-0 T SP.  
Roger Maciel de Oliveira  - 1 CRC/RS-071.505/O-3 T SP  -  Sócio Responsável Técnico 
Luciano Gomes dos Santos - 1 CRC RS 059.628/O-2  - Sócio Responsável Técnico.

Cade recomenda condenações no setor de autopeças
Entre 2012 e 2019, a 

Superintendência-Geral do 
Conselho Administrativo 
de Defesa Econômica (SG/
Cade) instaurou 18 proces-
sos administrativos para in-
vestigar cartéis de diferentes 
peças automotivas. Na últi-
ma terça-feira (28), o órgão 
recomendou, em despachos 
assinados, a condenação em 
dois processos administra-
tivos que apuram práticas 
anticompetitivas no setor de 
autopeças

O primeiro caso apurou a 
ocorrência de cartel no mer-
cado nacional de rolamentos 
antifricção. Segundo a SG/
Cade, esses dispositivos são 
utilizados na fabricação de 
automóveis e no processo 
produtivo de diversas indús-
trias, como de mineração, 
siderúrgica, celulose e pape-

leira, petroquímica, alimen-
tos e bebidas, agricultura, 
cerâmica, entre outras.

O parecer aponta que os 
participantes teriam fixado 
preços e outras condições 
comerciais, dividido clientes 
e compartilhado informa-
ções sensíveis com o objeti-
vo de limitar a concorrência 
nos segmentos automotivo 
e industrial de rolamentos 
nacionais. O conjunto pro-
batório inclui e-mails, ano-
tações manuscritas e relatos 
de reuniões presenciais entre 
concorrentes. A SG/Cade re-
comendou a condenação das 
empresas SKF do Brasil, Ti-
mken do Brasil Comércio e 
Indústria, SNR Rolamentos 
do Brasil, além de três pes-
soas físicas.

O segundo processo in-
vestigou cartel no mercado 

de comercialização de re-
vestimento de embreagens. 
A principal função desse 
revestimento é sincronizar a 
velocidade do motor com a 
caixa de transmissão. Ele é 
o responsável pelo amorteci-
mento do veículo, reduzindo 
a oscilação e a rotação feita 
pelo motor.

Entre as práticas que te-
riam sido adotadas pelos 
envolvidos no cartel estão fi-
xação de preços e condições 
comerciais, divisão de mer-
cados e compartilhamento 
de informações sensíveis en-
tre concorrentes. Os efeitos 
do conluio no mercado bra-
sileiro teriam sido causados 
tanto pela conduta praticada 
no país quanto por meio de 
importações.

Neste processo, a SG/
Cade sugeriu a condenação 

das empresas Fras-le e Ter-
molite, além de seis pessoas 
físicas.

Os casos seguem agora 
para julgamento pelo Tri-
bunal do Cade, responsável 
pela decisão final. Caso se-
jam condenadas, as empre-
sas poderão pagar multas 
de até 20% do valor de seu 
faturamento bruto. Já as pes-
soas físicas ficam sujeitas a 
multas de R$ 50 mil a R$ 2 
bilhões.

Acordos

Ao longo das investiga-
ções de cartéis em diferentes 
mercados de peças automo-
tivas, o Tribunal do Cade já 
homologou 35 Termos de 
Compromisso de Cessação 
(TCCs) em 15 processos di-
ferentes. Até o momento, os 

acordos celebrados resulta-
ram em contribuições pecu-
niárias que somam R$ 450,3 
milhões.

No processo referente a 
rolamentos antifricção já 
firmaram TCCs as empre-
sas Schaeffler Brasil e Ina 
Holding Schaeffler GMBH 
& CO.KG (R$ 60 milhões), 

JTEKT Automotiva Brasil e 
Koyo Rolamentos do Brasil 
(R$ 3.096.223,44) e Nachi 
Brasil e Nachi-Fujikoshi (R$ 
3.140.140,10). Já no caso de 
revestimentos de embrea-
gem foi celebrado acordo 
apenas com a Schaeffler 
Friction Products GMBH 
(R$ 699.216,11).

Ocorrência de cartel no mercado nacional de 
rolamentos antifricção




