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Primeiro PIB de Bolsonaro é negativo
Retração de 0,2% no 
1º trimestre, puxado 
pela indústria, já 
sinaliza nova recessão

A economia brasileira andou 
para trás nos primeiros 90 dias do 
Governo Bolsonaro. O Produto 
Interno Bruto (PIB) caiu 0,2% no 
primeiro trimestre deste ano, na 
comparação com o último trimestre 
de 2018. A queda ocorreu depois de 
altas de 0,5% no terceiro e de 0,1% 
no quarto trimestres do ano passa-
do.

Levantamento divulgado nes-
ta quinta-feira, no Rio de Janeiro, 
pelo Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE), mostra 
que, do último trimestre de 2018 
para o primeiro trimestre de 2019, 
a queda de 0,2% foi puxada por um 
recuo de 0,7% no setor industrial. 

As principais atividades em queda 
foram a indústria extrativa mineral 
(-6,3%), construção (-2%) e indús-
trias da transformação (-0,5%).

A agropecuária também teve 
queda (-0,5%). Os serviços tiveram 
taxa positiva de 0,2% no período, 
evitando uma queda mais acentua-
da da economia.

Sob ótica da demanda, a queda 
foi puxada pela formação bruta de 
capital fixo, isto é, os investimen-
tos, que caíram 1,7% do último 
trimestre de 2018 para o primeiro 
trimestre deste ano. As exportações 
também caíram (-1,9%). Ao mes-
mo tempo, os consumos do gover-
no e das famílias cresceram 0,4% e 
0,3%, respectivamente. As impor-
tações tiveram alta de 0,5%.

Já na comparação com o pri-
meiro trimestre do ano passado, a 
economia cresceu 0,5% e 0,9% no 
acumulado de 12 meses.

De acordo com a análise do 
Instituto de Estudos para o De-
senvolvimento Industrial (Iedi), a 

É mais do mesmo
Como forma de estimular a 

economia brasileira, o ministro 
da Economia, Paulo Guedes, in-
formou nesta quinta-feira que o 
governo vai liberar dinheiro do 
Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço (FGTS) e do Programa 
de  Integração Social (PIS). O 
presidente Bolsonaro e Guedes 
repetem o que fez a dupla Temer 
e Meirelles e sabem que isto não 
vai funcionar. O que sobrou nas 
contas do FGTS e do PIS não tem 
poder para alcançar o objetivo. O 

pior é que, novamente, os ban-
queiros vão se dar bem. Afinal, 
outra vez, uma parte do dinheiro 
vai ser usado para pagar dívidas.

Além disso, a medida vai afe-
tar fortemente o financiamento da 
construção, pois Guedes chega a 
falar em liberar todo o FGTS, in-
clusive de contas ativas.

A medida, entretanto, ainda 
segue em estudo, e só deve ser 
implementada após a eventual 
aprovação da reforma da Previ-
dência. “Nós temos que começar 

pelas coisas mais importantes”, 
disse Guedes.

“As coisas devem se acelerar 
nas próximas três ou quatro se-
manas”, disse o ministro, em re-
ferência à tramitação da reforma 
da Previdência no Congresso.

Hoje, o saque nas contas ativas 
do FGTS só é permitido em situ-
ações específicas, como no caso 
do trabalhador ser demitido sem 
justa causa ou se for para utilizar 
os recursos na aquisição de casa 
própria.

economia brasileira vive, desde o 
final do ano passado, um quadro 
de estagnação, mas começa a se 
aproximar de um novo período de 
perdas, como sugere o resultado 
de -0,2% do PIB no primeiro tri-
mestre de 2019, descontados os 

efeitos sazonais. Enquanto isso, a 
indústria já se encontra em reces-
são, acumulando dois trimestres 
de queda.

Como a indústria, notadamente a 
manufatura, é o setor que mais es-
tabelece encadeamentos com o res-

tante da economia, sua nova etapa 
recessiva tem grande possibilidade 
de se espalhar e atingir a evolução 
futura do PIB total. Em outros ter-
mos, sem crescimento na indústria, 
dificilmente a recuperação econô-
mica irá deslanchar.

Governo quer 
Coaf como agência 
de investigação 
financeira

O Governo Federal pretende 
transformar o Conselho de Con-
trole de Atividades Financeiras 
(Coaf), órgão ligado ao Ministério 
da Economia, em uma agência de 
investigação para atuar na preven-
ção e combate à corrupção a partir 
do cruzamento de dados financei-
ros. A informação é do ministro 
da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, 
em conversa com jornalistas nesta 
quinta-feira, na Câmara dos De-
putados.

A reforma administrativa do go-
verno do presidente Jair Bolsonaro 
previa a transferência do Coaf para 
o Ministério da Justiça e Seguran-
ça Pública, o que foi rejeitado pelo 
Congresso Nacional, que manteve o 
órgão subordinado ao Ministério da 
Economia. 

De acordo com o ministro, a pro-
posta de levar o Coaf para a Justiça 
mirava justamente a criação dessa 
nova agência. “A ideia de levar para 
o Ministério da Justiça foi proposi-
ção minha, na transição, porque eu 
defendo, por orientação da Trans-
parência Internacional, a criação 
de uma Anif, Agência Nacional de 
Investigação Financeira, para fazer 
aquilo que o Brasil nunca fez: pre-
venção, cruzar dados”, disse.

Guerra comercial
China-EUA pode 
tornar Brasil maior 
exportador de soja

A agência Bloomberg informou 
nesta quinta-feira que a China sus-
pendeu as compras de soja dos Es-
tados Unidos em meio à escalada 
da guerra comercial entre os dois 
países. Caso essa decisão seja con-
firmada oficialmente, ela abre por-
tas para o aumento da exportação 
de soja brasileira. Essa é a análise 
de Lucas Costa Beber, produtor 
agrícola e diretor da Associação 
dos Produtores de Soja e Milho do 
Mato Grosso (Aprosoja), em entre-
vista concedida à Sputnik Brasil.

Beber acredita, inclusive, que 
essa seria uma grande oportunida-
de para o Brasil se tornar o maior 
exportador de soja do mundo.“Já 
somos o maior produtor mundial e 
com certeza vamos nos consolidar 
como maior exportador do mundo”, 
disse.

Segundo os dados oficiais, a Chi-
na comprou 13 milhões toneladas 
de soja desde dezembro, quando 
foi acordada uma trégua temporária 
entre o país e os EUA e estes de-
cidiram adiar o aumento para 25% 
das tarifas aplicadas aos produtos 
chineses.

Para Lucas Beber, o Brasil é o 
país que detém a maior tecnologia 
de produção de soja. “Nós temos a 
pesquisa ao nosso favor. De norte 
a sul do país nós temos potencial 
de grandes médias de soja”, des-
tacou.

Entretanto, ele também destacou 
que existem pontos negativos que 
podem atrapalhar o sucesso da soja 
brasileira no mercado chinês.

“Um dado negativo é que o nos-
so validador de preços é a bolsa 
de Chicago e, como os negócios 
acontecem lá, e tem ocorrido pouca 
compra da soja americana na bolsa 
de Chicago, isso acaba atrapalhan-
do no preço que é originado na bol-
sa de valores”, disse.

Em geral, desde o início da guer-
ra comercial entre China e EUA, 
as exportações de soja brasileira 
para os chineses cresceram mais de 
50%, justificando assim o otimismo 
do diretor da Aprosoja.

A voz das ruas: milhares de jovens 
defendem educação em 183 cidades

Os atos em defesa da educação 
pública no país e contra a reforma 
da Previdência do Governo Bol-
sonaro superaram as expectativas 
dos organizadores e atingiram pelo 
menos 183 cidades de 22 estados, 
segundo a União Nacional dos Es-
tudantes (UNE). Em São Paulo, foi 
estimada a mobilização de 250 mil 
pessoas, e em Belo Horizonte tam-
bém.

Rio de Janeiro e Recife reuniram 

pelo menos 100 mil pessoas cada 
uma. A mobilização no Distrito Fe-
deral atraiu cerca de 30 mil pessoas. 
Em Salvador foram 40 mil pessoas, 
o mesmo número em Belém. São 
Luís atraiu também 30 mil pessoas.

“Brincaram com o formigueiro, 
deu nisso!”, afirmou nas redes so-
ciais o cientista Miguel Nicolelis.

Independentemente dos núme-
ros da mobilização, nota divul-
gada pelo ministro da Educação, 

Abraham Weintraub, na tarde desta 
quinta-feira atesta que o governo 
está incomodado com as manifes-
tações deste 30 de maio. O ministro 
sustenta na nota que professores, 
servidores, estudantes e pais ou 
responsáveis “não são autorizados 
a divulgar e estimular protestos du-
rante o horário escolar”. O ministro 
também espera que sejam feitas de-
núncias por meio do site da ouvido-
ria do ministério. Página 3

Reforma da Previdência ameaça 
economia de 88% dos municípios

Se a reforma da Previdência for 
aprovada conforme o projeto apre-
sentado pelo Governo Bolsonaro por 
meio da Proposta de Emenda à Cons-
tituição (PEC) 6/2019, quase 90% dos 
5.500 municípios do país enfrentarão 
dificuldades econômicas. Isso porque 
o montante de benefícios pagos pelo 
INSS é maior do que a arrecadação 
nessas cidades, segundo dados da 
Associação Nacional dos Auditores 
da Receita Fiscal do Brasil (Anfip), 
divulgados nesta quinta-feira em carta 

da Rede Jubileu Sul, que reúne movi-
mentos sociais, organizações popula-
res e religiosas, políticas, comunida-
des e campanhas na América Latina e 
Caribe, África, Ásia e o Pacífico.

“Dados levantados pela An-
fip revelam que foram pagos pelo 
INSS mais de 34 milhões de bene-
fícios vinculados ao Regime Geral 
de Previdência Social (RGPS) em 
dezembro de 2017. O montante 
dos benefícios pagos foi superior 
ao valor da arrecadação em 87,9% 

dos municípios, o que correspon-
de a 4.896 municípios brasileiros. 
Nessas cidades, os recursos pro-
venientes dos benefícios previden-
ciários superam também a receita 
do Fundo de Participação dos Mu-
nicípios”, afirma a Rede na carta, 
apresentada como documento final 
após três dias de debates sobre a 
reforma da Previdência, com a re-
alização, em Brasília, do seminário 
“Desmonte da Previdência Social 
no Brasil: a quem interessa?”

Reprodução/internet
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Keynes, o FMI e o futuro

Lembrando Gabriel, Beth, Lady, Antunes, Boechat...
Os últimos tempos têm 

sido ingratos, com tantas e 
tão dolorosas perdas. São 
profissionais valorosos e 
que marcaram nossas vi-
das, contribuindo, com suas 
ações, para o desenvolvi-
mento do Brasil. As mor-
tes das atrizes Maria Isabel 
de Lizandra, Márcia Real, 
Lady Francisco e Bibi Fer-
reira, dos cantores Gabriel 
Lima e Beth Carvalho, do 
jornalista Ricardo Boechat 
e do dramaturgo Antunes 
Filho deixaram todos nós 
certamente entristecidos, 
mas, ao mesmo tempo, sa-
bemos que os seus legados, 
para a dramaturgia, para o 
jornalismo e para a Música 
Popular Brasileira, servem 
de alento, nesse momento 
de precoce saudade, sendo 
exemplos para as novas ge-
rações.

A morte do cantor Ga-
briel Diniz, ocorrida na 
última terça-feira, pegou a 
todos de surpresa. No auge 
do sucesso, ele ia de Salva-
dor para Maceió, quando o 
avião monomotor em que 
viajava caiu no interior de 
Sergipe. A notícia se espa-
lhou rapidamente, gerando 
uma grande comoção entre 
os seus fãs, que foram, mais 
tarde, se despedir do artista 
em João Pessoa, onde foi 
enterrado. Aos 28 anos, o 
músico sul mato-grossense 
estava no auge da carreira 
e foi hit do Carnaval 2019, 
com a música Jenifer. No 
YouTube, o clipe da canção 
já ultrapassou a marca de 
200 milhões de visualiza-
ções.

Dias antes, a atriz Lady 
Francisco, de 84 anos, mor-
reu por complicações pós-
operatórias, após sofrer uma 
queda, quando caminhava 
com seus cães, e fraturar 
o fêmur. O velório da atriz 
ocorreu no Teatro Leblon, 
com a presença de uma 
grande quantidade de co-
legas do cinema, televisão 
e teatro. A atriz era muito 

querida e atuou por mais de 
cinco décadas, emprestan-
do seu talento e vigor físico 
aos papéis que interpretou, 
quase sempre com olhares 
para lá de sedutores.

Na Globo, a atriz minei-
ra esteve em novelas como 
Pecado Capital, Explode 
Coração, Barriga de Alu-
guel, Por Amor e Cheias de 
Charme. Após se destacar 
na rádio e TV Itacolomi, em 
Minas Gerais, ela se mudou 
para o Rio. Foi quando teve 
breve passagem pela TV 
Tupi, no começo da década 
de 70, na novela Jerônimo, 
o Herói do Sertão.

No cinema, fez Um varão 
entre as mulheres e O padre 
que queria pecar. A filmo-
grafia tem também O crime 
do zé bigorna, de Anselmo 
Duarte, e Lúcio Flávio - o 
passageiro da agonia, de 
Hector Babenco. Ela tam-
bém atuou como diretora, 
ao lado de Levy Salgado, 
em Anjos do sexo, e se ves-
tiu como homem para cenas 
de Os rapazes da calçada. 
Seu último papel foi no pro-
grama humorístico Treme 
treme, em 2018, do Mul-
tishow.

Beth Carvalho nos dei-
xou no final do mês pas-
sado. Ela começou a fazer 
sucesso ainda na década 
de 1970, quando se tornou 
uma das maiores intérpretes 
do samba, ajudando a reve-
lar nomes como Luiz Carlos 
da Vila, Jorge Aragão, Zeca 
Pagodinho, Almir Guineto, 
Grupo Fundo de Quintal e 
Arlindo Cruz.

A carreira de Beth Car-
valho se originou na Bossa 
Nova. Em 1965, gravou 
o seu primeiro disco com 
a música Por Quem Mor-
reu de Amor. A partir de 
1973, passou a lançar um 
disco por ano e se tornou 
sucesso de vendas, em-
placando vários sucessos 
como 1.800 Colinas, Saco 
de Feijão, Olho por Olho, 

Coisinha do Pai, Firme e 
Forte, Vou Festejar, Acre-
ditar, Mas Quem Disse que 
Eu te Esqueço.

Foram 51 anos de car-
reira, 31 discos, 2 DVDs e 
apresentações em diversas 
cidades do mundo. Beth 
Carvalho recebeu seis Prê-
mios Sharp, 17 Discos de 
Ouro, 9 de Platina, 1 DVD 
de platina, centenas de tro-
féus e premiações diver-
sas.

Maria Isabel de Lizandra 
atuou em novelas, séries e 
especiais de TV, filmes e 
peças de teatro, de 1960 até 
os anos 2000, além de ter 
sido professora de Teatro, 
na então Faculdade da Ci-
dade, no Rio. Estreou, em 
1964, na TV Tupi, com a 
novela Se o Mar Contasse, 
de Ivani Ribeiro, e no cine-
ma em Vereda da Salvação, 
de Anselmo Duarte, que 
provocou a crítica e o pú-
blico em festivais de todo o 
mundo.

A partir de 1966, na TV 
Excelsior, Maria Isabel de 
Lizandra torna-se um dos 
rostos mais habituais das 
novelas. Nesse ano, inter-
pretou Maria Elisa em Anjo 
Marcado, de Ivani Ribeiro, 
e Raquel, em As Minas de 
Prata, uma superprodução 
para a época, adaptada por 
Ivani Ribeiro e dirigida por 
Walter Avancini.

Estreou na Rede Globo 
em 1983 com a minissérie 
Moinhos de Vento, a que 
se seguiram a telenovela 
Champagne, de Cassiano 
Gabus Mendes, a minis-
série Tenda dos Milagres 
e a participação nas sé-
ries Caso Verdade e Você 
Decide. Em 1986 a atriz 
foi para a Rede Manchete 
onde participou de Dona 
Beija. Dois anos depois, 
regressa à Rede Globo, 
onde tem uma participação 
especial em Vale Tudo. Em 
1989, trabalha em Tieta e, 
no mesmo ano, em Pacto 
de Sangue. Em 1991 retor-

na à Rede Manchete onde 
participa de Fronteiras do 
Desconhecido e da minis-
série Filhos do Sol.

Seus últimos trabalhos 
na TV foram em episódios 
do programa Você Decide 
e na minissérie Labirinto, 
na  Globo, e em Por Amor e 
Ódio, na Record. Maria Isa-
bel de Lizandra foi presença 
constante nos palcos brasi-
leiros, estrelando e partici-
pando de dramas e comé-
dias que foram sucesso de 
público e crítica. Entre os 
vários espetáculos dos quais 
participou, destacam-se: 
Quarto de Empregada, O 
Duelo, Felisberto do Café, 
Elas Complicam Tudo, Adi-
ós Geralda e Freud, Além 
da Alma.

Consagrado diretor de te-
atro, Antunes Filho foi con-
siderado pela crítica e por 
diversos artistas como um 
dos principais nomes tea-
trais e diretores do país. An-
tunes fez parte da primeira 
geração de encenadores 
brasileiros, junto a Flávio 
Rangel, Augusto Boal, An-
tônio Abujamra, Zé Celso 
e Amir Haddad, dissiden-
tes do Teatro Brasileiro de 
Comédia, onde começou 
como assistente de direção 
em 1952, tendo lá trabalha-
do com nomes estrangeiros 
decisivos que influenciaram 
sua geração: Ziembinski, 
Adolfo Celi, Luciano Salce, 
Ruggero Jacobbi e Flaminio 
Bollini.

Seu trabalho foi forte-
mente ligado à renovação 
estética, política e cênica do 
teatro brasileiro surgido nos 
anos 1960 e 1970, sobretu-
do com Macunaíma (1978), 
montagem que se tornou 
referência para a geração 
dos anos 80. Com esse es-
petáculo, Antunes Filho 
tornou-se o primeiro dire-
tor a empreender uma obra 
dramatúrgica e cenicamente 
autoral.

Bibi Ferreira foi uma ar-
tista completa. A vida e obra 

de Bibi Ferreira foi home-
nageada durante o Carna-
val do Rio, em 2003, sendo 
tema de samba-enredo. Na 
década de 2010, Bibi come-
çou a realizar espetáculos 
focados em apenas um ar-
tista, como a francesa Edith 
Piaf, a portuguesa Amália 
Rodrigues e o americano 
Frank Sinatra.

Em 2007, após 50 anos 
afastada do teatro de co-
média, volta aos palcos 
fazendo Às Favas com os 
Escrúpulos, texto de Juca 
de Oliveira e direção de Jô 
Soares. Em 2015, entrou 
para a lista 10 Grandes Mu-
lheres que marcaram a His-
tória do Rio. Aos 95 anos, 
um ano antes de morrer, fez 
sua turnê de despedida com 
Bibi - Por Toda Minha Vida, 
espetáculo só com músicas 
brasileiras.

Márcia Real veio de uma 
família humilde e teve um 
avô advogado, que logo 
percebeu a vivacidade e a 
memória da neta e que de-
sejava que fosse advogada 
também. Adolescente, um 
dia encontrou-se na rua 
com a atriz Bibi Ferreira, de 
quem era fã incondicional. 
Após uma conversa com a 
estrela, ganhou um papel na 
peça Minhas queridas espo-
sas.

Depois de uma experiên-
cia na Rádio Tupi, estreou 
na televisão, atuando nos 
programas TV de Vanguar-
da e TV Comédia, na TV 
Tupi. Foi um dos princi-
pais nomes da TV Tupi de 
São Paulo fazendo papéis 
como Lady Macbeth e Ana 
Karenina. Estreou em tele-
novelas, em 1964, em um 
dos principais papéis de Co-
rações em Conflito, na TV 
Excelsior.

Márcia Real foi também 
apresentadora de televisão. 
Destacou-se no Clube dos 
Artistas, ao lado de Airton 
Rodrigues, no qual ficou 
por dez anos. Ganhou vá-
rios prêmios, dentre eles o 

Troféu Roquette Pinto, o 
principal prêmio de televi-
são da década de 1960, por 
três vezes. Ganhou também 
o primeiro Troféu Imprensa 
de melhor atriz, no ano de 
1961. Atuou, como atriz, 
por cerca de 40 anos. Már-
cia Real morreu em março. 
A atriz sofria de Mal de 
Alzheimer há mais de uma 
década.

Jornalista brilhante, lú-
cido e irreverente, Ricardo 
Boechat também nos dei-
xou, recentemente. Esteve 
presente nos principais jor-
nais do país, como O Glo-
bo, O Dia, O Estado de S. 
Paulo e Jornal do Brasil, 
além de ter sido professor 
de jornalismo impresso da 
UniverCidade, onde tam-
bém editou o Jornal da Ci-
dade.

Seu último trabalho foi 
no Grupo Bandeirantes, 
onde estava desde 2004, 
quando começou como ân-
cora do noticiário matinal 
BandNews FM, em 2005 
– inicialmente no bloco 
local da filial carioca, pas-
sando, no ano seguinte, 
para a apresentação da fai-
xa matinal da rede, quando 
também passou a anco-
rar o Jornal da Band, na 
Rede Bandeirantes. Tam-
bém assinava uma coluna 
semanal na revista IstoÉ. 
Venceu por três vezes o 
Prêmio Esso, além de ter 
recebido por várias vezes 
o Prêmio Comunique-se.

Nesses últimos meses, o 
Brasil perdeu grandes pro-
fissionais. E aqui estão sen-
do lembrados alguns deles. 
Todavia, todos esses que 
partiram e que aqui são, de 
alguma forma, homenage-
ados, deixaram suas mar-
cas em nossas mentes e em 
nossos corações, pois, com 
grande talento, cada um de-
les, contribuiu com o Brasil.

q  Paulo Alonso
Jornalista e chanceler da 

Universidade Santa Úrsula.

Um maço de cigarro a  
menos e R$ 30 mil na contaSe Lord Keynes, que ajudou 

a inaugurar a ordem econômica 
do pós-Segunda Guerra Mun-
dial na conferência de Bretton 
Woods, visitasse o FMI hoje, ele 
ficaria surpreso com a evolução 
da instituição. Ele encontraria um 
FMI moderno, capaz de ajudar os 
países com novas ferramentas para 
analisar riscos financeiros e de-
sequilíbrios externos e assumir a 
desigualdade de renda, corrupção 
e mudança climática. Ele ficaria 
maravilhado com a nossa repre-
sentação universal, pessoal diver-
sificado e uma mulher na chefia. 
Ele também encontraria um mun-
do transformado por novas potên-
cias emergentes e tecnologias que 
ligam países e mercados à veloci-
dade da luz.

Keynes também entenderia a 
realidade de hoje. Ele viu tudo 
isso antes: o crescente naciona-
lismo econômico e político, o 

desgaste das alianças e o declínio 
acentuado do apoio ao multilat-
eralismo. No entanto, ele não se 
desesperaria. Com sua energia 
característica, Keynes pediria um 
compromisso renovado com a 
cooperação econômica global.

Na edição de Finanças e De-
senvolvimento que celebra o 75º 
aniversário do FMI, atendemos a 
seu chamado, recorrendo às men-
tes mais afiadas para avaliar os 
desafios que estão por vir e como 
melhor enfrentá-los. Martin Wolf, 
Mohamed El-Erian e Adam Tooze 
analisam como o FMI deve con-
tinuar mudando para enfrentar no-
vas realidades e melhor servir seus 
países-membros.

Também analisamos as principais 
tendências globais. Keyu Jin prevê 
volatilidade à medida que a China 
se integra totalmente nos mercados 
financeiros globais. Pinelopi Gold-
berg se concentra nas incertezas em 

torno do comércio, e Raghuram Ra-
jan discute como administrar mel-
hor os fluxos crescentes de capital 
através das fronteiras.

Para Christine Lagarde, direto-
ra-gerente do FMI, a resposta está 
em um “novo” multilateralismo – 
que coloca as pessoas no centro de 
todos os nossos esforços. Significa 
garantir que governos e institu-
ições trabalhem para atingir metas 
comuns para um futuro próspero, 
inclusivo e sustentável.

Assim como o FMI se adaptou 
à mudança desde 1944, continu-
ará a evoluir e inovar para atender 
às necessidades da harmonia 
econômica global. Keynes e os 44 
delegados que criaram a institu-
ição ficariam orgulhosos.

q  Gita Bhatt
Editora-chefe da revista de Finanças 

e Desenvolvimento do Fundo 
Monetário Internacional (FMI).

Para dar uma forcinha extra para 
quem quer parar de fumar neste dia 
31 de maio, data marcada pela Or-
ganização Mundial da Saúde (OMS) 
como o Dia Mundial Contra o Tab-
aco, a Easynvest fez uma simulação 
de quanto um brasileiro economiz-
aria em média durante um ano se 
parasse de fumar.

Levando em consideração pes-
quisas internacionais, um brasileiro 
consome cerca de um maço de cigar-
ro por dia, a um preço médio de R$ 
10 por maço. Ao longo de um ano, 
essa pessoa gastaria R$ 3.650,00 
com cigarros, um custo mensal de 
aproximadamente R$ 300.

Partindo deste valor que poderia 
ser economizado, a Easynvest fez 
simulações com investimentos con-
servadores, seguros, de longo prazo 
e ideais para investidores iniciantes:

Tesouro Selic – Se uma pessoa 
investisse R$ 3.500 em um título 

com vencimento em 2049 (30 anos 
aplicados), o saldo final seria de R$ 
18.661,19, considerando a taxa Sel-
ic a 6,5% ao ano.

Tesouro IPCA – Se o ex-fumante 
optar por investir o valor econo-
mizado em Tesouro IPCA+ 2049, 
considerando a inflação a 3% ao 
ano, ele verá o valor de R$ 3.500 se 
multiplicar para R$ 26.219,43.

CBD ou LC – Considerando um 
CDB ou LC com rendimento de 
123% do CDI, R$ 3.500 aplicados 
renderiam R$ 23.841,32 em 360 
meses, totalizando o montante de 
R$ 27.341,32 para saque em 2049.

LCI e LCA – Se o ex-fumante in-
vestir os mesmos R$ 3.500 em LCI 
ou LCA com rendimento de 93% do 
CDI, ele poderá resgatar em 2049 
um valor total de R$ 18.454,42.

q  Equipe Easynvest
Corretora de investimentos.



Monitor Mercantil  n Conjuntura 3Sexta-feira, 31 de maio de 2019

Balanço patrimonial Exercício findo em 31 de dezembro Em reais mil
Ativo 2018 2017
Circulante
Disponibilidades  77  79
Títulos e Valores Mobiliários  3.273  2.575
Contas a Receber  7.204  4.352
Tributos a Recuperar  132  130
Impostos de renda e contribuição social a recuperar  465  444
Adiantamentos  131  134
Outros Valores a Receber  921  1.040

 12.203  8.754
Não Circulante
Clientes  2.215  1.321
Depósitos e cauções  3  167
Partes Relacionadas  605  1.890

 2.823  3.378
Investimentos - 26.293
Propriedade para investimento  659.246  572.327
Intangível  29  29

 659.275  598.649
Total ativo  674.301  610.781
Passivo 2018 2017
Circulante
 Fornecedores  128  863
 Empréstimos e Financiamentos  8.612  7.244
 Impostos e contribuições a recolher  137  93
 Provisão Imposto de Renda e Contribuição Social  826  750
 Impostos e Contribuições - parcelamentos  362  362
 Provisão para riscos fiscais e outros passivos Contingentes - 39
 Instrumentos derivativos  1.224  957
 Partes Relacionadas  1.166  -

 12.455  10.308
 Não Circulante
 Empréstimos e Financiamentos  21.530  31.511
 Impostos diferidos  173.746  144.077
 Instrumentos derivativos  3.409  4.604
 Receita diferida  840  1.570
 Partes Relacionadas  798  26.865

 200.323  208.627
 Patrimônio Líquido
 Capital Social  91.714  91.714
 Reservas de lucros  369.809  300.132
 Total do patrimônio líquido  461.523  391.846
 Total passivo e patrimônio líquido  674.301  610.781

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

2018 2017
Receita líquida de aluguéis e serviços  27.715  27.532
Custos de aluguéis e serviços  (1.968)  (1.188)
Lucro bruto de aluguéis e serviços  25.747  26.344
Receitas (despesas) operacionais
Despesas comerciais  2.234  (4.918)
Despesas administrativas (185) (100)
Perda com valor justo de propriedades para 
investimento  79.419  (56.724)
Outros ganhos (perdas) operacionais  (12)  (31)
Lucro/(Prejuízo) antes do resultado financeiro e da 
equivalência patrimonial  107.203  (35.429)
Resultado de equivalência patrimonial  6.694  6.223
Resultado financeiro líquido  (3.457)  (4.568)
Receitas financeiras  3.260  1.971
Despesas financeiras  (6.717)  (6.539)
Lucro/(Prejuízo) antes da tributação  110.440  (33.774)
Imposto de renda e contribuição social
Correntes  (3.167)  (3.263)
Diferidos  (29.670)  16.200
Lucro/Prejuízo líquido do exercício  77.603  (20.837)
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido Exercício findo em 

31 de dezembro Em reais mil
Reservas de lucros

Capital
social

Reser-
va legal

Reserva de 
retenção de 

lucro

Lucros 
(Prejuízo) 
Acumula-

dos Total
Saldo em 31 de 
dezembro de 2016  91.714  10.655  322.015  -  424.385
Prejuízo do exercício  -  -  -  (20.837)  (20.837)
Dividendos pagos -  - (11.702)  -  (11.702)
Absorção de Prejuízo  - -  (20.837)  20.837  -
Saldo em 31 de 
dezembro de 2017  91.714  10.655  289.476  -  391.846
Lucro do exercício  -  -  -  77.603  77.603
Dividendos pagos -  - (6.793) - (6.793)
Constituição de Reserva -  3.880  72.590  (76.470)  -
Adoção do IFRS 9  - - -  (1.133)  (1.133)
Saldo em 31 de 
dezembro de 2018  91.714  14.535  355.273  -  461.523

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

2018 2017
Fluxo de caixa operacional
Prejuízo/Lucro líquido do exercício  77.603  (20.837)
Ajustes
 Atualização de empréstimos e financiamentos  6.716  6.539
 Rendimento de títulos e valores mobiliários (130) (279)
 Ajuste de linearização (632) (1.239)
 Imposto de renda e contribuição social diferidos  29.670  (16.200)
 Variação no valor justo das propriedades para 
investimento  (79.419)  56.724
 Equivalência patrimonial  (6.694)  (6.223)
 Provisão para créditos de liquidação duvidosa  (2.524)  4.319
Lucro líquido ajustado  24.590  22.804
Variações no capital circulante
 Variações dos ativos e passivos operacionais
 Contas a receber  (2.177)  3.646
 Impostos a recuperar (23) (201)
 Adiantamentos  3  287
 Depósitos caução  164  (109)
 Fornecedores (735) (148)
 Impostos e contribuições  3.045  317
 Instrumentos derivativos (928) (830)
 Receita diferida (276) -
 Provisão para riscos fiscais e outros passivos 
contingentes (39) 39
 Outros  119  417
 Imposto de renda e contribuições sociais pagos  (2.926)  (298)
Fluxo de caixa gerado pelas operações  20.817  25.924
Fluxo de caixa de investimentos
 Adiantamento para futuro aumento de capital (495) 699
 Aquisição de títulos e valores mobiliários (568) (1.106)
 Operações com partes relacionadas  3.439  (2.319)
 Dividendos recebidos  (26.560)  5.303
 Investimento  32.987  1
 Aquisição e construção de propriedade para investimento  (7.500)  (1.900)
Fluxo de caixa gerado pelas (aplicados nas) 
atividades de investimento  1.303  678
Fluxo de caixa de financiamentos
 Amortização de empréstimos  (15.329)  (14.903)
 Dividendos Pagos  (6.793)  (11.702)
Fluxo de caixa aplicados nas atividades de 
financiamento  (22.122)  (26.605)
Fluxo de caixa  (2)  (3)
Fluxo de caixa
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício  79  82
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício  77  79
Variação de Caixa  (2)  (3)

RELATÓRIO DA DIRETORIA: Apresentação à V. Sas. o Balanço Patrimonial e Demonstrações referentes ao exercício encerrado em 31/12/2018. A Diretoria

SHOPPING CENTER MOOCA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A
CNPJ: 07.785.392/0001-90

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 e de 2017.
Nota 1 – Contexto Operacional: O Shopping Center Mooca Empreendimentos Imobiliários S.A., tem por objeto social o propósito de promover, desenvolver 
e explorar exclusivamente mediante a compra, venda e locação de espaços de um empreendimento na modalidade de Shopping Center. Nota 2 – Sumário 
das Práticas Contábeis: As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com base nas disposições 
contidas na Lei das Sociedades por Ações e nas normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM. (a) Uso de estimativas. Na elaboração 
das demonstrações financeiras é necessário utilizar estimativas para contabilizar certos ativos e passivos. As demonstrações financeiras da companhia in-
cluem estimativas referentes à provisão para créditos de liquidação duvidosa e provisões imposto de imposto de renda, contribuição social e outras similares. 
Por serem estimativas, é normal que variações possam ocorrer quando das efetivas realizações ou liquidações dos correspondentes ativos e passivos. (b) 
Apuração do resultado do exercício. O resultado do exercício é apurado pelo regime de competência. As receitas e custos decorrem, substancialmente, da 
atividade de exploração de shopping centers. A Companhia reconhece de forma proporcional a sua participação nos aluguéis pagos e custos correspondentes 
repassados pelos condomínios, com base no percentual de participação da Empresa nesses empreendimentos. (c) Contas a receber. Incluem os aluguéis a 
receber. São demonstrados pelos valores históricos, já deduzidos das respectivas provisões para crédito de realização duvidosa. A administração da empresa 
considera a referida provisão como suficiente para cobrir possíveis perdas, tendo sido adotado como critério o provisionamento, substancialmente, de todos os 
valores a receber conforme o título vencido mais antigo em uma matriz de provisão de perdas. Com isso, a totalidade do saldo do contas a receber do lojista é 
provisionado considerando o percentual desta faixa, inclusive o seu saldo a vencer. (d) Propriedade para investimento. As propriedades para investimento 
são representadas por terrenos e edifícios em Shopping Centers mantidos para auferir rendimento de aluguel e/ou para valorização do capital. As propriedades 
para investimento são reconhecidas pelo seu valor justo. As avaliações foram feitas por especialistas internos utilizando modelo proprietário considerando o 
histórico de rentabilidade e fluxo de caixa descontado a taxas praticadas pelo mercado. Anualmente são feitas revisões para avaliar mudanças nos saldos 
reconhecidos. As variações de valor justo são reconhecidas no resultado. (e) Outros ativos e passivos circulantes e não circulantes. São demonstrados 

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

pelos valores de custo ou realização e inclui, quando aplicável, os encargos fi-
nanceiros auferidos, reconhecido pró-rata até a data do balanço. (f) Imposto 
de renda e contribuição social. São calculados com base no regime do lucro 
presumido considerando as seguintes premissas: Imposto de renda - base de 
cálculo de 32% da receita, alíquota do imposto de renda de 15% e adicional 
de 10% da receita; e Contribuição social - base de cálculo de 32% da receita 
e alíquota da contribuição social de 9%. Nota 3 – Patrimônio líquido: Em 31 
de dezembro de 2018, o capital social da Companhia é de R$ 91.713.536,18 
(2017 R$ 91.713.536,18), dividido em 4.194.518 ações ordinárias, nominativas 
e sem valor nominal. 

Educação e serviços sociais são 
ferramentas de desenvolvimento   
Para Obama, 
investimento 
em educação faz 
economia crescer

“Dar educação e servi-
ços sociais não é caridade, 
é uma ferramenta de desen-
volvimento econômico”. A 
afirmação é do ex-presidente 
dos EUA, Barack Obama, 
para uma plateia de mais de 
10 mil pessoas no Vtex Day, 
evento de inovação tecnoló-
gica, nesta quinta-feira em 
São Paulo, no mesmo dia em 
que ocorriam protestos por 
todo o Brasil contra o corte 
de verbas para a educação 
pública.

Sem mencionar os pro-
testos e o atual governo 
brasileiro, o ex-presidente  
norte-americano destacou a 
importância do investimen-
to na educação para a eco-
nomia crescer, a força de 
trabalho ter mais qualidade 
e as empresas prosperarem.  
que manteve o foco na im-
portância do investimento na 

educação para a economia 
crescer, a força de trabalho 
ter mais qualidade e as em-
presas prosperarem. “Se um 
país não tem este tipo de in-
vestimento nas pessoas (em 
educação), ele provavelmen-
te não será bem-sucedido”, 
ressaltou

Divisões políticas

“Algumas vezes, particu-
larmente na América Latina, 
onde existem profundas divi-
sões políticas entre esquerda 
e direita, tudo é muito ideo-
lógico, vejo que as pessoas 
não acreditam no governo e 
no mercado”, afirmou. “Não 
existe um mercado funcional 
sem um bom governo. E, se 
você não tem um bom sis-
tema educacional, não tem 
um bom mercado. Sem isso 
tudo, não há um bom gover-
no”, disse Obama.

Segundo o portal UOL 
ele lembrou de uma de suas 
viagens ao Brasil, ao falar 
sobre as oportunidades que 
resultam da educação. “Na 
primeira vez em que estive 
no Brasil como presidente, 
joguei futebol com umas 
crianças na favela no Rio. 

Olhava para elas e as achava 
parecidas comigo, quando 
eu tinha dez anos de idade”, 
contou.

“Elas tinham as mesmas 
ideias, a mesma energia e as 
mesmas possibilidades que 
eu. A única diferença é que 
eu tive oportunidades, fui 
capaz de ter mais conheci-
mento, superando algumas 
adversidades. E sempre lem-
bro que, se a gente pode dar 
as estas pessoas as mesmas 
oportunidades, uma destas 
crianças pode acabar inven-
tando a cura do câncer, criar 
a próxima inovação tecnoló-
gica.”

O ex-presidente comen-
tou ainda o bom uso da ar-
recadação fiscal e reforçou 
que um país precisa de leis, 
de transparência, responsa-
bilidade, base tributária, in-
fraestrutura, investimentos 
em escolas. “Você deveria 
ficar feliz em pagar os seus 
impostos. É dessa forma que 
os investimentos são feitos, 
e a sociedade quer que seus 
negócios tenham êxito. Se 
você notar os países em que 
não há arrecadação de im-
postos e leis, são países em 
que você não tem como fa-

 Obama: ‘Se um país não tem este tipo de investimento  
nas pessoas  ele provavelmente não será bem-sucedido’

zer negócios, não são confi-
áveis.”

Armas

O ex-presidente dos EU 
também comentou o que 
considera ser o pior dia de 
seus mandatos: o atentado 
de Sandy Hook, em 14 de 
dezembro de 2012, quando 
20 crianças foram mortas em 

uma escola infantil, além de 
sete professores e do próprio 
atirador.

“Minhas filhas não eram 
muito mais velhas do que as 
crianças assassinadas, e tive 
que confortar os pais delas”, 
lamentou. “E alguns aqui po-
dem não saber sobre as leis 
para compra de armas dos 
Estados Unidos. Elas não fa-
zem o menor sentido, qual-

quer pessoa pode comprar 
qualquer arma a qualquer 
momento e até pela internet. 
Para mim, ter que falar com 
os pais que perderam seus fi-
lhos foi muito difícil”, disse. 
“E não pude nem prometer 
mudanças na legislação que 
impedissem que algo assim 
ocorresse com os filhos de 
outras pessoas. Isso foi a 
maior frustração para mim.”

MPF RN acusa Weintraub de ofender  
a honra de estudantes e professores

O Ministério Público 
Federal no Rio Grande do 
Norte entrou com ação civil 
pública na Justiça Federal 
do estado para que a União 
pague indenização de R$ 5 
milhões por danos morais e 
coletivos a alunos e profes-
sores, em função de declara-
ções do ministro da Educa-
ção, Abraham Weintraub.

A petição inicial lista as 
ocasiões em que o minis-
tro, de acordo com o órgão, 
ofendeu a honra de estudan-
tes e docentes. Entre as men-
ções estão um trecho de en-
trevista concedida no dia 30 
de abril, quando ele mencio-
nou que “universidades que, 
em vez de procurar melhorar 
o desempenho acadêmico, 

estiverem fazendo balbúrdia 
terão verbas reduzidas”.

Na petição, o MPF também 
lembra que, durante audiên-
cia na Comissão de Educação 
na Câmara dos Deputados, 
Weintraub se recusou a se 
desculpar pelo uso do termo 
“balbúrdia” ao se referir às 
universidades federais. “Eu 
não tenho problema nenhum 
em pedir desculpas, mas esse 
não”, disse, reagindo a ques-
tionamento do deputado Mar-
celo Freixo (Psol-RJ).

O Ministério Público poti-
guar justifica o pedido de in-
denização em face de fatores 
como “a extensão nacional do 
dano, atingindo a honra e a 
imagem de milhares de alunos 
e professores” e a “repercus-

são grave de tais ofensas, com 
realização de diversas mani-
festações públicas relaciona-
das às falas”, mencionando 
ainda a “reiteração da con-
duta, como já explicitado”. A 
petição é assinada pelos pro-
curadores da República Ema-
nuel de Melo Ferreira, Renata 
Muniz, Victor Mariz, Caroline 
Maciel e Fernando Rocha.

Estudantes, professores 
e trabalhadores ligados à 
educação ocupam as ruas 
do Brasil nesta quinta-feira, 
contra o corte de verbas na 
educação pelo governo Bol-
sonaro. Segundo levanta-
mento da União Nacional dos 
Estudantes (UNE) e da CUT, 
são cerca de 150 cidades com 
manifestações confirmadas.

MEC acha que ainda há muito o que  
debater sobre educação domiciliar

O Ministério da Educação 
(MEC) quer ampliar os de-
bates acerca da educação do-
miciliar antes de definir um 
marco regulatório. Segundo a 
coordenadora-geral do Ensi-
no Fundamental da Secretaria 
de Educação Básica do MEC, 
Aricélia do Nascimento, esta 
é uma pauta que não deverá 
sair do papel no curto prazo. 
“Estamos nos organizando 
para que possamos ampliar 
em grupos de trabalho essa 
discussão para aí sim elabo-
rar um planejamento para o 
médio e longo prazo. Não es-
tamos colocando essa pauta 
em curtíssimo prazo”, diz.

A preocupação da pasta 
é que as crianças e adoles-
centes tenham assegurado o 

direito à aprendizagem e que 
o ensino siga o que está es-
tabelecido na Base Nacional 
Comum Curricular (BNCC), 
documento que estipula o 
mínimo a ser ensinado na 
educação básica, que vai do 
ensino infantil ao ensino mé-
dio. A BNCC ainda está em 
fase de implementação no 
país.

Mas o assunto vem provo-
cando polêmica com os pais 
reclamando a liberdade de es-
colher e nosatrar que cabe ao 
Estado o dever de assegurar a 
educação dos menores e fazer 
valer os preceitos constitu-
cionais. “Queremos garantir 
o direito de educar e instruir 
nossos filhos”, disse Faria da 
Silva, doutor em Educação 

pela Universidade Estadu-
al de Campinas (Unicamp). 
“Não aceitamos que o Estado 
passe por cima da família e 
decida como educar nossos 
filhos, inclusive, confrontan-
do os princípios e os funda-
mentos da moral na qual os 
educamos”, argumenta.

O cenário normal é que 
lugar da criança é na escola, 
mas há famílias que se anco-
ram em convicções morais, 
religiosas e, principalmente, 
no fracasso do sistema ofi-
cial de ensino, para pleitear 
o direito de ensinar em casa. 

Segundo Aricélia, apesar 
de discutir o ensino domici-
liar, o MEC não deixa de lado 
a pauta de acesso à uma edu-
cação de qualidade. 
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DECISÕES ECONÔMICAS
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CABO FRIO
AV. MINISTRO GAMA FILHO, S/N, BRAGA – CABO FRIO/RJ
C.E.P.: 28908-090 - Tel.: (22) 2646-2647 - E-mail: cfrjeciv@

tjrj.jus.br . EDITAL DE 1º e 2º LEILÃO ELETRÔNICO E 
PRESENCIAL (SIMULTÂNEO) E INTIMAÇÃO COM PRAZO 

DE 05 DIAS, EXTRAÍDOS DOS AUTOS DA AÇÃO DE DANO 
MORAL, MOVIDA POR VANESSA FERREIRA DA SILVA em 
face de CASA PRÓPRIA COOPERATIVA HABITACIONAL, 

CASA PRÓPRIA COOPERATIVA HABITACIONAL, ITAÚ 
UNIBANCO S/A – CARTA PRECATÓRIA:

0004559-35.2018.8.19.0011 do PROCESSO PRINCIPAL 
Nº 0036527-21.2015.8.19.0001, na forma abaixo:

O(A) Doutor(a) FABIO COSTA SOARES – Juiz(a) de Direito da 
Vara acima, FAZ SABER por esse Edital, a todos os interessados, 
e especialmente ao(s) devedor(es) supramencionado(s) - CASA 
PRÓPRIA COOPERATIVA HABITACIONAL, CASA PRÓPRIA 
COOPERATIVA HABITACIONAL, ITAÚ UNIBANCO S/A -, 
que será realizado o público Leilão pelo Leiloeiro Público 
ALEXANDRO DA SILVA LACERDA, NAS  MODALIDADES 
ELETRÔNICO E PRESENCIAL (SIMULTÂNEO): O Primeiro 
Leilão, por valor igual ou superior a avaliação, será no dia 
25/06/2019 às 11:00h, e, o Segundo Leilão, por valor igual 
ou superior a 50% da avaliação, no dia 27/06/2019 às 11:00h, 
sendo o Leilão Eletrônico disponibilizado no portal eletrônico 
do Leiloeiro www.alexandroleiloeiro.com.br e, o Leilão 
Presencial, na forma simultânea, será realizado no Auditório 
do Leiloeiro, situado na Avenida Almirante Barroso, nº 90, 
Gr. 606, Centro, Rio de Janeiro, RJ, na forma dos inciso II do 
Art. 884, do art. 882 do CPC/2015 e do §único do Art. 11 da 
Resolução do CNJ nº 236 de 13/07/2016. O Leilão Eletrônico 
estará disponível para Lances no portal eletrônico do 
Leiloeiro, com no mínimo 10 (dez) dias de antecedência da 
Primeira data. DO BEM A SER LEILOADO: Conforme o Laudo 
de Avaliação de fls. 267: Casa nº 11, bloco 09, do Condomínio 
Chico Estevão, localizado na Rua Irmã Josefina da Veiga, nº 50 
– Palmeiras – Cabo Frio/RJ. JUSTIFICATIVA: Imóvel residencial 
constituído pela casa nº 11 do bloco 09, com direito a uso de uma 
vaga de garagem (não coberta), do Condomínio Chico Estevão, 
situado na Rua Irmã Josefina da Veiga, nº 50, zona urbana do 1º 
distrito do Município de Cabo Frio, Estado do Rio de Janeiro, cujas 
características, metragens e confrontações são as constantes do 
Registro Geral de Imóveis, sob a matrícula nº 49932, do cartório do 
2º Oficio desta Comarca; inscrito na Prefeitura Municipal de Cabo 
Frio sob o nº 1846344, conforme lançamento efetuado pela aludida 
Prefeitura em 01/12/2009. CONDOMÍNIO: Com aproximadamente 
18 anos, completamente murado com 02 portões em alumínio 
branco, um de entrada e outro de saída de automóveis, um portão 
menor para a entrada dos moradores; com 10 blocos, cada um 
possuindo 14 casas, à exceção do bloco 02, que possui 07 casas, 
totalizando 33 unidades residenciais e mais 18 lojas comerciais 
no alinhamento da calçada, portaria com porteiro 24 horas; salão 
de festas em regular estado de conservação. CASA: Localizada 
no bloco 09, distante aproximadamente 70 metros da entrada 
principal do condomínio e medindo 61,59m², composta de 2 
pavimentos, divididos da seguinte forma: primeiro pavimento com 
sala, lavabo, cozinha e área de serviço e o segundo pavimento 
com dois quartos e banheiro (conforme informação prestada pelo 
porteiro, que declarou que todas as casas do condomínio possuem 
a mesma composição). Este OJA não teve acesso ao interior da 
casa, pois se trata de imóvel que não possui moradores fixos, 
sendo que os mesmos comparecem ao local esporadicamente e 
com irregularidade segundo informação prestada pelo Porteiro, 
Sr. Fábio. Considerações: o imóvel está localizado em rua de 
calçamento com paralelepípedos, com boa infraestrutura urbana 
(água, luz, telefone, internet), em área bem valorizada, próximo à 
lagoa de Araruama, próximo a restaurante, lanchonete, bazar de 
material de construção e salões de beleza, em frente a um mercado 
e uma farmácia e com ponto de ônibus em frente. VALOR: Atribuo 
ao imóvel o valor de R$230.000,00 (Duzentos e trinta mil reais)
Informações podem ser obtidas nos seguintes locais: Escritório do 
Leiloeiro situado na Avenida Almirante Barroso, nº 90, Grupo 606 
– Centro, Rio de Janeiro, RJ. Site: www.alexandroleiloeiro.com.
br. Telefone: (21)3559-2092 – (21)97500-8904. E-mail: contato@
alexandroleiloeiro.com.br. E para que chegue ao conhecimento de 
todos os interessados, foi expedido o presente, para cautelas de 
estilo, ficando o(s) Executado(s)/Condôminos(s) intimado(s) 
da hasta pública se não for(em) encontrado(s) por intermédio 
deste Edital na forma do art. 889, 892 do NCPC, sendo uma das 
vias afixadas no local de costume do Fórum. CUMPRA-SE. Dado e 
passado, nesta Cidade em Cabo Frio, em 17 de abril de 2019. Eu, 
digitei __, e Eu, Chefe da Serventia, subscrevo __. (ass.) FABIO 
COSTA SOARES – Juiz de Direito.

Sistema do Detran reconhece 
foragidos da Justiça

O Detran-RJ é o órgão do estado que mais prende fora-
gidos da Justiça. O órgão fez convênios e cruza dados da 
Justiça e da Polícia em seu sistema informatizado. Cada 
vez que uma pessoa vai a um posto do Detran renovar car-
teira de identidade, de habilitação ou para a vistoria do ve-
ículo, por exemplo, seu nome é submetido a uma pesquisa 
relâmpago. Se houver algum pedido de prisão contra o in-
divíduo, a polícia é chamada e o elemento sai do Detran 
direto para a cadeia. As maiores ‘vítimas” da novidade são 
ex-maridos com mandado de prisão expedido pela Justiça 
por falta de pagamento da pensão alimentícia.

Fim dos ‘privilégios’ no  
transporte intermunicipal

Acabar com os as-
sentos preferenciais no 
transporte público seria 
uma medida antipáti-
ca, digna de críticas e 
protestos. O que fazer, 
então? O deputado Ro-
senverg Reis (MDB) 
achou a solução. Ele 
apresentou um proje-
to de lei na Alerj que 
torna todos os assentos 
dos transportes coleti-
vos intermunicipais em 
assentos preferenciais 
a idosos, pessoas com 
crianças de colo, gestantes, obesos e pessoas com defi-
ciência ou com limitação temporária de locomoção. Na 
prática, acabou com os assentos reservados. A medida foi 
aprovada na Assembleia Legislativa do Rio e seguiu para 
o governador Wilson Witzel sancionar ou vetar. Se estava 
difícil para os “velhinhos” conseguirem sentar nos assen-
tos reservados a eles, imagina como vai ser caso a proposta 
de Rosenverg Reis se tornar lei.

Indícios de fraudes em licitações  
superam R$ 227 milhões

A Controladoria Geral do Estado (CGE) detectou indí-
cios de fraude em licitações celebradas pelo governo com 
mais de 150 empresas nos últimos dez anos, cujo valor 
dos contratos totalizam R$ 227 milhões. Os dados foram 
apresentados durante audiência pública da Comissão Par-
lamentar de Inquérito (CPI) da Assembleia Legislativa do 
Rio que investiga a crise fiscal fluminense. O Controla-
dor Geral do Estado do Rio de Janeiro, Bernardo Santos 
Cunha Barbosa, afirmou que os número vão crescer sig-
nificativamente quando o órgão tiver acesso aos dados da 
Operação Lava-Jato que devem ser fornecidos pela Con-
troladoria Geral da União.

Doação para o Corpo  
de Bombeiros

Dez carros da frota oficial da Casa, extinta em janeiro, 
foram doados ao Corpo de Bombeiros do Estado do Rio. 
A entrega foi feita pelo presidente da Casa, deputado An-
dré Ceciliano (PT), ao secretário de Defesa Civil e coman-
dante da corporação, coronel Roberto Robadey, no quartel 
central da Praça da República, no Centro do Rio.

TJ prorroga prazo para  
desligamento voluntário

O Tribunal de Justiça do Rio abriu nova oportunidade 
para os servidores que cumpriram os requisitos para se 
aposentar, mas perderam o prazo para adesão ao Progra-
ma de Incentivo à Aposentadoria (PIA), que assegura o 
pagamento de férias e licenças não gozadas. Decisão do 
presidente do TJRJ, desembargador Claudio de Mello Ta-
vares, fixou o prazo final de 60 dias corridos, a contar do 
dia 20 de maio, para os funcionários formalizarem seus 
pedidos. A medida visa reduzir os gastos do TJRJ com 
abono permanência, triênio, incorporação e contribuição 
patronal, adequando as despesas à nova realidade econô-
mica do estado.

Desconto tem que constar no boleto
As companhias 

que oferecem des-
contos ou vanta-
gens temporárias 
deverão informar 
a data do término 
das promoções nas 
faturas enviadas 
aos consumidores. 
É o que estabelece 
o projeto de lei da 
deputada Zeidan 
(PT), aprovado na 
Assembleia Legislativa do Rio. O fornecedor que descum-
prir a norma será multado em R$ 342, mas o valor pode ser 
aumentado progressivamente em casos recorrentes. 

Nuvemshop reposiciona marca e 
anuncia expansão internacional

Após consolidar-se no 
mercado PME, companhia 
aposta no middle market no 
Brasil e inaugura operação 
no México. Expectativa é 
consolidar a liderança na 
América Latina ainda em 
2019 movimentando cerca 
de R$ 1 bilhão.

A Nuvemshop, platafor-
ma de e-commerce líder 
na América Latina, acaba 
de anunciar o reposiciona-
mento de sua marca. Após 
consolidar-se no mercado 
PME, a companhia está re-
direcionando esforços para 
atingir o middle market, re-
forçando a robustez de sua 
tecnologia capaz de atender 
as complexidades de em-
presas de qualquer porte. A 
mudança da marca já pode 
ser observada em todos os 
canais de comunicação da 
Nuvemshop.

De acordo com Alejandro 
Vázquez, CCO e co-funda-
dor da empresa, o resultado 
vai além de mudanças no 
logotipo e símbolo – com 
nova tipografia e cores –, 
adotando também um novo 
slogan: “Sua marca. Sua 
nuvem.” “Realizamos um 
estudo aprofundado sobre o 
mercado para desenhar nos-
sa estratégia competitiva. O 
principal objetivo é posicio-
nar a Nuvemshop como a 
solução ideal para qualquer 
tamanho de empresa, refor-
çando a qualidade e a potên-
cia de nossa plataforma para 
atender todo tipo de comple-
xidade”, explica.

“Começamos nossa ope-
ração atendendo prioritaria-
mente os empreendedores 
e hoje nosso foco e grande 
diferencial está nas PMEs. 
A evolução da Nuvemshop 

está alinhada ao propósito 
da companhia: potencializar 
histórias de sucesso. Esta-
mos orgulhosos por criar 
o maior ecossistema para 
PMEs da America Latina”, 
ressalta Vázquez.

Internacionalização

Em alinhamento à sua es-
tratégia de expansão, a Nu-
vemshop inicia operação no 
México, dando continuidade 
ao processo de internaciona-
lização da marca na Améri-
ca Latina e acompanhando 
a tendência de crescimento 
do e-commerce no mercado 
mexicano. De acordo com 
o CCO da Nuvemshop, há 
uma grande oportunidade 
para a evolução do comércio 
eletrônico ainda inexplorado 
no México, pois embora o 
país tenha hoje mais de 60 

milhões de usuários conec-
tados à internet (segundo 
o relatório A.T. Kearney’s 
Global Retail E-commerce 
Index), este volume repre-
senta apenas a metade da sua 
população. Segundo o Re-
latório de Comércio Eletrô-
nico da América Latina de 
2018, o faturamento anual 
gerado no México por meio 
do comércio eletrônico tota-
liza 21 bilhões de dólares, o 
que equivale a mais de 29% 
do gasto total da região.

“Com o novo posiciona-
mento da Nuvemshop en-
xergamos uma janela aberta 
para crescer no ambiente 
digital do México. Quere-
mos aproveitar o momento 
de desenvolvimento do co-
mércio eletrônico no país 
para aproximar a cada dia 
mais deste mercado”, expli-
ca Vázquez.

FLAMENGO PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 31.614.378/0001-09 - NIRE 33210623818

Ata da AGE em 9/05/19. Data, Hora e Local: No dia 9/05/19, às 10h, na 
sede social da Flamengo Participações S.A. (“Cia.”), na Av. Ataulfo de Pai-
va, 1.251, 9º andar, Leblon/RJ. Convocação e Presença: Dispensada a 
convocação prévia, nos termos do Art. 124, §4º da Lei 6.404/76, conforme 
alterada, tendo em vista o comparecimento de acionista representando a 
totalidade do capital social da Sociedade, conforme assinaturas constantes 
no Livro de Registro de Presença de Acionistas da Cia.. Mesa. Presidente: 
Marcelo Marinho Cecchetto. Secretário: Marcelo Hudik Furtado de Albu-
querque. Ordem do Dia. Deliberar sobre (i) a alteração da composição da 
Diretoria; (ii) a renúncia dos atuais membros da Diretoria; e (iii) a eleição 
dos novos membros da Diretoria. Deliberações. Após exame e discussão 
das matérias constantes da ordem do dia, deliberou-se, sem ressalvas e por 
unanimidade: (i) Alterar a composição da Diretoria da Cia., que passará a 
ser composta por até 3 membros, sendo um designado como Diretor Pre-
sidente e os outros como Diretores sem Designação Específica. Em razão 
da deliberação anterior, alterar o art. 11 do Estatuto Social, que passará a 
vigorar com a seguinte redação: “Art. 11. A Diretoria, cujos membros serão 
eleitos e destituíveis a qualquer tempo pela Assembleia Geral, será com-
posta por até 3 membros, os quais serão designados Diretor Presidente e 
os demais Diretores sem Designação Específica. Todos os Diretores devem 
ser residentes no País, acionistas ou não, e ser eleitos pela Assembleia Ge-
ral. Os Diretores terão prazo de mandato unificado de 2 anos, sendo permi-
tida a reeleição.” (ii) Aceitar a renúncia do Sr. Marcelo Marinho Cecchetto,
brasileiro, casado, bacharel em economia, RG 20.441.326-4 - DETRAN/RJ 
e CPF/MF 109.980.627-58, ao cargo de Diretor Presidente da Cia. A Cia. e 
o Sr. Marcelo Marinho Cecchetto conferem-se mutuamente a mais ampla,
plena, rasa, irrevogável e irretratável quitação em relação a todos os direitos 
e obrigações de cada um. Aceitar a renúncia do Sr. Felipe Franco da Sil-
veira, brasileiro, casado, administrador, RG 14.157.566-9- SSP/SP e CPF/
MF 261.377.018-08, ao cargo de Diretor sem Designação Específica da Cia.
A Cia. e o Sr. Felipe Franco da Silveira conferem-se mutuamente a mais
ampla, plena, rasa, irrevogável e irretratável quitação em relação a todos os 
direitos e obrigações de cada um. Aceitar a renúncia do Sr. Marcelo Hudik
Furtado de Albuquerque, brasileiro, casado, bacharel em administração,
RG 11.605.282-0- IFP/RJ e CPF/MF 025.989.187-89, ao cargo de Diretor
sem Designação Específica da Cia. A Cia. e o Sr. Marcelo Hudik Furtado
de Albuquerque conferem-se mutuamente a mais ampla, plena, rasa, irre-
vogável e irretratável quitação em relação a todos os direitos e obrigações
de cada um. Aceitar a renúncia do Sr. Rodrigo Brandão Feitosa, brasileiro, 
casado, bacharel em administração, RG 30.448.755- SSP/SP e CPF/MF
289.496.448-00, ao cargo de Diretor sem Designação Específica da Cia.
A Cia. e o Sr. Rodrigo Brandão Feitosa conferem-se mutuamente a mais
ampla, plena, rasa, irrevogável e irretratável quitação em relação a todos os 
direitos e obrigações de cada um. Aceitar a renúncia do Sr. Daniel Pini Na-
der, brasileiro, casado, bacharel em engenharia, RG 22.309.015-3- SSP/SP 
e CPF/MF 296.635.378-33, ao cargo de Diretor sem Designação Específica
da Cia. A Cia. e o Sr. Daniel Pini Nader conferem-se mutuamente a mais
ampla, plena, rasa, irrevogável e irretratável quitação em relação a todos os 
direitos e obrigações de cada um. Eleger para o cargo de Diretor Presidente 
da Cia. o Sr. Marcelo Hudik Furtado de Albuquerque, brasileiro, casado,
administrador, RG 11.605.282-0- IFP/RJ e CPF/MF 025.989.187-89, com
mandato de 2 anos a contar da presente data, permitida a reeleição, confor-
me o estatuto social da Cia. Eleger para o cargo de Diretor sem Designação 
Específica o Sr. Thiago Sguerra Miskulin, brasileiro, casado, bacharel em
engenharia, RG 30.289.942-x e CPF/MF 313.032.028-83, com mandato de
2 anos a contar da presente data, permitida a reeleição, conforme o estatuto 
social da Cia. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, e como nenhum
dos presentes quis fazer uso da palavra, foram encerrados os trabalhos, la-
vrando-se a presente ata. Reabertos os trabalhos, esta ata foi lida e aprova-
da, tendo sido assinada por todos os presentes. A presente ata é cópia fiel
da original lavrada em livro próprio. RJ, 9/05/19. Mesa: Marcelo Marinho
Cecchetto - Presidente; Marcelo Hudik Furtado de Albuquerque - Secre-
tário. Acionistas: Agung Brasil Partners I D - Fundo de Investimento em
Participações Multiestratégia Investimento no Exterior. JUCERJA em
29/05/19 sob o nº 3630600. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
50ª VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL 

AV. ERASMO BRAGA, 115, SALAS 315,317,319 - C – RIO DE JANEIRO/RJ C.E.P.: 20020-903 - Tel.: (21) 3133-3173 - 
E-mail: cap50vciv@tjrj.jus.br EDITAL DE 1º e 2º LEILÃO ELETRÔNICO E PRESENCIAL (SIMULTÂNEO) E INTIMAÇÃO COM PRAZO 

DE 05 DIAS, EXTRAÍDOS DOS AUTOS DA AÇÃO DE EXECUÇÃO, MOVIDA POR FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS 
CREDITÓRIOS MULTI INFRA em face de A MENDES TERRAPLENAGEM CONSTRUÇÃO E EXTRAÇÃO DE MINERAIS LTDA, 

JOSÉ DE ASSIS CORRÊA, PATRÍCIA PAZ DO AMARAL, JULIO CESAR CORRÊA, ANTONIO MENDES CORRÊA, 
ALBERTINA CORRÊA - PROCESSO Nº 0124467-97.2010.8.19.0001, na forma abaixo:

O(A) Doutor(a) CRISTINA DE ARAUJO GOES LAJCHTER – Juiz(a) de Direito da Vara acima, FAZ SABER por esse Edital, a todos os 
interessados, e especialmente ao(s) devedor(es) supramencionado(s) - A MENDES TERRAPLENAGEM CONSTRUÇÃO E EXTRAÇÃO 
DE MINERAIS LTDA, JOSÉ DE ASSIS CORRÊA, PATRÍCIA PAZ DO AMARAL, JULIO CESAR CORRÊA, ANTONIO MENDES CORRÊA, 
ALBERTINA CORRÊA -, que será realizado o público Leilão pelo Leiloeiro Público ALEXANDRO DA SILVA LACERDA, NAS  
MODALIDADES ELETRÔNICO E PRESENCIAL (SIMULTÂNEO): O Primeiro Leilão, por valor igual ou superior a avaliação, será no 
dia 25/06/2019 às 15:00h, e, o Segundo Leilão, por valor igual ou superior a 50% da avaliação, no dia 27/06/2019 às 15:00h, sendo 
o Leilão Eletrônico disponibilizado no portal eletrônico do Leiloeiro www.alexandroleiloeiro.com.br e, o Leilão Presencial, na forma 
simultânea, será realizado no Auditório do Leiloeiro, situado na Avenida Almirante Barroso, nº 90, Gr. 606, Centro, Rio de Janeiro, 
RJ, na forma dos inciso II do Art. 884, do art. 882 do CPC/2015 e do §único do Art. 11 da Resolução do CNJ nº 236 de 13/07/2016. O 
Leilão Eletrônico estará disponível para Lances no portal eletrônico do Leiloeiro, com no mínimo 10 (dez) dias de antecedência da 
Primeira data. DO BEM OBJETO DE LEILÃO: (Conforme laudo de avaliação indireta às fls. 446/447) Lotes de terrenos situados em 
Pouso Alto – Santa Catarina. JUSTIFICATIVA: Aos vinte e um dias do mês de maio de dois mil e dezoito, nesta comarca de Armazém, do 
Estado de Santa Catarina, em cumprimento ao mandado extraído dos autos mencionados, compareci no local indicado e, após as 
formalidades legais, procedi À avaliação dos seguintes bens: Lote 1 – Imóvel matrícula 2.345, avaliado no valor de R$1.050.000,00 (Um 
milhão e cinquenta mil reais); Lote 2 – Imóvel matrícula 38, avaliado no valor de R$1.500.000,00 (Um milhão e quinhentos mil reais); Lote
3 – Imóvel matrícula 671, avaliado no valor de R$1.200.000,00 (Um milhão e duzentos mil reais); Lote 4 - Imóvel matrícula 2.344, avaliado 
no valor de R$300.000,00 (Trezentos mil reais); Lote 5 – Imóvel matrícula 1.086, avaliado no valor de R$6.000.000,00 (Seis milhões de 
reais); Lote 6 – Imóvel matrícula 2.346, avaliado no valor de R$ 830.000,00 (Oitocentos e trinta reais); Lote 7 - Imóvel matrícula 2.347, 
avaliado no valor de R$ 1.740.000,00 (Um milhão, setecentos e quarenta mil reais); Lote 8 – Imóvel matrícula 2.349, avaliado no valor de 
R$1.050.000,00 (Um milhão e cinquenta mil reais) ; Lote 9 – Imóvel matrícula 1.551, avaliado no valor de R$900.000,00 (Novecentos mil 
reais). DOS DÉBITOS NAS MATRÍCULAS DO IMÓVEL: Sobre débitos que recaem nos imóveis: Lote 1 – Imóvel matrícula 2.345, consta 
o valor de 4,77; Lote 2 – Imóvel matrícula 38 não consta débitos; Lote 3 – Imóvel matrícula 671, constam débitos no valor de 43,20; Lote 
4 - Imóvel matrícula 2.344, consta o valor de 4,77; Lote 5 – Imóvel matrícula 1.086, constam débitos no valor de 43,20; Lote 6 – Imóvel 
matrícula 2.346, ; Lote 7 - Imóvel matrícula 2.347, constam débitos no valor de 43,20; Lote 8 – Imóvel matrícula 2.349, constam débitos no 
valor de 43,20; Lote 9 – Imóvel matrícula 1.551, não constam débitos. Informações atualizadas sobre os débitos de IPTU e Outros, bem 
como apresentação das Certidões e R.G.I. do(s) imóvel(is), serão apresentadas no ato do leilão. DAS ANOTAÇÕES NAS MATRÍCULAS 
DOS IMÓVEIS: Lote 1 – Imóvel matrícula 2.345: Um terreno rural, situado em Pouso Alto, município de Gravatal-SC, com área total de 
35.178,80m², pertence ao Sr. Antonio José dos Santos e seu Cônjuge, uma parte ideal de 20.000,00m² e ao Sr. Ricardo Traldi Damian, uma 
parte de 15.178,80m². Cadastrado no INCRA sob o nº 805.084.015.903-1. Proprietários: Antonio José dos Santos e Jacy Corrêa dos Santos. 
R.2-2.345 – COMPRA E VENDA: RICARDO TRALDI DAMIAN vendeu para ANTONIO MENDES CORREA e ALBERTINA CORRÊA sua 
parte ideal de 15.178,80m²; AV.4-2.345 – AVERBAÇÃO (ART. 828/CPC): Dos autos nº 0500305-38.2013.8.24.0159, da Vara Única do 
Armazém/SC, em que é exequente, Greca Distribuidora de Asfaltos Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº 02.351.006/0001-39; R.5-2.345 – 
PENHORA: De A. Mendes Terraplanagem, construção e extração de Minerais Ltda em desfavor de Greca Distribuidora de Alsfaltos Ltda, 
no cartório da Vara Única da Comarca de Armazém, pelo processo 0500305-38.2013.8.24.0159, da fração ideal de 15.178,80 m² do imóvel 
desta matrícula; R.6-2.345 – PENHORA: De A. Mendes Terraplanagem, construção e extração de Minerais Ltda em desfavor de Fundo de 
Investimento em Direitos Creditórios Multi Infra, no cartório da 50ª Vara Cível da Comarca da Capital do Rio de Janeiro, pelo processo 
0124457-97.2010.8.19.0001, da fração ideal de 15.178,80 m² do imóvel desta matrícula. Lote 2 – Imóvel matrícula 38: Um terreno rural 
em Pouso Alto, neste município de Gravatal-SC, com a área total de 53.033,80m². Cadastrado no INCRA sob o nº 809055.003.956.5. R.3-38
– COMPRA E VENDA: RICARDO TRALDI DAMIAN vendeu para ANTONIO MENDES CORREA e ALBERTINA CORRÊA sua parte ideal de 
16.855,00m²; AV. 4-38 – AVERBAÇÃO: Da ação de Execução por Quantia Certa Contra Devedor Solvente dos autos nº 159.11.000531-1, 
do qual é exequente Eugênio  Kirchner Cia LTDA, inscrita no CNPJ 05.305.948/0001-95; AV.4-38 – AVERBAÇÃO (ART. 615-A/CPC): Fica
averbado, na ação de Execução por quantia certa contra devedor solvente, autos nº 159.11.000531-4, onde é exequente Eugenio Kirchner 
Cia Ltda, inscrita no CNPJ  sob o nº 05.305.948/0001-95; AV.6-38 – AVERBAÇÃO (ART. 828/CPC): Dos autos nº 0500305-38.2013.8.24.0159, 
da Vara Única do Armazém/SC, em que é exequente, Greca Distribuidora de Asfaltos Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº 02.351.006/0001-39; 
R.7-38 – PENHORA: De A. Mendes Terraplanagem, construção e extração de Minerais Ltda em desfavor de Greca Distribuidora de Alsfaltos 
Ltda, no cartório da Vara Única da Comarca de Armazém, pelo processo 0500305-38.2013.8.24.0159, da fração ideal de 16.855,00 m² do 
imóvel desta matrícula; R-8.38 – PENHORA: De A. Mendes Terraplanagem, construção e extração de Minerais Ltda em desfavor de Fundo 
de Investimento em Direitos Creditórios Multi Infra, no cartório da 50ª Vara Cível da Comarca da Capital do Rio de Janeiro, pelo processo 
0124457-97.2010.8.19.0001, da fração ideal de 16.855,00 m² do imóvel desta matrícula. Lote 3 – Imóvel matrícula 671: Uma área de terras 
de culturas, com 40.140,00m², e com o perímetro de 3.453,40ml, em Pouso Alto, lote s/nº, município de Gravatal. Cadatrado no INCRA sob 
o nº 805055.003.776-3. R.4-671 – COMPRA E VENDA: RICARDO TRALDI DAMIAN vendeu para ANTONIO MENDES CORREA e 
ALBERTINA CORRÊA sua parte ideal de 33.472,00 m²; AV.5-671 – AVERBAÇÃO (ART. 615-A/CPC): Fica averbado, na ação de Execução 
por quantia certa contra devedor solvente, autos nº 159.11.000531-4, onde é exequente Eugenio Kirchner Cia Ltda, inscrita no CNPJ  sob 
o nº 05.305.948/0001-95; AV.6-671 – AVERBAÇÃO (ART. 828/CPC): Em que é exequente Greca Distribuidora de Asfaltos Ltda, e executado 
A. Mendes Terraplanagem, Construção e Extração de Minerais LTDA; R.7-671 – PENHORA: De A. Mendes Terraplanagem, construção e 
extração de Minerais Ltda em desfavor de Greca Distribuidora de Alsfaltos Ltda, no cartório da Vara Única da Comarca de Armazém, pelo 
processo 0500305-38.2013.8.24.0159, da fração ideal de 33,472,00 m² do imóvel desta matrícula; R-8.671 – PENHORA: De A. Mendes 
Terraplanagem, construção e extração de Minerais Ltda em desfavor de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multi Infra, no 
cartório da 50ª Vara Cível da Comarca da Capital do Rio de Janeiro, pelo processo 0124457-97.2010.8.19.0001, da fração ideal de 33.472,00 
m² do imóvel desta matrícula. Lote 4 - Imóvel matrícula 2.344: Um terreno rural, situado na localidade de Pouso Alto, neste município de 
Gravatal-SC, com a área total de 23.516,25m². Cadastrado no INCRA sob o nº 809055.003.107-6. R.2-2.344 – COMPRA E VENDA:
RICARDO TRALDI DAMIAN vendeu para ANTONIO MENDES CORREA e ALBERTINA CORRÊA sua parte ideal de 10.000,00 m²; R-8.2.344
– PENHORA: De A. Mendes Terraplanagem, construção e extração de Minerais Ltda em desfavor de Fundo de Investimento em Direitos 
Creditórios Multi Infra, no cartório da 50ª Vara Cível da Comarca da Capital do Rio de Janeiro, pelo processo 0124457-97.2010.8.19.0001, 
da fração ideal de 10.000,00 m² do imóvel desta matrícula. Lote 5 – Imóvel matrícula 1.086: Um terreno rural em Pouso Alto, neste 
município de Gravatal-SC, com a área total de 38.115,00m². Cadastrado no INCRA sob o nº 809055.005.486-2. R.1-1.086 – COMPRA E 
VENDA: JOÃO TADEU SOUZA LEANDRO vendeu para A. MENDES TERRAPLANAGEM, CONSTRUÇÃO E EXTRAÇÃO DE MINERAIS 
LTDA sua parte ideal de 22.869,00 m²; R-2.1.086 – COMPRA E VENDA: MARIA JOSÉ LEANDRO COSTA vendeu para A. MENDES 
TERRAPLANAGEM, CONSTRUÇÃO E EXTRAÇÃO DE MINERAIS LTDA sua parte ideal de 1.805,585m²; R-3.1.086 – COMPRA E VENDA:
MARIA JOSÉ LEANDRO COSTA vendeu para A. MENDES TERRAPLANAGEM, CONSTRUÇÃO E EXTRAÇÃO DE MINERAIS LTDA sua 
parte ideal de 13.440,415m²; AV.5-1.086 – ARROLAMENTO DE BENS: Contribui A. Mendes Terraplanagem, Construção e Extração de 
Minerais LTDA, sendo que a ocorrência de alienação, transferência ou oneração de qualquer dos bens ou direitos relacionados, deverá ser 
comunicado a Delegacia da Receita Federal do Brasil, no prazo de 48 horas; R-6.1.086 – PENHORA: De A. Mendes Terraplanagem, 
construção e extração de Minerais Ltda, em desfavor de Asfaltos Califórnia S.A, nos autos do processo: 075.10.000876-8 da 2ª Vara Cível 
da Comarca de Tubarão – SC, sendo o objeto o imóvel desta matrícula. AV.7-1.086 – AVERBAÇÃO DE ARROLAMENTO DE BENS E 
DIREITOS - Contribui A. Mendes Terraplanagem, Construção e Extração de Minerais LTDA, sendo que a ocorrência de alienação, 
transferência ou oneração de qualquer dos bens ou direitos relacionados, deverá ser comunicado a Delegacia da Receita Federal do Brasil, 
no prazo de 48 horas; R.8-1.086 - PENHORA: De A. Mendes Terraplanagem, construção e extração de Minerais Ltda em desfavor de 
WALME MASSAROLLI, no cartório do Juizado Especial Cível da Comarca de Criciúma-SC, pelo processo 0000457-41.2014.8.24.0020, do 
imóvel desta matrícula; R.9-1.086 – PENHORA: De A. Mendes Terraplanagem, construção e extração de Minerais Ltda em desfavor de 
FRANCISCO SOTERO SERAFIM, no cartório da 2ª Vara Cível da Comarca de Criciúma-SC, pelo processo 0014525-98.2011.8.24.0020, do 
imóvel desta matrícula; AV.10—1.806 – AVERBAÇÃO (ART. 828/CPC): Em que é exequente Greca Distribuidora de Asfaltos Ltda, e 
executado A. Mendes Terraplanagem, Construção e Extração de Minerais LTDA; AV.11-1.086 – INDISPONIBILIDADE DE BENS: Pelo 
processo: 00016453420125220017 do Tribunal Regional do Trabalho 12ª Região, a Indisponibilidade de Bens em nome de A. Mendes 
Terraplanagem, Construção e Extração de Minerais LTDA; R.12-1.086 – PENHORA: De A. Mendes Terraplanagem, construção e extração 
de Minerais Ltda em desfavor de Greca Distribuidora de Asfaltos LTDA, no cartório da Vara Única da Comarca de Armazém-SC, pelo 
processo 0500305-38.2013.8.24.0159, do imóvel desta matrícula; R-13.1.086 – PENHORA: De A. Mendes Terraplanagem, construção e 
extração de Minerais Ltda em desfavor de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multi Infra, no cartório da 50ª Vara Cível da 
Comarca da Capital do Rio de Janeiro, pelo processo 0124457-97.2010.8.19.0001, do imóvel desta matrícula.Lote 6 – Imóvel matrícula 
2.346: Um terreno rural, situado na localidade de Pouso Alto, neste município de Gravatal-SC, com a área total de 27.744,00m². Cadastrado 
no INCRA sob o nº 805.084.015.903-1. R.2-2.346 – COMPRA E VENDA: RICARDO TRALDI DAMIAN vendeu para ANTONIO MENDES 
CORREA e ALBERTINA CORRÊA o imóvel objeto da matrícula; AV.3-2.346 – AVERBAÇÃO: Fica averbada a ação de Execução por quantia 
certa contra devedor solvente, dos autos 159.11.000531-4, no valor de 26.098,27; R-4.2.346 – PENHORA: De A. Mendes Terraplanagem, 
construção e extração de Minerais Ltda em desfavor de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multi Infra, no cartório da 50ª Vara 
Cível da Comarca da Capital do Rio de Janeiro, pelo processo 0124457-97.2010.8.19.0001, do imóvel desta matrícula; Lote 7 - Imóvel 
matrícula 2.347: Um terreno rural, situado na localidade de Pouso Alto, neste município de Gravatal-SC, com a área total de 58.080,00m². 
Cadastrado no INCRA sob o nº 809.055.003.166-1.  R.2-2.347 – COMPRA E VENDA: RICARDO TRALDI DAMIAN vendeu para ANTONIO 
MENDES CORREA e ALBERTINA CORRÊA o imóvel objeto da matrícula; AV.3-2.347 – AVERBAÇÃO: Fica averbada a ação de Execução 
por quantia certa contra devedor solvente, dos autos 159.11.000531-4, no valor de 26.098,27; AV.4-2.347 – AVERBAÇÃO (ART. 828/CPC):
Dos autos nº 0500305-38.2013.8.24.0159, da Vara Única do Armazém/SC, em que é exequente, Greca Distribuidora de Asfaltos Ltda, 
inscrita no CNPJ sob o nº 02.351.006/0001-39; R.5-2.347 - PENHORA: De A. Mendes Terraplanagem, construção e extração de Minerais 
Ltda em desfavor de Greca Distribuidora de Alsfaltos Ltda, no cartório da Vara Única da Comarca de Armazém, pelo processo 0500305-
38.2013.8.24.0159, imóvel desta matrícula; R.6—2.347 - PENHORA: De A. Mendes Terraplanagem, construção e extração de Minerais Ltda 
em desfavor de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multi Infra, no cartório da 50ª Vara Cível da Comarca da Capital do Rio de 
Janeiro, pelo processo 0124457-97.2010.8.19.0001, do imóvel desta matrícula. Lote 8 – Imóvel matrícula 2.349: Um terreno rural, situado 
na localidade de Pouso Alto, neste município de Gravatal-SC, com a área total de 34.848,00m². Cadastrado no INCRA sob o nº 
809.085.003.779-3. R.2-2.349 – COMPRA E VENDA: RICARDO TRALDI DAMIAN vendeu para ANTONIO MENDES CORREA e ALBERTINA 
CORRÊA o imóvel objeto da matrícula; AV.3-2.349 – AVERBAÇÃO: Fica averbada a ação de Execução por quantia certa contra devedor 
solvente, dos autos 159.11.000531-4, no valor de 26.098,27; AV.4-2.349 – AVERBAÇÃO (ART. 828/CPC): Dos autos nº 0500305-
38.2013.8.24.0159, da Vara Única do Armazém/SC, em que é exequente, Greca Distribuidora de Asfaltos Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº 
02.351.006/0001-39; R.5-2.349 - PENHORA: De A. Mendes Terraplanagem, construção e extração de Minerais Ltda em desfavor de Greca 
Distribuidora de Alsfaltos Ltda, no cartório da Vara Única da Comarca de Armazém, pelo processo 0500305-38.2013.8.24.0159, imóvel 
desta matrícula; R.6-2.349 - PENHORA: De A. Mendes Terraplanagem, construção e extração de Minerais Ltda em desfavor de Fundo de 
Investimento em Direitos Creditórios Multi Infra, no cartório da 50ª Vara Cível da Comarca da Capital do Rio de Janeiro, pelo processo 
0124457-97.2010.8.19.0001, do imóvel desta matrícula. Lote 9 – Imóvel matrícula 1.551: Um terreno rural, situado na Rodovia Estadual 
SC 370, em Pouso Alto, neste município de Gravatal-SC, com a área total de 30.927,95m². Cadastrado no INCRA sob o nº 809055.003.107-
6. R.3-1.551 – COMPRA E VENDA: RICARDO TRALDI DAMIAN vendeu para ANTONIO MENDES CORREA e ALBERTINA CORRÊA o 
imóvel objeto da matrícula; AV.4-1.551 – AVERBAÇÃO: Fica averbada a ação de Execução por quantia certa contra devedor solvente, dos 
autos 159.11.000531-4, no valor de 26.098,27; AV.5-1.551 – AVERBAÇÃO (ART. 828/CPC): Dos autos nº 0500305-38.2013.8.24.0159, 
da Vara Única do Armazém/SC, em que é exequente, Greca Distribuidora de Asfaltos Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº 02.351.006/0001-39;
AV.6-1.551 – AVERBAÇÃO: Atualização de confrontação; R.10-1.551 - PENHORA: De A. Mendes Terraplanagem, construção e extração 
de Minerais Ltda em desfavor de Greca Distribuidora de Alsfaltos Ltda, no cartório da Vara Única da Comarca de Armazém, pelo processo 
0500305-38.2013.8.24.0159, a fração ideal de 10.000,00m² do imóvel desta matrícula; R.11-1.551 - PENHORA: De A. Mendes 
Terraplanagem, construção e extração de Minerais Ltda em desfavor de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multi Infra, no 
cartório da 50ª Vara Cível da Comarca da Capital do Rio de Janeiro, pelo processo 0124457-97.2010.8.19.0001, a fração ideal de 
10.000,00m² do imóvel desta matrícula. E para que chegue ao conhecimento de todos os interessados, foi expedido o presente, para 
cautelas de estilo, ficando o(s) Executado(s)/Condôminos(s) intimado(s) da hasta pública se não for(em) encontrado(s) por 
intermédio deste Edital na forma do art. 889, 892 do NCPC, sendo uma das vias afixadas no local de costume do Fórum. CUMPRA-SE. 
Dado e passado, nesta Cidade em Petrópolis, em 17 de abril de 2019. Eu, digitei __, e Eu, Chefe da Serventia, subscrevo __. (ass.) 
CRISTINA DE ARAUJO GOES LAJCHTER  – Juiz de Direito.

EDITAL DE LEILÃO DE INTIMAÇÃO 
PRESENCIAL E ELETRÔNICO

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LEI nº 9.514/1997
EDITAL DE LEILÃO Leonardo Schulmann, Leiloeiro Público 
Oficial, matriculado na JUCERJA sob o nº 116, devidamente 
autorizado pelo Proprietário/ Credor Fiduciário BANCO CÉDULA 
S.A, com Sede na Cidade do Rio de Janeiro, na Rua Gonçalves 
Dias n. 65/67, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 33.132.044/0001-
24, faz saber aos que virem o presente edital e interessar possa, 
especialmente ao DEVEDOR FIDUCIANTE: FOCA TURISMO 
LTDA, com sede em Ribeirão Preto-SP, CNPJ 01.177.428/0001-
77 e/ou Av. Paranapuan, nº 1771 sala 204 – parte – Ilha do 
Governador/RJ, que nos termos do artigo 26 e seguintes da 
Lei nº 9.514 de 20 de novembro de 1997 e regulamentação 
complementar do Sistema Financeiro Imobiliário, que institui 
alienação fiduciária, será levado a público o leilão de forma 
presencial no Átrio do Forum da cidade do Rio de Janeiro, na Av. 
Erasmo Braga, nº 115 e de forma eletrônica em nosso site www.
schulmann.com.br, a 1ª praça com início em 10 de junho de 2019 
as 14:00 horas com  término após 03 minutos consecutivos sem 
lance, pelo preço da avaliação pelo preço da avaliação conforme 
descrito, R$ 9.302.400,00 (nove milhões trezentos e dois mil e 
quatrocentos reais), valor que deverá ser acrescido de todas as 
despesas inerentes ao imóvel, encargos legais, inclusive tributos, 
Condomínio e despesas com a realização de leilão, conforme 
abaixo descrito e se no Primeiro Leilão não houver licitante será
levado a público o leilão de forma presencial e eletrônica a 2ª 
praça com início em 17 de junho de 2019 as  14:00 horas com  
término após 03 minutos consecutivos sem lance pelo valor 
da dívida, que ATUALIZADA até a data do leilão perfaz um total 
de R$ 5.265.964,82(cinco milhões duzentos e sessenta e cinco mil 
novecentos e sessenta e quatro reais e oitenta e dois centavos) 
valor que deverá ser acrescido de todas as despesas inerentes ao 
imóvel, encargos legais, inclusive tributos, condomínio e despesas 
com a realização de leilão, conforme abaixo descrito. IMÓVEL: 
LOJA 458-A DO EDIFÍCIO SOB O Nº 458 DA AV. ATLANTICA,  
COM METRAGEM DE 408 METROS QUADRADOS DE ÁREA 
EDIFICADA, COM MATRÍCULA NO 5º OFÍCIO DO REGISTRO 
DE IMÓVEIS SOB O Nº 11.984, IMÓVEL FOREIRO A UNIÃO 
E A MUNICIPALIDADE, COM FRENTE TAMBÉM PARA AS 
RUAS AURELIANO LEAL E GUSTAVO SAMPAIO. O IMÓVEL 
ENCONTRA-SE LOCADO. IMÓVEL AONDE SE ENCONTRA A 
PIZZARIA “LA FIORENTINA”. INSCRITO NA MUNICIPALIDADE 
SOB O Nº 0.243.162-5. RGI NA ÍNTEGRA ENCONTRA-SE A 
DISPOSIÇÃO NO SITE E NO ESCRITÓRIO DO LEILOEIRO, 
CONSTA R-25 – ARRESTO: 21ª VARA CÍVEL PROC 0255963-
11.2017.8.19.0001. RJ, 02/10/2018. Condições do leilão: A 
venda será realizada à vista na mesma data do leilão. Correrá 
por conta do comprador todas as despesas relativas à aquisição 
do imóvel no leilão tais como: ITBI, despesas com a escritura 
de compra e venda a ser lavrada no Cartório do 10º Ofício de 
Notas no prazo de 05 (cinco) dias após a apresentação da guia 
de ITBI devidamente paga pelo adquirente, o pagamento de 5% 
(cinco por cento) referente a comissão do leiloeiro, acrescido 
das despesas que serão pagos no ato do leilão. Ônus de IPTU 
aproximados no valor de R$ 1.008.434,70(hum milhão oito mil 
quatrocentos e trinta e quatro reais e setenta centavos), e até a 
presente data constam parcelamentos na Divida Ativa referente 
aos exercícios 2005,2006,2009,2010;2011 e outros, taxas, débitos 
de  FUNESBOM no valor aproximado de R$ 4.500,00, condomínio 
no valor de R$ 93.123,67 até esta data, alvarás, certidões, 
emolumentos cartorários, registros, averbações, etc. O imóvel 
será vendido no estado em que se encontra (venda ad corpus) não 
podendo o arrematante alegar desconhecimento das condições, 
características e estado de conservação. A desocupação/imissão/
reintegração na posse ficará por conta do comprador, que assume 
o risco da ação, bem como todas as custas e despesas, inclusive 
honorários advocatícios, mediante propositura da competente 
ação, na forma da Lei nº 9.514/97. Em caso de venda será paga 
comissão integral do Leiloeiro bem como as despesas com leilão. 
Maiores informações: tel: 2532-1961 – 2532-1739 – 2532-1705 ou 
pela internet (http://www.schulmann.com.br).

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
1ª VARA CÍVEL DA COMARCA REGIONAL DE JACAREPAGUÁ

RUA PROFESSORA FRANCISCA PIRAGIBE, 80, TAQUARA 
– RIO DE JANEIRO C.E.P.: 22710-195 - Tel.: (21) 2444-8101- 

E-mail: jpa01vciv@tjrj.jus.br. EDITAL DE 1º e 2º LEILÃO 
ELETRÔNICO E PRESENCIAL (SIMULTÂNEO) E INTIMAÇÃO 

COM PRAZO DE 05 DIAS, EXTRAÍDOS DOS AUTOS DA AÇÃO 
DE COBRANÇA, MOVIDA POR CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO 

ANNECY em face de NEUSA TOWMSEND DE OLIVEIRA 
GUIMARÃES - PROCESSO Nº 0011148-35.2007.8.19.0203,

na forma abaixo:
O(A) Doutor(a) MARCELO NOBRE DE ALMEIDA – Juiz(a) de Direito 
da Vara acima, FAZ SABER por esse Edital, a todos os interessados, 
e especialmente ao(s) devedor(es) supramencionado(s) - NEUSA 
TOWMSEND DE OLIVEIRA GUIMARÃES -, que será realizado 
o público Leilão pelo Leiloeiro Público ALEXANDRO DA SILVA 
LACERDA, NAS  MODALIDADES ELETRÔNICO E PRESENCIAL 
(SIMULTÂNEO): O Primeiro Leilão, por valor igual ou superior 
a avaliação, será no dia 25/06/2019 às 11:00h, e, o Segundo 
Leilão, por valor igual ou superior a 50% da avaliação, no dia 
27/06/2019 às 11:00h, sendo o Leilão Eletrônico disponibilizado 
no portal eletrônico do Leiloeiro www.alexandroleiloeiro.com.
br e, o Leilão Presencial, na forma simultânea, será realizado 
no Auditório do Leiloeiro, situado na Avenida Almirante 
Barroso, nº 90, Gr. 606, Centro, Rio de Janeiro, RJ, na forma 
dos inciso II do Art. 884, do art. 882 do CPC/2015 e do §único 
do Art. 11 da Resolução do CNJ nº 236 de 13/07/2016. O Leilão 
Eletrônico estará disponível para Lances no portal eletrônico 
do Leiloeiro, com no mínimo 10 (dez) dias de antecedência da 
Primeira data. DO BEM A SER LEILOADO: Conforme o Laudo de 
Avaliação de fls. e-200/201: Imóvel – Apartamento 105 situado 
na Rua Pinto Teles, 680, bloco 01, Praça Seca/RJ. Inscrição 
Municipal nº 1.811.654-1, inscrito no Cartório do 9º RGI, sob 
a matrícula 134.049. JUSTIFICATIVA: Em 25 de junho de 2016, 
compareci à Rua Pinto Teles, 680, bloco 01, apto. 105 – Praça 
Seca – RJ, onde fui atendido pela ocupante, senhora Rosângela 
Rodrigues de Souza Towmsend, declarando que a ré reside à Rua 
Gastão Taveira, 355, apto. 102 – Praça Seca, a qual franqueou 
entrada para este OJA para efetivação da ordem conforme a seguir: 
Prédio situado no endereço acima mencionado, o qual encontra-
se devidamente caracterizado, dimensionado e registrado sob 
a matrícula nº 134.049 do cartório do 9º RGI sob a inscrição 
1.811.654-1 tudo conforme cópia da Certidão de ônus reais que 
instrui o presente Mandado e que faz parte integrante desse Auto. 
O imóvel possui fração 60/3904do terreno onde existiu o prédio nº 
680, que corresponde ao apto. 105 do bloco 01, com direito a uma 
vaga para estacionamento de veiculo. Localizado no pavimento de 
acesso. O apartamento 105 do bloco 01 é composto por: sala, dois 
quartos, corredor, banheiro, cozinha com área de serviço e varanda 
com acesso pela sala. O piso é de cerâmica clara, pintura bastante 
desgastada, cozinha com revestimento claro (várias peças se 
soltando). O imóvel apresenta regular estado de conservação. 
Diante do exposto, em face da proximidade de comércio e via 
principal com estação BRT, AVALIO no valor de: R$ 170.000,00 
(Cento e setenta mil reais). E para que chegue ao conhecimento 
de todos os interessados, foi expedido o presente, para cautelas de 
estilo, ficando o(s) Executado(s)/Condôminos(s) intimado(s) 
da hasta pública se não for(em) encontrado(s) por intermédio 
deste Edital na forma do art. 889, 892 do NCPC, sendo uma 
das vias afixadas no local de costume do Fórum. CUMPRA-SE. 
Dado e passado, nesta Cidade em Petrópolis, em 12 de março de 
2019. Eu, digitei __, e Eu, Chefe da Serventia, subscrevo __. (ass.) 
MARCELO NOBRE DE ALMEIDA – Juiz de Direito.

Fábrica D dá aula de revisão para vestibular da Uerj ao Educafro Rio
A Fábrica D – plataforma de edu-

cação online voltada para Enem e 
vestibulares – vai dar aulas de re-
visão para as provas da Uerj para 
os alunos do Educafro Rio, no dia 2 
de junho, no Teatro Carlos Gomes, 
na Praça Tiradentes, 19, Centro do 
Rio. As aulas inaugurais serão de 
redação, história e biologia.

Os polos Educafro RIO são tur-
mas de parceria da Prefeitura da Ci-
dade do Rio de Janeiro, com o Ins-
tituto Educafro oferecendo vagas de 
preparatório e pré-vestibular para a 
sociedade carioca. São quase 100 
núcleos/polos espalhados em todo 
Estado do Rio de Janeiro.

A Fábrica D já tem uma parceria 

com a Educafro. Desde fevereiro, 
os alunos têm acesso à plataforma, 
aumentando a oportunidade de am-
pliar seus estudos fora da sala de 
aula. Com isso, eles conseguem ter 
aulas de todas as matérias que caem 
no ENEM, incluindo matemática 1 
e matemática 2, redação (matérias 
que mais pesam na nota do exame), 

além de vários materiais de apoio e 
vídeos de técnicas de estudo, moti-
vacionais, etc. Tudo isso disponível 
na plataforma.

“Essa parceria da nossa platafor-
ma com os cursinhos sociais é por 
acreditarmos que o ensino superior 
é um direito de todos e apostamos 
nisso. Apesar de atualmente sermos 

empresário da educação, não pode-
mos negar que a missão da Fábrica 
D é levar uma educação de altíssima 
qualidade para toda a população, 
independente da carreira escolhida, 
localização ou da renda”, comenta 
Alexandre Azevedo, idealizador da 
Fábrica D. Maiores informações: 
(21) 98205-3822.
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Banco do Brasil Lojas Americanas

Gol B2W

JBS Engie

As ações ordinárias do Banco do Brasil terminaram cotadas a 
R$ 51,00, com ganho de 1,46%. Dois dos três indicadores sema-
nais mostram mercado comprado e um, vendido.

As ações preferenciais das Lojas Americanas terminaram co-
tadas a R$ 16,42, com ganhos de 2,27%. Dois dos três indicado-
res semanais mostram mercado comprado e um, vendido

As ações preferenciais da Gol terminaram cotadas em R$ 
27,09 com ganhos de 2,27%. Dois dos três indicadores semanais 
mostram mercado comprado e um, vendido

As ações ordinárias da B2W terminaram cotadas a R$ 32,428, 
com ganho  de 0,19%. Os três indicadores semanais mostram 
mercado vendido.

As ações ordinárias da JBS terminaram cotadas a R$ 22,27, 
com valorização de 5,20%. Dois dos três indicadores semanais 
mostram mercado comprado e um, vendido.

As ações ordinárias da Engie terminaram cotadas a R$ 44,21, 
com valorização de 2,81%. Os três indicadores semanais mos-
tram mercado vendido.

DIÁRIO

acionista.com.br
Seu Site Capital

Eletrobras não exercerá opção 
de aumento de participação 
no capital da Eletroacre

A companhia Energisa 
disse em comunicado nesta 
quinta-feira aos seus acio-
nistas e ao mercado em geral 
que, na última quarta-feira, 
recebeu uma correspondên-
cia das Centrais Elétricas 
Brasileiras S.A. (Eletrobras) 
informando sua decisão de 
não exercer a opção de au-
mento de participação no 
capital social da Companhia 
de Eletricidade do Acre S.A. 
(Eletroacre) em até 30%. 

A Eletroacre é a distribui-
dora de energia responsável 
pelo fornecimento no Acre 
e controlada pela Energisa. 
“Esse acordo de acionistas foi 
assinado com a Energisa ce-
lebrado nos termos do Edital 
do Leilão nº 2/2018”, expli-
cou no comunicado Maurício 
Perez Botelho Diretor Finan-
ceiro e de Relações com In-

vestidores. A concessionária 
de distribuição era controlada 
pela Eletrobras até ser adquiri-
da pela Energisa em um leilão 
de privatização realizado em 
agosto de 2018.

Conforme a Reuters, as re-
gras da licitação, no entanto, 
previam a possibilidade de dí-
vidas da distribuidora junto à 
Eletrobras serem convertidas 
em participação na empre-
sa após a desestatização. Em 
2018, a Eletrobras vendeu seis 
distribuidoras de energia no 
Norte e Nordeste, todas com 
essa opção de posterior con-
versão de dívidas em capital. 
Antes, a estatal já decidira não 
exercer a opção nas empresas 
Cepisa e Ceron, que operam 
no Piauí e em Rondônia e fo-
ram compradas pela Equato-
rial Energia e pela Energisa, 
respectivamente.

Anac pede veto à proibição de  
cobrança por franquia de bagagem

A Agência Nacional de 
Aviação Civil (Anac) reco-
mendou que o governo vete 
a parte do projeto de lei apro-
vado no Congresso Nacional 
que proibiu a cobrança de 
franquia de bagagem por 
parte das companhias aéreas 
em voos domésticos. A ma-
nifestação da agência consta 
de nota técnica encaminhada 
nesta quinta-feira ao Minis-
tério da Infraestrutura.  Mas 
a Anac não é o único órgão 
contra a mudança. Na terça-
feira, o Conselho Adminis-
trativo de Defesa Econômica 
(Cade) também se manifes-
tou sobre o projeto. Em ofí-
cio enviado à Casa Civil, o 
conselho também recomen-
dou veto ao trecho que deter-
mina o fim da cobrança pela 
franquia de bagagem.

Na semana passada, o 
Congresso Nacional apro-
vou a Medida Provisória 
863/18 que liberou 100% 

de participação de capital 
estrangeiro nas empresas 
aéreas do país. Uma emenda 
no texto, também aprovada, 
retomou a gratuidade para 
bagagem de até 23 quilos 
(kg) em aviões com capa-
cidade acima de 31 lugares, 
nos voos domésticos. O tex-
to estabelece ainda a gratui-
dade de até 18kg para as ae-
ronaves de 21 a 30 lugares, e 
de até 10kg se o avião tiver 
apenas 20 assentos.

O projeto agora aguarda a 
sanção do presidente da Re-
pública, Jair Bolsonaro, que 
tem a prerrogativa de vetar 
trechos da proposta. Nesta 
quarta-feira o porta-voz da 
presidência, Otávio Rêgo 
Barros, disse que o presidente 
vai analisar estudos de órgãos 
vinculados ao governo para 
decidir se mantém o despacho 
gratuito de bagagens.

A cobrança por franquia de 
bagagem foi liberada pela Anac 

em 2016. Uma resolução da 
agência reguladora estabeleceu 
que as empresas poderiam co-
brar pelo despacho de bagagem 
e que o passageiro teria o direito 
a levar, na cabine da aeronave, 
apenas uma bagagem de mão 
de até 10kg.

Conforme a agência Brasil, 
o projeto aprovado no Con-
gresso Nacional diz ainda que 
no caso de voos internacio-
nais, o franqueamento de ba-
gagem será feito pelo sistema 
de peça ou peso, até o limite 
de 32kg, segundo o critério 
adotado em cada área. De 
acordo com o documento do 
Cade, a manutenção da me-
dida afeta os investimentos 
no mercado aéreo e prejudi-
ca a concorrência no setor, 
podendo “impactar direta-
mente o modelo de negócios 
das empresas aéreas de bai-
xo custo (low cost) que estão 
entre as principais interessa-
das em entrar no Brasil”.

Upjohn, da 
Pfizer, tem 
sede em 
Shanghai

A Upjohn, divisão da com-
panhia farmacêutica norte-
americana Pfizer, estabeleceu 
nesta quinta-feira sua sede 
global em Shanghai. Segundo 
a agência Xinhua, é a primeira 
companhia farmacêutica mul-
tinacional a instalar sua sede 
global na China, conforme 
anunciou a Comissão Munici-
pal de Comércio de Shanghai.

“Shanghai tem um grande 
banco de talentos, o que torna 
mais fácil para nós recrutar-
mos os profissionais de alto 
nível que precisamos”, disse 
Michael Goettler, presidente 
do grupo da Pfizer Upjohn.

Yang Chao, vice-diretor 
da Comissão, disse que a ci-
dade é um destino destacado 
de investimento mundial e 
muito atraente para o inves-
timento do exterior. 
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Avião elétrico da Embraer 
será testado em 2020

A WEG busca novos mercados, e a Embraer mostra que, 
apesar da venda de sua divisão de aviação comercial, manterá 
engenheiros com experiência suficiente para desenvolver 
novos produtos, destacam os analistas do Bradesco BBI em 
relatório. Assim, as duas das maiores exportadoras de produ-
tos de alta tecnologia do Brasil, anunciaram acordo de coop-
eração científica e tecnológica para desenvolvimento conjun-
to de novas tecnologias e soluções para viabilizar propulsão 
elétrica em aeronaves. A parceria, no âmbito de pesquisa e 
desenvolvimento pré-competitivo, busca acelerar o conheci-
mento das tecnologias necessárias ao aumento da eficiência 
energética das aeronaves a partir da utilização e integração 
de motores elétricos em inovadores sistemas propulsivos. O 
processo de eletrificação faz parte de um conjunto de esfor-
ços realizados pela indústria aeronáutica e que visam atender 
seus compromissos de sustentabilidade ambiental, a exemplo 
do que já vem sendo feito com biocombustíveis para redução 
de emissões de carbono. O primeiro voo do demonstrador 
movido a energia elétrica está previsto para 2020.

Netshoes não sabe se Centauro vale mais
A Netshoes cancelou a assembleia marcada para esta 

quinta-feira, cujo objetivo era examinar a proposta feita 
pelo Magazine Luiza. Em comunicado à Secuties and 
Exchange Commission (SEC), anunciou que vai avaliar 
a nova oferta da Centauro, de US$ 3,50 por ação, equiva-
lente a US$ 108,7 milhões, proposta aparentemente supe-
rior à última apresentada pela Magazine Luiza, pois o doc-
umento destaca que não está claro se a oferta da Centauro 
é superior, dentro dos termos e condições para a aquisição.

PIB dos EUA cresceu 3,1% no trimestre
No primeiro trimestre deste ano, o PIB dos Estados 

Unidos cresceu 3,1% na taxa anualizada, conforme dados 
divulgados pelo Departamento do Comércio. Em relação 
ao trimestre imediatamente anterior a expansão foi de 
2,2%. O aumento foi acima das expectativas dos econo-
mistas consultados pela Bloomberg, que projetavam um 
acréscimo de 3% no período. 

Atvos deve R$ 3,8 bi ao Banco do Brasil
Para os analistas do Itaú BBA, o pedido de recupera-

ção judicial da Atvos, empresa de açúcar e álcool da Ode-
brecht é é ligeiramente negativa para os bancos credores, 
especialmente para o Banco do Brasil é credor de R$ 3,8 
bilhões de um passivo de R$ 12 bilhões. Acreditam que a 
instituição já provisionou cerca de 40% desses emprésti-
mos. Os analistas do Itaú não param por aí, pois consid-
eram que essa foi a primeira empresa do grupo a pedir 
a recuperação judicial, mas existe a possibilidade de que 
outras empresas do conglomerado terão de recorrer ao 
mesmo mecanismo. E não descartam que alguns dos em-
préstimos tenham garantias de ações da Braskem.

Cemig anuncia lucros até 2023
A Cemig está prevendo que o lucro deste ano ficará en-

tre R$ 4,53 bilhões a R$ 4,91 bilhões. Para 2020, projeta 
de R$ 4,83 bilhões a R$ 5,24 bilhões; de R$ 5,51 bilhões; 
de R$ 5,12 bilhões a R$ 5,51 bilhões em 2021; de R$ 
5,503 bilhões a R$ 5,982 bilhões em 2022 e de R$ 5,79 
bilhões a R$ 6,19 bilhões em 2023.

Eletrobras rompe acordo
A Eletrobras decidiu não exercer a opção de aumentar 

em até 30% a participação da empresa no capital social da 
Eletroacre e da Boa Vista Energia, que foram privatizadas. 
Com isso, a estatal rompeu acordo com a Energisa, que 
adquiriu a Eletroacre, e com o Consórcio Oliveira Energia 
e Atem, que ficou com a Boa Vista Energia.

LARGO DO MACHADO PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 18.319.940/0001-03 - NIRE 33.3.0030825-3

Ata da AGE em 8/05/19. Data, Hora e Local: No dia 8/05/19, às 11h, na 
sede da Largo do Machado Participações S.A., localizada na Av. Ataulfo 
de Paiva, 1251/9º, Leblon/RJ (“Cia.”). Presença: Acionista representando 
a totalidade do capital social da Cia., conforme evidenciado no Livro de 
Presença de Acionistas da Cia. Convocação e Publicações: Dispensada 
a convocação prévia consoante o disposto no Art. 124, §4º, da Lei 6.404/76, 
conforme alterada (“Lei das S.A.”), em razão da presença de acionista re-
presentando a totalidade do capital social da Cia. Mesa: Presidente: Mar-
celo Marinho Cecchetto; Secretário: Felipe Franco da Silveira. Ordem do 
Dia: Deliberar acerca do aumento do capital social da Cia. Deliberação
Tomada por Unanimidade: Foi aprovada a emissão de 13.421.000 novas 
ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal, em tudo iguais às ações 
ordinárias de emissão da Cia. atualmente existentes, pelo preço de emissão 
de R$1,00 para cada ação, fixado nos termos do Art. 170, §1º, da Lei das 
S.A., perfazendo um valor total da emissão de R$13.421.000,00. O aumen-
to de capital ora aprovado é integralmente subscrito e integralizado pelo
acionista ICP - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia 
Investimento no Exterior, fundo de investimento em participações CNPJ/
MF 16.734.970/0001-50, neste ato representado por sua administradora,
BRL Trust Investimentos Ltda., com sede, na Rua Iguatemi, nº 151/19º,
Itaim Bibi/ SP, CNPJ/MF 23.025.053/0001-62, nos termos do boletim de
subscrição que integra a presente ata na forma do Anexo I. Como resul-
tado da deliberação ora aprovada, o capital social da Cia., atualmente de
R$89.343.000,00, passa para R$102.764.000,00. Em consequência do re-
ferido aumento do capital social da Cia., o caput do Art. 5º do Estatuto So-
cial da Cia. passa a vigorar com a seguinte nova redação: “Art. 5º. O capital 
social subscrito da Cia. é de R$102.764.000,00, dividido em 102.764.000
ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.” Com exceção da al-
teração do caput do Art. 5º, ora aprovada, todos os demais Artigos do Es-
tatuto Social da Cia. permanecem inalterados, e são neste ato ratificados
pelo acionista da Cia., sendo que o texto consolidado do Estatuto Social da
Cia. será arquivado na sede da Cia., assim como nos registros competen-
tes. O acionista também autoriza expressamente a administração da Cia.
a tomar todas as medidas necessárias para a implementação do aumento
de capital ora aprovado, incluindo, sem limitação, àquelas relacionadas à
anotação das novas ações ora emitidas nos livros e registros aplicáveis.
Encerramento e Lavratura da Ata: Nada mais tratado, lavrou-se, na forma 
de sumário, a ata referente a esta AGE, nos termos do Art. 130, §1º da
Lei das S.A., ata esta que foi aprovada e assinada pelo acionista da Cia. e
pelos membros da mesa. RJ, 08/05/19. Mesa: Marcelo Marinho Cecchetto
- Presidente da Mesa; Felipe Franco da Silveira - Secretário da Mesa.
Acionista Presente: ICP - Fundo de Investimento em Participações
Multiestratégia Investimento no Exterior - p. BRL TRUST Investimentos 
Ltda. JUCERJA em 28/05/19 sob o nº 3629803. Bernardo F. S. Berwanger
- Secretário Geral.

CAGARRAS PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 21.375.270/0001-57 - NIRE nº 33.3.00324062

AGE EM 16/05/19. Data, Horário e Local. No dia 16/05/19, às 10 h, na sede 
social da Cagarras Participações S.A. (“Cia.”), na Av. Ataulfo de Paiva, 
1.251, 9º, RJ/RJ. Convocação e Presença. Dispensada a convocação 
prévia, nos termos do Art. 124, §4º da Lei 6.404/76, conforme alterada, 
tendo em vista o comparecimento de acionista representando a totalidade 
do capital social da Sociedade, conforme assinaturas constantes no Livro 
de Registro de Presença de Acionistas da Cia. Mesa. Presidente: Marcelo 
Marinho Cecchetto. Secretário: Felipe Franco da Silveira. Ordem do Dia.
Deliberar sobre (i) a renúncia dos atuais membros da Diretoria; e (ii) a 
eleição dos novos membros da Diretoria. Deliberações. Após exame e 
discussão das matérias constantes da ordem do dia, deliberou-se, sem 
ressalvas e por unanimidade: (i) Aceitar a renúncia do Sr. Marcelo Marinho 
Cecchetto, brasileiro, casado, bacharel em economia, RG 20.441.326-4- 
DETRAN/RJ e CPF/MF nº 109.980.627-58, ao cargo de Diretor Presidente 
da Cia., conforme carta de renúncia anexa à presente ata. A Cia. e o Sr. 
Marcelo Marinho Cecchetto conferem-se mutuamente a mais ampla, plena, 
rasa, irrevogável e irretratável quitação em relação a todos os direitos e 
obrigações de cada um. Ratificar a renúncia do Sr. Roberto Martelete Blum,
brasileiro, solteiro, RG 50.780.386-26- SSP/SP e CPF/MF nº 827.992.290-
34, ao cargo de Diretor sem Designação Específica da Cia., conforme 
carta de renúncia enviada à Cia. no dia 01/04/19 e anexa à presente ata. 
A Cia. e o Sr. Roberto Martelete Blum conferem-se mutuamente a mais 
ampla, plena, rasa, irrevogável e irretratável quitação em relação a todos 
os direitos e obrigações de cada um. (ii) Aprovar a redesignação do cargo 
de Diretor sem Designação Específica para o cargo de Diretor Presidente 
da Cia. do Sr. Felipe Franco da Silveira, brasileiro, casado, administrador, 
RG 14.157.566-9- SSP/SP e CPF/MF nº 261.377.018-08, com mandato 
de 2 anos a contar da presente data, permitida a reeleição, conforme o 
estatuto social da Cia. Eleger para o cargo de Diretor sem Designação 
Específica o Sr. Marcelo Hudik Furtado de Albuquerque, brasileiro, 
casado, bacharel em administração, RG 11.605.282-0- IFP/RJ e CPF/MF 
nº 025.989.187-89, com mandato de 2 anos a contar da presente data, 
permitida a reeleição, conforme o estatuto social da Cia.. Encerramento: 
Nada mais havendo a tratar, e como nenhum dos presentes quis fazer uso 
da palavra, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata. 
Reabertos os trabalhos, esta ata foi lida e aprovada, tendo sido assinada 
por todos os presentes. RJ, 16/05/19. Mesa: Marcelo Marinho Cecchetto  
- Presidente, Felipe Franco da Silveira - Secretário. Acionistas: Grumari
Participações S.A. JUCERJA em 29/05/19 sob o nº 3630777. Bernardo F.
S. Berwanger - Secretário Geral.

JOÃO FORTES ENGENHARIA S/A
Companhia  Aberta

CNPJ/MF: 33.035.536/0001-00 NIRE: 33.3.0010391-1
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA. 
Ficam convocados os senhores acionistas da João Fortes Engenharia S.A. 
para se reunirem, em primeira convocação, em Assembleia Geral Ordinária 
(AGO) a ser realizada na Av. das Américas n° 3443, bloco 3, lojas 108 e 
105, Condomínio Américas Corporate, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, 
RJ, às 10 horas do dia 17 de junho de 2019, para deliberarem sobre a 
seguinte ordem do dia: 1. Aprovação das contas dos Administradores, do 
Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras, relativos ao 
exercício social findo em 31.12.2018; 2. Eleição dos membros do Conselho 
de Administração; 3. Fixação do montante global anual da remuneração 
dos Administradores. Permanecem à disposição dos Srs. Acionistas, em 
sua sede social e no endereço eletrônico na internet da Companhia (www.
joaofortes.com.br/ri). cópia do Edital de Convocação, as Demonstrações 
Financeiras, o Relatório da Administração e a Proposta da Administração 
com maiores informações sobre as matérias acima. A Companhia informa 
que utilizará o processo de voto a distância, de acordo com a Instrução CVM 
n° 481/2009. O acionista que desejar, poderá optar por exercer o seu direito 
de voto por meio do sistema de votação à distância, nos termos da referida 
instrução, enviando o correspondente boletim de voto à distância por meio 
de seu respectivo agente de custódia, banco escriturador ou diretamente à 
Companhia, conforme instruções do próprio boletim. Os acionistas deverão 
exibir documento de identidade/documentos societários, para participar 
da referida AGO. Os procuradores dos acionistas deverão comprovar a 
representação legal constituída há menos de 1 (um) ano, através dos 
respectivos instrumentos de mandato, com reconhecimento de firma dos 
outorgantes, que deverão ser depositados na sede social da Companhia, no 
endereço acima informado, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) 
horas da realização da AGO. Rio de Janeiro, 30 de maio de 2019. Antonio
José de Almeida Carneiro - Presidente do Conselho de Administração.

COMINAT S/A EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA 
CNPJ Nº 33.467.465/0001-06

Edital de Convocação – Ficam os Senhores Acionistas da Cominat SA 
Empreendimentos e Consultoria convocados, na forma do Estatuto Social e 
da Lei nº 6.404/76, para reunirem-se em Assembleia Geral Extraordinária
que será realizada no dia 06 de junho de 2019, às 10 horas, em sua sede 
social, situada na Travessa do Ouvidor, nº 9, 1º andar, Centro, Rio de 
Janeiro/RJ, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: A) Eleição 
da Diretoria para o Cargo de Diretor Presidente e Superintendente e demais 
cargos de Diretoria; B) Eleger os membros efetivos e suplentes do Conselho 
Fiscal; e C) Assuntos gerais. Rio de Janeiro, 29 de maio de 2019.

Carlos Eduardo Pires Corrêa – Diretor-Presidente. 

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.

LABORATÓRIO GROSS S/A.
CNPJ nº 33.145.194/0001-72 - NIRE 33300107533

Ara da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de 22/05/2018. Na sede 
social à Rua Padre Ildefonso Penalba, 389, nesta cidade, às 10h, reuniram-se os 
acionistas, representando a totalidade do capital social, conforme se verifica pelas 
assinaturas no livro de presença, convocados por carta, dispensáveis assim, os 
editais de lei. Assumiu a presidência o Diretor Carlos Fernando Gross que convidou 
o Diretor Jose Marcio Melo para secretário. Como é do conhecimento de todos, o 
objetivo desta Assembleia é o deliberar sobre: a) Aprovação do Relatório da Dire-
toria, do Balanço Patrimonial e demais demonstrações financeiras referentes ao
exercício social de 31/12/2017, documentos cujas cópias foram remetidas aos Srs. 
Acionistas e publicados no Diário Oficial e no Monitor Mercantil no dia 20/04/2018; 
b) Eleição da Diretoria e fixação de seus honorários; c) Destinação do resultado
do exercício; d) Alteração Estatutárias. Após discursão das matérias e dos escla-
recimentos necessários, os acionistas, por unanimidade, tomaram as seguintes
deliberações: a) Aprovar o Relatório da Diretoria, o Balanço Patrimonial e demais 
demonstrações financeiras referentes ao exercício social de 31/12/2017; b) Reele-
ger os membros da Diretoria, com mandato de um ano: Diretor Presidente: Carlos 
Fernando Gross, brasileiro, separado judicialmente, engenheiro e industrial, RG
1630514-6/Detran-RJ, CPF 029.848.577-04, residente à Rua Prudente de Morais, 
1588, Aptº. 801, Ipanema, Rio de Janeiro/RJ, Diretor Superintendente: Jose Marcio
Melo, brasileiro, casado, químico e industrial, RG 1495105/IFP, CPF 020.419.107-
63, residente à Rua Farme de Amoedo, 27, Aptº. 202, Ipanema, Rio de Janeiro/RJ. 
Fixar em R$61.800,00 a remuneração mensal a ser rateada a critério dos mesmos; 
c) Com referência ao Resultado do Exercício, no valor de R$1.591.001,08, será
incorporado aos lucros acumulados; d) A Assembleia declarou que o Capital Social
permanecerá com o valor de R$1.034.550,00, ficando sem alteração o Art.6 dos
Estatutos Sociais. Nada mais havendo a tratar foi encerrada a reunião e lavrada a 
presente Ata, que vai assinada por todos os presentes. Rio de Janeiro, 22/05/2018. 
MCG Participações S/C Ltda e GRG Participações S/C Ltda. Carlos Fernando
Gross, Presidente da Assembleia. MCG Participações S/C Ltda. (pp. Carlos
Fernando Gross). GRG Participações S/C Ltda. (pp. Gilda Maria Gross de Melo). 
Jucerja nº 3200698, em 29/05/2018. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

Agência dos EUA pede para Petrobras 
esclareçer atividades de trading
Estatal não 
forneceu ao 
mercado detalhes 
sobre a solicitação

A U.S. Commodity Futu-
res Trading Comission/CFTC 
(Comissão de Negociação de 
Futuros de Commodities), 
agência do governo dos Es-
tados Unidos que regula os 
mercados de futuros e op-
ções, contatou a Petrobras 
solicitando informação sobre 
“certas atividades de trading
que são objeto de investiga-
ção na Operação Lava Jato”. 
A comunicação foi feita nesta 
quinta-feira mas a companhia 
não forneceu ao mercado 
maiores detalhes sobre a soli-

citação da agência.
A Petrobras reiterou no 

comunicado somente que 
continuará cooperando com 
as autoridades reguladoras 
com relação a qualquer apu-
ração, reforçando seu com-
promisso com a integridade 
e transparência.

Sobre a atuação da CFTC, 
a missão da agência norte-
americana é fomentar os 
mercados abertos, transpa-
rentes, competitivos e finan-
ceiramente sólidos, para evi-
tar o risco sistêmico e para 
proteger participantes nos 
mercados, fundos, consumi-
dores e público contra frau-
des, manipulação e práticas 
abusivas relacionadas com 
derivados e outros produtos.

Devolução do dinheiro

Considerada pela Polí-

cia Federal como a maior 
investigação de corrup-
ção da história do país, a 
Operação Lava Jato teve 
a estatal Petrobras como a 
empresa pública brasileira 
mais fraudada de todos os 
tempos. Em novembro de 
2015, a PF calculou que o 
prejuízo causado pelas irre-
gularidades na companhia 
descobertas pela Operação 
Lava Jato poderia chegar a 
R$ 42,8 bilhões. Aos pou-
cos parte desse dinheiro 
desviado está sendo recu-
perado. 

Na última terça-feira, o 
Supremo Tribunal Federal 
(STF) disse que estuda usar 
os R$ 2,5 bilhões pagos pela 
Petrobras no âmbito de um 
acordo fechado com a Jus-
tiça dos Estados Unidos, 
referente à devolução de di-
nheiro desviado da estatal no 

escândalo do mensalão, en-
tre três áreas, sendo a educa-
ção uma delas. Os recursos 
foram transferidos ao Brasil 
pelas autoridades norte-ame-
ricanas e, além da educação, 
poderão beneficiar ainda os 
setores de saúde e de segu-
rança.

“Temos a intenção de 
destinar grande parte ou 
todo o valor da multa da 
Petrobras, acordada com 
a Lava-Jato, ao Ministério 
da Educação, equivalente a 
R$ 2,5 bilhões. O dinheiro, 
que retorna ao Brasil, pode 
ser aplicado em áreas sem 
ligação com a petrolífera”, 
escreveu o presidente Jair 
Bolsonaro (PSL) em redes 
sociais no último dia 20. 
Segundo ele, a intenção era 
que a totalidade ou a maio-
ria desse valor fosse inves-
tido na educação. 

ANP espera bons resultados para petróleo e gás a partir de 2024
Os resultados da indús-

tria de petróleo e gás come-
çam a aparecer em 2024 e 
2025, com o pico da produ-
ção acontecendo em 2030 e 
2031. A afirmação é do dire-
tor-geral da Agência Nacio-
nal de Petróleo e Gás (ANP), 
Décio Oddone, ao participar 
nesta quinta-feira do evento 
Rio em Debate, criado para 
debater o crescimento e a 
recuperação do Rio de Janei-

ro, tendo o gás natural como 
tema central para o desen-
volvimento do Estado.

“A retomada da indústria 
de petróleo e gás no Brasil 
está contratada. O que nós 
vamos ver é a magnitude e 
o impacto das contratações 
que já foram feitas”, subli-
nhou Oddone. Com relação 
ao mercado de gás, ele des-
tacou que as mudanças vêm 
sendo represadas. “Não te-

nho dúvidas de que a aber-
tura vai acontecer. O des-
travamento do mercado de 
gás terá consequências im-
portantes para a indústria. 
Por exemplo, o Rio tem 
um enorme potencial para a 
instalação de novas indús-
trias petroquímicas que uti-
lizem o gás do pré-sal, cujo 
volume é imenso”, disse.

De acordo com o Instituto 
Brasileiro de Petróleo, Gás e

Biocombustíveis (IBP), atu-
almente, a demanda nacio-
nal de gás é de 80 milhões 
de metros cúbicos por dia, 
sendo que a produção inter-
na é de 50 milhões de me-
tros cúbicos/ dia. Outros 23 
milhões de metros cúbicos 
são importados da Bolívia 
e ainda se faz necessário o 
uso de aproximadamente 7 
milhões de metros cúbicos 
de GNL.

Host Hotels deve vender três hotéis no Rio de Janeiro 
Nove anos depois de in-

vestir altas cifras no merca-
do carioca, tudo indica que o 
grupo norte-americano Host 
Hotels & Resorts (HST.N) 
estaria vendendo seus três 
hotéis no Rio de Janeiro e 
deixando o mercado brasi-
leiro. A estratégia do grupo 
é vender ativos de baixo re-
torno e centrar esforços em 
operações nos Estados Uni-
dos.  A informação foi apu-
rada pela Reuters que ouviu 

três pessoas a par do assunto. 
Com 93 hotéis no mun-

do, a Host Hotels é um dos 
maiores fundos imobiliários 
do mundo.  Entrou no Brasil 
em 2010, quando pagou US$ 
47,5 milhões pelo hotel JW 
Marriott, de 245 quartos, na 
praia de Copacabana. A em-
presa depois investiu mais 
US$ 67 milhões no desen-
volvimento de um hotel Ibis 
de 256 quartos e um Novo-
tel de149 quartos, inaugu-

rados em 2014 e operados 
pela francesa Accor (ACCP.
PA) e próximos de instala-
ções olímpicas, na Barra da 
Tijuca, no oeste da capital 
fluminense. “Pode ser difí-
cil encontrar um comprador 
disposto a pagar o que eles 
investiram”, disse uma das 
fontes.

 “Faz sentido que a Accor 
considere comprar os hotéis 
da Host, dependendo do pre-
ço, especialmente para con-

verter o de Copacabana (para 
uma das marcas da Accor)”, 
disse uma fonte próxima à 
empresa francesa. A Accor 
investiu recentemente na 
América Latina. Em 2018, 
pagou cerca de US$ 105 mi-
lhões pela empresa de gestão 
por trás do Atton Hoteles, do 
Chile, além de desembolsar 
cerca de R$ 200 milhões em 
2017 para administrar 26 
dos hotéis do Brazil Invest-
ment Group.
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Relatório da Administração
A Administração da Publibanca Brasil S.A. gostaria de agradecer aos clientes e fornecedores pela confiança e parceria, aos colaboradores pelo empenho e dedicação durante as operações e a todos os que contribuíram, direta ou indireta-
mente, para a consecução das nossas atividades referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2018.

Publibanca Brasil S.A.
CNPJ/MF: 24.120.261/0001-03

Balanços patrimoniais Controladora Consolidado
Ativo           2018          2017 2018

(Não aud.)
Circulante   4.370.781   1.545.898      7.324.602
Caixa e equivalentes de caixa 2.880.885 261.369 3.428.391
Contas a receber 1.438.636 1.225.271 3.701.430
Tributos a recuperar 40.905 457 114.134
Outros créditos  10.355 58.801 80.647
Não circulante 13.393.029  6.109.541    13.239.534
Outros créditos  129.023 153.251 241.522
Partes Relacionadas 4.235.895 521.398 4.235.895
Investimento  3.039.952 – –
Imobilizado  373.351 61.500 2.172.223
Intangível   5.614.808  5.373.392      6.589.894
Total do ativo 17.763.810  7.655.439    20.564.136

Passivo e patrimônio líquido Controladora Consolidado
         2018          2017 2018

(Não aud.)
Circulante    3.216.628  1.496.201      5.738.324
Fornecedores  2.526.476 1.024.681 4.098.182
Obrigações trabalhistas 229.914 92.503 293.942
Obrigações tributarias 460.238 379.017 1.195.592
Adiantamentos de clientes – – 150.608
Não circulante   1.812.085  2.450.076      2.090.715
Partes Relacionadas 644.116 571.693 1.645.172
Obrigações tributarias 388.777 428.383 445.543
Outras contas a pagar 779.192 1.450.000 –
Patrimônio líquido 12.735.097  3.709.162    12.735.097
Capital social 12.378.443 10.000 12.378.443
Reserva de lucros 356.654 3.324.162 356.654
AFAC – 375.000 –
Total do passivo e do PL 17.763.810  7.655.439    20.564.136

Demonstrações dos resultados
Controladora Consolidado

         2018          2017 2018
(Não aud.) (Não aud.) (Não aud.)

Receita operacional líquida 10.687.946 9.404.818 16.175.278
Custo dos serviços prestados (5.987.239) (4.531.744)  (7.845.096)
Lucro bruto 4.700.707 4.873.074 8.330.182
Receitas (despesas) operacionais
Despesas comerciais (378.714) (1.184.743) (517.018)
Despesas gerais
 e administrativas (1.101.726) (1.295.725) (2.690.725)
Despesas com pessoal (1.693.658) (424.525) (2.041.114)
Equivalência patrimonial 296.135 – –
Perdas com investimentos 1.001.846 – 1.001.846
Outras despesas 
 operacionais líquidas    (608.287) – (1.283.669)
Lucro operacional antes 
 do resultado financeiro 2.216.303 1.968.081 2.799.502
Despesas financeiras (249.889) (185.345) (289.145)
Receitas financeiras       96.652         8.743         101.155
Resultado financeiro líquido (153.237)    (176.602)  (187.990)
Lucro antes do IRPJ e CSLL 2.063.066 1.791.479 2.611.512
IRPJ e CSLL - correntes (1.177.489) (1.040.986) (1.725.935)
IRPJ e CSLL - diferidos –                – –
Lucro líquido do exercício     885.577     750.493         885.577

Demonstrações dos resultados abrangentes
Controladora Consolidado

         2018         2017 2018
(Não aud.) (Não aud.) (Não aud.)

Lucro líquido do exercício     885.577     750.493         885.577
Total do resultado 
 abrangente do exercício     885.577     750.493         885.577

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido 
Capital Reserva de Reserva de Lucros Lucros

       social lucros - Legal lucros a realizar Distribuídos acumulados     AFAC        Total
Saldos em 31/12/2016 (Não auditado) 10.000 – 2.984.022 – – 425.000 3.419.022
Baixa AFAC – – – – – (50.000) (50.000)
Distribuição de resultado – – – (208.000) – – (208.000)
Lucro líquido do exercício – – – – 750.493 – 750.493
Ajuste de exercícios anteriores – – – – (202.353) – (202.353)
Transferência para reserva de lucro –                      – 340.140         208.000       (548.140) –                –
Saldos em 31/12/2017 (Não auditado)        10.000 – 3.324.162 –                   –  375.000  3.709.162
Lucro líquido do exercício – – – – 885.577 – 885.577
Distribuição de lucros – – (3.651.577) – – – (3.651.577)
Aumento de capital 12.368.443 – – – – (375.000) 11.993.443
Ajuste de exercícios anteriores – – – – (201.508) – (201.508)
Transferência para reserva de lucro – 44.279 639.790 – (684.069) –                 –
Saldos em 31/12/2018 12.378.443 44.279 312.375 –                   – – 12.735.097

Controladora Consolidado
        2018        2017 2018

Lucro líquido do exercício 885.577 750.493 885.577
Itens que não afetam o 
 caixa operacional
Depreciação e amortização 635.568 623.974 822.995
Equivalência patrimonial (296.135) – –
Despesa com IRPJ e CSLL  1.177.488  1.040.986      1.177.488

2.402.498 2.415.453 2.886.060
Aumento/(diminuição) nos ativos
  e passivos operacionais
Contas a receber (213.365) 433.988 (407.387)
Tributos a recuperar (40.448) (457) (47.724)
Outros ativos (1.501.704) (369.029) (3.695.812)

Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2018 e 2017 - Em Reais

Contador
Anderson Mesquita Ianone

CRC 1SP 258.308/O-9

Demonstrações dos fluxos de caixa
Fornecedores 1.501.795 482.380 2.455.606
Obrigações trabalhistas 137.411 31.901 50.975
Obrigações tributarias (1.135.872) (848.345) (861.303)
Outras contas a pagar    (598.386) (1.361.625)     (1.521.311)
Caixa líquido das 
 atividades operacionais 551.929 784.266 (1.140.896)
Fluxo de caixa das atividades 
de investimentos
Pagamento de aquisição 
 de investida (1.741.971) – –
Acervo líquido consolidado – – (2.743.844)
Caixa consolidado – – 247.228
Aumento em investimentos – (120.000) –

Aum. no imobilizado e intangível (1.188.835) (163.749) (1.335.824)
Perda com investimentos (1.001.846) –                    –
Caixa líquido das atividades 
 de investimentos (3.932.652) (283.749) (3.832.440)
Fluxo de caixa das atividades
 de financiamentos
Aumento de Capital 9.853.324 – 11.993.443
Pagamento de dividendos (3.853.085) (208.000) (3.853.085)
AFAC – (50.000) –
Caixa líquido das atividades
 de financiamentos  6.000.239    (258.000)      8.140.358
Aumento líquido de caixa  2.619.516     242.517      3.167.022
Caixa no início do exercício 261.369 18.852 261.369
Caixa no final do exercício 2.880.885 261.369 3.428.391

As Notas Explicativas e o Relatório dos 
Auditores Independentes estão à disposição dos Srs. 

Acionistas na sede da Companhia.

Diretoria
Felipe Barbosa Branco - Diretor Presidente - Marina Pereira Melemendjian - Diretora Financeira 

Claudio da Cunha Pereira Valadares - Diretor - Alexandre Barbosa Branco - Diretor

Crescimento do Brasil continuará 
sendo lento na faixa de 1,5% a 2%
Para economista 
o PIB ficará 
nessa faixa nos 
próximos anos

O Produto Interno Bruto 
(PIB) - a soma de todos os 
bens e serviços produzidos 
no país - caiu 0,2% no pri-
meiro trimestre deste ano, na 
comparação com o último 
trimestre de 2018. Dados 
divulgados nesta quinta-fei-
ra pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística 
(IBGE) mostram que a eco-
nomia brasileira cresceu 
0,5% na comparação com 
o primeiro trimestre do ano 
passado e 0,9% no acumula-
do de 12 meses.

Diante dos números apre-
sentados pelo IBGE, a Secre-
taria de Política Econômica 
do Ministério da Economia 
afirmou em nota que o país 
precisa superar o desequi-
líbrio fiscal e aumentar a 
produtividade para voltar a 
crescer. De acordo com a se-
cretaria, o governo está ela-
borando e implementando 
uma série de medidas para 
melhorar a produtividade. O 
texto destaca a reforma tribu-
tária, a abertura comercial, o 
aperfeiçoamento do merca-
do financeiro e de capitais, 
os programas de concessão 
e de privatização na área de 
infraestrutura, medidas para 
liberar o mercado de petró-
leo e gás, reduzindo o custo 
da energia, o combate à cor-
rupção e aos desperdícios no 
setor público, e a eliminação 
de desonerações tributárias e 
de subsídios ineficientes. 

Na nota, o órgão ressal-

tou ainda que a reforma da 
Previdência representa o 
primeiro desafio a ser supe-
rado, por estabilizar as con-
tas públicas e reduzir as in-
certezas macroeconômicas, 
abrindo caminho para novos 
investimentos.

“O país não deixará 
de crescer nos próximos 
anos, e não há a expectati-
va de outra crise no curto 
prazo. Porém, esse cres-
cimento continuará sendo 
lento, na faixa de 1,5% a 
2% nos anos que estão por 
vir”, disse ao MONITOR 
MERCANTIL Felipe Me-
deiros, economista e sócio 
fundador da Mais Retorno, 
startup de assessoria em 
investimentos. Na opinião 
dele, algumas declarações 
do governo que poderiam 
ser mais pensadas acabam 
gerando uma repercussão 
negativa, e que nada contri-
buí, sobretudo com a rela-
ção com o Congresso

Qual o impacto desta 
queda do PIB no mercado 
financeiro?

- Não é obviamente um 
resultado bom, mas o im-
pacto no mercado finan-
ceiro é quase zero. Primei-
ro porque já era esperado 
pelos agentes do mercado. 
Uma série de indicadores 
antecipavam o crescimento 
fraco, e muitos analistas já 
consideravam esse resulta-
do. Então o impacto dessa 
queda no mercado financei-
ro nós vamos presenciar no 
curtíssimo prazo.

O IBGE afirma que o 
resultado foi impactado 
sobretudo pelo setor indus-
trial. Qual a perspectiva a 
médio prazo de o país reto-
mar o crescimento?

- De fato, o setor industrial 
foi o principal responsável 

por puxar a queda, também 
somado ao setor de agro-
pecuária, que normalmente 
segura o resultado do PIB e 
desta vez contribuiu para o 
resultado mais fraco. O se-
tor de serviço, e o consumo, 
pela ótica da demanda, tive-
ram resultados que ajudaram 
a manter esse crescimento. 
Olhando em perspectiva, há 
algumas coisas que podem 
melhorar. A despeito da re-
forma da previdência, que 
é extremamente importan-
te do ponto de vista fiscal, 
muitos outros ajustes vêm 
sendo implementados desde 
os últimos anos que ajudam 
a pavimentar um melhor 
ambiente de negócios. Essas 
práticas devem continuar, 
embora os resultados só vão 
surgir ao longo do tempo. O 
país não deixará de crescer 
nos próximos anos, e não há 
a expectativa de outra crise 
no curto prazo. Porém, esse 
crescimento continuará sen-
do lento, na faixa de 1,5% a 
2% nos anos que estão por 
vir.

Cinco meses após ter as-
sumido, o governo já de-
monstra sinais de desgaste. 
Qual a sua análise sobre 
isso e sobre a condução da 
economia em especial?

- O principal problema 
do desgaste do governo não 
vem especificamente da 
parte econômica. A questão 
é que o Palácio do Planal-
to tem perdido tempo com 
questões que são polêmicas, 
que não agregam muito para 
o país, e geram, sobretudo, 
o embate com o Congresso. 
Se por um lado há o discur-
so de uma política diferen-
te, por outro essa postura 
de não querer negociar com 
ninguém acaba travando 
tudo, jogando os congres-

Felipe Medeiros:  ‘Não há a expectativa de outra crise no curto prazo’

sistas contra o Executivo. E 
isso gera um impacto muito 
ruim, levando a uma demo-
ra maior para aprovar proje-
tos prioritários para o país. 
Mesmo que haja a perspec-
tiva que a Reforma da Pre-
vidência seja aprovada - até 
porque não há alternativa -, 
ficar entrando em polêmicas 
que não são relevantes para 
a nação torna esse desgaste 
algo muito ruim.

   O Ministro Paulo Gue-
des declarou que se a re-
forma da Previdência não 
passar ele pode até deixar 
o posto. Esse tipo de decla-
ração não causa mais des-
gaste em um ambiente já 
contaminado?

- Certamente não é uma 
declaração que ajuda a acal-
mar os ânimos, muito pelo 

contrário. O que se percebe 
é que ele quer dar um tom 
mais pesado de que se a re-
forma não passar o país vai 
quebrar. Algumas declara-
ções que poderiam ser mais 
pensadas acabam gerando 
uma repercussão negativa, 
e que nada contribuí, sobre-
tudo com a relação com o 
Congresso. O cenário econô-
mico já não é positivo, e esse 
tipo de declaração com tom 
caótico e desesperador acaba 
por desagregar ainda mais.

Como esperar a reto-
mada dos investimentos 
em um ambiente político 
e econômico conturbado 
como esse que temos?

- A gente imagina que 
o ambiente político deva 
continuar conturbado, até 
por ser uma característi-

ca bem forte dessa gestão. 
Mas, ao mesmo tempo, é 
esperado que reformas im-
portantes ocorram e sejam 
implementadas. Ou seja, 
tanto do ponto de vista 
fiscal, como tributárias e 
outras medidas microeco-
nômicas que contribuam 
para melhorar a captação 
de recursos externos, entre 
outras questões. Então mui-
ta coisa vem sendo discuti-
da no plano econômico que 
podem repercutir de manei-
ra positiva no médio prazo. 
Então se as reformas e as 
medidas forem mesmo exe-
cutadas, a perspectiva é que 
ao longo do tempo o cená-
rio econômico encontre um 
fôlego maior para atingir 
um crescimento mais ro-
busto e sustentável.  
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GASTER PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF n º 10.512.581/0001-02

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 (Valores expressos em milhares de reais - R$)
2018 2017

ATIVO Nota Gaster
Consoli-

dada
Gaster (Rea-
presentado)

Consolidada  
(Reapresentado)

CIRCULANTE
Caixa e equivalentes de caixa 7 53 21.337 2.539 34.134
Ativo financeiro a valor justo por meio de resultado - 65 - 5
Contas a receber de clientes 8 51 7.170 42 431.987
Imoveis a comercializar 9 - 979.053 - 1.036.817
Adiantamentos e despesas antecipadas 10 4 94.142 - 25.040
Tributos a recuperar 850 17.370 687 18.067
Outras contas a receber 8 - 325.715 - 110
Direito real de aquisição - - - 3.579
Outros ativos circulantes - - - 81.993

958 1.444.852 3.268 1.631.732
NÃO CIRCULANTE
Realizável a longo prazo
Ativos financeiros ao valor justo por meio de resultado - 3.503 - 6.173
Contas a receber - partes relacionadas 11.1 98.611 104.774 44.972 169.655
Contrato de mútuo - partes relacionadas 11.2 37.154 5.450 28.499 -
Contas a receber 8 - 32.882 - 143.382
Imóveis a comercializar 9 - 186.492 - 236.968
Depósitos e cauções - - - 6
Depósitos judiciais - 2.217 - 2.170
Tributos diferidos - - - 32.166
Dividendos antecipados - 6.337 - 175
Outros ativos - - - 6.398

135.765 341.655 73.471 597.093
Investimentos em controladas e coligadas 11.3 710.697 3.092 759.953 8.583
Propriedades para investimentos 12 - 650.632 - 533.310
Imobilizado 13 8.290 12.138 8.774 13.553
Intangível 14 - 51.094 - 22.826

854.752 1.058.611 842.198 1.175.365
TOTAL DO ATIVO 855.710 2.503.463 845.466 2.807.097
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
CIRCULANTE
Debentures 16 264.900 274.771 208.696 450.878
Proventos e encargos a pagar - 2.677 - 5.069
Fornecedores e outras contas a pagar 4 190.643 5 84.125
Fornecedores e outras contas a pagar - partes 
relacionadas 11.4 4.895 4.895 - -
Contas a pagar por aquisição de imoveis - - - 53.802
Adiantamentos de clientes 18 - 26.155 - 43.583
Tributos a recolher 46 39.913 87 41.203
Dividendos a pagar - - - 530
Empréstimos e financiamentos 15 36.044 530.208 42.900 616.232
Imposto de renda contribuição social a pagar - 8.668 - 3.418
Provisão para garantia de obras - 3.410 - 3.496
Programa de recuperação fiscal - 615 - 8.250
Provisão para rescisões a pagar 23 - 87.752 - -
Obrigações pela aquisição de Direitos - - - 3.579
Outros passivos - 25.997 - 132.219

305.889 1.195.704 251.688 1.446.384
NÃO CIRCULANTE
Tributos a recolher - 213 - -
Fornecedores e contas a pagar - 28.908 - -
Empréstimos e financiamentos 15 26.002 98.026 - 186.720
Debêntures 16 276.396 433.332 - -
Contas a pagar por aquisição de imóveis 17 - - - 74.307
Renda a apropriar 19 - 4.166 - 5.389
Partes relacionadas 11.4 - 71.044 212 69.930
Tributos diferidos 20 - 61.063 - 27.548
Adiantamento para aumento de capital - - - 222
Dividendos a pagar - 13.151 - -
Programa de Recuperação Fiscal - 2.912 - 51.849
Provisão para garantia de obras 22 - 6.703 - 7.833
Provisão para passivo a descoberto de controladas - -
Adiantamentos de clientes 18 - 2.605 - 2.037
Outros passivos - 60.838 - 49.959
Provisões para contingências 21 - 237.983 - 143.915

302.398 1.020.944 212 619.709
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital social 25.1 1.638.853 1.638.853 1.638.853 1.638.853
Prejuízos acumulados (1.391.430) (1.391.430) (1.045.287) (1.045.287)
Participação dos não controladores - 39.392 - 147.438
Patrimônio líquido consolidado 247.423 286.815 593.566 741.004
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 855.710 2.503.463 845.466 2.807.097

As notas explicativas elaboradas pela Administração da Sociedade 
são partes integrantes das demonstrações financeiras

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Srs. Acionistas: Em cumprimento às disposições Legais e Estatutárias, estamos apresentando, para apreciação de VSas., as Demonstrações Financeiras correspondentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018. A Administração. 

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (Valores expressos em milhares de reais - R$)

2018 2017

Receitas operacionais Nota Gaster
Consoli-

dada

Gaster  
(Reapre- 
sentado)

Consolidada
(Reapre- 
sentado)

Receita líquida 26 - 131.808 - 193.965
Custo das vendas e serviços 26 - (160.770) - (232.508)
Lucro bruto - (28.962) - (38.543)
Despesas operacionais
Despesas comerciais 27.1 - (26.510) - (41.512)
Despesas gerais, administrativas 27.2 (2.833) (67.243) (6.378) (68.442)
Despesas com pessoal 27.2 - (21.726) - -
Dividendos - - 2.508 2.508
Resultado na baixa Investimento - - 38.131 38.131
Valor justo da propriedade para investimento - (20.554) - 3.002
Ganho (perda) de capital por variação percentual 45.289 - (15.748) (15.546)
Participação de equivalência patrimonial (359.445) - (574.091) (310.369)
Outras receitas (despesas) operacionais 683 (229.567) (128.458) (418.398)

(316.306) (365.600) (684.036) (810.626)
Resultado antes das receitas (despesas) financeiras (316.306) (394.562) (684.036) (849.169)
Receitas financeiras 28 3.889 46.641 44.116 65.210
Despesas financeiras 28 (33.726) (122.505) (27.966) (142.803)
Resultado financeiro líquido (29.837) (75.864) 16.150 (77.593)
Prejuízo antes do imposto de renda e da contribuição social (346.143) (470.426) (667.886) (926.762)
Contribuição social/Impostos de renda - 6.437 - (9.082)
Diferido - (7.201) - 70.523
Prejuízo do exercício (346.143) (471.190) (667.886) (865.321)
Prejuízo atribuível a:
Proprietários da Controlada - (346.143) - (667.886)
Participação dos acionistas minoritários - (125.047) - (197.435)
Resultado do exercício (346.143) (471.190) (667.886) (865.321)
Cotas integralizadas ao final do exercício 466.808 466.808 466.808 466.808
Prejuízo por cota integralizada (0,74151) (1,00939) (1,43075) (0,30459)

As notas explicativas elaboradas pela Administração da Companhia 
são partes integrantes das demonstrações financeiras

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (Valores expressos em milhares de reais - R$)

2018 2017

Fluxo de caixa das atividades operacionais Gaster
Consoli-

dado

Gaster
(Reapre-
sentado)

Consolidada  
(Reapre- 
sentado)

Prejuízo do exercício (346.143) (471.190) (667.886) (667.886)
Ajustes de despesas e receitas que não envolvem recursos do caixa:
Depreciação/ Amortização 484 2.947 484 3.277
Provisão de juros 27.207 27.207 - (61.348)
Juros sobre debentures e nota promissória 4.814 146.384 3.030 3.030
Perdas de juros sobre empréstimos 112 112 - -
Ganho mercado renda variável - - (2.130) (2.130)
Tributos diferidos - 76.271 - 62.583
Participação nos resultados de controlada/coligada 359.445 - 574.091 310.369
Dividendos - - (2.508) (2.710)
Perda (ganho) de variação percentual no investimento (45.289) - 15.748 15.748
Gasto com emissão de debêntures 341 341 340 340
Alterações nas provisões - 219 - -
Perda (ganho) no valor justo de propriedade para investimento - (6.575) - (3.002)
(Ganho) perdas cambiais em atividades operacionais não realizadas - -
Resultado na alienação de participação - 1.027 54.709 81.313
Provisão para contingências e reversão de provisões - 76.170 - 51.854
Juros provisionados (2.803) (2.803) (457) 121.082
Baixa ágio não recuperável - - 129.183 129.183
Resultado de equivalência patrimonial - 27.129 - -
Participação dos não controladores - 956 - (197.435)
Ajuste de caixa referente reapresentação da João Fortes Engenharia - 519 - -

(1.832) (121.286) 104.604 (155.732)
Variações no capital circulante:
Contas a receber de clientes (9) 218.093 (22.344) 268.108
Contas a receber - parte relacionada - - (44.972) (44.972)
Outras contas a receber - -
Adiantamentos e despesas antecipadas (4) 10.452 - (8.104)
Tributos a recuperar (163) 59 1.452 600
Fornecedores e outras contas a pagar 25.968 6.098 1 9.076
Tributos a recolher (41) (58.566) (41) 19.479
Imóveis a comercializar - 160.590 - 224.226
Gastos com vendas a propriar - (1.689) - (8.044)
Outros ativos - 13.292 - 40.577
Imposto de renda e contribuição social diferidos - - - (70.523)
Contas a pagar por aquisição de imóveis - 15.546 - (87.674)
Salários e encargos sociais - (2.437) - (1.502)
Provisões - 15.742 - (10.246)
Adiantamentos de clientes - (16.909) - (39.093)
Outros passivos - (7.473) - 11.065
Gerado pelas operações:
Juros pagos (1.821) (65.917) (10.256) 6.657
Juros recebidos empréstimos parte relacionada 399 399 - -
Juros recebidos debêntures 239 239 - -
Imposto de renda e contribuição social pagos - (5.826) - (20.125)
Dividendos recebidos - - - -

24.568 281.693 (76.160) 289.505
Caixa líquido gerado (consumido) pelas atividades operacionais 22.736 160.407 28.444 133.773
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Aumento de investimento - (22.664) - -
Aumento em propriedade para investimento - (18.384) - -
Venda do investimento - - 89.570 89.570
Aquisição de controlada (264.900) - (303.705) (303.705)
Adiantamento para aquisição de investimento - - (462.990) (494.959)
Adiantamento para futuro aumento de capital - 208.599
Aquisição de imobilizado/ Intangível - 1.551 - (33.397)
Ativos financeiros e instrumentos financeiros - 2.672 - 934
Aquisição de imobilizado - (94.093) - -
Valor recebido pela alienação de investimentos - (83) - (95)
Compras de ativos intangíveis - (29.621) - -
Caixa líquido gerado (consumido) nas atividades de investimento (264.900) (160.622) (677.125) (533.053)
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos
Recursos provenientes da emissão de cotas de capital - - 944.972 1.201.806
Debêntures a pagar 94.313 94.313 - -
Debêntures pagas - (268.699) - -
Debêntures a receber 1 53.640 -
Debentures recebidas 156.860 156.860 - -
Emissão debêntures - - - (89.216)
Empréstimo para partes relacionadas (50.239) (52.974) (28.109) (87.084)
Recursos provenientes de empréstimos 44.153 211.415 489.126 535.852
Pagamento de empréstimos (28.000) (243.739) (754.770) (1.150.515)
Valores recebidos de empréstimos concedidos 22.590 77.063 - -
Outros movimentos de acionistas não controladores - (47.736) - 21
Dividendos pagos - 7.275 - -
Caixa líquido gerado (consumido) nas atividades de 
financiamento

239.678 (12.582) 651.219 410.864

Aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa (2.486) (12.797) 2.538 11.584
Variação do caixa e equivalentes de caixa
No início do exercício 2.539 34.134 1 22.550
No final do exercício 53 21.337 2.539 34.134

(2.486) (12.797) 2.538 11.584
As notas explicativas elaboradas pela Administração da Companhia 

 são partes integrantes das demonstrações financeiras
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - DMPL  

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (Valores expressos em milhares de reais - R$)

Capital  
social

Prejuízos  
acumula-

dos

Ajuste de 
avaliação

patrimonial
(reflexo)

Patrimô-
nio  

líquido

Participação
dos não  

controladores

Patrimônio
líquido  

consolidado
Saldos em 01 de Janeiro de 2017 693.881 (377.401) 14.132 330.612 14.001 344.613
Aumento de capital 944.972 - - 944.972 330.872 1.275.844
Outras reservas de capital reflexo - - (14.132) (14.132) - (14.132)
Prejuízo do exercício - (667.886) (667.886) (197.435) (865.321)
Saldos em 31 de dezembro de 2017 1.638.853 (1.045.287) - 593.566 147.438 741.004
Aumento de capital - - - - - -
Ajustes de períodos anteriores - - - - 17.001 17.001
Prejuízo do exercício - (346.143) - (346.143) (125.047) (471.190)
Saldos em 31 de dezembro de 2018 1.638.853 (1.391.430) - 247.423 39.392 286.815

As notas explicativas elaboradas pela Administração da Companhia 
 são partes integrantes das demonstrações financeiras

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO - DVA
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (Valores expressos em milhares de reais - R$)

2018 2017
Receitas Gaster Consolidado Gaster Consolidado
Venda de mercadoria - 85.112 - 173.545
Outras receitas - 18.107 - 77.685
Receita de alugueis 610 29.199 716 28.803

610 132.418 716 280.033
Insumos adquiridos de terceiros
Custos Serviços Vendidos - (160.770) - (219.491)
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros (1.103) (68.875) (1.666) (77.400)
Resultado baixa investimento - - 38.131 38.131
Outras (116) (250.252) (129.174) (485.595)
Valor adicionado bruto (609) (347.479) (91.993) (464.322)
Retenções
Depreciação, amortização e exaustão (484) (3.674) (484) (2.604)
Valor adicionado líquido produzido pela sociedade (1.093) (351.153) (92.477) (466.926)
Valor adicionado recebido em transferência
Resultado de equivalência patrimonial (359.445) - (574.091) (310.369)
Perda (ganho) de capital por variação percentual 45.289 - (15.748) (15.546)
Valor justo da Propriedade para investimento - (20.554) - 3.002
Receitas financeiras 3.889 46.641 44.116 65.210

(310.267) 26.087 (545.723) (257.703)
Valor adicionado total a distribuir (311.360) (325.066) (638.200) (724.629)
Distribuição do valor adicionado
Pessoal e administradores
Remuneração direta - - - -
Salários - 21.726 - 47.208

- 21.726 - 47.208
Impostos, taxas e contribuições
Federais 898 1.663 4.153 (49.660)
Municipais 157 157 75 830
Outros 2 73 - -

1.057 1.893 4.228 (48.830)
Remuneração de capitais de terceiros
Juros, variações cambiais e monetárias 33.011 155.183 - -
Alugueis - - - 2.019
Despesa financeira 715 (32.678) 27.966 142.803

33.726 122.505 27.966 144.822
Remuneração de capitais próprios
Prejuízo do exercício (346.143) (346.143) (667.886) (667.886)
Dividendos - - (2.508) (2.508)
Participação dos acionistas não controladores - (125.047) - (197.435)

(346.143) (471.190) (670.394) (867.829)
(311.360) (325.066) (638.200) (724.629)

As notas explicativas elaboradas pela Administração da Sociedade 
 são partes integrantes das demonstrações financeiras

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DOS EXERCÍCIOS FINDOS 
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E DE 2017 (Valores expressos em milhares de reais - R$)

1 - Contexto operacional. A Gaster Participações S.A, (“Gaster” ou “Companhia”) tem sede na Cidade do Rio de Ja-
neiro, no Estado do Rio de Janeiro e foi constituída em 17 de novembro de 2008. A Companhia tem por objeto social 
a participação em outras empresas, como acionista ou quotista, bem como a atividade mercantil em geral; criação 
de arquivo e acervo documental, com centro de processamento de documentação para facultar consultas privadas e 
públicas, A Gaster é detentora de 80,85% das ações da João Fortes, e 99,999 % das ações da Shopinvest Empreen-
dimentos e Participações S/A. (“Shopinvest”). A Shopinvest foi constituída no ano de 2008 sob a forma de sociedade 
anônima de capital fechado, estabelecida e domiciliada no Brasil, com sede no Rio de Janeiro – RJ, com o objetivo 
de participar em empreendimentos relacionados ao negócio de shopping centers e/ou no capital de sociedade pro-
prietárias de shopping centers. A João Fortes Engenharia S.A. (“Companhia”) tem como objetivo social: a) a indústria 
de construção civil; b) a elaboração de estudos e projetos de arquitetura e de engenharia civil, a execução de traba-
lhos e a prestação de quaisquer serviços de engenharia civil; c) a elaboração de estudos e projetos e a execução 
de serviços em geral de engenharia elétrica, engenharia hidráulica, de irrigação, de saneamento e de engenharia 
agronômica; d) as incorporações imobiliárias e a comercialização de imóveis; e) o planejamento, implantação e a co-
mercialização de loteamentos, condomínios horizontais, residenciais, comerciais ou industriais; f) a administração e a 
locação de bens imóveis próprios; h) assunção de suas responsabilidades sociais e ambientais diante da sociedade 
e de seu público alvo; e i) tudo o mais que se fizer necessário para perfeita realização dos referidos objetivos. As 
sociedades controladas, criadas com o propósito específico de desenvolver o empreendimento, de forma isolada ou 
em conjunto com outros parceiros, em sua maioria, compartilham as estruturas e os custos corporativos, gerenciais 
e operacionais da Companhia.
2 - Resumo das principais políticas contábeis. 2.1 - Base de elaboração. As presentes demonstrações financei-
ras individuais e consolidadas são de responsabilidade da Administração e estão apresentadas em conformidade 
com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que compreendem as disposições da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro 
de 1976 ("Lei das Sociedades por Ações"), os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contá-
beis - CPC, aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC e as normas estabelecidas pela Comissão de 
Valores Mobiliários – CVM e de acordo também com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas 
pelo International Accounting Standards Board – IASB. 2.2 - Declaração de conformidade. As presentes demons-
trações financeiras individuais e consolidadas são de responsabilidade da Administração e estão apresentadas em 
conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que compreendem as disposições da Lei nº 6.404, de 
15 de dezembro de 1976 ("Lei das Sociedades por Ações"), os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronuncia-
mentos Contábeis - CPC, aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC e as normas estabelecidas pela 
Comissão de Valores Mobiliários – CVM e de acordo também com as normas internacionais de relatório financeiro 
(IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards Board – IASB. Essas demonstrações financeiras foram 
aprovadas pelos diretores da Companhia em 30 de abril de 2019. 2.3 - Base de consolidação. A partir do exercício 
social de 2017 a companhia decidiu apresentar o balanço patrimonial consolidado, incluindo 100% de suas investi-
das, mudando a política contábil adotada em exercícios anteriores para melhor transparência dos números do Grupo 
e qualificação das informações aos usuários das demonstrações financeiras para tomada de decisão, atendendo o 
que preceitua os procedimentos técnicos NBC TG 26 (R4) e NBC TG 36 (R3). 2.4 - Conversão de moeda estran-
geira. a) Moeda funcional e moeda de apresentação. Os itens incluídos nas demonstrações financeiras são men-
surados de acordo com a moeda do principal ambiente econômico no qual a empresa atua (moeda funcional). As 
demonstrações financeiras são apresentadas em Reais, moeda funcional e de apresentação, e todos os valores 
aproximados para milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma. b) Operações e saldos. As operações 
com moedas estrangeiras são convertidas em moeda funcional com base nas taxas de câmbio vigentes nas datas 
das transações. Os ganhos e as perdas cambiais resultantes da liquidação dessas transações e da conversão dos 
ativos e passivos monetários denominados em moeda estrangeira pelas taxas de câmbio no final do exercício são 
reconhecidos na demonstração do resultado. Os ganhos e as perdas cambiais são apresentados na demonstração 
do resultado como receita ou despesa financeira. 2.5 - Classificação circulante e não circulante. Os ativos e pas-
sivos no balanço patrimonial são classificados como circulante quando mantidos principalmente para negociação e 
quando se espera realizá-los dentro de 12 meses após o período de divulgação. Os demais ativos e passivos são 

classificados como não circulantes. Os ativos e passivos fiscais diferidos são classificados no ativo e passivo não 
circulante. 2.6 - Contas a receber de clientes. Incluem aluguéis a receber, valores de cessão de direito de uso 
(CDU) dos lojistas dos Shoppings Centers, bem como contas a receber de unidades em construção. São demonstra-
dos pelos valores históricos, já deduzidos das respectivas provisões para crédito de realização duvidosa (impair-
ment). A comercialização das unidades é efetuada, substancialmente, durante as fases de lançamento e construção 
dos empreendimentos. As contas a receber de clientes, nesses casos, são constituídas aplicando-se o percentual 
encontrado da relação entre o custo incorrido das unidades vendidas (incluindo o terreno) e seu custo orçado total, 
sobre a receita das unidades vendidas, ajustada segundo as condições dos contratos de venda, sendo assim deter-
minado o montante das receitas acumuladas a serem reconhecidas, sobre o qual se deduz as parcelas recebidas. 
Caso o montante das parcelas recebidas seja superior ao da receita acumulada reconhecida, o saldo é classificado 
como “Adiantamento de clientes”, no passivo. Nas vendas a prazo de unidades concluídas, o resultado é apropriado 
no momento em que a venda é efetivada, independentemente do prazo de recebimento do valor contratual. Os juros 
e variação monetária, incidentes sobre as contas a receber de unidades concluídas, são apropriados ao resultado 
financeiro quando auferidos, obedecendo ao regime de competência. As contas a receber de clientes são avaliadas 
no momento inicial pelo valor justo e deduzidos das perdas estimadas em créditos de liquidação duvidosa. As perdas 
estimadas em créditos de liquidação duvidosa é estabelecida quando existe uma evidência objetiva de que a Com-
panhia não será capaz de cobrar todos os valores devidos de acordo com os prazos originais das contas a receber. 
O valor das perdas estimadas em créditos de liquidação duvidosa é a diferença entre o valor contábil e o valor recu-
perável, deduzidos das garantias reais. As parcelas em aberto são atualizadas com base no Índice Nacional da 
Construção Civil - INCC para a fase de construção do projeto, e pelo Índice Geral de Preços de Mercado - IGP-M, 
após a data de entrega das chaves das unidades concluídas. Sobre este saldo (pós-chaves), de forma geral, incide 
juros de 12% ao ano, sendo a receita financeira apurada registrada no resultado como "Receita de incorporação". O 
valor justo das contas a receber de unidades concluídas é calculado com base na taxa efetiva de juros das vendas a 
prazo. A referida taxa é compatível com a natureza, o prazo e os riscos de transações similares em condições de 
mercado. O valor justo das contas a receber de clientes relacionados com a comercialização de unidades não con-
cluídas é ajustado a seu valor presente com base na taxa média praticada pela Companhia para concessão de 
desconto sobre o preço da tabela. A referida taxa é compatível com a natureza, o prazo e os riscos de transações 
similares em condições de mercado, sendo no exercício findo em 31 de dezembro de 2018 de 4% ao ano (2017 - 4% 
ao ano). Se o prazo de recebimento é equivalente a um ano ou menos, as contas a receber são classificadas no 
ativo circulante. Caso contrário, estão apresentadas no ativo não circulante. 2.7 - Investimentos em controlada/ 
coligada. Os investimentos são avaliados pelo método de equivalência patrimonial nas demonstrações financeiras 
individuais. 2.8 - Propriedade para investimento (consolidado). As propriedades para investimento são proprieda-
des mantidas para obter renda com aluguéis e/ou valorização do capital (incluindo imobilizações em andamento para 
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tal propósito). As propriedades para investimento são mensuradas inicial-
mente ao custo, incluindo os custos da transação. Após o reconhecimento 
inicial, as propriedades para investimento são mensuradas ao valor justo. 
Todos os rendimentos provenientes do arrendamento operacional de bens 
para fins de ganho de aluguel ou depreciação do capital são registrados como 
propriedades de investimentos e mensurados utilizando o modelo de valor 
justo. Os ganhos e as perdas resultantes de mudanças no valor justo de uma 
propriedade para investimento são reconhecidos no resultado do período no 
qual as mudanças ocorreram. Uma propriedade para investimento é baixada 
após a alienação ou quando esta é permanentemente retirada de uso e não 
há benefícios econômicos futuros resultantes da alienação. Qualquer ganho 
ou perda resultante da baixa do imóvel (calculado como a diferença entre as 
receitas líquidas da alienação e o valor contábil do ativo) é reconhecido no 
resultado do período em que o imóvel é baixado. 2.9 - Imobilizado. O imobi-
lizado está demonstrado ao valor de custo, deduzido de depreciação e per-
das por redução ao valor recuperável acumuladas. Os terrenos não sofrem 
depreciação. A depreciação é reconhecida com base na vida útil estimada de 
cada ativo pelo método linear, de modo que o valor do custo menos o seu 
valor residual após sua vida útil seja integralmente baixado (exceto para ter-
renos e construções em andamento). A vida útil estimada, os valores residu-
ais e os métodos de depreciação são revisados no fim da data do balanço 
patrimonial e o efeito de quaisquer mudanças nas estimativas é contabilizado 
prospectivamente. A depreciação de outros ativos é calculada com base no 
método linear para alocação de custos, menos o valor residual durante a vida 
útil, que é estimada como segue: • Computadores e periféricos - 5 anos; • 
Máquinas e equipamentos - 10 anos; • Equipamentos de telecomunicação - 5 
anos; • Instalações - 10 anos. 2.10 - Ativos intangíveis. Projetos de empre-
endimentos. Os projetos de empreendimentos futuros, adquiridos em uma 
combinação de negócios, são reconhecidos pelo valor justo na data da aqui-
sição. Os projetos de empreendimentos têm vida útil definida e subsequente-
mente, são contabilizadas pelo seu valor de custo menos a amortização acu-
mulada. A amortização é calculada usando o método linear durante o período 
esperado de construção de empreendimento. Ágio. O ágio (goodwill) é repre-
sentado pela diferença positiva entre o valor pago e/ou a pagar pela aquisição 
de um negócio e o montante líquido do valor justo dos ativos e passivos da 
controlada adquirida. O ágio de aquisições de controladas é registrado como 
"Ativo intangível". Se a adquirente apurar deságio, deverá registrar o montan-
te como ganho no resultado do período, na data da aquisição. O ágio é testa-
do anualmente para verificar perdas (impairment). Ágio é contabilizado pelo 
seu valor de custo menos as perdas acumuladas por impairment. Perdas por 
impairment reconhecidas sobre ágio não são revertidas. Os ganhos e as per-
das da alienação de uma entidade incluem o valor contábil do ágio relaciona-
do com a entidade vendida. O ágio é alocado a Unidades Geradoras de Caixa 
(UGCs) para fins de teste de impairment. A alocação é feita para as Unidades 
Geradoras de Caixa ou para os grupos de Unidades Geradoras de Caixa que 
devem se beneficiar da combinação de negócios da qual o ágio se originou, 
e são identificadas de acordo com o segmento operacional. Software. As li-
cenças de software adquiridas são capitalizadas com base nos custos incor-
ridos para adquirir os softwares e fazer com que eles estejam prontos para 
ser utilizados. Esses custos são amortizados durante sua vida útil estimada 
em cinco anos. Os custos associados à manutenção de softwares são reco-
nhecidos como despesa, conforme incorridos. 2.11 - Empréstimos. Os em-
préstimos são inicialmente reconhecidos pelo valor da transação e subse-
quentemente demonstrados pelo custo amortizado. As despesas com juros 
são reconhecidas com base no método da taxa de juros efetiva ao longo 
prazo do empréstimo de tal forma que na data do vencimento o saldo contábil 
corresponde ao valor devido. Os juros são incluídos em despesas financei-
ras. 2.12 - Imóveis a comercializar (consolidado). Os imóveis prontos a 
comercializar estão demonstrados ao custo de construção, que não excede 
ao seu valor líquido realizável. No caso de imóveis em construção, a parcela 
em estoque corresponde ao custo incorrido das unidades ainda não comer-
cializadas. O custo compreende materiais, mão-de-obra (própria ou contrata-
da de terceiros) e outros custos de construção relacionados, incluindo o custo 
financeiro do capital aplicado (encargos financeiros de contas a pagar por 
aquisição de terrenos e das operações de crédito imobiliário, incorridos du-
rante o período de construção), de acordo com o O-CPC-01. Os encargos fi-
nanceiros diretamente relacionados aos empreendimentos, correspondentes 
a contas a pagar por aquisição de terrenos e as operações de crédito imobili-
ário, bem como os encargos financeiros das demais operações de financia-
mento indiretamente relacionadas aos empreendimentos, incorridos durante 
o período de construção, são apropriados ao custo incorrido do empreendi-
mento e refletido no resultado por ocasião da venda das unidades do empre-
endimento a que foram apropriados. O valor líquido realizável é o preço de
venda estimado para o curso normal dos negócios, deduzidos dos custos de
execução e das despesas de vendas. Quando o custo de construção dos
imóveis a comercializar, concluídos ou em construção, exceder o fluxo de
caixa esperado de suas vendas, uma perda pela redução ao valor recuperá-
vel é reconhecida no período em que foi identificado que o valor contábil ex-
cedeu o valor esperado das vendas. A recuperação do valor contábil de cada
empreendimento imobiliário é revisada quando eventos ou mudanças nos
cenários macroeconômicos indicarem riscos de o valor contábil não ser recu-
perável, caso confirmado, uma provisão é contabilizada. Os terrenos estão
demonstrados ao custo de aquisição acrescido dos eventuais encargos finan-
ceiros gerados pelas suas correspondentes contas a pagar. As permutas de
terrenos, tendo por objeto a entrega de imóveis a construir, são apuradas
com base no valor justo das unidades imobiliárias a serem entregues. O valor
justo do terreno é registrado como um componente do estoque de terrenos de
imóveis a comercializar, em contrapartida o adiantamento de clientes no pas-
sivo, no momento da assinatura do instrumento particular ou contrato relacio-
nado à referida transação, desde que tenha sido obtido o registro de incorpo-
ração imobiliária do futuro empreendimento. As receitas e os custos decor-
rentes de operações de permutas são apropriados ao resultado ao longo do
período de construção dos empreendimentos. 2.13 - Contas a pagar aos
fornecedores e por aquisição de imóveis. As contas a pagar aos fornece-
dores são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos de
fornecedores e as contas a pagar por aquisição de imóveis são obrigações a
pagar pela aquisição de terrenos para o desenvolvimento dos projetos de in-
corporação imobiliária, ambos no curso normal dos negócios, sendo classifi-
cadas como passivos circulantes se o pagamento for devido no período de
até um ano. Caso contrário, as contas a pagar são apresentadas como pas-
sivo não circulante. Elas são, inicialmente, reconhecidas pelo valor justo e,
subsequentemente, mensuradas pelo custo amortizado com o uso do método
de taxa efetiva de juros, sendo normalmente reconhecidas ao valor da fatura
correspondente. 2.14 - Fornecedores. As contas a pagar aos fornecedores
são incialmente reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, mensu-
radas pelo custo amortizado com o uso do método da taxa de juros efetiva.
2.15 - Provisões. São reconhecidas quando: a Companhia tem uma obriga-
ção presente ou não formalizada como resultado de eventos passados; é
provável que uma saída de recursos seja necessária para liquidar a obriga-
ção; e o valor possa ser estimado com segurança. 2.16 - Reconhecimento
de receita. A receita é reconhecida na extensão em que for provável que os
benefícios econômicos forem gerados para a Companhia e quando possa ser
mensurada de forma confiável. A receita é mensurada com base no valor
justo da contraprestação recebida, excluindo descontos, abatimentos e im-
postos ou encargos sobre vendas. a) Receita de aluguel. Os locatários das
unidades comerciais geralmente pagam um aluguel que corresponde ao
maior número entre um valor mínimo mensal, reajustado anualmente em sua
maioria com base na variação do Índice Geral de Preços – Disponibilidade
Interna – IGP-DI, e um montante obtido através da aplicação de um percen-
tual sobre a receita bruta de vendas de cada locatário. Tanto o aluguel míni-
mo mensal quanto o complemento advindo do aluguel percentual sobre a
receita do locatário são reconhecidos no resultado por competência. b) Re-
ceita de cessão de direito de uso (consolidado). Os valores de cessão de
direito de uso são contabilizados como receitas diferidas, em uma conta de
passivo chamada “rendas a apropriar”, no momento de sua assinatura, sendo
apropriado ao resultado de forma linear, com base no prazo do contrato de
aluguel das respectivas lojas a que se referem, a partir do início da locação.
c) Receita de estacionamento (consolidado). Refere-se à receita com ex-
ploração de estacionamentos do Shopping Park Lagos S.A e Shopping Park
Europeu S.A. d) Receita de venda de imóveis (consolidado). Nas vendas
de unidades não concluídas dos empreendimentos lançados que não mais
estejam sob os efeitos da correspondente cláusula resolutiva constante em
seu memorial de incorporação, foram observados os procedimentos e nor-
mas estabelecidos pelo CPC 30 - Receitas para o reconhecimento da receita
de venda de bens com a transferência continuada dos riscos e benefícios
mais significativos inerente à sua propriedade. O enquadramento dos contra-
tos de venda dos empreendimentos para fins de aplicação da referida norma
foi efetuado com base na Orientação OCPC 04, a qual norteou a aplicação da
Interpretação Técnica ICPC 02 às Entidades de Incorporação Imobiliária Bra-
sileiras. A partir das referidas normas e levando também em consideração os
procedimentos contábeis aplicáveis previstos pela Orientação OCPC 01 (R1)
- Entidades de Incorporação Imobiliária e pela Resolução n° 963 do Conselho
Federal de Contabilidade (CFC), os seguintes procedimentos foram adota-
dos: • Custo incorrido (incluindo o custo do terreno) correspondente às unida-
des vendidas é apropriado integralmente ao resultado; • É apurado o percen-
tual do custo incorrido das unidades vendidas (incluindo o terreno), em rela-
ção ao seu custo total orçado (POC), sendo esse percentual aplicado sobre a
receita das unidades vendidas, ajustada segundo as condições dos contratos
de venda, sendo assim determinado o montante das receitas a serem reco-
nhecidas; • Os montantes das receitas de vendas apuradas, incluindo a atu-
alização monetária, líquidos das parcelas já recebidas, são contabilizados
como contas a receber, ou como adiantamentos de clientes, quando aplicá-
vel; • O valor justo da receita das unidades vendidas em construção é calcu-
lado a valor presente com base na taxa de juros para remuneração de títulos
públicos indexados pelo IPCA, entre o momento da assinatura do contrato e
a data prevista para a entrega das chaves do imóvel pronto ao promitente
comprador, a partir de quando sobre o contas a receber passará a incidir ju-
ros de 12% ao ano acrescido de atualização monetária. A taxa de juros para
remuneração de títulos públicos indexados pelo IPCA é compatível com a
natureza, o prazo e os riscos de transações similares em condições de mer-
cado, sendo sua taxa média no exercício findo em 31 de dezembro de 2018
de 4 % ao ano (2017 - 4%). Subsequentemente, à medida que o tempo pas-
sa, os juros são incorporados ao novo valor justo para determinação da recei-
ta a ser apropriada, sobre o qual será aplicado o POC. O encargo relacionado
com a comissão de venda é de responsabilidade do adquirente do imóvel,
não incorporando o preço de venda. Se surgirem circunstâncias que possam
alterar as estimativas originais de receitas, custos ou extensão do prazo para
conclusão, as estimativas iniciais serão revisadas. Essas revisões podem re-
sultar em aumentos ou reduções das receitas ou custos estimados e estão
refletidas no resultado no período em que a administração tomou conheci-
mento das circunstâncias que originaram a revisão. Os valores recebidos por
vendas de unidades não concluídas dos empreendimentos lançados que ain-
da estejam sob os efeitos da correspondente cláusula resolutiva constante
em seu memorial de incorporação, são classificados como adiantamento de
clientes. Nas vendas de unidades concluídas, a receita de venda dos bens é
reconhecida no momento da "entrega das chaves", quando os riscos e bene-
fícios mais significativos inerente à sua propriedade são transferidos. Após o
habite-se das unidades comercializadas, a atualização monetária do contas a
receber passa a ser calculada pela variação do Índice Geral de Preços - Mer-
cado (IGP-M) ou pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo

(IPCA) e passa a incidir juros de 12% ao ano, apropriados de forma pro rata 
temporis. Nessa fase, a atualização monetária e os juros passam a ser regis-
trados como receita financeira usando o método da taxa efetiva de juros e 
não mais integra a base para determinação da receita de vendas. e) Presta-
ção de serviços (consolidado). Receitas decorrentes da prestação de ser-
viços imobiliários são reconhecidas na medida em que os serviços são pres-
tados, usando o método linear de reconhecimento da receita na proporção 
dos gastos incorridos no empreendimento. Consistem basicamente em quan-
tias recebidas com relação à atividade de administração de construção para 
terceiros, administração técnica e administração de bens imóveis. f) Receita 
financeira (consolidado). A receita financeira é reconhecida conforme o 
prazo decorrido, usando o método da taxa efetiva de juros. A partir do mo-
mento em que a unidade é concluída, sobre os contas a receber passa a in-
cidir atualização monetária acrescida de juros, os quais são apropriados à 
medida que o tempo passa, em contrapartida de receita financeira. 2.17 - Tri-
butação. A despesa com imposto de renda e contribuição social representa 
a soma dos tributos correntes e diferidos. As despesas de imposto de renda 
e contribuição social do exercício compreendem o imposto corrente e diferi-
do, ambos reconhecidos na demonstração do resultado. O encargo de impos-
to de renda e contribuição social corrente é calculado com base nas leis tribu-
tárias promulgadas na data do balanço. A administração avalia, periodica-
mente, as posições assumidas pela Companhia nas declarações de impostos 
de renda com relação às situações em que a regulamentação fiscal aplicável 
dá margem a interpretações. Estabelece provisões, quando apropriado, com 
base nos valores estimados de pagamento às autoridades fiscais. Na contro-
ladora, tributada pelo lucro real, o imposto de renda e a contribuição social 
são calculados pelas alíquotas regulares de 15% acrescida de adicional de 
10% para o imposto de renda e de 9% para a contribuição social, sobre o lu-
cro contábil do exercício, ajustado segundo critérios estabelecidos pela legis-
lação fiscal vigente. Nas controladas, cujo faturamento anual do exercício 
anterior tenha sido inferior a R$ 78.000, conforme facultado pela legislação 
tributária foi exercida a opção de tributação pelo regime de lucro presumido. 
Para essas sociedades, a base de cálculo do imposto de renda é calculada à 
razão de 8% e a da contribuição social à razão de 12% sobre as receitas 
brutas (32% quando a receita for proveniente da prestação de serviços e 
100% das receitas financeiras), sobre as quais aplicam-se as alíquotas regu-
lares do respectivo imposto e contribuição. O imposto de renda e contribuição 
social diferidos são reconhecidos usando-se o método do passivo sobre as 
diferenças temporárias decorrentes de diferenças entre as bases fiscais dos 
ativos e passivos e seus valores contábeis nas demonstrações financeiras. 
Uma das principais diferenças corresponde ao critério de apuração das recei-
tas pelo regime fiscal (regime de caixa) e societário (POC). O imposto de 
renda e contribuição social diferidos ativo são reconhecidos somente se for 
provável que o lucro tributável futuro esteja disponível e contra o qual os pre-
juízos fiscais e as diferenças temporárias possam ser usados. Os impostos 
de renda diferidos ativos e passivos são compensados quando há um direito 
exequível legalmente de compensar os ativos fiscais correntes contra os pas-
sivos fiscais correntes e quando os impostos de renda diferidos ativos e pas-
sivos se relacionam com os impostos de renda incidentes pela mesma auto-
ridade tributável sobre a entidade tributária ou diferentes entidades tributáveis 
onde há intenção de liquidar os saldos numa base líquida. Os empreendimen-
tos que estão sendo construídos pelo regime do patrimônio de afetação com 
opção pelo RET - Regime Especial de Tributação tiveram suas provisões de 
Imposto de Renda, Contribuição Social, PIS e COFINS constituídas sob alí-
quota única em 4 % sobre os valores recebidos. A legislação tributária, mais 
especificamente a Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal - 
SRF nº 84/79, entre outras, faculta às empresas de construção civil e ativida-
de imobiliária, a opção pela tributação das receitas de vendas a prazo, no 
momento do seu recebimento. Para se beneficiarem da postergação dos re-
colhimentos dos tributos, as empresas utilizam o regime de caixa. Para tanto, 
a referida Instrução estabelece normas para apuração e tributação do lucro e 
obriga o controle das parcelas recebíveis e dos respectivos custos. A Compa-
nhia e suas controladas adotam esse regime especial para fins de apurar e 
recolher tais tributos. 2.18 - Benefícios a empregados (consolidado). Par-
ticipação nos lucros. O Estatuto Social da Companhia prevê que a Assem-
bleia Geral poderá atribuir aos administradores e aos empregados uma parti-
cipação nos lucros, não superior a 10% (dez por cento) do saldo remanescen-
te do resultado do exercício, limitada a participação dos administradores à 
remuneração anual global que lhes tiver sido paga no período, depois de 
deduzidos os prejuízos acumulados e a provisão para o imposto de renda e 
contribuição social, nos termos do artigo 152, parágrafo 1º da Lei das Socie-
dades por Ações. O reconhecimento dessa participação é usualmente efetu-
ado quando do encerramento do exercício, momento em que o valor pode ser 
mensurado de maneira confiável pela Companhia. Plano de previdência. A
Companhia mantém planos de previdência privada por contribuição definida 
para seus empregados efetuando contribuições mensais com base na folha 
de pagamento aos fundos de aposentadoria e de previdência social oficiais, 
as quais são lançadas em despesas pelo regime de competência. A Compa-
nhia concede esses benefícios aos empregados somente durante a vigência 
do contrato de trabalho. 2.19 - Julgamentos na aplicação das políticas 
contábeis da entidade. (i) Transferência continuada de riscos e benefícios. 
A Companhia segue as orientações da OCPC 04 para determinar quando os 
riscos e benefícios mais significativos inerentes à propriedade das unidades 
imobiliárias vendidas são transferidos aos compradores. Essa determinação 
requer um julgamento significativo. Para esse julgamento, a Companhia ava-
liou as discussões dos temas efetuados no âmbito de um Grupo de Trabalho 
coordenado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), culminando com a 
apresentação ao Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), de minuta da 
Orientação CPC 04, a qual foi por ele aprovada e norteou a aplicação da In-
terpretação Técnica ICPC 02 às Entidades de Incorporação Imobiliária no 
Brasil. Caso a OCPC 04 não tivesse sido emitida e a conclusão tivesse sido 
de que os riscos e benefícios mais significativos inerentes à propriedade das 
unidades imobiliárias não fossem transferidos continuamente aos comprado-
res ao longo da construção do empreendimento de incorporação imobiliária, 
os maiores impactos seriam a redução do patrimônio líquido e do lucro líquido 
do exercício de forma transitória, uma vez que o reconhecimento da receita e 
dos correspondentes custos e impostos se dariam por ocasião da entrega 
das chaves. (ii) Reconhecimento de receita - responsabilidade pela contrata-
ção e pagamento da comissão de corretagem. O encargo relacionado com a 
comissão de vendas é de responsabilidade do adquirente do imóvel, não in-
corporando o preço de venda fixado no contrato com ele firmado nem a cor-
respondente receita reconhecida pela Companhia. Os demais julgamentos 
críticos na aplicação das políticas contábeis da João Fortes não sofreram al-
terações significativas ao longo do período findo em 31 de dezembro de 2018 
com relação ao descrito na demonstração financeira de 31 de dezembro de 
2017. (iii) Valor justo dos projetos de empreendimentos. Os projetos de em-
preendimentos adquiridos nas combinações de negócios estão mensurados 
a valor justo. O valor justo dos intangíveis dos projetos de empreendimentos 
da João Fortes representa o valor presente dos fluxos de caixa descontados 
líquidos estimados para estes empreendimentos, o qual é determinado por 
meio da aplicação de premissas estabelecidas em modelos de fluxos de cai-
xa por avaliadores da João Fortes e avaliadores externos. Os avaliadores 
fazem uso de comparações com outros empreendimentos como também 
observam o mercado externo para confirmar as premissas do modelo e das 
tendências de crescimento. Os fluxos de caixa são calculados antes do im-
posto de renda e expressos em termos reais. As premissas mais significati-
vas utilizadas para determinar o valor dos projetos de empreendimentos da 
João Fortes estão relacionadas abaixo: • O limite da análise de fluxos de 
caixa é o período de fluxo financeiro de empreendimento que pode ultrapas-
sar o período de construção no caso de as unidades serem financiadas pela 
Companhia e varia entre 3 a 5 anos. • Os custos normais de construção das 
unidades imobiliárias são deduzidos no cálculo dos fluxos de caixa líquidos. 
As despesas administrativas, comerciais, e financeiras são também incluí-
das. • As avaliações pressupõem que todos os empreendimentos serão bem 
administrados durante a fase de construção, de acordo com as melhores 
práticas da indústria. • Taxas de desconto antes do imposto de 12% ao ano 
são aplicadas aos fluxos de caixa estimados. As taxas de desconto levam 
em consideração o risco associado aos futuros fluxos de caixa relacionados 
a cada projeto e são baseadas nos cálculos de custo de capital segundo os 
padrões da indústria. • Ambiente de mercado estável durante todo o curso de 
cada empreendimento. • Alto nível de comprometimento da administração 
com os empreendimentos. • Preços de venda esperados no período de co-
mercialização, cuja base, para todas as unidades produzidas, é a média dos 
preços atuais observados em vendas semelhantes na região considerando 
as expectativas de mudanças na região até o lançamento, considerando-se 
ainda as classes sociais alvo e as restrições legais e outras imposições ex-
ternas que limitam o empreendimento. (iv) Valor justo de terrenos. Os even-
tuais terrenos adquiridos nas combinações de negócios estão mensurados a 
valor justo. O valor justo dos terrenos baseia-se nos preços atuais de merca-
do para terrenos similares. O valor justo é determinado por uma avaliação 
feita por avaliadores independentes com experiência recente em avaliações 
de prédios na mesma área em que o terreno da João Fortes está localizado. 
2.20 - Apuração e apropriação do resultado de incorporação imobiliária 
e venda de imóveis (consolidado). A João Fortes adotou os procedimen-
tos e normas estabelecidos pelas Orientações OCPC 01 e OCPC 04 e Inter-
pretação Técnica ICPC 02 do CPC - Comitê de Pronunciamentos Contábeis, 
conforme abaixo: • O custo incorrido (incluindo o custo do terreno) corres-
pondente às unidades vendidas é apropriado integralmente ao resultado. • É 
apurado o percentual do custo incorrido das unidades vendidas (incluindo o 
terreno), em relação ao seu custo total orçado, sendo esse percentual apli-
cado sobre a receita das unidades vendidas, ajustada segundo as condições 
dos contratos de venda, sendo assim determinado o montante das receitas 
a serem reconhecidas. • Os montantes das receitas de vendas reconhecidos 
que sejam superiores aos valores efetivamente recebidos de clientes, são 
registrados em ativo circulante ou realizável a longo prazo. Os montantes 
recebidos com relação à venda de unidades que sejam superiores aos valo-
res reconhecidos de receitas, são contabilizados na rubrica "Adiantamentos 
de clientes". • Os juros e a variação monetários incidentes sobre o saldo de 
contas a receber a partir da entrega das chaves, assim como o ajuste a valor 
presente do saldo de contas a receber, são apropriados ao resultado de in-
corporação e venda de imóveis quando incorridos, obedecendo ao regime 
de competência de exercícios. • Os encargos financeiros de contas a pagar 
por aquisição de terrenos e das operações de crédito imobiliário, incorridos 
durante o período de construção, são apropriados ao custo incorrido e refle-
tidos no resultado por ocasião da venda das unidades do empreendimento 
ao qual estão diretamente relacionados. 2.21 - Custos orçados (consolida-
do). Os custos orçados totais, compostos pelos custos incorridos e custos 
previstos a incorrer para o encerramento das obras, são regularmente revi-
sados, conforme a evolução das obras, e os ajustes com base nesta revisão 
são refletidos nos resultados da João Fortes de acordo com o método contá-
bil utilizado. 2.22 - Provisões para contingências. A Companhia reconhece 
provisão para causas fiscais, cíveis e trabalhistas. A avaliação da probabili-
dade de perda inclui a avaliação das evidências disponíveis, a hierarquia das 
leis, as jurisprudências disponíveis, as decisões mais recentes nos tribunais 
e sua relevância no ordenamento jurídico, bem como a avaliação dos advo-
gados externos. As provisões são revisadas e ajustadas para levar em con-
ta alterações nas circunstâncias, tais como prazo de prescrição aplicável, 
conclusões de inspeções fiscais ou exposições adicionais identificadas com 
base em novos assuntos ou decisões de tribunais. 2.23 - Reapresentação 
do exercício anterior. A Administração da Companhia, após reavaliação 

de determinados temas e objetivando a melhor apresentação da sua posi-
ção patrimonial e do seu desempenho operacional e financeiro, procedeu as 
seguintes reclassificações nas contas de ativo, passivo,  e demonstração do 
resultado de 31 de dezembro de 2017, originalmente publicadas em 26 de 
abril de 2018, conforme demonstrado a seguir, com base nos orientações 
emanadas pelo CPC 23 – Politicas Contábeis, Mudança de Estimativa e 
retificação de Erro: Ativo não circulante (Gaster) – (a) transferência de R$
28.499 da conta “Contas a receber –partes relacionadas” para conta 
“Contrato de mútuo - partes relacionadas”; (b) Transferência de R$
44.972 da conta “Contas a receber - alienação de investimento” para a 
conta “Contas a receber - partes relacionadas”. Ativo não circulante (con-
solidada) – (a) Transferência de R$ 44.972 da conta “Contas a receber - 
alienação de investimento” para a conta “Contas a receber - partes rela-
cionadas”; (b) Transferência de R$ 2.553 da conta “Contas a receber - 
alienação de investimento” para a conta “Outras contas a receber”. De-
monstração do Resultado do Exercício – (a) Transferência de R$ 716 da 
conta “Receita de vendas e serviços” para a conta “Outras receitas (des-
pesas) operacionais”.

Gaster - 2017

Balanço patrimonial
Divul-
gado Ajuste

Reapre-
sentado

Ativo
Não circulante
Contas a receber - partes relacionadas 28.499 16.473 44.972
Contrato de mútuo - partes relacionadas - 28.499 28.499
Contas a receber - alienação de investimento 44.972 (44.972) -
Demonstração do Resultado do Exercício - DRE
Receita de vendas e serviços 716 (716) -
Outras receitas (despesas) operacionais (129.174) 716 (128.458)

Consolidada - 2017

Balanço patrimonial
Divul-
gado Ajuste

Reapre-
sentado

Ativo
Não circulante
Outras contas a receber 140.829 2.553 143.382
Contas a receber - partes relacionadas 124.683 44.972 169.655
Contas a receber - alienação de investimento 47.525 (47.525) -
Demonstração do Resultado do Exercício - DRE
Receita de vendas e serviços 193.965 (716) 193.249
Outras receitas (despesas) operacionais (418.398) 716 (417.682)
3 - Gestão de risco financeiro. 3.1 - Fatores de risco financeiro. As ativi-
dades da Companhia e suas controladas as expõe a diversos riscos financei-
ros: risco de mercado (incluindo taxa de juros dos financiamentos de crédito 
imobiliário, risco de taxa de juros de fluxo de caixa e risco de preço determi-
nados ativos avaliados ao valor justo), risco de crédito e risco de liquidez. O 
programa de gestão de risco da Companhia se concentra na imprevisibilidade 
dos mercados financeiros e busca minimizar potenciais efeitos adversos no 
desempenho financeiro da Companhia. A Companhia e suas controladas não 
tem como prática fazer uso de instrumentos financeiros derivativos para pro-
teger exposições a risco. A gestão de risco é realizada pela tesouraria central 
da Companhia. A tesouraria da Companhia identifica, avalia e protege a 
Companhia contra eventuais riscos financeiros. (i) Risco de mercado. a. Ris-
co de taxa de juros. O risco associado é oriundo da possibilidade de a Com-
panhia e suas controladas incorrerem em perdas por causa de flutuações de 
taxas de juros que aumentem as despesas financeiras relativas a financia-
mentos captados no mercado sem que a mesma oscilação ocorra no contas 
a receber e aplicações financeiras. A Companhia e suas controladas monito-
ram continuamente as taxas de juros de mercado com o objetivo de avaliar 
eventual necessidade de contratação de novas operações para proteger-se 
contra o risco da volatilidade dessas taxas. As taxas de juros contratadas 
sobre aplicações financeiras e sobre empréstimos e financiamentos estão 
mencionadas, respectivamente, nas Notas 7 e 15. Sobre as contas a receber 
de imóveis concluídos, conforme mencionado na Nota 8, incidem juros de 
12% ao ano, apropriados "pro rata temporis". b. Risco cambial. A Companhia 
não possui ativos decorrentes de operações de empréstimos denominados 
em moeda estrangeira. A Companhia não possui dependência significativa 
de materiais importados em sua cadeia produtiva e não efetua vendas inde-
xadas em moeda estrangeira. c. Risco de fluxo de caixa. Sobre o contas a 
receber de imóveis concluídos, conforme mencionado na Nota 8, incidem ju-
ros de 12% ao ano. As taxas de juros sobre aplicações financeiras estão 
mencionadas na Nota 7. As taxas de juros sobre contas a pagar por aquisição 
de imóveis, empréstimos e financiamentos, cessão de recebíveis e debêntu-
res estão mencionadas nas Notas 15 e 16, respectivamente. Adicionalmente, 
como mencionado na Nota 11, parcela dos saldos mantidos com partes rela-
cionadas e com parceiros nos empreendimentos estão sujeitos a encargos 
financeiros. A Companhia analisa sua exposição à taxa de juros de forma di-
nâmica. São simulados diversos cenários levando em consideração refinan-
ciamento, renovação de posições existentes, financiamento e hedge alterna-
tivos. Com base nesses cenários, a Companhia define uma mudança razoá-
vel na taxa de juros e calcula o impacto sobre o resultado. Os passivos sujei-
tos a taxas variáveis de juros são (i) crédito imobiliário, o qual está sujeito a 
variação da taxa referencial de juros, cujo risco de volatilidade é considerado 
como baixo pela administração; (ii) empréstimos e financiamentos, os quais 
estão parcialmente sujeitos a variação das taxas para Certificados de Depó-
sito Interbancário (CDI) e para as quais existe um hedge natural nas aplica-
ções financeiras, minimizando impactos relacionados com os riscos de vola-
tilidade; e (iii) contas a pagar na aquisição de imóveis, o qual está sujeito a 
variação do INCC e IGP-M, para o qual existe um hedge natural no contas a 
receber de clientes de unidades em construção. Eventualmente, a Compa-
nhia também pode efetuar operações de swap de taxa de juros, a fim de 
proteger o risco de taxa de juros decorrente de empréstimos e financiamentos 
sujeitos a variação das taxas para Certificados de Depósito Interbancário 
(CDI). d. Risco de crédito. O risco de crédito é caracterizado pela inadimplên-
cia por parte dos clientes adquirentes de imóveis. Esse risco é avaliado como 
praticamente nulo durante o período de construção em face da garantia real 
de recuperação dos imóveis no caso de inadimplência. e. Risco de liquidez. 
O risco de liquidez é caracterizado pelo risco da Companhia e suas controla-
das não possuírem recursos líquidos suficientes para honrar seus compro-
missos financeiros em decorrência de descasamento de prazo ou de volume 
entre os recebimentos e pagamentos previstos. Os níveis de liquidez e as 
projeções de fluxo de caixa da Companhia e suas controladas são revisados 
constantemente a fim de garantir que, quando necessário, a geração de caixa 
operacional seja complementada com captação prévia de recursos. Na cap-
tação de recursos a Companhia prioriza a contratação de financiamentos au-
toliquidáveis atrelados aos projetos, que permitem um melhor casamento 
entre os prazos de ativos e passivos. Adicionalmente, a companhia capta 
através de instrumentos de dívida corporativa para complementar suas ne-
cessidades de caixa. 3.2 - Gestão de capital. O objetivo da gestão de capital 
da Companhia é assegurar que se mantenha um rating de crédito forte peran-
te as instituições e uma relação de capital ótima, a fim de suportar os negó-
cios da Companhia e maximizar o valor aos acionistas. A Companhia contro-
la sua estrutura de capital fazendo ajustes e adequando às condições econô-
micas atuais. Para manter ajustada esta estrutura, a Companhia pode efetuar 
pagamentos de dividendos, retorno de capital aos acionistas, captação de 
novos empréstimos, emissões de debêntures. A Companhia inclui na estrutu-
ra de dívida liquida: empréstimos, financiamentos e debêntures, menos caixa, 
equivalentes de caixa e aplicações financeiras: A Companhia não possui me-
tas de grau de alavancagem. 3.3 - Estimativa do valor justo. Estima-se que 
os saldos das contas a receber de clientes e contas a pagar aos fornecedores 
e por aquisição de imóveis pelo valor contábil, menos a perda (impairment), 
esteja próxima de seus valores justos. O mesmo pressuposto é válido para os 
passivos financeiros. A Companhia aplica CPC 40/IFRS 7 para instrumentos 
financeiros mensurados no balanço patrimonial pelo valor justo, o que requer 
divulgação das mensurações do valor justo pelo nível da seguinte hierarquia 
de mensuração pelo valor justo: • Nível 1: O valor justo dos instrumentos fi-
nanceiros negociados em mercados ativos (como títulos mantidos para nego-
ciação e disponíveis para venda) é baseado nos preços de mercado, cotados 
na data do balanço. Um mercado é visto como ativo se os preços cotados 
estiverem prontos e regularmente disponíveis a partir de uma bolsa, distribui-
dor, corretor, grupo de indústrias, serviço de precificação, ou agência regula-
dora, e aqueles preços representam transações de mercado reais e que ocor-
rem regularmente em bases puramente comerciais. • Nível 2: O valor justo 
dos instrumentos financeiros que não são negociados em mercados ativos 
(por exemplo, derivativos de balcão) é determinado mediante o uso de técni-
cas de avaliação. Essas técnicas de avaliação maximizam o uso dos dados 
adotados pelo mercado onde está disponível e confiam o menos possível nas 
estimativas específicas da Companhia. Se todas as informações relevantes 
exigidas para o valor justo de um instrumento forem adotadas pelo mercado, 
o instrumento estará incluído no Nível 2. Se uma ou mais informações rele-
vantes não estiver baseada em dados adotados pelo mercado, o instrumento
estaria incluído no Nível 3. Técnicas de avaliação específicas utilizadas para
valorizar os instrumentos financeiros incluem: • preços de mercado cotados
ou cotações de instituições financeiras ou corretoras para instrumentos simi-
lares; • o valor justo de swaps de taxa de juros é calculado pelo valor presen-
te dos fluxos de caixa futuros estimados com base nas curvas de rendimento
adotadas pelo mercado. • Nível 3: Inserções para os ativos ou passivos que
não são baseadas nos dados adotados pelo mercado (ou seja, inserções não
observáveis). A Companhia não possui ativos financeiros mensurados pelos
níveis 1 e 3, sendo a totalidade dos mesmos (mensurados pelo nível 2) de
liquidez imediata.
4 - Instrumentos financeiros por categoria. Com exceção dos ativos finan-
ceiros ao valor justo, os demais ativos financeiros são classificados como
"Empréstimos e recebíveis" e os passivos como "Outros passivos financeiros".
4.1 - Caixa e equivalente de caixa. O valor de mercado desses ativos não
difere significativamente dos valores apresentados nas demonstrações contá-
beis (Nota 7). As taxas pactuadas refletem as condições usuais de mercado.
4.2 - Empréstimos e financiamentos. As condições e os prazos dos em-
préstimos e financiamentos obtidos estão apresentados na Nota 15. O valor
justo desses passivos não difere significativamente dos valores apresentados
nas demonstrações financeiras. 4.3 - Instrumentos financeiros derivativos
- “Valor justo contra resultado”. Os instrumentos derivativos contratados
pela João Fortes têm o propósito de proteger suas operações contra os ris-
cos de flutuação nas taxas de câmbio e de juros, e não são utilizados com o
objetivo principal de gerar ganhos financeiros. Contrato de Swap. São con-
tratados com o objetivo principal de trocar o indexador de dívidas em moeda
estrangeira para o Real. A Companhia e as controladas não possui contratos
de swap em 31 de dezembro de 2018 e 2017. 4.4 - Ativos financeiros ao
valor justo por meio do resultado (consolidado). As aplicações financeiras
encontram-se sob garantia de operações de empréstimos, financiamentos e
debêntures. As aplicações financeiras são remuneradas entre 100% e 102%
da taxa do CDI. Os ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado
estão apresentados, na demonstração do fluxo de caixa, em "Atividades de
investimentos" como parte das variações do capital circulante. As variações
dos ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado estão registradas
como "Receitas financeiras e Despesas financeiras" no resultado (Nota 28).
4.5 - Qualidade do crédito dos ativos financeiros. Estão representadas por
recursos oriundos de financiamentos liberados por instituição financeira a pro-
mitentes compradores de empreendimentos em construção, os quais são dis-
ponibilizados à medida do progresso físico de execução dos correspondentes
empreendimento.
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5 - Demonstração dos fluxos de caixa. A demonstração dos fluxos de caixa 
foi preparada pelo método indireto. 
6 - Demonstração do valor adicionado. Essa demonstração tem por finali-
dade evidenciar a riqueza criada pela Companhia e sua distribuição durante 
determinado período, sendo sua apresentação nas informações semestrais 
requerida pelas normas expedidas pela CVM aplicáveis à elaboração das 
demonstrações financeiras e considerada informação suplementar pelas In-
ternational Financial Reporting Standards (IFRS), que não requerem a apre-
sentação da DVA.
7 - Caixa e equivalente de caixa

2018 2017
Gaster consolidada Gaster consolidada

Caixa - 11.923 - 90
Bancos 53 1.531 13 13.671
Aplicações financeiras - 7.883 2.526 20.373
Total 53 21.337 2.539 34.134
Representado por valores mantidos em espécie, em conta corrente e em apli-
cação financeira. As aplicações financeiras são de renda fixa, mantidas com 
instituições financeiras de primeira linha, e podem ser resgatadas a qualquer 
tempo, de acordo com as necessidades de capital de giro da Companhia.
8 - Contas a receber

2018 2017
Gas-

ter
consoli-

dada
Gas-

ter
consoli-

dada
Aluguéis a receber (a) 51 13.150 42 10.627
Cessão de direito de uso (b) - 4.318 - 3.678
Estacionamento - 324 - 180
Provisão para créditos de liquidação 
duvidosa (c) - (10.641) - (10.641)
Alienação de investimentos - 2.636 - -
Outras contas a receber - 150 - -
Empreendimentos em construção - - - -
Receita de unidades vendidas em construção - 440.163 - 1.090.503
(-) Receita a apropriar - (106.364) - (150.690)
(=) Receita apropriada - 333.799 - 939.813
(+) Adiantamento de clientes - 28.760 - 45.620
(-) Recebimentos acumulados - (263.481) - (683.348)
Contas a receber de unidades em 
construção - 99.078 - 302.085
Empreendimentos concluídos - 275.360 - 260.674
Total a receber de clientes 51 384.375 42 566.603
Ajuste a valor presente - (380) - (1.008)
Prestação de serviços a receber - 8.320 - 23.246
(-) Provisão p/ créditos de liquidação duvidosa - (26.548) - (16.025)
Total de contas a receber 51 365.767 42 572.816
Circulante 51 332.885 42 431.987
Não circulante - 32.882 - 140.829
(a) Representa as contas a receber de aluguel de lojas e outros espaços co-
merciais nos shoppings. (b) Representa as contas a receber de lojistas refe-
rente à cessão de direito de uso (CDU) das lojas e outros espaços comerciais
nos shoppings. (c) A Shopinvest constituiu provisão para crédito de liquidação
duvidosa com base na análise de valores inadimplidos de aluguel e CDU que
estão sendo cobrados na esfera judicial. As contas a receber estão, substan-
cialmente, atualizadas pela variação do Índice Nacional da Construção Civil
- INCC até o Habite-se e, posteriormente, pela variação do Índice Geral de
Preços - Mercado - IGP-M, acrescido de juros de 12% ao ano, apropriados
de forma "pro rata temporis" a partir da conclusão da construção e entrega
da unidade vendida. Dessa forma, o Contas a Receber dos empreendimentos
concluídos e o contas a receber apropriado dos empreendimentos em cons-
trução, deduzido do ajuste a valor presente, estão apresentados ao valor jus-
to. O valor da provisão para créditos de realização duvidosa é revisado perio-
dicamente. O critério de provisão leva em conta a diferença negativa individual
entre o valor de mercado das unidades e o saldo total a receber dos clientes
inadimplentes. As dívidas condominiais, as dívidas fiscais (IPTU) e as taxas
de serviços são somadas ao saldo a receber dos respectivos clientes inadim-
plentes para essa apuração. O Contas a Receber individualmente impaired
refere-se ao saldo de contas a receber de clientes dos contratos que preveem
alienação fiduciária do bem negociado e cujo valor de mercado é maior do
que os saldos vencidos. Consequentemente nenhuma provisão é requerida.
O saldo do Contas a receber das unidades vendidas e em construção não está
totalmente refletido nas demonstrações financeiras, uma vez que seu registro
é limitado à parcela da receita reconhecida contabilmente, líquida dos valores
já recebidos. Quanto às informações sobre os principais clientes, em função
da própria atividade imobiliária residencial com foco no segmento econômico,
a Sociedade não possui individualmente, clientes que representam mais de
10% da receita total consolidada. A João Fortes tem como política interna
acompanhar mensalmente a carteira de recebíveis e buscar realizar os dis-
tratos de unidades que estejam inadimplentes. Após os distratos, essas uni-
dades são recolocadas à venda ao valor de mercado. Essa prática evita uma
concentração de distratos no momento da entrega das chaves e o repasse da
carteira a instituições financeiras cessionárias de crédito.
9 - Imóveis a comercializar (consolidado). São representados por imóveis
a serem vendidos e terrenos para futuras incorporações, assim distribuídos:

2018 2017

Gaster
consoli-

dada Gaster
consoli-

dada
Adiantamento para compra de terrenos - 7.384 - 7.126
Terrenos - 182.743 - 222.893
Imóveis concluídos - 541.909 - 459.105
Imóveis em construção - 390.981 - 483.981
Provisão para reavaliação de estoque - (214.590) - (126.477)
Encargos financeiros (a) - 257.118 - 227.157
Total - 1.165.545 - 1.273.785
Circulante 979.053 - 1.036.817
Não circulante - 186.492 - 236.968
(a) A movimentação dos encargos financeiros incorridos, originários de ope-
rações de financiamento bancário e apropriados ao custo durante o período
de construção, pode ser assim demonstrada: O valor contábil de um empre-
endimento é transferido para rubrica “Imóvel em construção” no momento em
que o empreendimento é lançado. A parcela classificada no realizável a longo
prazo corresponde a terrenos de empreendimentos previstos para serem lan-
çados em período superior a 12 meses.

2018 2017
Gas-

ter
consoli-

dada
Gas-

ter
consoli-

dada
Saldo nos estoques no início do período - 227.157 - 189.988
Encargos financeiros incorridos no período - 70.930 - 99.713
Apropriação dos encargos financeiros ao 
custo das vendas - (40.969) - (62.544)
Saldo nos estoques no fim do período - 257.118 - 227.157
10 - Adiantamento e despesas antecipadas

2018 2017

Gaster
consoli-

dada Gaster
consoli-

dada
Mútuo com lojistas (a) - 6.521 - 4.698
Adiantamento para condomínios (b) - 3.042 - 15.424
Comissão de vendas (c) - 12.515 - 3.900
Outros 4 72.064 - 1.018
Total 4 94.142 - 25.040
(a) Os mútuos com lojistas representam valores repassados a título de em-
préstimo à alguns lojistas, com o intuito de financiar as obras e benfeitorias
na fase de montagem das lojas. Os valores são cobrados dos lojistas em
parcelas mensais, sendo atualizados monetariamente pelo mesmo índice dos
contratos de aluguel. (b) Os adiantamentos para condomínio se referem aos
aportes de recurso feitos pelo shopping, para cobrir a inadimplência de des-
pesas condominiais de parte dos lojistas. (c) As comissões sobre vendas re-
presentam os custos para captação dos lojistas na fase pré-operacional. São
apropriadas ao resultado de acordo com o prazo de contrato de aluguel de
cada loja, que em geral é de cinco anos.
11 - Transações com partes relacionadas. Os principais saldos de ativos e
passivos em 31 de dezembro de 2018 e 31 de dezembro de 2017, assim como
as transações que influenciaram o resultado do exercício, relativas a operações
com partes relacionadas, decorrem de transações da empresa com suas con-
troladas, coligadas e acionistas.
11.1 - Contas a receber com empresas ligadas

2018 2017

Gaster
conso-
lidada Gaster

consoli-
dada

Joao Fortes Engenharia (I) 53.639 - - -
Sobrapar - Sociedade Brasil. De Org. e 
Part. (II) - - - -
Ghisland Empreendimentos Imobiliários 
Ltda (III) - 13.104 - 16.847
VR4 Empreendimentos e Participações 
Ltda (IV) - 10.072 - 10.798
JFE Participações (V) - - - 22.908
Gelub Investimentos (VI) - 28.949 - -
Ronaldo Cezar Coelho (VI) 44.972 44.972 44.972 -
Demais partes relacionadas não 
consolidadas - - - 70.412
Performace - - - 2.736
Outros - 7.677 - 982
Total 98.611 104.774 44.972 124.683
(i) A Gaster firmou contrato de empréstimo com a João Fortes Engenharia S.A.,
referente aporte de capital de recursos financeiros no curto prazo. (II)  A Gaster
firmou contrato de mútuo com a Sobrapar cm reajuste CDI e vencimento em 12
de abril de 2018. (III) A Shopinvest firmou contrato de empréstimos referente a
concessão de recursos para a Ghisland Empreendimentos Imobiliários Ltda.,
com a finalidade de financiar a construção de um hipermercado anexo ao Sho-
pping Park Europeu. (IV) A SPI 33 Participações Ltda. firmou contrato de em-
préstimos referente a concessão de recursos para a VR4 Empreendimentos e
Participações Ltda., com a finalidade de financiar a compra de parte do terreno
aonde o Shopping Park Sul está sendo construído. O direito de recebimento
foi cedido à Shopinvest. (V) A Shopinvest emprestou o montante de R$50.744
atualizados ao CDI + 3,5%, em 17 de janeiro de 2017. O empréstimo foi qui-
tado em dez parcelas mensais. (VI) O saldo ativo de demais Partes relaciona-
das não consolidadas é composto pelo montante de R$ 86.254, a receber da
Gelub Investimentos Imobiliários Ltda., parceira em alguns empreendimentos
realizados pela empresa. Este montante está em sofrendo um processo da
arbitragem, na intensão de garantir o recebimento em sua totalidade. Em 2018,
foi constituído uma provisão para perda estimada de créditos sobre este mon-
tante no valor de R$ 30.453. (VII) Em 15 de agosto de 2017 a administração da
Gaster celebrou contrato de venda de UNITS  da Energisa S.A. O comprador
adquiriu ações ordinárias e preferenciais de emissão da Energisa represen-
tadas por 1.918.607 Units de titularidade da Gaster pelo valor de R$ 44.972,
reajustado pelo IPCA.O preço de aquisição será pago em até 60 meses a partir
da data do contrato.

11.2 - Empréstimos concedidos com parte relacionada
2018 2017

Gaster consolidada Gaster consolidada
João Fortes Engenharia 31.704 - 24.740 -
Sobrapar 5.450 5.450 3.759 -
Total 37.154 5.450 28.499 -
11.3 - Investimentos 2018 2017

Gaster consolidada Gaster consolidada
Shopinvest 
Empreendimentos 438.907 - 436.434 -
João Fortes Engenharia 271.790 - 323.519 -
Investimentos diversos em 
empresas não consolidadas - 3.092 - 8.583
Total 710.697 3.092 759.953 8.583

João
Fortes
Enge-
nharia

Shopinvest
Empreendi-

mentos

Investimentos
diversos em 

empresas não 
consolidadas

Saldo em 01 de janeiro de 2018 323.519 436.434 8.583
Investimento 252.000 12.900 30.050
Participação nos resultados (310.569) (10.427) (29.705)
Variação percentual 6.841 - -
Dividendos recebidos - - (5.836)
Saldo em 31 de dezembro de 2018 271.790 438.907 3.092
A Gaster adquiriu durante o ano de 2018 511.754.992 ações da empresa João 
Fortes, aumentando seu percentual de investimento de 62,72% em 2017 para 
80,85% em 2018.

2017 2018
Acionistas Qtd. Ações % Qtd. Ações %

FIP da Serra 150.404.066 27,84% -
Antônio José - 150.404.066 14,30%
Gaster 338.841.420 62,72% 850.596.412 80,85%
Postalis 34.391.541 6,37% 34.391.541 3,27%
Tesouraria 1.740.000 0,32% 1.740.000 0,17%
Outros 14.884.177 2,75% 14.906.139 1,42%
Total 540.261.204 100% 1.052.038.158 100%
11.4 - Fornecedores a pagar parte relacionada 2018 2017

Gaster
conso-
lidada

Gas-
ter

conso-
lidada

Antônio José de Almeida Carneiro (I) 4.895 4.895 212 212
Joao Fortes Engenharia - - - -
MNR 6 Empreendimentos Imobiliários S/A - - - 2.400
Santa Vitoria Empreendimentos Imobiliários Ltda - - - 2.126
Demais Partes relacionadas não consolidadas - 4.529 - -
Mútuo com Acionistas - 66.515 - 63.218
Outros - - - 1.974
Total 4.895 75.939 212 69.930
(I) A Gaster possui um contas a pagar com o acionista Antônio José de Almei-
da Carneiro, onde são contabilizados os aportes financeiros a longo prazo,
com o compromisso expresso de quitação, sem juros.
12 - Propriedade para investimento (consolidado). A Shopinvest contratou
empresa especializada para elaborar os laudos de avaliação de suas proprieda-
des para investimento a valor justo. A avaliadora aplicou a metodologia de fluxo
de caixa descontado a valor presente. Para a elaboração dos laudos também
foram considerados dados obtidos no mercado imobiliário local. Os valores dos
empreendimentos decorrem de um conjunto particular de fatores, tais como o
posicionamento dos empreendedores, o risco associado ao desempenho futuro
do empreendimento, as próprias condições macroeconômicas do país e das
regiões aonde se localizam os shoppings. Foram avaliadas pelo método do
valor justo as propriedades para investimento do Shopping Park Lagos S.A e
do Shopping Park Europeu S.A. Fica mantida a avaliação do Shopping Park Sul
S.A. pelo método do custo em função deste ativo encontrar-se em fase inicial
de construção. O Shopping Park Sul S.A. permanecerá registrada pelo método
de custo até que a Administração presuma que pode confiavelmente mensurar
o valor justo desta propriedade para investimento enquanto em fase de constru-
ção ou até que o empreendimento esteja substancialmente concluído.

2018 2017
Gaster consolidada Gaster consolidada

Shopping Park Lagos S.A. - 241.000 - 233.000
Shopping Park Europeu S.A. - 141.000 - 140.000
Shopping Park Sul S.A. - 249.953 - 160.310
Outros - 18.679 - -
Total - 650.632 - 533.310
13 – Imobilizado

Descrição

Taxa anu-
al de de-
prec. %

Saldo em 
01/01/2018 Adição Baixa

Depre-
ciação

Saldo em 
31/12/2018

Imóveis 4 8.629 - - (458) 8.171
Instalações 10 21 - - (4) 17
Móveis e utensílios 10 13 - - (2) 11
Equipamentos de 
informática 20 111 - - (20) 91
Total 8.774 - - (484) 8.290

Descrição

Taxa anu-
al de de-
prec. %

Saldo em 
01/01/2018 Adição Baixa

Depre-
ciação

Saldo em 
31/12/2018

Imóveis 4 8.629 - - (458) 8.171
Instalações 10 2.801 - - (646) 2.155
Móveis e utensílios 10 939 - - (269) 670
Equipamentos de 
informática 20 19 124 - (20) 123
Benfeitorias 10 111 - (111) - -
Stand e apartamento 
decorado 913 12 - - 925
Máquinas e 
Equipamentos 141 - - (47) 94
Outros - 93.957 (93.364) (593) -
Total 13.553 94.093 (93.475) (2.033) 12.138
Na João Fortes os gastos com a construção dos estandes de venda e do 
apartamento modelo são capitalizados apenas quando a expectativa de vida 
útil-econômica for superior a um ano e depreciados de acordo com o prazo 
de vida útil-econômica, que varia de acordo com cada empreendimento, e são 
baixados por ocasião do término da comercialização ou demolição. 
14 - Intangível (consolidado). O intangível da João Fortes é composto, prin-
cipalmente, das licenças de softwares e está contabilizado pelo custo de aqui-
sição deduzido das amortizações. O consolidado é composto, principalmente, 
pelo valor justo dos projetos adquiridos quando da aquisição da Incorporadora 
Pinheiro Pereira (atual João Fortes Construtora Ltda) em 26 de janeiro de 
2011. Os projetos de empreendimento são decorrentes da aquisição da IPP 
(63.259) de aquisições em etapas da SPE 5 de julho (3.046) e da SPE Con-
temporanium (463). Os projetos têm vida útil definida e estão sendo amortiza-
dos de forma linear de acordo com período de construção. Os demais projetos 
serão amortizados quando iniciado a sua construção.

Descrição
Saldo em 

01/01/2018 Adição Baixa
Amorti-

zação
Saldo em 

31/12/2018
Projetos de 
empreendimentos 22.291 - - (1.147) 21.144
Software 384 288 - (494) 178
Outros 151 (151) - -
Ágio - 29.772 - - 29.772
Total 22.826 30.060 (151) (1.641) 51.094
15 - Empréstimos e financiamentos

2018 2017
Gaster consolidada Gaster consolidada

Empréstimo nacional (b). 36.000 36.000 40.327 135.443
Juros acumulados 44 44 2.573 3.844
Provisão de correção 
monetária (TR) - - - 6.055
Capital de giro - 131.297 - 137.082
Cessão de recebíveis - 20.372 - 52.249
Crédito imobiliário 26.002 441.187 - 474.482
Custo da transação a 
apropriar - (666) - (6.203)
Total 62.046 628.234 42.900 802.952
Curto prazo 36.044 530.208 42.900 616.232
Longo prazo 26.002 98.026 - 186.720
Os financiamentos imobiliários e de capital de giro estão garantidos por hipo-
tecas e recebíveis dos respectivos imóveis. Os valores dos recebíveis estão 
demonstrados pelo valor faturado e não contemplam os ajustes do POC. A 
João Fortes a possui contratos de empréstimos, com Covenants normalmente 
aplicáveis a esses tipos de operações, relacionadas ao atendimento de índi-
ces econômico-financeiros, geração de caixa e de outros itens. Os Covenants
são calculados com base nos indicadores abaixo, determinados com base nas 
demonstrações financeiras consolidadas da Companhia e em Rating indepen-
dente da Fitch, sendo todos computados para a data base de 31 de dezembro 
de 2018: • Índices de EBIT ajustado ( Earning Before Interest  and Taxes). • 
Índices para Níveis máximos de endividamento. • Índices para Níveis mínimos 
de liquidez. • Rating independente da Fitch. Destaca-se que em 31 de dezem-
bro de 2018 a João Fortes ultrapassou os limites estabelecidos para o índice 
de EBIT Ajustado. A João Fortes seguiu a orientação da regra contábil defini-
da no CPC 26 e efetuou a reclassificação, para o passivo circulante, do saldo 
das operações afetadas pelo Covenant. Vale destacar que a Companhia está 
em tratativas com as instituições financeiras responsáveis por esta operação 
para negociação de um Waiver para o índice ultrapassado e para repactuar os 
compromissos para os trimestres futuros.

Antes Covenants Ajuste Após Covenants
Curto
Prazo

Longo
Prazo

Total da 
Dívida

Efeito  
Covenants

Curto
Prazo

Longo
Prazo

Total da 
Dívida

Banco do 
Brasil 23.275 - 23.275 - 23.275 - 23.275
Credit Suisse 19.594 - 19.594 - 19.594 - 19.594

42.869 - 42.869 - 42.869 - 42.869

16 – Debêntures. As debêntures serão amortizadas de acordo conforme prazos apresentados:
2018 2017

Data da venda Emissões Principal R$ Remuneração anual Vencimento Gaster Consolidado Gaster Consolidado
18/12/2017 2ª 46.276 CDI + Juros 2,5% a.a. 13/12/2019 50.580 50.580 46.276 46.276
26/07/2018 2ª 13.819 CDI + Juros 2,5% a.a. 13/12/2019 83.228 83.228 63.030 63.030
26/07/2018 2ª 21.767 CDI + Juros 2,5% a.a. 13/12/2019 131.092 131.092 99.273 99.273
16/03/2018 3ª 9.981 IPCA + Juros 0,095 a.a. 24/01/2022 9.981 9.981 - -
20/03/2018 3ª 9.992 IPCA + Juros 0,095 a.a. 24/01/2022 9.992 9.992 - -
20/03/2018 3ª 9.994 IPCA + Juros 0,095 a.a. 24/01/2022 9.994 9.994 - -
10/04/2018 3ª 8.623 IPCA + Juros 0,095 a.a. 24/01/2022 8.623 8.623 - -
18/04/2018 3ª 20.139 IPCA + Juros 0,095 a.a. 24/01/2022 26.104 26.104 - -
27/11/2018 3ª 210.193 IPCA + Juros 0,095 a.a. 24/01/2022 211.702 211.703 - -

Saldo consolidado (Shopinvest) - 166.806 - 242.182
Juros - - 458 458
(-) Custo da transação a apropriar - - (341) (341)
Passivo não circulante 541.296 708.103 208.696 450.878

Passivo circulante 264.900 274.771 208.696 450.878
Passivo não circulante 276.396 433.332 - -
Total 541.296 708.103 208.696 450.878

17 - Contas a pagar por aquisição de imóveis (consolidado)
2018 2017

Gaster consolidada Gaster consolidada
Em unidades (permuta) - - - 115.060
Em moeda corrente - - - 13.049
Total - - - 128.109
Circulante - - - 53.802
Não circulante - - - 74.307
18 - Adiantamento de clientes (consolidado). Para as vendas de unidades não 
concluídas, a receita é reconhecida de acordo com o percentual de avanço físico-
-financeiro da obra durante todo o período de construção em conformidade com
a orientação OCPC-04. Os recebimentos ocorridos antes do cronograma físico-
-financeiro por esta norma são registrados como adiantamentos de clientes. 

2018 2017
Gaster consolidada Gaster consolidada

Clientes de Incorporação imobiliária - 26.155 - 43.583
Permuta por terrenos - 139.161 - 139.161
Permuta por terrenos – apropriada - (136.556) - (137.124)
Total - 28.760 - 45.620
Circulante - 26.155 - 43.583
Não circulante - 2.605 - 2.037
19 - Renda a apropriar (consolidado). Os valores dos contratos de cessão 
de direito de uso são contabilizados como receitas a apropriar, e serão reco-
nhecidos linearmente ao resultado, com base no prazo de aluguel das respec-
tivas lojas a que se referem, a partir da data da inauguração da loja.
20 - Tributos diferidos (consolidado). 20.1 João fortes. Na João Fortes, 
O imposto de renda, a contribuição social, o RET, o PIS e a COFINS diferi-
dos, são registrados para refletir os efeitos fiscais decorrente de diferenças 
temporárias entre a base fiscal, que basicamente determina o momento do 
recolhimento, conforme o recebimento (Instrução Normativa SRF nº 84/79) e 
a efetiva apropriação do lucro imobiliário, em conformidade com a Resolução 
nº 963/03 do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e Deliberação CVM 
561/08 (CPC-O-01). A tributação da diferença entre o lucro auferido pelo re-
gime de caixa e aquele apurado de acordo com o regime de competência, 
ocorre no prazo de recebimento das vendas realizadas e a conclusão das 
obras correspondentes. Os prejuízos fiscais e as bases de cálculo negativas 
da contribuição social a serem compensados com lucros tributáveis futuros 
não possuem prazos prescricionais, sendo sua compensação limitada a 30% 
dos lucros tributáveis apurados em cada período-base futuro. A Companhia 
não constitui impostos diferidos ativos por conta da inexistência de projeção 
de lucros tributáveis. O imposto de renda e a contribuição social foram calcu-
lados à alíquota de 25% e 9%, respectivamente. Composição do imposto de 
renda e contribuição social diferidos na João Fortes:

2018 2017
Gaster consolidada Gaster consolidada

Prejuízos fiscais - 8.464 - 9.626
Bases negativas - 3.047 - 3.465
Diferenças temporárias:
Contingências - 80.731 - 48.128
Provisão para perdas em 
Investimentos permanentes - 777 - 777
Provisão p/garantia de obras - 269 - 3.852
Outros ativos - 3.438 - -
Ativo - 96.726 - 65.848
Lucro líquido diferido de 
incorporação de imóveis - 54.229 - 40.427
Despesas diferidas - 88.693 - 80.618
Passivo - 142.922 - 121.045
Imposto diferido líquido - (46.196) - (55.197)
Constituição Ativo Diferido PERT - 122 - -
Absorção passivo controladora - - - 33.669
IRPJ CSLL diferido - (46.074) - (21.528)
outros tributos diferidos - (14.989) - (6.020)
Total - (61.063) - (27.548)
20.2 Shopinvest Empreendimentos. A constituição dos tributos diferidos 
passivos no valor total de 9.793 teve origem nos ganhos de ajuste à valor justo 
sobre propriedade para investimento do Shopping Park Lagos S.A.
21 - Provisão para contingências. As provisões para contingências podem 
ser assim demonstradas: 2018 2017

Gaster consolidada Gaster consolidada
Cíveis - 224.554 - 136.182
Trabalhistas - 10.297 - 6.210
Tributárias - 2.591 - 1.200
Outros - 541 - 323
Total - 237.983 - 143.915

Os processos cíveis nos quais a João Fortes e as sociedades controladas figu-
ram no polo passivo estão relacionados, à revisão de cláusula contratual de rea-
justamento e juros sobre parcelas em cobrança, atraso de obra, rescisões, den-
tre outros. Em relação às contingências cíveis, o aumento se deve, em especial, 
a entrega de vários empreendimentos na cidade de Brasília com atraso em suas 
datas de conclusão. A maioria das ações versam sobre rescisão e devolução 
de valores pagos, indenização pelo atraso, lucros cessantes, etc. e ainda ações 
questionando corretagens pagas. A João Fortes depositou judicialmente, dadas 
as demandas processuais, valores para fazer face às contingências trabalhistas 
e cíveis. Conforme avaliações da Administração da João Fortes, amparada pe-
los consultores jurídicos responsáveis pelos processos, as contingências com 
expectativa possível de perda da Companhia e de suas controladas, para o qual 
não foi constituída provisão, corroborada por seus consultores jurídicos, em ra-
zão da matéria fática envolvida e das contestações apresentadas nos referidos 
processos, pode assim ser demonstradas

2018 2017
Gaster consolidada Gaster consolidada

Cíveis - 68.764 - 46.649
Trabalhistas - 22.865 - 25.655
Tributárias - 19.046 - 20.132
Total - 110.675 - 104.929
22 - Provisão para garantia de obra (consolidado). As provisões por garan-
tia de obras são alocadas na João Fortes, por ser ela a executora da constru-
ção na maioria dos empreendimentos. No caso de empresa subcontratadas 
para execução dos serviços (responsabilidade e custos), os montantes não 
são significativos, e dessa forma, vêm sendo reconhecidos quando efetiva-
mente incorridos.

2018 2017
Gaster consolidada Gaster consolidada

Garantia de obras - 10.113 - 11.329
Total - 10.113 - 11.329
Circulante - 3.410 - 3.496
Não circulante - 6.703 - 7.833
Como parte de acordo de saída da sociedade, os ex-controladores da Incor-
poradora Pinheiro Pereira S.A. (atual João Fortes Niterói) deram em garantia à 
Companhia nove apartamentos em valor de R$ 4.811 mil para cobrir eventuais 
despesas de indenizações com os adquirentes do empreendimento Contem-
poranium, referente aos imóveis comercializados até 14 de outubro de 2011. 
O valor de R$ 4.811 mil será atualizado pelo IGP-M da data de assinatura do 
presente contrato até a data de execução da garantia, se aplicável. Caso a 
João Fortes incorra em alguma dívida proveniente do empreendimento Con-
temporanium, os ex-controladores possuem a opção de liquidar a dívida com 
a JFE em dinheiro ou a JFE terá a opção de exercer a garantia acima citada, 
até o limite da dívida. 
23 - Provisão para rescisões a pagar (consolidado). Em 31 de dezembro 
de 2018 ao saldo de provisões para rescisões a pagar no montante de R$ 
87.752 é decorrente dos processos de distrato o contrato de compromisso 
de compra e venda de imóveis.  Por efeito do distrato, a empresa reconhece 
o passivo de devolução de adiantamentos de cliente e baixas do contas a
receber registrados e os efeitos de ganho ou perda são reconhecidos imedia-
tamente ao resultado. Nos distratos de contrato de compromisso de compra e
venda de imóveis, a receita e o custo reconhecido no resultado são revertidos,
conforme os critérios de apuração mencionados anteriormente. A reversão do
custo aumenta os estoques.
24 - Seguros. A Shopinvest mantém apólices de seguro contratado junto a al-
gumas das principais seguradoras do país que foram definidas por orientação
de especialistas e levam em consideração a natureza e o grau de risco envol-
vido. A João Fortes contrata seguros de riscos de engenharia e responsabili-
dade civil, sendo a cobertura contratada, como indicada a seguir, considerada
suficiente pela administração para cobrir eventuais riscos sobre seus ativos e/
ou responsabilidades.
Riscos – João fortes 2018 2017
Engenharia 508.148 686.955
Responsabilidade civil 8.900 17.900
Incêndio e Empresarial 9.250 8.530
Total 9.250 8.530
25 - Patrimônio líquido. 25.1 - Capital social. Em 31 de dezembro de 2018, 
o capital social da Companhia é de R$ 1.638.853, totalmente subscrito e in-
tegralizado, dividido em 1.343.948.431 ações ordinárias, nominativas e sem 
valor nominal. 
26 - Receita líquida. A Administração da João Fortes baseia os seus relató-
rios internos gerenciais para tomada de decisões nas próprias demonstrações 
financeiras consolidadas, na mesma base que estas declarações são divulga-
das, ou seja, apenas um segmento considerado internamente como “Negócios 
Imobiliários”. A informação segmentada por preços de produtos ou por área 
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geográfica também não é relevante, pois a Companhia trabalha com um custo 
limitado de R$ por m² para aquisição de terrenos nas cidades em que são lan-
çados os empreendimentos, conforme viabilidade econômico-financeira. Como 
consequência, devido ao fato de a administração da João Fortes não utilizar 
qualquer sistema de informação diferente das demonstrações financeiras e 
não usar nenhum indicador que não os apresentados nas demonstrações fi-
nanceiras em 31 de dezembro de 2018 e em 31 de dezembro de 2017, nenhum 
relatório específico será demonstrado, como definido pelo CPC 22.

2018 2017

Demonstração da Receita liquida Gas-
ter

consoli-
dada

Gas-
ter

consoli-
dada

Receita de aluguel - 28.589 - 23.802
Receita de estacionamento - 8.463 - 6.395
Receita de cessão de direito de uso - 2.004 - 2.084
Incorporação de imóveis - 91.839 - 154.504
Contrato de construção - - - -
Obras por administração - 7.499 - 14.614
Comissão sobre planejamento e vendas - 580 - 1.909
Outras receitas - 141 - 323
Total da Receita Bruta - 139.115 - 203.631
(-) Impostos Incidentes sobre vendas - (5.929) - (8.636)
(-) Vendas canceladas - (1.378) - (1.746)
Receita liquida - 131.808 - 193.965
Custo dos Produtos e Serviços Prestados - (160.770) - (232.508)
Lucro bruto - (28.962) - (39.259)
27 - Despesas por natureza
27.1 - Despesas comerciais 2018 2017

Aporte para fundo de propaganda e
Gas-

ter
consoli-

dada
Gas-

ter
consoli-

dada
publicidade - (704) - (1.214)
Comercialização de espaços comerciais - (2.555) - (1.343)
Corretagem - (4.596) - (12.244)
Publicidade - (894) - (1.094)
Stands de vendas e apto decorados - (139) - (646)
Reversão da PCLD estimadas - - - (6.826)
Outras despesas de comercialização - (17.622) - (18.145)
Total - (26.510) - (41.512)

27.2 - Despesas gerais administrativas 2018 2017

Gaster consoli-
dada Gaster consoli-

dada
. Proventos e encargos - (20.994) - (31.285)
. Outras despesas pessoais - (732) - -
. Despesas com ocupação (364) (39.344) (313) (285)
. Publicação (105) (105) (69) (69)
. Impostos e taxas (1.058) (1.129) (4.241) (4.241)
. Serviços prestados (634) (2.916) (1.171) (1.171)
. Depreciação e amortização (484) (3.674) (484) (2.601)
. Condomínio de lojas vagas - - - (11.715)
. Provisão de PDD - (14.537) - -
. Outras despesas operacionais (187) (235.787) (100) (441.076)
. Receita de aluguéis 610 610 716 716
. Outras receitas operacionais 72 72 (129.174) 5.603
Total (2.150) (318.536) (134.836) (486.124)
28 - Resultado financeiro 2018 2017

Receitas financeiras Gaster
consoli-

dada Gaster
consoli-

dada
Rendimentos de aplicações financeiras 46 807 2.960 5.117
Variação monetária ativa - 32.388 18.284 27.186
Ganho renda variável - - 22.013 22.013
Receita de juros 3.839 3.839 847 848
Outras receitas financeiras 4 9.607 12 10.046

3.889 46.641 44.116 65.210
Despesas financeiras
Despesas bancárias (2) (1) (2) -
Juros sobre empréstimos/ financiamentos (33.011) (92.246) (8.040) (113.584)
Perdas incorridas em mercado de 
renda variável - - (19.883) (19.883)
Variação monetária - (62.937) - (44.882)
Desconto concedido - - - (30.510)
Encargos moratórios (11) (11) (41) (6.050)
Despesas alocadas aos 
empreendimentos - - - 77.092
Outras despesas financeiras (702) 32.690 - (4.986)

(33.726) (122.505) (27.966) (142.803)
Resultado financeiro líquido (29.837) (75.864) 16.150 (77.593)

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Antonio José de Almeida Carneiro - Diretor Presidente 
Domingues e Pinho Contadores Ltda - CRC-RJ 001137/O-0

Marluci Azevedo Rodrigues - CRC-RJ 059.203/O-4 – Técnica Contábil

29 - Empreendimentos em Construção – informações e compromissos 
(consolidado). Em atendimento aos parágrafos 20 e 21 do ICPC 02, os valo-
res de receitas reconhecidas e dos custos incorridos estão apresentados na 
demonstração de resultados e os adiantamentos recebidos na rubrica “Obri-
gações por compra de Imóveis e adiantamentos de clientes”. A Companhia 
apresenta informações sobre os empreendimentos em construção em 31 de 
dezembro de 2018 e de 2017. A João Fortes não possui nenhum empreen-
dimento em construção sob cláusula resolutiva, sendo assim, as receitas e 
custos a incorrer até a conclusão desses empreendimentos podem ser assim 
demonstrados:
30- Comunicação com órgãos reguladores (consolidado). Durante o ano
de 2018, foram feitas comunicações pela João Fortes com a CVM sobre o pro-
cesso de aumento de capital que estava em andamento, foram respondidos
questionamentos deste órgão regulador acerca de pedido de falência e movi-
mentações atípicas de ações e prestados esclarecimentos sobre negociação
em período de vedação. Além disso, foram prestadas todas as informações
periódicas de cunho obrigatório.
31 - Investimentos financeiros. Os valores de realização estimados de ativos
e passivos financeiros da Companhia foram determinados por meio de informa-
ções disponíveis no mercado e metodologias apropriadas de avaliações. A admi-
nistração desses instrumentos é efetuada por meio de estratégias operacionais,
visando liquidez, rentabilidade e segurança. A política de controle consiste em
acompanhamento permanente das taxas contratadas versus as vigentes no mer-
cado. A Companhia não efetua aplicações de caráter especulativo, em derivativos
ou quaisquer outros ativos de risco. a) Composição dos saldos. Os valores con-
tábeis referentes aos instrumentos financeiros constantes no balanço patrimonial
se aproximam substancialmente de seus correspondentes valores de mercado.
1. Critérios e premissas utilizados no cálculo dos valores de mercado
• Caixa e equivalentes de caixa. Os saldos em conta corrente mantidos em
bancos têm seus valores de mercado idênticos aos saldos contábeis. Para as
aplicações financeiras o valor de mercado foi apurado com base nas cotações
de mercado desses títulos.
• Tributos a recuperar. Apresentados ao valor contábil uma vez que não há

parâmetros para apuração de seu valor de mercado. • Derivativos. A Compa-
nhia tem como política não assumir posições expostas a flutuações de valores 
de mercado e operando apenas instrumentos que permitam controles e riscos. 
A Companhia não realizou operações com derivativos no período.
2. Risco de taxa de juros. De acordo com suas políticas financeiras, a Com-
panhia não tem efetuado operações envolvendo instrumentos financeiros que 
tenham caráter especulativo. 
3. Risco de taxa de câmbio. O resultado da Companhia não é suscetível a
sofrer variações pela volatilidade da taxa de câmbio, pois a Companhia não 
possui operações em moeda estrangeira.
4. Risco de liquidez. O risco de liquidez consiste na eventualidade da Com-
panhia e sua investida não disporem de recursos suficientes para cumprir com
seus compromissos em função das diferentes moedas e prazos de liquidação
de seus direitos e obrigações. O controle da liquidez e do fluxo de caixa da
Companhia é monitorado diariamente pelas áreas de Gestão da Companhia,
de modo a garantir que a geração operacional de caixa e a captação prévia de
recursos, quando necessária, sejam suficientes para a manutenção do seu cro-
nograma de compromissos, não gerando riscos de liquidez para a Companhia.
32 - Eventos subsequentes. A Companhia não identificou e não realizou
qualquer evento subsequente que impacte as demonstrações financeiras en-
tre 31 de dezembro de 2018 e a data de aprovação destas demonstrações.

Aos Acionistas, Conselheiros e Administradores da Gaster Participações S.A.
Rio de Janeiro - RJ
Opinião. Examinamos as demonstrações financeiras individuais e consolida-
das da Gaster Participações S.A. (“Companhia”), identificadas como “Gaster” 
e “Consolidada”, respectivamente, que compreendem o balanço patrimonial 
em 31 de dezembro de 2018 e as respectivas demonstrações do resultado, 
das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa, para o exercício fin-
do nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, compreen-
dendo as políticas contábeis significativas e outras informações elucidativas. 
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras individuais e consolidadas 
referidas acima apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevan-
tes, a posição patrimonial e financeira da Gaster Participações S.A., em 31 de 
dezembro de 2018, o desempenho individual e consolidado das suas opera-
ções e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo 
com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais 
de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting Standar-
ds Board (IASB). Base para opinião. Nossa auditoria foi conduzida de acordo 
com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabili-
dades, em conformidade com tais normas, estão descritas a seguir intitulada 
“Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. 
Somos independentes em relação à Companhia de acordo com os princípios 
éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e 
nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, 
e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas 
normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apro-
priada para fundamentar nossa opinião. Ênfase. Incerteza significativa re-
lacionada com a continuidade operacional. A Companhia apresenta em 31 
de dezembro de 2018 passivos circulantes e não circulantes superiores aos 
ativos circulantes e realizável a longo prazo, individual, bem como prejuízos 
nos exercícios de 2018, 2017 e 2016, individual e consolidado. Conforme nota 
explicativa 3.1 (e) a Companhia gerencia seu risco de liquidez através da ges-
tão de suas reservas, fundos bancários e empréstimos, e monitora continua-
mente seus fluxos de caixa através do contraste entre projeções e os fluxos 
de caixa corrente para ajustar o vencimento de ativos e passivos financeiros. 
Nossa opinião não contém ressalva relacionada a esse assunto. Reapresen-
tação das demonstrações financeiras encerradas em 31 de dezembro de 
2017. Conforme mencionado na nota explicativa nº 2.23, em decorrência da 
necessidade da reclassificação de saldos adotada pela Companhia, os valo-
res correspondentes ao exercício de 2017, após apresentação, foram ajusta-
dos e estão sendo reapresentados como previsto no CPC 23 Práticas contá-
beis, mudança de estimativa e retificação de erro. Nossa opinião não contém 
modificação relacionada a esse assunto. Outros assuntos – Demonstração 

do valor adicionado. Examinamos, também, a demonstração individual e 
consolidada do valor adicionado (DVA), referentes ao exercício findo em 31 
de dezembro de 2018, elaboradas sob a responsabilidade da administração 
da Companhia, cuja apresentação é requerida pela legislação societária bra-
sileira para companhias abertas e como informação suplementar pelas IFRS, 
que não requerem a apresentação da DVA. Essas demonstrações foram sub-
metidas aos mesmos procedimentos de auditoria descritos anteriormente e, 
em nossa opinião, estão adequadamente apresentadas, em todos os seus 
aspectos relevantes, em relação às demonstrações financeiras tomadas em 
conjunto. Responsabilidade da administração e da governança pelas de-
monstrações financeiras. A administração da Companhia é responsável 
pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras 
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles 
internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de 
demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente 
se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras, 
a administração é responsável pela avaliação da capacidade da Companhia 
continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados 
com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elabora-
ção das demonstrações financeiras, a não ser que a administração pretenda 
liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha alternativa re-
alista para avaliar o encerramento das operações. Responsabilidade do au-
ditor pela auditoria das demonstrações financeiras. Nossos objetivos são 
obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em 
conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada 
por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. 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 detectam 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 demonstrações financeiras. Como parte da auditoria 
realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de audito-
ria, exercemos julgamento profissional, e mantemos ceticismo profissional 
ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de 
distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se 
causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de 
auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de audito-
ria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não 
detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o pro-
veniente 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 contro-
les internos da Companhia. • 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 Companhia. Se concluirmos que
existe incerteza relevante, devemos chamar a atenção em nosso relatório de
auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou
incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas.
Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas
até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem
levar a Companhia a não mais se manter em continuidade operacional. •
Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstra-
ções financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras
representam as correspondentes transações e os eventos de maneira com-
patível com o objetivo de apresentação adequada. • Comunicamo-nos com
a administração a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da
época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as
eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos
durante nossos trabalhos.

Rio de Janeiro, 20 de maio de 2019.
GWM AUDITORES INDPENDENTES - CRC – RJ Nº 5.495 – CVM Nº 11.827

GIL MARQUES MENDES - CONTADOR – CRC –  RJ Nº 39.363

STF começa a julgar ações que questionam Lei das Estatais
Destaque: permissão 
para alienação de 
ativos sem licitação 
e lei autorizativa 
específica

O Plenário do Supremo Tribunal 
Federal (STF) não decidiu, mas ini-
ciou na sessão desta quinta-feira, o 
julgamento conjunto das cautelares 
nas Ações Diretas de Inconstitucio-
nalidade que questionam dispositi-
vos da Lei 13.303/2016 que tratam 
do estatuto jurídico da empresa 
pública, da sociedade de economia 
mista e de suas subsidiárias, no âm-
bito da União, dos estados, do Dis-
trito Federal e dos municípios (co-
nhecida como Lei das Estatais). O 
presidente da Corte, ministro Dias 
Toffoli, anunciou que o julgamento 
do caso será retomado na sessão do 
dia 5 de junho.

De acordo com texto sobre a 
sessão no site do STF, o principal 
ponto questionado é o que permi-
te a alienação de ativos de estatais 
e sociedades de economias mistas 
sem licitação e sem edição de lei 
autorizativa específica.

Na sessão desta quinta-feira, o 
ministro Ricardo Lewandowski leu 
seu relatório e os ministros ouvi-
ram as sustentações orais das par-
tes envolvidas e a manifestação da 
Advocacia-Geral da União (AGU) 
e da Procuradoria-Geral da Repú-
blica (PGR).

Em liminar parcialmente con-
cedida em junho de 2018 na ADI 
5624, o ministro Lewandowski deu 
interpretação conforme a Consti-
tuição ao artigo 29, caput, inciso
XVIII, da Lei das Estatais para 
assentar que a venda de ações de 
empresas públicas, sociedades de 
economia mista ou de suas subsi-
diárias ou controladas exige prévia 

autorização legislativa, sempre que 
se cuide de alienar o controle acio-
nário, bem como que a dispensa 
de licitação só pode ser aplicada à 
venda de ações que não importem 
a perda de controle acionário de 
empresas públicas, sociedades de 
economia mista ou de suas subsidi-
árias ou controladas. O Plenário do 
STF vai decidir se referenda ou não 
a medida cautelar. 

Sustentações orais

Na primeira sustentação oral, o 
advogado Luiz Alberto dos San-
tos, da Confederação Nacional dos 
Trabalhadores do Ramo Financeiro 
(Conrtraf/CUT), ressaltou a impor-
tância do julgamento e pediu que o 
Pleno confirme a liminar deferida 
pelo ministro Lewandowski em 
nome da proteção do patrimônio 
público e da integridade das insti-
tuições. Na ADI 5624, a Contraf/
CUT e a Federação Nacional das 
Associações do Pessoal da Caixa 
Econômica Federal (Fenaee) pede 
que o STF declare a invalidade 
integral das Lei das Estatais sob o 
argumento de que a norma ofen-
de os princípios da separação dos 
Poderes, materializando invasão 
ilegítima e inaceitável do Poder 
Legislativo sobre a prerrogativa do 
chefe do Executivo de dar início ao 
processo legislativo em matérias 
que envolvam a organização e fun-
cionamento do Poder Executivo e a 
regime jurídico dos servidores.

Em nome do Partido Comunista 
do Brasil (PCdoB) – autor da ADI 
5846 – o advogado Claudio Perei-
ra Souza Neto também pediu que 
o Pleno referende a liminar conce-
dida pelo ministro Lewandowski, 
mantendo a necessidade de prévia 
autorização legislativa em caso de 
venda de ações de empresas públi-
cas, sociedades de economia mista 
ou de suas subsidiárias ou contro-
ladas, sempre que houver alienação 
do controle acionário, bem como a 

exigência de licitação, que só po-
derá ser dispensada se a venda de 
ações não importar a perda de tal 
controle.

A ADI do PCdoB questiona es-
pecificamente o artigo 29, inciso 
XVIII, da Lei 13.303/2016, se-
gundo o qual “é dispensável a re-
alização de licitação por empresas 
públicas e sociedades de economia 
mista na compra e venda de ações, 
de títulos de crédito e de dívida e 
de bens que produzam ou comer-
cializem”. O partido sustenta que 
a exigência da edição de lei para 
autorizar a alienação de ativos que 
implique a perda do controle acio-
nário é tema pacificado há décadas 
no STF, e a exigência de licitação 
decorre dos princípios republicano, 
da isonomia e da eficiência, que re-
gem o bom funcionamento da ad-

ministração pública no Brasil.

AGU

Para o advogado-geral da União, 
André Mendonça, a discussão não 
é sobre a venda das estatais, mas 
diz respeito à possibilidade de tais 
empresas, no âmbito de um merca-
do competitivo, poderem exercer 
as mesmas atribuições das empre-
sas privadas, que são suas concor-
rentes. Mendonça salientou que, 
em regra, prevalece a iniciativa pri-
vada, tendo em vista a diretriz es-
tabelecida na Constituição Federal 
(artigo 1º, inciso III) de que a ini-
ciativa privada é princípio funda-
mental do Estado Democrático de 
Direito, regra reforçada também no 
artigo 173 da Constituição Federal. 
Ele reiterou o pedido da União pela 

não confirmação da liminar.

PGR

Em nome da PGR, o vice-pro-
curador-geral da República, Lu-
ciano Mariz Maia, afirmou que 
o artigo 29, inciso XVIII, da Lei 
13.303/2016 deve ser reconhecido 
como incompatível com a Consti-
tuição Federal, destacando que não 
é possível a realização de compra e 
venda de ações das estatais sem lei 
autorizativa. “É incompatível com 
o nosso ordenamento republicano 
um dispositivo que permite a de-
sestatização, ausente lei e ausente 
processo licitatório”, afirmou. Ele 
reiterou a manifestação da PGR, 
apresentada nos autos, pela con-
firmação da concessão da medida 
cautelar.

Ministro Dias Toffoli anunciou que o julgamento do caso será retomado na sessão do dia 5 de junho
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RIO DE JANEIRO/RJ C.E.P.: 28908-090 - Tel.: (21) 2444-8101 
- E-mail: jpa01vciv@tjrj.jus.br . EDITAL DE 1º e 2º LEILÃO 

ELETRÔNICO E PRESENCIAL (SIMULTÂNEO) E INTIMAÇÃO 
COM PRAZO DE 05 DIAS, EXTRAÍDOS DOS AUTOS DA AÇÃO 

DE COBRANÇA, MOVIDA POR CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO 
IZADORA em face de CARLOS GUTEMBERG PEREIRA 

e FÁTIMA DA SILVA SOUZA CRUZ – PROCESSO 
Nº 0040074-84.2011.8.19.0203, na forma abaixo:

O(A) Doutor(a) MARCELO NOBRE DE ALMEIDA – Juiz(a) 
de Direito da Vara acima, FAZ SABER por esse Edital, a 
todos os interessados, e especialmente ao(s) devedor(es) 
supramencionado(s) - CARLOS GUTEMBERG PEREIRA 
e FÁTIMA DA SILVA SOUZA CRUZ -, que será realizado o 
público Leilão pelo Leiloeiro Público ALEXANDRO DA SILVA 
LACERDA, NAS  MODALIDADES ELETRÔNICO E PRESENCIAL 
(SIMULTÂNEO): O Primeiro Leilão, por valor igual ou superior 
a avaliação, será no dia 25/06/2019 às 11:00h, e, o Segundo 
Leilão, por valor igual ou superior a 50% da avaliação, no dia 
27/06/2019 às 11:00h, sendo o Leilão Eletrônico disponibilizado 
no portal eletrônico do Leiloeiro www.alexandroleiloeiro.com.
br e, o Leilão Presencial, na forma simultânea, será realizado 
no Auditório do Leiloeiro, situado na Avenida Almirante 
Barroso, nº 90, Gr. 606, Centro, Rio de Janeiro, RJ, na forma 
dos inciso II do Art. 884, do art. 882 do CPC/2015 e do §único 
do Art. 11 da Resolução do CNJ nº 236 de 13/07/2016. O Leilão 
Eletrônico estará disponível para Lances no portal eletrônico 
do Leiloeiro, com no mínimo 10 (dez) dias de antecedência da 
Primeira data. DO BEM A SER LEILOADO: Conforme o Laudo de 
Avaliação de fls. 182: Apartamento 302, na Rua Florianópolis, nº 
1600, bloco 2 - Praça Seca – Rio de Janeiro/RJ.  JUSTIFICATIVA: 
Aos 11 dias do mês de julho de 2018, Às 11:03h, me dirigi ao local 
indicado, onde fui informado pelo porteiro Antônio que o imóvel 
está vazio e fechado, que ninguém no local possui as chaves, de 
forma que é impossível franquear o acesso deste OJA ao interior 
do imóvel. Assim sendo, procedi à avaliação indireta do imóvel com 
base nos documentos anexos ao mandado. Avalio indiretamente 
o imóvel localizado à Rua Florianópolis, 1600, bloco 2, apto 
302, Praça Seca, nesta cidade em R$329.273,58 (Trezentos e 
vinte e nove mil, duzentos e setenta e três reais e cinquenta 
e oito centavos). E para que chegue ao conhecimento de todos 
os interessados, foi expedido o presente, para cautelas de estilo, 
ficando o(s) Executado(s)/Condôminos(s) intimado(s) da 
hasta pública se não for(em) encontrado(s) por intermédio 
deste Edital na forma do art. 889, 892 do NCPC, sendo uma das 
vias afixadas no local de costume do Fórum. CUMPRA-SE. Dado e 
passado, nesta Cidade no Rio de Janeiro, em 08 de maio de 2019. 
Eu, digitei ___, e Eu, Chefe da Serventia, subscrevo ___. (ass.) 
MARCELO NOBRE DE ALMEIDA – Juiz de Direito.

CONSTRUTORA LYTORANEA S.A.
CNPJ N.º 07.792.269/0001-05

NIRE n.º 33.3.0030564-5
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Aos 24 dias do mês de maio do ano 2019, às onze horas, na sede da 
sociedade, na Av. Coletora, S/N Quadra C Lote 19 – Zona Industrial – CEP. 
23.812-035, situada no município de Itaguaí, no Estado do Rio de Janeiro, se 
fez realizar a Assembleia Geral Ordinária dos acionistas da CONSTRUTORA 
LYTORANEA S.A, nos termos a seguir: PRESENÇAS: M.A.C.A III 
Participações e Investimentos S.A, neste ato representada pelo seu Diretor 
Presidente o Sr. Marco Aurelio da Costa Abade, representando 90% do capital 
social, F.C.S Participações e Investimentos S.A, representada pelo seu 
Diretor Presidente o Sr. Fernando da Costa Soares, representando 05% do 
capital social e B.D.C.A Participações e Investimentos S.A, representada pelo 
seu Diretor Presidente o Sr. Bruno da Costa Abade, representando 05% do 
capital social, únicos acionistas, representantes de 100%(cem por cento) do 
capital social. COMPOSIÇÃO DA MESA: Bruno da Costa Abade, Presidente, 
e Fernando da Costa Soares, Secretário, conforme acordados entre os 
acionistas. CONVOCAÇÃO: Dispensada a publicação, face à presença da 
totalidade dos acionistas, na forma prevista no estatuto social. ORDEM DO 
DIA: Apreciar as contas dos administradores, examinar o Balanço Patrimonial 
e o de resultado econômico, relacionados ao exercício social encerrado em 
31/12/2018.  DELIBERAÇÕES: após a leitura dos documentos mencionados 
na ordem do dia, que foram colocados à disposição dos acionistas, trinta dias 
antes, conforme recibo, postos em discussão e votação, foram observadas as 
seguintes ocorrências: (1) Relatório dos Administradores e Demonstrações 
Contábeis do Exercício Social Encerrado em 31/12/2018: aprovadas por 
unanimidade as contas da diretoria, acompanhadas das demonstrações 
contábeis do exercício social findo em 31/12/2018. ENCERRAMENTO: 
Nada mais havendo a ser tratado, o Presidente ofereceu a palavra a quem 
dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foi suspensa a 
sessão pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, a qual, reaberta a 
sessão, foi lida, aprovada e assinada pelos presentes. Itaguaí, 24 de maio de 
2019. Assinam a presente Ata: Bruno da Costa Abade, como Presidente, e 
Fernando da Costa Soares, como Secretário. Acionistas presentes: M.A.C.A 
III Participações e Investimentos S.A, F.C.S Participações e Investimentos 
S.A e B.D.C.A Participações e Investimentos S.A., com seus respectivos
representantes legais.
Acionistas: M.A.C.A III Participações e Investimentos S.A; Marco Aurelio da
Costa Abade – Diretor Presidente; F.C.S. Participações e Investimentos S.A;
Fernando da Costa Soares – Diretor Presidente
B.D.C.A Participações e Investimentos S.A; Bruno da Costa Abade – Diretor
Presidente Mesa:  Bruno da Costa Abade - Presidente da Assembleia;
Fernando da Costa Soares - Secretário da Assembleia

Crédito estudantil próprio 
dobra em faculdades privadas

Sete em 10 não sabem quanto é  
o imposto embutido nas compras

Levantamento inédito 
feito pela Confederação Na-
cional de Dirigentes Lojistas 
(CNDL) e pelo Serviço de 
Proteção ao Crédito (SPC 
Brasil) revela que 74% dos 
consumidores brasileiros 
não têm o hábito de procurar 
saber o quanto pagam de im-
posto ao adquirir um bem ou 
contratar um serviço. Apenas 
26% das pessoas ouvidas re-
conhecem ir atrás desse tipo 
de informação na nota fiscal 
ou em outros meios.

Embora essa não seja uma 
tarefa comum na rotina dos 
brasileiros, descobrir o valor 
dos tributos sobre produtos 
do dia a dia é algo que está ao 
alcance da população. Desde 
2013 uma lei federal estipula 
que os estabelecimentos de-
vem informar na nota fiscal 
o valor aproximado dos tri-
butos que incidem no preço 
final de um produto.

Na opinião de 93% dos 
consumidores consultados, 
a tributação é um fator que 
contribui para que alguns 
produtos tenham um preço 
elevado no mercado. “Em 
grande parte dos países de-
senvolvidos a maior parte da 
carga tributária recai sobre a 
renda e o patrimônio, que é 
um modelo mais justo. No 
Brasil, temos um modelo 
perverso em que a taxação 
é maior sobre consumo, não 
importando se aquele cliente 
faz parte de uma classe mais 
baixa ou elevada. Trata-se de 
uma política tributária injus-
ta, pois penaliza quem ganha 
menos e dificulta a popula-
ção de perceber o quanto ela, 
de fato, paga de imposto”, 
alerta o coordenador nacional 
da CDL Jovem, Lucas Pitta.

O levantamento mostra 
que o desconhecimento so-
bre o peso da carga tributária 
não é exclusividade dos con-
sumidores. A multiplicidade 
de tributos e a complexidade 
do sistema tributário brasi-
leiro dificulta até mesmo os 
empresários de saberem o 
quanto se paga de imposto. 
Levantamento feito com mi-
cro e pequenos empresários 
que atuam no comércio e ser-
viços mostra que apenas 22% 
garantem saber exatamente o 
percentual de imposto cobra-
do nas transações comerciais 
feitas na sua empresa. Pouco 
menos de um terço (32%) dis-
se saber um valor aproxima-
do, enquanto 41% não soube-
ram responder.

A maioria dos empresários 
também não sabe qual é a fatia 
do faturamento que vai para o 
pagamento dos impostos: so-
mente 14% conhecem valor 
exato contra 31% que sabem 
de maneira aproximada e 48% 

que nem mesmo tem ideia. 
Para o coordenador nacional 
da CDL Jovem, Lucas Pitta, 
não é só o peso dos impostos 
que suscita questionamentos, 
mas também a complexidade 
do sistema, que é confuso e 
pouco transparente. “O siste-
ma tributário brasileiro é um 
dos mais complexos do mun-
do e uma reforma do modelo 
de taxação é importante para 
simplificar esse quadro para 
os empresários, algo que tam-
bém melhoraria a vida dos 
consumidores”, explica Pitta.

Em cada 10 micro e peque-
nos empresários que atuam 
nos ramos do comércio e ser-
viços, nove (90%) consideram 
o sistema tributário brasileiro 
injusto. Exemplo dessa insa-
tisfação é que 65% conside-
ram importante que haja uma 
reforma tributária no país.

Pelo lado dos consumi-
dores, o descontentamento é 
semelhante: quase a totalida-
de (95%) dos entrevistados 
concordam que o sistema 
tributário no Brasil deveria 
ser mais transparente. Além 
disso, é disseminada a per-
cepção de que o brasileiro 
paga muito imposto, mas 
tem pouco retorno na forma 
de serviços públicos de qua-
lidade, algo compartilhado 
por 95% dos consumidores.

Na opinião dos empresá-
rios, o principal impacto da 
reforma tributária seria a gera-
ção de mais empregos (68%). 
Outras vantagens seria liberar 
recursos das empresas para 
investimentos (56%) e o in-
centivo a abertura de novos 
negócios no país (56%), assim 
como o combate à sonegação 
(56%). Na avaliação dos con-
sumidores, a principal vanta-
gem da reforma tributária seria 
o barateamento de produtos e 
serviços (55%) e a promoção 
da justiça social, ao estipular 
que pessoas de mais alta renda 
paguem, proporcionalmente, 
mais impostos (26%).

A diminuição da carga ex-
cessiva de tributos (66%) de-
veria ser o aspecto principal 
de uma eventual reforma tri-
butária, segundo os empre-
sários ouvidos. A unificação 
de diferentes tributos e o fim 
da cumulatividade, ou seja, o 
pagamento de imposto sobre 
imposto também são outros 
pontos levantados, ambos 
mencionados por 57%. Tam-
bém se destacaram a simpli-
ficação e desburocratização 
do atual regime (58%), a 
redução da tributação sobre 
folha de pagamento (55%) e 
a revisão da tributação com 
alíquotas diferenciadas en-
tre os setores da economia 
(51%).

“O nosso modelo de arre-

cadação é um entrave para o 
desenvolvimento do país. Há 
um excesso de tributos, de 
regimes de exceção e de bu-
rocracia, que resulta em ume 
enorme insegurança jurídica 
para empreender. As empre-
sas de menor porte e os con-
sumidores são os que mais 
sofrem com essa comple-
xidade. É importante a mo-
bilização da sociedade civil 
para colocar esse tema como 
prioridade para as autorida-
des”, afirma o presidente da 
Confederação Nacional de 
Dirigentes Lojistas (CNDL), 
José César da Costa.

A pesquisa ouviu 800 
consumidores e 818 empre-
sários com margem de erro 
de 4,00 pontos percentuais 
para uma margem de 95%.

Dia Livre de Imposto

Durante todo o dia de hoje, 
quem passar por lojas, postos 
e outros empreendimentos 
pode se deparar com grandes 
promoções. Os descontos fa-
zem parte de uma iniciativa 
que foi batizada de Dia Livre 
de Imposto, quando empresas 
e associações de comercian-
tes colocam à venda produ-
tos retirando a parte relativa 
a tributos cobrados por entes 
públicos federais, estaduais e 
municipais.

A mobilização visa a cha-
mar a atenção de cidadãos, 
do setor econômico e de au-
toridades para problemas do 
sistema tributário brasileiro, 
como o grau de incidência 
de impostos, a complexidade 
das taxas cobradas e a falta 
de transparência nessas mo-
dalidades de arrecadação.

Segundo a Câmara de Di-
rigentes Lojistas do Distrito 
Federal (CDL), está confir-
mada a participação de mais 
de 2 mil estabelecimentos 
em mais de 300 cidades, em 
16 estados do país.

Em Brasília, a adesão en-
volveu postos de gasolina, 
cinco shoppings, redes de 
farmácia, restaurantes, fir-
mas de produtos para ani-
mais e comercializadoras de 
brinquedos. A CDL DF dis-
ponibilizou uma tabela com 
os estabelecimentos e produ-
tos em desconto .

Para abastecer sem impos-
tos, motoristas fizeram filas 
quilométricas em postos de 
Brasília desde a madruga-
da. Às 4h da manhã já tinha 
motorista em posto de com-
bustível na região central de 
Brasília. Pelo menos dois 
estabelecimentos aderiram 
ao movimento limitando o 
abastecimento a 20 litros de 
combustível e o pagamento 
apenas em dinheiro.

Instituições de ensino su-
perior privadas apostam no 
crédito estudantil para atrair 
e manter estudantes. A por-
centagem de calouros matri-
culados no ensino superior 
que usam algum financia-
mento ofertado pelas pró-
prias instituições de ensino 
quase duplicou em três anos, 
passando de 14,4% em 2014 
para 28,3% em 2017.

Os dados, baseados no 
Censo da Educação Superior 
do Instituto Nacional de Es-
tudos e Pesquisas Educacio-
nais Anísio Teixeira (Inep), 
foram apresentados ontem 
pelo Semesp, entidade que 
representa mantenedoras de 
ensino superior do Brasil.

Além de ofertar finan-
ciamento próprio, as insti-
tuições também concedem 
descontos. Em média, a 
mensalidade dos cursos su-
periores no Brasil custa R$ 
444, segundo o levantamen-
to. O desconto médio aplica-
do no país é de 20,4%.

O ensino superior privado 
reúne a maior parte dos estu-
dantes, cerca de 75% dos es-
tudantes estão matriculados 
em instituições particulares.

A Fundação Hermínio 
Ometto (FHO), localizada 
em Araras (SP), foi uma das 
pioneiras na concessão do 
crédito próprio. Em 2008, 
a FHO lançava o Pagfácil, 
que permite aos estudantes 
pagar até 50% da mensali-
dade após concluírem o cur-
so. Se um curso dura quatro 
anos, por exemplo, o aluno 
vai passar oito anos - os qua-
tro do curso e mais quatro 
após concluir a graduação 
- pagando o equivalente à 
metade da mensalidade. O 
pagamento do crédito é feito 
apenas com os reajustes anu-
ais das mensalidades, sem a 
incidência de qualquer taxa 
ou juros.

“A gente identificou que 
o crédito estudantil no Brasil 
era ínfimo quando compara-
do com outros países como 
os EUA e isso veio junto 
com uma mudança muito 
grande do perfil de aluno, 
com um acesso das classes C 
e D ao ensino superior, que 
antes não tinha. E os estu-
dantes têm necessidades di-
ferentes”, disse o diretor Ad-
ministrativo-financeiro da 
Fundação Hermínio Ometto, 
Francisco Elíseo Fernandes 
Sanches.

Segundo ele, cerca de 
80% dos estudantes da ins-
tituição vêm de escolas pú-
blicas. Atualmente 60% dos 
alunos são beneficiados pelo 
crédito. “De fato tivemos su-
cesso. Desde então tivemos 
um crescimento significa-

tivo das matrículas e temos 
índices de evasão inferiores 
à média do mercado”. San-
ches ressalta que o crédito é 
um dos fatores que levou a 
esses resultados. Além dis-
so, a instituição também fez 
investimentos pedagógicos 
que ajudaram a atrair mais 
alunos.

Preço importa

Diante de um orçamento 
familiar apertado, o preço 
das instituições e os incen-
tivos que oferecem é funda-
mental na hora de escolher 
uma faculdade. Outro estu-
do, o Panorama do Ensino 
Superior Privado do Brasil 
2018, do Quero Bolsa, pla-
taforma online em que es-
tudantes podem obter des-
contos em instituições de 
ensino, mostra que o valor 
das mensalidades é o prin-
cipal fator, tanto na escolha 
da instituição de ensino - os 
estudantes acabam escolhen-
do a instituição com base no 
preço -, quanto de abandono 
do curso, quando não conse-
guem mais pagar os estudos. 
Cerca de 50% dos estudan-
tes apontaram a questão fi-
nanceira como motivo de 
ingresso ou de evasão.

Segundo o diretor exe-
cutivo do Semesp, Rodrigo 
Capelato quando a escolha 
é feita apenas pelo custo, é 
mais fácil o estudante desistir 
antes de concluir os estudos. 
“Quando o estudante ingres-
sa com a questão do dinheiro 
resolvida e não tem que es-
colher só por conta do preço, 
ele acaba evadindo menos, 
porque escolhe melhor o cur-
so. Só tem efeitos positivos”, 
diz. Nesse sentido, os incenti-
vos são importantes para que 
se tenha um melhor aprovei-
tamento e ingresso.

De acordo com a pesqui-
sa feita pelo Quero Bolsa, 
a maior parte dos estudan-
tes de graduação pertence à 
classe B ou C. A renda per 
capita varia entre uma média 
de R$ 1.563,78 na região Sul 
e R$ 806,19, na região Nor-
deste.

Outra opção, para além 
de oferecer crédito próprio, 
é o financiamento com uma 
chamada entidade externa, 
como o Pravaler, que é um 
correspondente bancário. As 
instituições firmam um con-
trato com a entidade e, a par-
tir daí, os estudantes podem 
pleitear financiamentos. Em 
65% dos financiamentos, 
de acordo com o Pravaler, 
as instituições pagam 100% 
dos juros e os estudantes ar-
cam apenas com a mensali-
dade, cuja metade pode ser 

paga após o término dos es-
tudos. Nos demais casos, as 
instituições arcam parcial-
mente com os juros.

Essas entidades, de acor-
do com o levantamento 
divulgado pelo Semesp, 
financiam 2,1% dos calou-
ros. Elas já tiveram um peso 
maior, financiando 4,2% dos 
estudantes, em 2015.

Segundo o superintenden-
te de Marketing do Pravaler, 
Fábio Castro, as instituições 
externas ajudam também as 
instituições com os créditos 
próprios. A vantagem, se-
gundo ele, é a expertise da 
entidade com financiamen-
to, o que evita altas taxas de 
inadimplência, que estavam 
ocorrendo em algumas ins-
tituições que optaram pelo 
crédito próprio.

Queda no Fies

Segundo Capelato, o au-
mento dos créditos próprios 
e dos descontos deve-se 
também a uma redução do 
financiamento público. “A 
crise toda do setor e princi-
palmente no Fies, faz com 
que cresça o parcelamento 
próprio, que é a única saída 
que os alunos estão tendo. 
Ou o setor privado oferece 
isso ou aluno não tem como 
ingressar”, diz Capelato.

O problema, segundo Ca-
pelato, é que as instituições 
não têm capacidade finan-
ceira para ampliar os crédi-
tos estudantis a longo prazo. 
O Semesp defende, como 
forma de otimizar os recur-
sos públicos ainda existen-
tes, que sejam criadas linhas 
de crédito subsidiadas e a 
administração seja feita di-
retamente pelas instituições 
de ensino e não por agentes 
financeiros. “As instituições 
sabem lidar com os estudan-
tes e, ao mesmo tempo, re-
duzir o risco de inadimplên-
cia”, defende.

Os dados apresentados 
pelo Semesp mostram que, 
em 2014, o Fundo de Finan-
ciamento Estudantil (Fies), 
ofertado pelo Ministério da 
Educação (MEC), chegou a 
liderar o crédito obtido pe-
los estudantes. Nesse ano, 
21,3% dos ingressantes 
tinham a mensalidade fi-
nanciada pelo governo. Em 
2017, essa porcentagem caiu 
para 5,7%.

A partir de 2015, o Fies 
passou por uma série de mo-
dificações e restrições. O 
programa, que chegou a fi-
nanciar em 2014 mais de 730 
mil contratos, oferece hoje 
100 mil vagas na modalidade 
juro zero, voltado para estu-
dantes de baixa renda.
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CONSTRUTORA LYTORANEA S.A
CNPJ Nº 07.792.269/0001-05

DADOS DO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO 2018

Demonstração do Resultado de Exercício Levantados em 31/12/2018 e 
2017 (MR$)

Balanços Patrimoniais Levantados em 31/12/2018 e 2017  
(Em milhares de reais)

Balanços Patrimoniais Levantados em 31/12/2018 e 2017
(Em milhares de reais)

Demonstração de Fluxo de Caixa Levantados em 31/12/2018 e 2017 (MR$)

ATIVO CIRCULANTE
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber de clientes
Estoques
Impostos a recuperar
Adiantamentos a Fornecedores
Créditos com pessoas Ligadas
Garantias
Outros Créditos
Adiantamento de lucro
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE
NÃO CIRCULANTE
Realizável a longo prazo:
Aplicações Financeiras
Depósitos Administrativos e Judiciais
Outros Créditos Judiciais
Créditos com pessoas ligadas
Investimentos
Imobilizado
Intangível
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE
TOTAL DO ATIVO

ATIVO CIRCULANTE
Realizável a longo prazo
Imobilizado
Intangível
Ativo Total
Passivo Circulante
Exigível a Longo Prazo
Patrimônio Líquido
Passivo Total

Receita Bruta De Vendas
Deduções Da Receita Bruta
Receita Operacional Líquida
Custo Dos Produtos Vendidos
Lucro Bruto
Receitas (Despesas) Operacionais
Gerais E Administrativas
Salários E Encargos
Lucro Operacional Antes Do Resultado Financeiro
Resultado Financeiro
Receitas Financeiras
Despesas Financeiras
Outras Receitas (Despesas) Operacionais
Lucro Operacional Antes Do Imposto De Renda E 
Da Csll
Imposto De Renda E Contribuição Social

Corrente

Lucro Líquido Do Período

Atividades operacionais:
Lucro líquido do exercício
Ajustes ao lucro líquido:
Depreciações e amortizações
Ajustes de Exercício anteriores
Despesa Financeira
Outras receitas (despesas) operacionais
Lucro líquido ajustado
(Acréscimo) decréscimo em ativos:
Contas a receber
Estoques
Impostos a recuperar
Adiantamentos
Outros Ativos

Acréscimo (decréscimo) em passivos:
Fornecedores
Salários e Encargos Sociais
Impostos, taxas e Contribuições
Outras contas a pagar

Caixa de Atividades Operacionais (a)    28.971    16.862
Atividades de Investimento
Ativo Permanente
Imobilizado 0               -22.676
Intangível 0            -18
Caixa nas Atividades de Investimento(b) 0      -22.694
Atividades de Financiamento 
Captação de Empréstimos e Financiamentos 
Pagamentos e Dividendos -1.660 -4.413
Caixa gerado(usado) nas Atividades de Financiamento(c)         -1.660        5.719
Saldo Inicial do Caixa e Equivalentes de Caixa 862          975
Saldo Final do Caixa e Equivalentes de Caixa 1.150  862
Acréscimo(decrescimo) líquido em Caixa e 
Equivalentes de Caixa(r) 27.599           -113
(a) +(b) + (c) = (R)

2018
1.151     

39.315
48.409
5.082
4.691

42.035
261
872

9.953
 151.769 

132
 3 

 1.614 
 9.900 

 -   
 48.182 

 45        
59.876

 211.645 

 151.766.689,27
11.650.844,92     
48.182.972,77

45.047,74
211.645.554,70
43.103.533,48
23.736.314,29

144.805.706,93
211.645.554,70

2018                
30.765
-2.450
28.315
-7.250       
21.065

-45
-4.731       
16.289

6
-145
-222

15.928
-1.910

 14.018 

2018                
14.018

2.822
-2.429
45,00

14.456

364
5.082
5.667

11.113

3.456
-504

450
3.402

2017
19.681
-3.421
16.260
-5.203
11.057

-2.818
-9.003

-764

3
-780

78

-1.463

-931

-2.394

2017
-2.394

2.352
-2.313

780
-78
741

8.150
388

4.762
2.636

-
15.936

-1.331
1.369

302
-155
185

2017
862

 39.420 
 51.506 
 4.723 
 2.182 

 36.324 
 261 
 872 

 2.636 
 138.786 
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 4 

 1.328 
 9.900 

-
 48.183 

 47 
 59.645 

 198.431 

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
CIRCULANTE
Fornecedores e contas a pagar
Salários, provisões e contribuições sociais
Encargos Sociais a Recolher
Tributos a recolher
Empréstimos e financiamentos
Partes Relacionadas
Adiantamento
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE

PASSIVO NÃO CIRCULANTE
Exigível a longo prazo:
Empréstimos e financiamentos
Tributos parcelados a recolher
TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital social
Reservas de capital
Lucros/prejuízos Acumulados
Resultado do Exercício
Adiantamento para futuro aumento de capital
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO 
LÍQUIDO

Nota 06 - Estoques (Em Milhares de Reais)
2018           2017 

Almoxarifado (1) 53.401        51.046
Obras em andamento (2)                                  -350            -340

53.051        51.506

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
31 DE DEZEMBRO 2018 e 2017

NOTA 01 – CONTEXTO OPERACIONAL
A sociedade foi constituída em 05 de janeiro de 2006 com a denominação 
social de Construtora Lytorânea Ltda; com sede em Itaguaí, RJ.  Em 26 
de outubro de 2012 alterou o seu tipo jurídico de sociedade limitada para 
sociedade anônima de capital fechado com a denominação de Constru-
tora Lytorânea S.A. Tem como objetivo social preponderante a execução 
de Obras de construção civil, edificações residências, comerciais e indus-
triais, obras de urbanização e paisagem, construção e paisagem, cons-
trução de redes de água e esgoto, instalação e manutenção elétrica e 
sanitária em edificações, empreitada de complementação de construção 
de estradas de rodagem, obras de alvenaria e reboco, transporte rodovi-
ário de cargas em geral, obras e construção de obras de arte especiais. 
NOTA 02 –ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES 
CONTÁBEIS - 
No ano de 2018 foi usado sistema aplicativo de processamento eletrônico 
de dados. As demonstrações financeiras foram preparadas e estão sendo 
apresentadas de acordo com as Normas expedidas pelo CPC (Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis), aplicáveis à elaboração das demonstrações 
financeiras. A preparação das demonstrações financeiras em conformida-
de com normas emitidas pelo CPC requer o uso de certas estimativas 
contábeis e também o exercício de julgamento por parte da administração 
da Companhia no processo de aplicação das políticas contábeis. Aquelas 
áreas que requerem maior nível de julgamento possuem maior complexi-
dade, bem como as áreas nas quais premissas e estimativas são signifi-
cativas para as demonstrações financeiras, estão divulgadas nas notas 
deste relatório e referem-se há perdas estimadas em liquidação duvidosa, 
perdas estimadas em estoques, provisão para passivos trabalhistas cíveis, 
fiscais, ambientais e previdenciários, depreciação, amortização, exaustão, 
provisão para redução do valor recuperável, tributos diferidos, instrumen-
tos financeiros e benefícios a empregados. Os resultados reais podem di-
vergir dessas estimativas. As demonstrações contábeis são apresentadas 
em milhares de reais (R$). Dependendo do pronunciamento aplicável o cri-
tério de mensuração utilizado na elaboração das demonstrações financei-
ras considera o custo histórico, o valor líquido de realização, o valor justo 
ou o valor de recuperação. NOTA 03 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁ-
BEIS - a) Regime de escrituração - As Receitas de Vendas, os correspon-
dentes custos e as demais receitas e despesas são reconhecidas pelo 
regime de competência do Exercício. b) Imobilizado - Itens do imobilizado 
são mensurados pelo custo histórico de aquisição ou construção, deduzi-
do de depreciação acumulada. O custo de reposição de um componente 
do imobilizado é reconhecido no valor contábil do item caso seja provável 
que os benefícios econômicos irão fluir para a sociedade. Os custos de 
manutenção no dia-a-dia do imobilizado são reconhecidos no resultado 
conforme incorridos. A depreciação é calculada sobre o custo de um ativo 
e é reconhecida no resultado baseando-se no método linear com relação 
às vidas úteis estimadas de cada grupo de bens, já que esse método é o 
que mais perto reflete o padrão de consumo de benefícios econômicos fu-
turos incorporados no ativo.  Terrenos não são depreciados. As vidas úteis 
estimadas para os períodos correntes e comparativos são aproximada-
mente as seguintes: edifícios 25 anos, máquinas e equipamentos 10 anos, 
móveis e utensílios 10 anos, veículos 5 anos e, outros bens 5 a 10 anos. 
c) Contas a Receber de Clientes - As contas a receber de clientes são
registradas pelo valor faturado, incluindo os respectivos impostos diretos
de responsabilidade tributária da sociedade. O prazo médio de vencimento 
é inferior a 30 dias e não requer ajuste a valor presente. d)Estoques - Os
estoques são mensurados pelo valor do custo médio de aquisição e pro-
dução ou pelo valor realizável líquido. O valor realizável líquido é o preço
estimado de venda no curso normal dos negócios, deduzido dos custos
estimados dos impostos e despesas de vendas. e)Receita Operacional - A 
receita operacional é reconhecida quando existe evidência convincente de
que os riscos e benefícios mais significativos inerentes a propriedade dos
bens foram transferidos para o comprador, de que os custos associados e
a possível devolução de mercadorias pode ser estimado de maneira confi-
ável, de que não haja envolvimento contínuo com os bens vendidos, e de
valor da receita operacional possa ser mensurada de maneira confiável.
Caso seja provável que descontos serão concedidos e o valor possa ser
mensurado de maneira confiável, então o desconto e reconhecido como
uma redução da receita operacional conforme as vendas são reconheci-
das. f) Financiamentos - São reconhecidos pela totalidade de obrigações
contratadas com instituições financeiras e/ou terceiros e ajustados a valor
presente em face do prazo de vencimento destas obrigações e das taxas
de juros contratadas. g) Imposto de Renda e Contribuição Social - O Im-
posto de renda e a contribuição social do exercício corrente são calculados 
com base nas alíquotas de 15%, acrescidas do adicional de 10% sobre o
lucro tributável excedentes de R$ 240 mil para imposto de renda de 9%
sobre o lucro tributável para contribuição social sobre o lucro líquido.  A
despesa com Imposto de renda e contribuição social está reconhecida no
resultado.  Os tributos do exercício 2018 foram apurados pela modalidade
de Lucro Real.

Lucro líquido do 
exercício
Capital Social 
Subscrito
Dividendos a 
distribuir
Saldos Em 31 De 
Dezembro De 
2018

31/12/2018

3.456
-504

8.274
16.212
-1.486
16.329

822
43.103

11.076
12.660
23.736

38.656
71.832
29.318

5.000
144.806

211.645

Terras, 
Terrenos, 
Prédios,

Galpões e 
Instalações

2018

Veículos e 
Equipa-

mentos de 
Transpor-

tes

Terras,
 Terrenos, 
Prédios,

Galpões e 
Instalações

Outros
Imobilizados

2018

Máquinas e 
Equipa-
mentos
2018

Outros
Imobilizados

Máquinas
 e 

Equipa-
mentos

Total

Veículos e 
Equipa-

mentos de 
Transpor-
tes 2018

31/12/2017

5.175
4.116
7.939

14.235
720

11.458
262

43.905

11.077
12.661
23.738

38.656
71.832
15.300

5.000
130.788

198.431

 Capital
 S ocial  

Saldos Em 31  de 
Dezembro De  2017

Adiantamento
Futuro

38.656       71.832           15.300            5.000 130.788

38.656    71.832           29.318            5.000  144.806

Reserva
de Capital 

Lucros
Acumulados

14.018 14.018

Aumento
de Capital Total

Nota 07 - Imobilizado (Em Milhares de Reais)

  Nota 04 - Caixa e Equivalentes de Caixa (Em Milhares de Reais)
2018  2017 

Caixa          104  104
Depósitos a vistas 867               826
Aplicações Financeiras -74 -68

897              862

Nota 05 - Contas a Receber de Clientes (Em Milhares de Reais)
2018   2017 

Prefeitura Municipal de Itaguaí             2.325           2.345
Prefeitura de Nova Iguaçu             9.463           9.465
Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro               7.381          7.388
Estado do Rio de Janeiro             7.626           7.628

  Clientes Privados 4.025          4.021
   Prefeitura Municipal de Itaborai           3.741         3.792

Companhia Estadual de Habitação              4.753          4.781
39.314        39.420

Original -12/2018   1.344.344,42         1.814   15.534.175,73  16.644 5.641.899,61        
Adições 2018              24.838,00  23.656  
Baixas  - -              -                      -1119  -
Valor Original       1.369.182,42       25.470          16.310,00   15.534     5.924,10
-12/2017
Depreciação
Acumulada
Contábil 31/12/18 -122,00 -117 -9.353,40     -8.908      -9.271,00
Depreciação
no ano 
Contábil 31/12/17 -122 -117 -3.262,00     -8.908      -1.184,82
Ativo  Imobilizado
Liquido          1.369.060,42      25.353         13.048,00       6.626     4.739,28

Original -12/2018 5.642     39.514,39          1.407   22.559.934  
Adições 2018   130  
Baixas - -                  -                 -
Valor Original -12/2017               5.642       1.502,00          1.431     1.392.919 
Depreciação Acumulada
Contábil 31/12/18 -8.830 -25,20 -24 -18.772
Depreciação
no ano 
Contábil 31/12/17 -8.830 -300,40 -24 -4.869
Ativo  Imobilizado
Liquido -3.188       1.201,60           1.407     1.388,049

Valor

Valor

 NOTA 08 – Impostos e Contribuições Sociais (Em Milhares de Reais)
Circulante                                2018 2017
IRPJ e CSLL 1.909    1.192
PIS e COFINS 9.759 8.679
INSS 1.077 2.218
FGTS 6.003 6.022
CPRB 335   336
 Outros tributos 2.251 3.727

21.334               22.174
Não Circulante 2018 2017  

 IRPJ e CSLL 1.611            1.611           
 PIS e COFINS 4.477           4.477
  INSS -  -
  FGTS 6.549    6.549
  CPRB -                    -
  REFIS -                    -
  Outros tributos 24 24

12.661         12.661

NOTA 11 – Receita Bruta e deduções da receita (Em Milhares de Reais)
               2018 2017

Receita de Serviços de Obras 30.765    19.681
Receita de Vendas       - -
Receita Bruta 30.765 19.681

Deduções da Receita Bruta

ICMS   - -
 PIS  -393 -396

  COFINS -2.056 -1.825
 ISS -264 -1.200
 CRB                                                                             -
Total das Deduções -2.713 -3.421

 Receita Líquida 28.052 16.260

 Nota 9 - Empréstimos e Financiamentos (Em Milhares de Reais)
2017 

   Instituição      Modalidade   Circulante  Não circulante        Taxas 

B.Brasil   Giro - 2.150           9,36%  aa  A  22,27% aa
B Itaú    Giro -  2.000               22,275% aa 
B Vokswagen   Finame -  2.167                15,60%aa
B.Bradesco  Giro -  572                3,5% aa + U$
B. Caterpillar     Finame - 2.084            3,5% aa 
B. Safra  Finame                 - 47             5,981% aa

1) LIQUIDEZ GERAL(AC+RJP)/(PC+ELP)=OU>1,00 ONDE:
AC=Ativo Circulante
RPL = Realizável a Longo Prazo PC = Passivo Circulante
ELP = Exigivel a Longo Prazo
151.766.689,27 + 11.650.844,92 = 163.417.534,19 = 2,44%
  43.103.533,48 + 23.736.314,29 =  66.839.847,77

3) LIQUIDEZ DE ENDIVIDAMENTO = PC+ELP/PL = OU <1,00 ONDE:
PC=PASSIVO CIRCULANTE
ELP = EXIGIVEL A LONGO PRAZO PL = PATRIMÔNIO LÍQUIDO
43.103.533,48 + 23.736.314,29 = 66.839.847,77 = 0.47%

144.805.706,93

2018 
   Instituição      Modalidade   Circulante  Não circulante        Taxas 

B.Brasil          Giro - 2.150    9,36%  aa  A  22,27% aa
B Itaú         Giro - -             22,275% aa 
B Vokswagen    Finame - 2.167      15,60%aa
B.Bradesco        Giro - 572      3,5% aa + U$
B. Caterpillar      Finame - 700      3,5% aa 
B. Safra  Finame - -       5,981% aa
Valle Sul Pavi.         Terceiros    - 3.000    3,00%aa A 10,09%aa
e Mineração
Caixa E. Federal    Finame - 3.500   3% aa
B.Lage   Finame - 229    3% aa
MVC Gestão de
Ativos EMPRES.      Terceiros 500              -     9,36%aa A 22.27%aa
Alliance Banco de 

  Fomento LTDA        Terceiros          220 - 22,275,00% aa
Juros s/ emprésti-
mos e Financiamento -4301

                              2017
   Instituição      Modalidade   Circulante  Não circulante        Taxas 
Valle Sul Pavi.         Terceiros 3.000  3,00%aa A 10,09%aa
e Mineração
Caixa E. Federal        Finame  - 3.500   3% aa
B.Lage   Finame  - 229   3% aa
MVC GESTÃO DE 
ATIVOS EMPRES.      Terceiros              500                           -  9,36%aa A 22.27%aa
Alliance Banco de 

Fomento LTDA             Terceiros   220 - 22,275,00% aa
Juros s/ emprésti-  
mos e Financiamento -4672

 720              11.077

720       8.017
NOTA 10 - Capital social
O Capital social é composto por 15.000.000 ações ordinárias 
nominativas totalmente subscritas e integralizadas em 31 de dezembro 
de 2016.  Em 2017 houve a subscrição de capital referente a reavaliação 
do terreno da sede no valor de R$ 23.602.733,32.

Bruno da Costa Abade
Diretor Presidente 

CPF: 055.990.867-98

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações 
financeiras.

José Picanço de Miranda 
CRC/RJ N.º 028114/O-7 - Contador

CPF: 256.342.837-87

Siglas : IRPJ: Imposto de Renda Pessoa Jurídica / CSLL: Contribuição Social Lucro 
Líquido / PIS: Programa de Integração Social / COFINS: Contribuição para Financiamen- 
to da Seguridade Social INSS: instituo Nacional de Seguridade Social / FGTS: Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço / CPRB: Contribuição Previdenciária sobre Receita Bruta

(1) Estoque de matérias primas(Argila, barro, pedra bruta, britas)
(2) Materiais Beneficiários

2)LIQUIDEZ CORRENTE (AC/PC) = OU >1,00 ONDE:
AC=Ativo Circulante
PC=Passivo Circulante
151.766.689,27 = 3,52%
  43.103.533,48

Público de 18 a 34 anos é quem mais prefere comprar por consórcio
Ciente do potencial finan-

ceiro do público de 18 a 34 
anos, a Associação Brasileira 
de Administradoras de Con-
sórcios (Abac) encomendou 
estudo à Quorum Brasil para 
conhecer o que eles pensam 
sobre investimentos, em es-
pecial sobre consórcios.

Para Paulo Roberto Ros-
si, presidente-executivo da 
Abac, “a intenção da pesquisa 
foi verificar o comportamen-
to do jovem de hoje e suas 
perspectivas para o futuro, 
considerando questões essen-
ciais como a forma de vida, 
os inputs da sociedade, os 
projetos pessoais e familiares 
e as conquistas dos objeti-
vos, entre outras, analisando 
ainda, a partir das atitudes fi-
nanceiras, as expectativas de 
realização de seus desejos”.

Partindo de um grupo 
com 1.600 jovens, dividido 

em dois subgrupos de 800 
entrevistados cada, um de 18 
a 25 anos, e outro com idade 
entre 25 e 34 anos, os resul-
tados mostraram que 49% de 
homens e 51% de mulheres 
têm desejos e procedimen-
tos, basicamente focados na 
qualidade de vida.

Com perfis sociais incluin-
do todas as classes (A, B, C 
e D) e distribuídos pelas cin-
co regiões do país, os jovens, 
abrangendo casados e soltei-
ros, que moram ou não com 
os pais e os mantidos ou não 
pela família, apontaram situ-
ações próximas quando ques-
tionados sobre investimentos.

Verificou-se que nos dois 
grupos, de forma múltipla e 
estimulada, a poupança foi a 
mais citada com 92%. Na se-
quência, o consórcio e o mer-
cado de capitais dividiram o 
segundo e o terceiro lugares, 

respectivamente, à frente de 
outras modalidades também 
reconhecidas como imóveis, 
previdência privada, fundos, 
tesouro direto, CDBs.

De olho no futuro, o pla-
nejamento, característica bá-
sica dos consórcios, ocupa 
papel importante em ambos 
grupos, oscilando de 80% a 
82% entre as faixas.

Neste item, o destaque fi-
cou para as mulheres com 
83% contra 79% dos homens, 
enquanto nas classes sociais, 
a D sobressaiu-se com 71% e 
a A chegou a 86%.

Ao tratar especificamente 
a origem do conhecimento 
sobre o consórcio, notou-se 
que as primeiras informações 
vieram, na sua maioria, das 
famílias e dos amigos (57%), 
seguida das consultas à inter-
net (46%) e de acesso aos sites 
das administradoras (33%).

Nos mesmos depoimen-
tos, explicitaram a necessi-
dade de conhecer mais deta-
lhes sobre o funcionamento 
da modalidade, visto que 
49% dos jovens entrevista-
dos, como média geral, sina-
lizaram a intenção de com-
prar bens pelo consórcio.

Ao escolherem os pro-
dutos que comprariam pela 
modalidade, os dois grupos 
empataram em 72%, lem-
brando em primeiro lugar 
do automóvel. O imóvel foi 
o segundo colocado, sendo 
que 52% estavam no primei-
ro grupo e 54% no segundo.

Especificamente em bens 
como casa, automóvel e mo-
tos, os percentuais de interesse 
variaram. Enquanto nos entre-
vistados de 18 a 24 anos, 93% 
se referiram mais ao imóvel, 
91% mencionaram o carro e 
43% sinalizaram a moto.

Na faixa dos 25 a 34 anos, 
89% anotaram o maior so-
nho do brasileiro (a casa 
própria), seguida pelo veícu-
lo novo ou usado com 85% e 
pela moto com 29%.

Ao olharem o consórcio 
como mecanismo para via-
bilizar conquistas no futuro, 
houve percepções análogas 
em ambas faixas etárias, 
com destaque para três as-
pectos: estabilidade, tecno-
logia e família. Outras, com 
menor evidência, todavia 
também importantes, foram 
lembradas: dinheiro, felici-
dade, sucesso e trabalho.

Ainda de olho no futuro, 
porém pontuando somen-
te nas expectativas, ambas 
faixas etárias citaram, nova-
mente com similaridade, pa-
lavras que relacionaram com 
‘consórcio’: carro, dívida e 
investimentos.

Ao decidirem fazer ade-
são ao Sistema de Consór-
cios, ambos grupos indica-
ram a confiança na empresa 
em primeiro lugar com 19%. 
Logo após, risco baixo com 
17%, facilidade em partici-
par e taxas e impostos com 
14%, e 10% por indicações 
de terceiros.

A principal conclusão da 
pesquisa é que os jovens, 
apesar de ainda possuírem 
pouco conhecimento, ade-
ririam ao Sistema de Con-
sórcios para adquirir bens e 
serviços.

“Ao buscarem conhecer o 
consórcio por vários meios, 
especialmente, junto aos fa-
miliares e amigos, os jovens 
demonstraram procurar en-
tendê-lo como investimento, 
aplicando hoje e mensal-
mente para receber no futu-
ro”, diz Rossi.




